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Опрацьовано вітчизняні та зарубіжні джерела і визначено основні тен-
денції застосування бізнес-аналітики в управлінні бізнесом. У найближчі  
3 роки передбачають 10-кратне зростання об'єму і темпів змін інформації. 
Успіх прийняття управлінських рішень буде залежати від швидкості реагу-
вання на нові технологічні можливості і якісної аналітики із застосуванням 
сучасних систем для одержання оптимальних управлінських рішень.

Досліджено досвід застосування сучасних інструментів бізнес-ана-
літики у сфері ведення бізнесу та здійснення підприємницької діяльності. 
Доведено доцільність застосування методик та інструментів бізнес-аналіти-
ки й механізмів оптимізації бізнес-процесів за організації управління аграр-
ним закладом вищої освіти.

Встановлено інструменти бізнес-аналітики, які можуть бути використа-
ні для моніторингу діяльності аграрного ЗВО. Застосовано он-лайн візуа-
лізатор і BI-платформу Tableau Public для аналітики ринку освітніх послуг 
аграрної сфери за різними критеріями конкурентоспроможності.

 Перевагами застосування даного інструментарію є можливість імпорту 
даних з он-лайн джерел і різних форматів документів, можливість одночас-
ної візуалізації за декількома критеріями з застосуванням різних форм пре-
зентації даних і фільтрів, а також миттєві автоматичні зміни аналітики при 
зміні даних.

Змодельовано алгоритм конкурентної стратегії в симуляторі бізнес-про-
цесів BP Simulator, що включає шість етапів розробки: дослідження ринку 
освітніх послуг і визначення потреб споживачів різних груп стейкхолдерів; 
визначення лідерів на ринку освітніх послуг; встановлення сильних і слаб-
ких сторін конкурентів; самоаналіз діяльності ЗВО, встановлення власних 
сильних і слабких сторін; диференціація послуг з метою створення унікаль-
ного; розробка конкурентної стратегії.

Ключові слова: бізнес-аналітика, бізнес-процес, заклад вищої осві-
ти, конкурентоспроможність, внутрішня система управління якістю, ринок 
освітніх послуг, здобувач вищої освіти, стейкхолдери.

УДК  005.52/.6:167.2:378
JEL M1, I21, C81

Моніторинг діяльності аграрного закладу вищої освіти 
інструментами бізнес-аналітики
Василенко О.І.

Білоцерківський національний аграрний університет

vasylenko521@gmail.com

Постановка проблеми та аналіз останніх 
досліджень. Бізнес-аналітика є невід'ємною 
складовою ведення бізнесу, яка передбачає 
аналіз аналітичних показників широкого кола 
використання статистичних і математичних 
методів, сучасних комп'ютерних технологій і 
спеціалізованого програмного забезпечення для 
прийняття управлінських рішень відповідно до 

визначеної стратегії і політики підприємства 
(організації), які спрямовані на забезпечення і 
підвищення конкурентоспроможності підпри-
ємства чи організації. Дослідженнями методів 
і інструментів бізнес-аналітики займаються 
різні науковці: Гофіяк А.М., Яременко З.М., 
Клепікова О.А., Білошапка В.А., Лаурсен Г.,  
Торланд Г., Харіс Р., Моркісон Р. Зокрема,  
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у С. Сінг є праця, присвячена ролі бізнес-ана-
літики в управлінській освіті: "Освіта в галузі 
управління зазнала значних реформ через на-
слідки глобалізації, нових технологій навчання 
та економічної невизначеності" [1].

Ідеї сучасного бізнесу потребують не 
лише професійних знань, але й застосування 
технічних засобів та залучення кваліфікова-
ного персоналу [2–3]. Згідно з даними дже-
рела [4], найближчим часом прогнозується 
10-кратне зростання об'єму цифрової інфор-
мації, що потребує обробки і аналізу Big Data 
для швидкого і ефективного реагування в 
управлінні на зміни. Аналогічні дослідження 
і висновки подані в джерелах [5–9]. Відпо-
відно до міжнародних досліджень, 72 % ви-
конавчих директорів вважають, що наступні 
3 роки будуть більш критичними, ніж остан-
ні 50 років; успіх бізнесу буде залежати від 
швидкості реагування на нові технологічні 
можливості [10].

