
Інформаційна довідка 

 

Вид і назва: навчальна дисципліна «Інформаційні технології аналізу даних та 

моделювання бізнес-процесів» 

Код: (присвоює НМВ при складанні каталогу курсів) – ПП В.04 

Тип: (нормативна, обов’язкова, вибіркова, факультативна) 

Тип: вибіркова 

Рівень: Phd (доктор філософії) 

Семестр, в якому викладається: 4 

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Лектор (викладач): КОСТЕНКО Олександр Борисович 

Результати навчання: (компетенції): загальнонаукові, спеціалізовано-професійні, 

інструментальні. 

Зміст. Предмет і завдання курсу:  

Студенти повинні  знати:  сучасні технології обробки даних; питання щодо використання 

інформаційних систем для обробки баз даних; теоретичні і технологічні засади щодо 

побудови імітаційних та стохастичних моделей бізнес-процесів; методи та підходи до 

аналізу адекватності моделей; практичні прийоми щодо використання сучасного 

програмного забезпечення для обробки даних та  вирішення завдань імітаційного 

моделювання. 

вміти: застосовувати на практиці програмні інструменти та хмарні технології для обробки 

даних; застосовувати на практиці програмні інструменти та хмарні технології для 

формування моделей бізнес-процесів; проводити експериментальне дослідження моделей 

та оцінювати їх адекватність; володіти навичками проведення дискусій, організації 

конференцій вебінарів (у т. ч. в онлайн-режимі); володіти сучасним програмним 

забезпеченням для підготовки і проведення презентацій за результатами моделювання (у 

т. ч. з активними елементами та мультимедіа); виконувати структурно-змістовний аналіз 

результатів обробки даних та моделювання, проводити спеціальні вимірювання щодо 

динаміки змін показників, тенденції тощо. 

мати компетентності: вміння застосовувати програмні інструменти та спеціалізовані 

сервісі щодо аналізу та поліпшення стилістики  наукових доповідей та презентацій; 

вміння використовувати сучасне програмне забезпечення та Web-сервіси для проведення 

наукових презентацій, конференцій, вебінарів; вміння будувати та досліджувати імітаційні 

та стохастичні  моделі бізнесів-процесів; вміння застосовувати в практичній роботі та 

наукових дослідженнях методів формалізування економічної інформації та підходів щодо 

інтелектуального аналізу даних; вміння виявляти основні тенденції та закономірності, що 

характеризують стан та зміни об'єкта дослідження; вміння обґрунтувати необхідність 

використання наукових методів в залежності від мети та завдань, що сформульовані у 

науковій роботі; знання специфіки використання експертних методів з метою підвищення 

обґрунтованості гіпотез та інших наукових  результатів дослідження у сфері економіки. 

 

 



(ЗК 1.  Формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; ЗК 3. Здатність до практичного використання у власній 

педагогічній діяльності інформаційних технологій дистанційного навчання, у організації 

та проведенні наукових заходів (конференції, наукові семінари, майстер-класи тощо); ЗК 

4. Дослідницька здатність. Компетентність у проведенні наукових досліджень на рівні 

доктора філософії, прийнятті обґрунтованих рішень, розв’язанні проблем та вирішенні 

науково-прикладних завдань. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, 

філософського тлумачення, обґрунтування та економічного доведення отриманих 

результатів та розуміння сутності досліджуваних соціально-економічних явищ, 

обґрунтування, постановка та моделювання задач. Здатність до пошуку та аналізу 

інформації з різних джерел. Здатність використання сучасних інформаційних технологій, 

комп’ютерних засобів та програм; ЗК 5. Групова та проектна робота. Компетентність у 

розробці, плануванні та реалізації дослідницьких та інноваційних проектів і програм. 

Здатність працювати у науковій та професійній групі з дотриманням етичних зобов’язань. 

Здатність до лідерських якостей, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт, 

започаткування та реалізацію проектів; СК 1. Дослідницькі здатності в області економіки. 

Компетентність у володінні інформацією щодо сучасного стану, тенденцій розвитку, 

проблематики та наукової думки у сфері економіки. Компетентність у виявленні, 

постановці та вирішенні актуальних наукових задач та проблем в даній області. Здібності 

до проведення оригінальних досліджень, якість яких відповідає національному та 

світовому рівням. Здатність планувати зміст та управляти часом підготовки 

дисертаційного дослідження; СК 2. Технологічні здатності. Компетентність у 

використанні сучасних  методів моделювання та прогнозування із використанням новітніх 

прикладних програм, комп’ютерних систем та мереж, програмних продуктів при 

створенні нових знань, отриманні наукових та практичних результатів у сфері економіки). 

Дисципліни, на які спирається: Сучасні інформаційні технології у науковій діяльності, 

Методика підготовки дисертацій, Управління науковими проектами. 

