Назва 051 "Економіка", спеціалізація – "Бізнес-аналітика" 2018
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Тип

Фахова дисципліна професійної та практичної
підготовки

Код

К-51

Семестр

7, 8

Загальна кількість кредитів/годин:

7 кредитів / 210 годин

Форма контролю

Іспит

Викладач

д.е.н., доц. Кравченко В.М.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Дослідження операцій», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Економіка підприємства»

Місце у структурно-логічній схемі: К-51 «Управління бізнес-процесами»
викладається на 4 році навчання
Форми навчання:

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 50 балів
іспит – 50 балів

Мова викладання:

українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Процесні моделі та процесний підхід в організації діяльності економічних
об’єктів. Методи удосконалення бізнес-процесів. Зв'язок процесних моделей з
іншими типами моделей. Інформаційна підтримка процесного підходу. Його роль в
системі якості. Серія стандартів IDEF. DFD-технології побудови процесних
моделей. Мова ARIS як технологія процесного моделювання. Мова UML. Бізнесмодель. Сутність і еволюція бізнес-моделювання. Моделювання бізнес-процесів за
допомогою Мереж Петрі. Структурне моделювання. Мережеві графи. Імітація
економічних об’єктів за допомогою мереж Петрі. СМО (Теорія черг). Дискретноподієві моделі бізнес-процесів. Системно-динамічні моделі бізнес-процесів.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН 11).
Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки (ПРН 17).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах (ПРН 23).
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МОДЕЛІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тип

Фахова дисципліна професійної та практичної
підготовки

Код

К-51

Семестр

7, 8

Загальна кількість кредитів/годин:

7 кредитів / 210 годин

Форма контролю

Іспит

Викладач

д.е.н., доц. Кравченко В.М.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Дослідження операцій», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Економіка підприємства»

Місце у структурно-логічній схемі: К-51 «Моделі операційного менеджменту»
викладається на 4 році навчання
Форми навчання:

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 50 балів
іспит – 50 балів

Мова викладання:

українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичні основи операційного менеджменту. Основи моделювання та
управління бізнес-процесами в компанії. Операційна стратегія підприємства.
Проектування нового продукту. Тактичне управління операціями. Управління
операціями в сфері послуг.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН 11).
Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки (ПРН 17).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах (ПРН 23).

Назва 051 "Економіка", спеціалізація – "Бізнес-статистика та аналітика" 2018
УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ
Тип

Фахова дисципліна професійної та практичної
підготовки

Код

К-51

Семестр

7, 8

Загальна кількість кредитів/годин:

7 кредитів / 210 годин

Форма контролю

Іспит

Викладач

д.е.н., доц. Кравченко В.М.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Дослідження операцій», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Економіка підприємства»

Місце у структурно-логічній схемі: К-51 «Управління бізнес-процесами»
викладається на 4 році навчання
Форми навчання:

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 50 балів
іспит – 50 балів

Мова викладання:

українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Процесні моделі та процесний підхід в організації діяльності економічних
об’єктів. Методи удосконалення бізнес-процесів. Зв'язок процесних моделей з
іншими типами моделей. Інформаційна підтримка процесного підходу. Його роль в
системі якості. Серія стандартів IDEF. DFD-технології побудови процесних
моделей. Мова ARIS як технологія процесного моделювання. Мова UML. Бізнесмодель. Сутність і еволюція бізнес-моделювання. Моделювання бізнес-процесів за
допомогою Мереж Петрі. Структурне моделювання. Мережеві графи. Імітація
економічних об’єктів за допомогою мереж Петрі. СМО (Теорія черг). Дискретноподієві моделі бізнес-процесів. Системно-динамічні моделі бізнес-процесів.
Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН 11).
Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки (ПРН 17).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах (ПРН 23).
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МОДЕЛІ ОПЕРАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
Тип

Фахова дисципліна професійної та практичної
підготовки

Код

К-51

Семестр

7, 8

Загальна кількість кредитів/годин:

7 кредитів / 210 годин

Форма контролю

Іспит

Викладач

д.е.н., доц. Кравченко В.М.

Необхідні обов’язкові попередні та
супутні навчальні дисципліни:

«Дослідження операцій», «Маркетинг»,
«Менеджмент», «Економіка підприємства»

Місце у структурно-логічній схемі: К-51 «Моделі операційного менеджменту»
викладається на 4 році навчання
Форми навчання:

лекції, лабораторні заняття, самостійна робота

Критерії оцінювання:

поточний контроль – 50 балів
іспит – 50 балів

Мова викладання:

українська
ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Теоретичні основи операційного менеджменту. Основи моделювання та
управління бізнес-процесами в компанії. Операційна стратегія підприємства.
Проектування нового продукту. Тактичне управління операціями. Управління
операціями в сфері послуг.

Програмні результати навчання визначені в освітній програмі:
Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань
та змістовно інтерпретувати отримані результати (ПРН 11).
Розуміти та самостійно формувати зміст, структуру і висновки наукових та
аналітичних текстів з економіки (ПРН 17).
Демонструвати вміння абстрактно мислити, застосовувати аналіз та синтез
для виявлення ключових характеристик економічних систем різного рівня, а також
особливостей поведінки їх суб’єктів (ПРН 22).
Демонструвати гнучкість та адаптивність у нових ситуаціях, у роботі із
новими об’єктами, та у невизначених умовах (ПРН 23).