Сучасні тенденції управління аграрним 
закладом вищої освіти все більше стають по-
дібними до моделей ведення бізнесу. Оскіль-
ки основною метою освітньої діяльності 
закладів вищої освіти є не лише якісна під-
готовка здобувачів вищої освіти, а й забез-
печення конкурентоспроможності закладу 
на ринку освітніх послуг з метою залучення 
інвесторів, спонсорів, партнерів, споживачів 
нових сегментів ринку. Тому застосування 
методик бізнес-аналітики і механізмів опти-
мізації бізнес-процесів за управління аграр-
ним закладом вищої освіти, є доцільним і не-
обхідним.

Дослідження вітчизняних та зарубіжних 
джерел [11–15], дозволило визначити найпо-
пулярніші інструменти бізнес-аналітики, їх ха-
рактеристику, специфіку і сферу застосування. 
Незважаючи на великий перелік інструмента-
рію бізнес-аналітики та значний досвід його 
застосування у сфері ведення бізнесу й здійс-
нення підприємницької діяльності, дуже мало 
публікацій щодо аналізу застосування у сфері 
освітніх послуг, особливо в Україні. Лише най-
кращі та прогресивні університети можуть собі 
дозволити послуги професійного бізнес-аналі-
тика, а більшість вітчизняних закладів вищої 
освіти навіть не визнають потребу в послугах 
такого спеціаліста чи застосуванні спеціалізо-
ваного інструментарію. 

Метою дослідження є аналіз сучасних ін-
струментів бізнес-аналітики, визначення пере-
ліку програмних продуктів, що можуть бути 
застосованими в управлінні закладом вищої 
освіти аграрного профілю та обґрунтувати на-
прями їх практичного використання в аспекті 

розробки конкурентної стратегії, проведенні 
моніторингу діяльності аграрного закладу ви-
щої освіти. 

Матеріал та методи дослідження. Про-
ведене дослідження базується на теоретичних 
принципах всесвітньо визнаного стандарту з 
практики бізнес-аналізу BABOK Guide v.3 [16], 
аналітичних звітах світових лідерів і розробни-
ків сучасного інструментарію бізнес-аналітики, 
власних спостереженнях автора. Для моделю-
вання конкурентної стратегії аграрного закладу 
вищої освіти використане програмне забезпе-
чення симулятора бізнес-процесів BP Simulator, 
для аналітики аграрних ЗВО –  он-лайн візуалі-
затор і BI-платформа Tableau Public 2020.2.

Результати дослідження та обговорення. 
Запропоновано алгоритм прийняття управлін-
ських рішень з метою підвищення конкурен-
тоспроможності організації. Оскільки бути 
конкурентним означає бути готовим до постій-
них змін  відповідно до викликів часу і потреб 
споживачів, то даний алгоритм має передбача-
ти врахування цих змін, вибір методик збору, 
обробки і аналізу даних та прогнозування си-
туації на ринку освітніх послуг.

Алгоритм представлено на рисунку 1 за 
умови чітко визначеної політики, стратегії та 
структури і механізмів внутрішньої системи 
управління якістю аграрного закладу вищої 
освіти. Модель створено за допомогою симу-
лятора бізнес-процесів BP Simulator (рис. 2) 
–  веб-ресурсу імітаційного моделювання для 
аналізу бізнес-процесів підприємства.

Наведений алгоритм розробки конкурент-
них стратегій передбачає створення освіт-
ньої послуги з унікальними властивостями, 
причому визначений елемент унікальності 
обов'язково має стати цінним для покупця 
(споживача) настільки, щоб він був готовий 
за нього сплатити. Обрана диференціація  
має бути стійкою, щоб конкурентам було 
важко відтворити її в найближчому часовому  
періоді.