Зміст: Обробка баз даних. Технології аналізу даних та результатів експериментальних 

досліджень. Проектування баз даних, захист баз даних. Розподілені бази даних, бази 

даних в Інтернеті. Бази знань. Інформаційні технології імітаційного і стохастичного 

моделювання та дослідження бізнес-процесів. Імітаційні та аналітичні моделі в 

дослідженні бізнес-процесів.  Поширені різновиди імітації: метод Монте-Карло, метод 

імітаційного моделювання, системна динаміка. Огляд інструментальних систем для 

моделювання та дослідження бізнес-процесів: MATLAB, Business Studio та ін. 

Форми та методи навчання:  

форми навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота студентів, залік та іспит. 

методи навчання: інформаційно-рецептивний, дослідницький. 

 

Мова навчання: українська 



Информационная справка 

 

Вид и название: Учебная дисциплина «Информационные технологии анализа данных 

и моделирования бизнес-процессов» 

 

Код: ПП В.04 

Тип: по выбору 

Уровень: Phd 

Семестр, в котором преподается: 4 

Количество кредитов ЕКТС: 5 

Лектор (преподаватель): КОСТЕНКО Александр Борисович 

Результаты обучения: (компетенции):  

Студенты должны знать: современные технологии обработки данных; вопросы 

использования информационных систем для обработки баз данных; теоретические и 

технологические основы по построению имитационных и стохастических моделей бизнес-

процессов; методы и подходы к анализу адекватности моделей; практические приемы по 

использованию современного программного обеспечения для обработки данных и 

решения задач имитационного моделирования. 

уметь: применять на практике программные инструменты и облачные технологии для 

обработки данных; применять на практике программные инструменты и облачные 

технологии для формирования моделей бизнес-процессов; проводить экспериментальное 

исследование моделей и оценивать их адекватность; владеть навыками проведения 

дискуссий, организации конференций вебинаров (в т. ч. в онлайн-режиме) владеть 

программным обеспечением для подготовки и проведения презентаций по результатам 

моделирования (в т. ч. с активными элементами и мультимедиа), выполнять структурно-

содержательный анализ результатов обработки данных и моделирования, проводить 

специальные измерения по динамике изменений показателей, тенденции. 

иметь компетентности: умение применять программные инструменты и 

специализированные сервисы по анализу и улучшению стилистики научных докладов и 

презентаций; умение использовать современное программное обеспечение и Web-сервисы 

для проведения научных презентаций, конференций, вебинаров; умение строить и 

исследовать имитационные и стохастические модели бизнес-процессов; умение 

применять в практической работе и научных исследованиях методов формализации 

экономической информации и подходов интеллектуального анализа данных; умение 

выявлять основные тенденции и закономерности, характеризующие состояние и 

изменение объекта исследования; умение обосновать необходимость использования 

научных методов в зависимости от целей и задач, сформулированных в научной работе; 

знание специфики использования экспертных методов с целью повышения 

обоснованности гипотез и других научных результатов исследований в области 

экономики. 

(ЗК 1. Формирование системного научного мировоззрения, профессиональной этики и 

общего культурного кругозора; ЗК 3. Способность к практическому использованию в 

собственной педагогической деятельности информационных технологий дистанционного 

обучения, в организации и проведении научных мероприятий (конференции, научные 



семинары, мастер-классы и т.п.); ЗК 4. Исследовательская способность. Компетентность в 

проведении научных исследований на уровне доктора философии, принятии 

обоснованных решений научно-прикладных задач, способность к абстрактному 

мышлению, анализу и синтезу, философскому толкованию, обоснованию и 

экономическому доведению полученных результатов, понимание сущности изучаемых 

социально-экономических явлений, обоснование, постановка и моделирование задач. 

Способность к поиску и анализу информации из различных источников. Способность 

использования современных информационных технологий, компьютерых средств и 

программ; ЗК 5. Групповая и занятость. Компетентность в разработке, планировании и 

реализации исследовательских и инновационных проектов и программ. Способность 

работать в научной и профессиональной группе с соблюдением этических норм. 

Способность к лидерству, оценке и обеспечению качества выполняемых работ, созданию 

и реализации проектов; СК 1. Исследовательские способности в области экономики. 

Компетентность во владении информацией о современном состоянии, тенденций 

развития, проблематики и научной мысли в сфере экономики. Компетентность в 

выявлении, постановке и решении актуальных научных задач и проблем в данной области. 

Способности к проведению оригинальных исследований, качество которых соответствует 

национальному и мировому уровням. Способность планировать содержание и управлять 

временем подготовки диссертационного исследования; СК 2. Технологические 

способности. Компетентность в использовании современных методов моделирования и 

прогнозирования с использованием новейших приложений, компьютерных систем и 

сетей, программных продуктов при создании новых знаний, получении научных и 

практических результатов в сфере экономики). 

