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                                                            РЕФЕРАТ

     Магістерська атестаційна робота містить: 70 с., 11 рис., 5 табл.,
17 джерел, 2 додатки.
    Об’єктом дослідження є процес оперативного моніторингу бізнес-
процесів у підрозділах підприємства
    Предметом дослідження є модель та алгоритм оперативного
моніторингу та оцінювання ступеню виконання бізнес-процесів у підрозділах
підприємств.
    Метою даної роботи є підвищення ефективності аналізу швидкості та
ритмічності виконання документообігу шляхом бізнес-процесів розробки
моделі у системах електронного та алгоритму оперативного моніторингу 
продуктивності автоматизованих робочих місць у підрозділах підприємств.
     Методи дослідження. Виконані дослідження базуються на положеннях
теорії системного аналізу, теорії нечітких множин та комп’ютерних
експериментах.
Наукова новизна полягає в наступному:
− удосконалено комплекс моделей, що відображають статичні та
динамічні властивості множини автоматизованих робочих місць шляхом
автоматного опису їх функціонування, що дає можливість моніторингу бізнес-
процесів підрозділу у реальному часі;
− удосконалено структурну модель інтерпретації оцінок параметрів
швидкості та ритмічності роботи автоматизованих робочих місць за рахунок
застосування ієрархічної системи оцінок, що дає змогу отримати системне
представлення щодо оперативній ситуації в підрозділі.
   Практичне значення отриманих результатів.
   Розроблені моделі реалізовано в експериментальній програмі. Тестування 
показало, що запропоновані моделі є дійсно працездатними, а програма може 
бути використана як прототип для подальших розробок інструментальних 
засобів моніторингу бізнес-процесів у підрозділах підприємств і організацій.
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ФАЙЛ, ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ



                                                          ABSTRACT

     Master Certification work contains: 70 p., 11 fig., 5 table., 17 sources, 2 app.
     The object of the study is the process of operational monitoring of business
processes in the divisions of the enterprise.
     The subject of the research is the model and algorithm of operational
monitoring and evaluation of the degree of implementation of business processes in
the business units.
     The purpose of this work is to increase the efficiency of analysis of the speed
and rhythm of the execution of business processes in electronic document
management systems by developing a model and algorithm for operational
monitoring of the productivity of automated workplaces in enterprise divisions.
Research methods. The performed researches are based on the positions of
the’ theory of system analysis, the theory of fuzzy sets and computer experiments.
Scientific novelty of the results:
– a complex of models was developed that reflect the static and dynamic
properties of a plurality of automated workplaces by automatic description of their
operation, which enables monitoring of business processes of a unit in real time;
– the structural model for interpreting the estimates of the parameters of the
speed and rhythm of the work of automated workplaces through the application of a
hierarchical system of assessments is improved, which enables to obtain a systematic
representation of the operational situation in the subdivision.
     The developed models are implemented in the experimental program. Testing
showed that the proposed models are really workable, and the program can be used
as a prototype for further development of tools for monitoring business processes in
the divisions of enterprises and organizations.
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