За розробки  конкурентної стратегії по-
трібно передбачити просування нової ос-
вітньої послуги на ринку та забезпечити 
формування і підтримку довгострокових 
конкурентних переваг. Особливе місце за 
розробки конкурентної стратегії займає ре-
клама. Виникає потреба в необхідності інвес-
тицій в рекламу, а отже і необхідності засто-
сування сучасних інструментів презентації 
бізнес-процесів та оцінки рентабельності ви-
трат на  рекламу.

Отже, розробка конкурентної стратегії 
аграрного ЗВО неможлива без якісної бізнес- 
аналітики управлінських процесів закладу.
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Рис.1. Алгоритм розробки конкурентної стратегії.
Джерело: розроблено автором.

Рис. 2. Модель "Розробка конкурентної стратегії" 
в симуляторі бізнес-процесів BP Simulator.

Джерело: розроблено автором.
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З моделі рисунка 1 видно, що кожен етап 
алгоритму розробки конкурентної стратегії 
передбачає використання певних інструмен-
тів. Зокрема, етап визначення лідерів на ринку 
освітніх послуг передбачає застосування ін-
струментів бізнес-аналітики. В моделі закладе-
но, що дослідження ринку освітніх послуг, звіт 
самоаналізу діяльності закладу вищої освіти і 
визначення потенційних конкурентів здійснює 
відділ забезпечення якості вищої освіти та гру-
пи забезпечення якості університету. Розробку 
конкурентної стратегії, зосередженої на уні-
кальних властивостях освітніх послуг закладу 
здійснює Вчена рада університету.

Розглянуто сучасні інструменти бізнес-ана-
літики, сфери їх застосування та наведено най-
популярніші з них в таблиці 1, які можуть бути 
застосовані для аналітики закладів вищої освіти.

Дослідивши ринок освітніх послуг і визна-
чивши потреби споживачів різних груп стейк- 
холдерів, необхідно встановити лідерів на 
ринку освітніх послуг, які є конкурентами або 
потенційними конкурентами для аграрного за-
кладу вищої освіти, який поставив собі за мету 
розробити конкурентну стратегію відповідно 
до політики закладу для підвищення конку-
рентоспроможності закладу. На даному етапі 
слід визначити джерела  інформації та дані, 
які будуть взяті за основу аналізу. Джерелами 
інформації і збору даних можуть бути рейтин-
ги закладів вищої освіти, звіти самоаналізу їх 
діяльності, звіти експертів акредитаційних ко-
місій Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти, а також результати анкету-
вання різних груп стейкхолдерів.

Останнім часом популярністю серед між-
народних рейтингів крім Webometrics i QS 

World University Rankings користується між-
народний рейтинг університетів U-Multirank, 
що реалізується Європейським центром роз-
витку вищої освіти в консорціумі з переліком 
дослідницьких організацій на чолі з Центром 
дослідження вищої освіти в Німеччині (CHE 
Centre for Higher Education). Дана рейтинго-
ва система дозволяє оцінити діяльність ЗВО 
в цілому і за окремою освітньою програмою; 
за одним чи декількома критеріями на вибір. 
Загалом всі критерії групуються у 5 категорій: 
навчання і викладання; трансфер технологій; 
дослідження; міжнародна орієнтація; регіо-
нальна співпраця. 

У рейтингу U-Multirank зареєструвалося 
три аграрні ЗВО: Білоцерківський НАУ, Сум-
ський НАУ, Херсонський ДАУ. Відповідно до 
результатів аналізу Multirunk оцінку "A" ("very 
good") Білоцерківський НАУ отримав з показ-
ників у двох категоріях: "Регіональна співпра-
ця", "Міжнародна співпраця"; Сумський НАУ – 
з 8 показників у 5 категоріях; Херсонський ДАУ 
– з 5 показників у трьох категоріях: "Навчання", 
"Дослідження", "Трансфер технологій" [20].