 

Дисциплины, на которые опирается: Современные информационные технологии в 

научной деятельности Методика подготовки диссертаций, Управление научными 

проектами. 

Содержание: Обработка баз данных. Технологии анализа данных и результатов 

экспериментальных исследований. Проектирование баз данных, защита баз данных. 

Распределенные базы данных, базы данных в Интернете. Базы знаний. Информационные 

технологии имитационного и стохастического моделирования и исследования бизнес-

процессов. Имитационные и аналитические модели в исследовании бизнес-процессов. 

Распространены разновидности имитации: метод Монте-Карло, метод имитационного 

моделирования, системная динамика. Обзор инструментальных систем для 

моделирования и исследования бизнес-процессов: MATLAB, Business Studio и др. 

Формы и методы обучения:  

формы: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов, зачет. 

методы: информационно-рецептивный, исследовательский. 

 

Язык обучения: украинский. 



Information reference 

 

Type the title: 

the discipline « Information Technologies for Data Analysis and Modeling of Business 

Processes» 

Code: ПП В.04 

Type: the selective 

Level: Phd 

Semester when the disciplines delivered: 4 

Number of ECTS credits: 5 

Name of lecturer(s): KOSTENKO Oleksandr Borisovich 

Learning outcomes: (competences):  

They should know: modern technologies of data processing; the use of information systems for 

processing databases; theoretical and technological basis for building simulation and stochastic 

models of business processes; methods and approaches to the analysis of the adequacy of 

models; practical techniques for using modern software for data processing and solving 

simulation tasks. 

They will be able to: to apply into practice software tools and cloud technologies for data 

processing; to apply in practice software tools and cloud technologies for the formation of 

models of business processes; conduct an experimental study of models and assess their 

adequacy; Possess the skills of conducting discussions, organizing webinar conferences 

(including online) to own software for preparing and conducting presentations on the results of 

modeling (including active elements and multimedia), to perform a structural analysis of the 

results of processing data and modeling, carry out special measurements on the dynamics of 

changes in indicators, trends. 

They have competence: 

the ability to apply software tools and specialized services to analyze and improve the stylistics 

of scientific reports and presentations; the ability to use modern software and Web services for 

scientific presentations, conferences, webinars; the ability to build and explore simulation and 

stochastic models of business processes; ability to apply in practical work and scientific research 

methods of formalizing economic information and approaches to data mining; the ability to 

identify the main trends and patterns that characterize the state and change of the object of 

research; the ability to justify the need to use scientific methods depending on the goals and 

objectives formulated in the scientific work; knowledge of the specifics of the use of expert 

methods to increase the validity of hypotheses and other scientific results of research in the field 

of economics. 

(ZK 1. Formation of a system scientific world outlook, professional ethics and general cultural 

outlook, ZK 3. The ability to use the information technologies of distance learning in own 

pedagogical activity, organizing and conducting scientific events (conferences, scientific 

seminars, master classes, etc.), ZK 4. Research ability: Competence in carrying out scientific 

research at the level of a doctor of philosophy, making informed decisions in scientific and 

applied problems, ability to abs analysis and synthesis, philosophical interpretation, 

substantiation and economic delivery of the results obtained, understanding the essence of the 

socio-economic phenomena under study, substantiation, formulation and modeling of 



problems.The ability to search and analyze information from various sources.The ability to use 

modern information technology, computers and programs, ZK 5. Group and 

employment.Competence in the development, planning and implementation of research and 

innovation projects and programs m. Ability to work in a scientific and professional group with 

ethical standards. Ability to lead, evaluate and ensure the quality of work performed, the creation 

and implementation of projects; SC 1. Research capabilities in the field of economics. 

Competence in the possession of information on the current state, development trends, problems 

and scientific thought in the economic sphere. Competence in the identification, formulation and 

solution of current scientific problems and problems in this field. Ability to conduct original 

research, the quality of which corresponds to national and world levels. Ability to plan content 

and manage the time of preparation of the dissertation research; SK 2. Technological abilities. 

Competence in the use of modern methods of modeling and forecasting using the latest 

applications, computer systems and networks, software products in creating new knowledge, 

obtaining scientific and practical results in the economy). 

Discipline are based on: Modern information technologies in scientific activity The 

methodology of theses preparation, Management of scientific projects. 

Contents: Database processing. Technologies of data analysis and experimental research results. 

Designing databases, protecting databases. Distributed databases, databases on the Internet. 

Knowledge bases. Information technologies of simulation and stochastic modeling and research 

of business processes. Simulation and analytical models in the study of business processes. The 

varieties of imitation are widespread: the Monte Carlo method, the method of imitating 

modeling, system dynamics. Overview of tool systems for modeling and research of business 

processes: MATLAB, Business Studio, etc. 

Teaching forms and methods:  

forms: lectures, practical classes, independent work of students, offset. 

methods: information-receptive, research. 

Language of instruction: Ukrainian. 

 

 

 


