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Мета навчальної дисципліни “Технології управління безпекою бізнес-процесів” – сформувати 

системне базове уявлення, первинні знання, вміння і навички студентів з основ технології 

управління безпекою бізнес-процесів, як одним з напрямків побудови систем безпеки, дати 

уявлення про моделі бізнес-процесів та методах моделювання на засадах процесного підходу. 

Передумови для навчання 

Розширена мережева та хмарна безпека, Веб безпека, Бездротова та мобільна безпека 

Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Функціональний і процесний підходи до управління безпекою бізнес-процесами 

Тема 2. Теоретичні основи управління бізнес-процесами 

Тема 3. Бізнес-процес і його компоненти 

Тема 4. Еталонні і референтні моделі 

Тема 5. Методології опису діяльності 

Тема 6. Інструментальні системи для моделювання бізнесу 

Тема 7. Методики опису різних предметних областей 

Тема 8. Методи аналізу процесів 

Тема 9. Контролінг і моніторинг процесів 

Тема 10. Процесна трансформація та процесна організація 

 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни (за наявності) 

Internet, Bizagi Process Modeler, ARIS Express 

Сторінка курсу (персональна 

навчальна система) 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_ 

khpi_edu_ua1/EpzTd_YZEZxKvyFvbzuXaiUBW3rVHBcQzLla6C 

1XvfbaEQ?e=H0hXDc 

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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Персональні навчальні системи 

кафедри кібербезпеки НТУ 

“ХПІ” за дисципліною 
“Технології управління 

безпекою бізнес-процесів”  

Розподіл балів, які отримують студенти 

Розподіл балів оцінювання успішності студента розраховується індивідуально для 

кожної дисципліни з урахуванням особливостей та структури курсу. Поточна сума балів, що 

може накопичити студент за семестр може досягати, як максимального балу так і меншого. 

В таблиці 1 наведений розподіл балів для оцінювання успішності студента за 

дисципліною.  

Таблиця 1 – Розподіл балів для оцінювання успішності студента для заліку 

Контрольні 

роботи 

Лабораторні 

роботи 
КП РГЗ 

Індивідуальні 

завдання Тощо Залік Сума 

28 72 – – – – + 100 
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1 Інформаційна безпека та інформаційні технології. – Х.; ТОВ “ДІСА ПЛЮС”, 2019. - 

322 с. 

2 Кібербезпека та інформаційні технології. – Х.; ТОВ “ДІСА ПЛЮС”, 2020. -380 с. 

3 Управління бізнес-процесами: Навч. посібник. – Рівне: НУВГП, 2014. – 158 с. 
 

Додаткова 

4 Kostina О. M. Diagnostics and management of business processes in the context of 

enterprise crisis management / Electronic scientific edition “Ekonomika i suspilstvo”.2019. 

№ 10 – С. 287-297. 

5 Md Imtiaz Mostafiz, Murali Sambasivan, See Kwong Goh, (2019) "Impacts of dynamic 

managerial capability and international opportunity identification on firm performance", 

Multinational Business Review, 13. Prodius O.I., Naida E.D. Business process 

reingineering as a modern management concept // Electronic scientific edition "Ekonomika 

ta suspilstvo" 2019. 
 

Політики навчальної дисципліни 

Політика дотримання академічної доброчесності, 

Політика щодо пропусків занять, 

Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого терміну, тощо 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни «Технології управління безпекою бізнес-процесів», https://iiiii-

https://iiiii-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/serhii_yevseiev_
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