Аналітику аграрних закладів вищої освіти 
здійснено у середовищі он-лайн візуалізатора 
на BI-платформі Tableau Public 2020.2 за да-
ними академічного рейтингу "Топ-200 Украї-
на 2020" (табл. 2). На рисунку 3 візуалізовано 
рейтинг Google Scolar Citations різних ЗВО, 
на рисунку 4 – суму індексів університетів за 
допомогою інструментарію бізнес-аналітики. 
Перевагами цього інструментарію є можли-
вість імпорту даних з он-лайн джерел і різних 
форматів документів, можливість одночасної 
візуалізації за декількома критеріями із засто-
суванням різних форм презентації і фільтрів.

Таблиця 1 – Інструменти бізнес-аналітики

№ 
з/п Інструмент Характеристика Сфера застосування

1 Tableau 
Public

Он-лайн візуалізатор і BI-платформа 
(Business Intelligence) для аналізу 
бізнес-процесів

Обробка, візуалізація і презентація даних з викорис-
танням дашборду.
Dashboard (аналітична панель)  – інструмент аналізу 
бізнес-процесів, контролю проєктів, візуалізації важ-
ливих даних і короткого представлення інформації

2 BP Simu-
lator

Веб-ресурс класу систем імітацій-
ного моделювання для аналізу біз-
нес-процесів підприємства

Просте і візуальне моделювання бізнес-процесів, 
дискретне моделювання подій бізнес-процесу в зада-
ному часовому інтервалі, оцінка вартості виконання 
бізнес-процесів

3 Google 
Analytics

Інструмент веб-аналітики за ре-
зультатами взаємодії користувачів з 
веб-ресурсами

Оцінка ефективності реклами веб-ресурсів

4 Roistar Інструмент веб-аналітики за даними 
бізнесу

Визначення прибутковості рекламних каналів, аналі-
тика рентабельності інвестицій в рекламу

5 Microsoft 
SQL Server

Платформа Microsoft Business Intel-
ligence

Управління, аналіз і візуалізація даних на базі техно-
логій  Microsoft SQL Server

Джерело: сформовано автором за даними [16–19].
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Таблиця 2 – Дані аграрних ЗВО відповідно до академічного рейтингу ЗВО України "Топ-200 Україна 2020" 
                      у 2020 р. 

№
з/п ЗВО

1 БНАУ 147 76,78 7 0,95 96 12,96 190 25,65 15 2,03 68 9,18 150 15 19
2 ВНАУ 102 61,55 7 0,95 119 16,07 120 16,2 21 2,84 68 9,18 74 7,4 32
3 ЖНАЕУ                
4 ДДАЕУ 135 72,01 7 0,95 98 13,23 159 21,47 21 2,84 68 9,18 136 13,6 26
5 ЛНАУ 195 91,18 7 0,95 168 22,68 179 24,17 21 2,84 68 9,18 157 15,7 2
6 ЛНУВМБ 101 61 7 0,95 42 5,67 153 20,66 20 2,7 36 4,86 154 15,4 8
7 ЛНАУ 173 84,37 7 0,95 122 16,47 241 32,54 18 2,43 68 9,18 152 15,2 100
8 МНАУ 77 51,43 7 0,95 118 15,93 78 10,53 19 2,57 47 6,35 88 8,8 143
9 ОДАУ 185 88,41 7 0,95 168 22,68 193 26,06 21 2,84 68 9,18 132 13,2 11
10 ПДАТУ 182 87,43 7 0,95 168 22,68 183 24,71 20 2,7 68 9,18 148 14,8 20
11 ПДАА 123 68,22 7 0,95 132 17,82 139 18,77 19 2,57 68 9,18 98 9,8 38
12 СНАУ 114 64,95 7 0,95 54 7,29 177 23,9 19 2,57 52 7,02 142 14,2 59
13 ТДАТУ 48 41,26 7 0,95 126 17,01 40 5,4 20 2,7 41 5,54 24 2,4 58
14 УНУС 94 58,96 7 0,95 142 19,17 77 10,4 18 2,43 40 5,4 93 9,3 12
15 ХДЗВА 198 91,37 7 0,95 168 22,68 184 24,84 21 2,84 66 8,91 163 16,3 0
16 ХНАУ 113 64,71 7 0,95 131 17,69 97 13,1 20 2,7 44 5,94 131 13,1 39
17 ХНУСГ 81 53,77 7 0,95 100 13,50 89 12,02 21 2,84 35 4,73 121 12,1 79
18 ХДАУ 138 73,34 7 0,95 137 18,50 119 16,07 21 2,84 62 8,37 141 14,1 11
19 НУБіП 14 20,14 7 0,95 25 3,38 19 2,57 8 1,08 68 9,18 8 0,8 159

