
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПП2  

2. Назва: Моделювання бізнес-процесів   

3. Тип: обов’язковий  

4. Рівень вищої освіти:   ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2  

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 4 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Кардаш Оксана 

Любомирівна, к.е.н., доцент кафедри економічної кібернетики. 

9. Результати навчання:  
Після засвоєння матеріалу навчальної дисципліни студент повинен вміти: 

- виявляти вимоги до моделей бізнес-процесів на основі бізнес-аналізу предметної області; 

- будувати моделі бізнес-процесів у формі графів станів, кінцевих автоматів, ланцюгів Маркова; 

- будувати діаграми прецедентів UML; 

- будувати діаграми класів UML; 

- будувати діаграми взаємодії UML; 

- користуватися основними програмними засобами автоматизованого аналізу бізнес-процесів. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи. 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: інтелектуальний 

капітал,методологія наукових досліджень, корпоративні інформаційні системи. 

12. Зміст курсу : Вступ до моделювання бізнес-процесів. Функціональний та процесний підходи 

до управління організацією. Кібернетичні основи управління бізнес-процесами. Бізнес-процес та 

його компоненти. Еталонні та референтні моделі бізнес-процесів. Методології описання 

діяльності. Інструментальні системи для моделювання бізнес-процесів. Методики описання 

предметних областей діяльності. Методи аналізу процесів. Контролінг та моніторинг бізнес-

процесів. Перетворення моделей. Основи UML. Діаграми станів UML. Ланцюги Маркова та UML 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Корзаченко О.В. Моделювання бізнес-процесів підприємств: методології, підходи та методи / 

О.В.Корзаченко// Науковий вісник Херсонського державного університету. – 2015. – Вип. 11. 

Частина 1. – С. 171-175. [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ej.kherson.ua/journal/ 

economic_11/41.pdf 

2.Томашевський О. М. Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів / О. М. 

Томашевський, Г.Г.,  Цегелик, М.Б., Вітер, В.І.Дубук // Навчальний посібник. - К.: Видавництво 

«Центр учбової літератури», 2012. - 296 с. 

3. Управление бизнес-процессами: от моделирования до мониторинга с использованием продуктов 

WebSphere V6 / У. Вали, Л. Лейбович, Э. Превост и др. ; пер. с англ. – М. : КУДИЦ-Образ, 2007. – 

448 с. 

4. Маклаков С. В. Моделирование бизнес-процессов с BPwin 4.0. / С. В. Маклаков. – M.: Диалог 

МИФИ, 2002. –224 с. 

5. Шеер А.-В. Моделирование бизнес-процессов. – М.: Весть-МетаТехнология, 2000 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
18 год. лекцій, 24 год. лабораторних робіт, 42 год. самостійної роботи. Разом – 120 год.  

Методи: інтерактивні лекції, елементи проблемної лекції, індивідуальні завдання, впровадження 

ділових та рольових ігор, кейс-методів, індивідуальні та групові науково-дослідні завдання, 

використання мультимедійних засобів. 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою.                              

Підсумковий контроль: залік в кінці 2 семестру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Поточний контроль (100 балів): тестування, опитування. 

16. Мова викладання: українська. 
 
Завідувач кафедри                                                                                        Грицюк П. М., д.е.н., 

професор  

 
 
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Code: PP2; 

2. Title: Business processes modeling 

3. Type: Compulsary 

4. Higher education level: II (master's degree) 

5. Year of study, when the discipline is offered: 1 

6. Semester when the discipline is studied: 2 

7. Number of established ECTS credits: 4 

8. Surname, initials of the lecturer / lecturers, scientific degree, position: 

Kardash Oksana Liubomyrivna, Candidate of Economic Science, Associate Professor of 

Economic Cybernetics Department 9. Results of studies: 

- to identify requirements for models of business processes based on the business analysis of the 

subject area; 

- to build models of business processes in the form of state graphs, finite automata, Markov chains; 

- build UML precedent diagrams; 

- build UML class diagrams; 

- build UML interaction diagrams; 

- to use the basic software of automated analysis of business processes. 

10. Forms of organizing classes: training, independent work, practical training, control 

measures. 

11. Disciplines preceding the study of the specified discipline: 
intellectual capital, methodology of scientific research, corporate information systems.  

12. Course contents: Introduction to business process modeling. Functional and process 

approaches to managing the organization. Cybernetic basics of business process management. 

Business process and its components. Reference and reference models of business processes. 

Methodology describing the activity. Instrumental Systems for Business Process Modeling. 

Methods of describing subject areas of activity. Methods of analysis of processes. Controlling 

and monitoring business processes. Convert models. UML basics. UML State Diagrams. Markov 

chains and UML. 

13. Recommended educational editions: 
1. Korzachenko O.V. Modeling business processes of enterprises: methodologies, approaches 

and methods / O.V.Korzachenko // Scientific Bulletin of Kherson State University. - 2015. - Vip. 

11. Part 1. - P. 171-175. [Electronic resource]. - Mode of access: http: 

//www.ej.kherson.ua/journal/ economic_11 / 41.pdf 2.Tomashevsky O. M. Information 

Technologies and Modeling of Business Processes / O. M. Tomashevsky, G.G., Tsehelyk , MB, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Viter, VI Dubuk // Educational manual. - K .: Publishing house "Center for Educational 

Literature", 2012. - 296 p. 

3. Business Process Management: From Modeling to Monitoring using WebSphere V6 Products 

/ W. Waley, L. Leibovich, E. Prevost et al .; per. from english - М.: KUDITS-Image, 2007. - 448 

p. 

4. Maklakov SV Modeling of business processes with BPwin 4.0. / SV Maklakov. - M .: 

Dialogue of MIFI, 2002. -224 p. 

5. Shaer A.-V. Modeling of business processes. - M .: Vest-MetaTechnology, 2000 

14. Planned types of educational activities and teaching methods: 
18 hours lectures, 24 hours laboratory work, 42 hours independent work. Total - 120 hours. 

Methods: interactive lectures, problem lecture elements, individual tasks, implementation of business 

and role games, case studies, individual and group research tasks, use of multimedia tools. 

15. Forms and assessment criteria: 
The evaluation is carried out on a 100-point scale. Final control: completion at the end of 2 

semesters. 

Current Control (100 points): testing, surveys.    

16. Language of teaching:  Ukrainian. 

Head of the Department                                Grytsyuk P.M., Doctor of Economics, 

Professor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


