
Інформаційна довідка  

 

Вид і назва:  Аналіз та реінжиніринг бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем 

Код: 

Тип: варіативна 

Рівень: третій (доктор філософії)  

Семестр, в якому викладається: 3  

Кількість кредитів ЄКТС: 5 

Лектор: Мущинська Наталя Юріївна 

 

Результати навчання: 

Студенти повинні  

знати: 

 концептуальні засади застосування технології реінжинірингу бізнес-процесів під час 

реорганізації діяльності підприємства, що потребують зміни організаційної структури на основі 

впровадження інтегрованих корпоративних інформаційних систем; 

проблеми в управлінні підприємствами та здійснювати побудову нових бізнес-моделей; 

раціональні підходи щодо управління бізнес-процесами підприємств; 

автоматизації управління бізнес-процесами; 

методи реінжинірингу бізнес-процесів на основі інформаційних технологій; 

вміти:  

–  залежно від категорій змін бізнес-процесів підприємства обирати найбільш відповідні 

способи впливу на них нових інформаційних технологій; 

–  застосовувати новий інструментарій автоматизації управління бізнес-процесами 

підприємства; 

–  здійснювати автоматизацію бізнес-процесів як ключового фактору забезпечення 

конкурентоспроможності підприємств; 

–  використовувати методи та інструментальні засоби структурного, функціонально-

вартісного й імітаційного моделювання бізнес-процесів і формування рішень щодо їх 

реорганізації; 

–  здійснювати реінжиніринг бізнес-процесів на основі глобальних сітьових технологій. 

мати компетентності:  

Здатність аналізувати інформаційні та координаційні процеси в організації та розробляти 

архітектуру бізнес-процесів інтегрованих інформаційних систем. 

Здатність демонструвати управлінські навички, використовувати методи, інструменти та 

практики, які пов’язані з галуззю інформаційних технологій. 

Здатність до розроблення наукових і методологічних основ створення та застосування 

інформаційних технологій та інформаційних систем. 

Здатність до розроблення інформаційних технологій для аналізу та синтезу структурних, 

інформаційних і функціональних моделей об'єктів і процесів 

 

Дисципліна, на які спирається: Управління науковими проектами, Сучасні інформаційні 

технології у науковій діяльності 

 

Зміст :  
ЗМ. 1.  Моделювання бізнес-процесів об'єктів управління інформаційних систем 

ЗМ. 2.  Формування регламентуючої документації бізнес-процесів 

 

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, індивідуальні завдання, консультації; 

методи: порівняльний, проблемний, пошуковий, дослідницький, ілюстративний.  

Мова навчання: українська. 



Информационная справка 

 

Вид и название: Анализ и реинжиниринг бизнес-процессов объектов управления 

информационных систем 

Код: 

Тип: вариативная 

Уровень: третий (доктор философии)  

Семестр, в котором преподается: 3  

Количество кредитов ЕКТС: 5 

Лектор: Мущинская Наталья Юрьевна 

 

Результаты учебы: 

Студенты должны  

знать: 

- концептуальные принципы применения технологии реинжиниринг бизнес-процессов во 

время реорганизации деятельности предприятия, которые нуждаются изменения организационной 

структуры на основе внедрения интегрированных корпоративных информационных систем; 

проблемы в управлении предприятиями и осуществлять построение новых бизнес-моделей; 

рациональные подходы относительно управления бизнес-процессами предприятий; 

автоматизации управления бизнес-процессами; 

методы реинжиниринга бизнес-процессов на основе информационных технологий; 

уметь:  

- в зависимости от категорий изменений бизнес-процессов предприятия избирать 

наиболее соответствующие способы влияния на них новых информационных технологий; 

- применять новый инструментарий автоматизации управления бизнес-процессами 

предприятия; 

- осуществлять автоматизацию бизнес-процессов как ключевого фактора обеспечения 

конкурентоспособности предприятий; 

- использовать методы и инструментальные средства структурного, функционально-

стоимостного и имитационного моделирования бизнес-процессов и формирования решений 

относительно их реорганизации; 

- осуществлять реинжиниринг бизнес-процессов на основе глобальных сетевых технологий 

иметь компетентности: 

Способность анализировать информационные и координационные процессы в организации 

и разрабатывать архитектуру бизнес-процессов интегрированных информационных систем. 

Способность демонстрировать управленческие навыки, использовать методы, инструменты и 

практики, которые связаны с отраслью информационных технологий. 

Способность к разработке научных и методологических основ создания и применения 

информационных технологий и информационных систем. 

Способность к разработке информационных технологий для анализа и синтеза 

структурных, информационных и функциональных моделей объектов и процессов 

Дисциплина, на которые опирается: Управление научными проектами, Современные 

информационные технологии в научной деятельности 

Содержание: 

ЗМ. 1. Моделирование бизнес-процессов объектов управления информационных систем 

ЗМ. 2. Формирование регламентирующей документации бизнес-процессов 

Формы и методы обучения: лекции, практические занятия, индивидуальные задания, 

консультации; методы: сравнительный, проблемный, поисковый, исследовательский, 

иллюстративный. 

 

Язык учебы: украинский 