Продовження таблиці 2

№ 
з/п ЗВО

1 БНАУ 19 64 4,16 1 9 0,59 20 42 2,73 123 113 118 3,54
2 ВНАУ 32 53 3,45 2 8 0,52 32 32 2,08 54 138 96 2,88
3 ЖНАЕУ
4 ДДАЕУ 26 58 3,77 1 9 0,59 16 46 2,99 101 126 113,5 3,41
5 ЛНАУ 2 80 5,2 0 10 0,65 0 62 4,03 216 170 193 5,79
6 ЛНУВМБ 8 74 4,81 1 9 0,59 16 46 2,99 94 65 79,5 2,39
7 ЛНАУ 100 15 0,98 2 8 0,52 18 44 2,86 108 109 108,5 3,26
8 МНАУ 143 8 0,52 0 10 0,65 47 23 1,5 113 130 121,5 3,65
9 ОДАУ 11 71 4,62 1 9 0,59 2 60 3,9 158 136 147 4,41
10 ПДАТУ 20 63 4,1 1 9 0,59 11 51 3,32 164 131 147,5 4,43
11 ПДАА 38 49 3,19 1 9 0,59 24 39 2,54 88 101 94,5 2,84
12 СНАУ 59 36 2,34 2 8 0,52 23 40 2,6 124 114 119 3,57
13 ТДАТУ 58 37 2,41 0 10 0,65 204 3 0,2 129 139 134 4,02
14 УНУС 12 70 4,55 1 9 0,59 30 33 2,15 128 141 134,5 4,04
15 ХДЗВА 0 82 5,33 0 10 0,65 2 60 3,9 192 140 166 4,98
16 ХНАУ 39 48 3,12 1 9 0,59 0 62 4,03 106 128 117 3,51
17 ХНУСГ 79 24 1,56 3 7 0,46 18 44 2,86 67 118 92,5 2,78
18 ХДАУ 11 71 4,62 1 9 0,59 18 44 2,86 135 163 149 4,47
19 НУБіП 159 7 0,46 11 1 0,07 199 5 0,33 14 76 45 1,35

Джерело: сформовано автором за даними [21].
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Бізнес-аналітика аграрного закладу вищої 
освіти включає аналітику діяльності закладу 
за різними показниками конкурентоспромож-
ності, а також порівняльний аналіз  з показни-
ками партнерів і конкурентів на  ринку з метою 
прийняття управлінського рішення щодо під-
вищення ефективності діяльності за певним 
показником  або подальшої доцільності певно-
го виду діяльності. 

Прикладом може бути інформація про 
ефективність використання земельних угідь 
аграрних ЗВО (рис. 5) за даними [22]. З ри-
сунка 5 видно, що серед  сільськогосподар-
ських  культур, які вирощуються в аграрних 
ЗВО, найбільшою популярністю користуються 
пшениця озима, соняшник, кукурудза і ячмінь 
ярий. Причому середня урожайність з 1 га у на-
вчальних закладах значно нижча від середньої 

Рис. 3. Аналітика рейтингу Google Scolar Citations  в середовищі Tableau Public 2020.2.
Джерело: сформовано автором за даними джерела [21].

Рис. 4. Аналітика суми індексів  аграрних університетів в середовищі Tableau Public 2020.2. 
Джерело: побудовано автором за даними [21].
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врожайності з 1 га по Україні: пшениці озимої 
– на 19 %, соняшнику – на 33 %, кукурудзи – на 
15 %, ячменю ярого – на 22 %. Наступним ета-
пом аналітики має бути встановлення причин 
низької урожайності культур з метою пошуку 
можливостей її підвищення або зміни на інші, 
що мають більшу ефективність використання 
земельних угідь.

Висновки. За результатами досліджень оха-
рактеризовано і систематизовано складові ін-
струменти бізнес-аналітики для проведення мо-
ніторингу діяльності аграрного закладу вищої 
освіти, які можуть бути використані для аналізу 
ринку освітніх послух аграрної сфери, якості по-
слуг за окремими критеріями чи ефективності 
бізнес-процесу закладу. Встановлено, що резуль-
тати моніторингу діяльності сприяють розробці 
та прийняттю обґрунтованих управлінських рі-
шень аграрного закладу вищої освіти з метою 
підвищення конкурентоспроможності універ-
ситету, зокрема: Tableau Public, BP Simulator, 
Google Analytics, Roistar, Microsoft SQL Server.

Обґрунтовано алгоритм розробки конку- 
рентної стратегії для аграрного ЗВО, який вклю-
чає: дослідження ринку освітніх послуг і визна-
чення потреб споживачів різних груп стейк- 
холдерів; визначення лідерів на ринку освітніх 
послуг; встановлення сильних і слабких сторін 
конкурентів; самоаналіз діяльності ЗВО, вста-
новлення власних сильних і слабких сторін; 

диференціація послуг з метою створення уні-
кальної пропозиції та посилення конкурентних 
переваг; розробка конкурентної стратегії.

Доведено важливість застосування методик 
бізнес-аналітики у якості інструменту оптимі-
зації бізнес-процесів (освітнього, науково-до-
слідного та інноваційного, культурно-просвіт-
ницького, виховного та ін.), результативність 
яких залежить від якості підготовки аналітич-
них звітів та безпосередньо організації проце-
су управління на рівні закладу вищої освіти.

На сьогодні кожний аграрний університет 
використовує власний інструментарій прове-
дення аналізу результатів діяльності, що по-
требує вивчення цієї практики та розробки 
напрямків їхнього удосконалення. Очевидно, 
що універсальні рекомендації щодо викори-
стання інструментів та методик складно роз-
робити, оскільки вони залежать від багатьох 
чинників внутрішнього середовища закладу 
вищої освіти. Це дозволяє зробити висновок 
про необхідність додержання індивідуального 
підходу при розробці складових системи біз-
нес-аналітики. Водночас, дана система має орі-
єнтуватися на забезпечення наступних вимог: 
гнучкості у використанні існуючої практики 
моніторингу в поєднанні із модернізованими 
інструментами бізнес-аналітики; оперативнос-
ті та системності у проведенні аналізу, а також 
чіткості, порівняльності одержаних результа-

Рис. 5. Аналітика ефективності використання земельних угідь аграрних ЗВО у 2017 р. 
в середовищі Tableau Public 2020.2.

Джерело: побудовано автором за даними [22].
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тів; системності та встановленої періодичності 
проведення аналізу; обов’язкового доведення 
результатів аналізу до всього колективу ЗВО, 
що забезпечуватиме розробку дієвих управлін-
ських рішень, а також сприятиме пошуку на-
прямів удосконалення методик з метою поси-
лення конкурентних переваг аграрних закладів 
вищої освіти на ринку освітніх послуг.
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шего образования инструментами бизнес-аналитики 
Василенко Е.И. 
Обработано отечественные и зарубежные источни-

ки и определены основные тенденции применения би-
знес-аналитики в управлении бизнесом. В ближайшие  
3 года предусматривают 10-кратный рост объема и тем-
пов изменений информации. Успех принятия управлен-
ческих решений будет зависеть от скорости реагирования 
на новые технологические возможности и качественной 
аналитики с применением современных систем для по-
лучения оптимальных управленческих решений.

Исследован опыт применения современных инстру-
ментов бизнес-аналитики в сфере ведения бизнеса и 
осуществления предпринимательской деятельности. До-
казана целесообразность применения методик и инстру-
ментов бизнес-аналитики и механизмов оптимизации би-
знес-процессов при организации управления аграрным 
заведением высшего образования.

Установлены инструменты бизнес-аналитики, ко-
торые могут быть использованы для мониторинга дея-
тельности аграрного вуза. Применен он-лайн визуализа-
тор и BI-платформа Tableau Public для аналитики рынка 
образовательных услуг аграрной сферы по различным 
критериям конкурентоспособности.

Преимуществами применения данного инструмен-
тария является возможность импорта данных из он-лайн 
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источников и различных форматов документов, возмож-
ность одновременной визуализации по нескольким кри-
териям с применением различных форм презентации 
данных и фильтров, а также мгновенные автоматические 
изменения аналитики при изменении данных.

Смоделирован алгоритм конкурентной стратегии 
в симуляторе бизнес-процессов BP Simulator, вклю-
чающий шесть этапов разработки: исследования рынка 
образовательных услуг и определения потребностей 
потребителей различных групп стейкхолдеров; опреде-
ление лидеров на рынке образовательных услуг; уста-
новление сильных и слабых сторон конкурентов; само-
анализ деятельности вуза, установление собственных 
сильных и слабых сторон; дифференциация услуг с 
целью создания уникального; разработка конкурентной 
стратегии.

Ключевые слова: бизнес-аналитика, бизнес-про-
цесс, высшее учебное заведение, конкурентоспособ-
ность, внутренняя система управления качеством, рынок 
образовательных услуг, стейкхолдеры.

Monitoring the activities of the agricultural institu-
tion of higher education business intelligence tools 

Vasylenko O.
The article studies domestic and foreign papers and de-

nes the main tendencies of applying business analytics in 
business management. The information volume and change 
space is expected provide for tenfold increase in 3 years. The 
success of management decisions will depend on the speed 
of response to new technological opportunities and quality 
analysis using modern systems.

The experience in modern tools of business analytics 
application in the eld of running business and entrepreneur-
ship is investigated. The expediency of business analytics 
tools  and methods application  and mechanisms of business 
processes optimization in management organization of an ag-
ricultural institution of higher education is proved.

Business analytics tools that can be used to monitor the 
activities of agricultural institution of higher education were 
identi ed. The online visualizer and BI-platform Tableau Pub-
lic were used to analyze the market of agricultural education 
services according to various competitiveness criteria.

The ability to import data from online sources and vari-
ous document formats, the ability to simultaneously visualize 
several criteria using di erent forms of data presentation and 

lters, as well as instant automatic changes in analytics when 
changing data are the advantages of using these tools.

The algorithm of competitive strategy in the BP Simulator 
business process simulator is developed. It includes six stages 
of development: studying  the educational services market and 
de ning the needs of consumers of various groups of stake-
holders; identi cation of leaders in the educational services 
market; identi cation of strengths and weaknesses of competi-
tors; self-analysis of the institution running, identi cation of its 
own strengths and weaknesses; di erentiation of services in or-
der to create a unique service; designing a competitive strategy.

Key words: business analytics, business process, insti-
tution of higher education, competitiveness, internal quality 
management system, educational services market, student, 
stakeholders.
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