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Вчений секретар- Гаркавенко О .М. 
Присутнi : список додае:ться 

Порядок денний: 

_. Про затвердження теми кандидатськоi· дисертацii' аспiранта !-го року навчання кафедри 

iнформацiйних технологiй Гончаренка €вгенiя Олександровича 

СЛУХАЛИ: Доповiдь д.т.н. , професора, завiдувача кафедри iнформацiйних технолопи 

Цюцюри С . В. про затвердження теми дисертацiйноi' роботи аспiранта денноi' форми нав
чання 

Гончаренка €вгенiя Олександровича «Моделювання бiзнес-процесiв системи 

електронноrо документообiгу для розвитку закладiв вищоi'
 освiти» 

Тему дисертацiйноi' роботи слухали i затвердили на засiданнi кафедри 01 лютого 

2021 р., протокол № 11. 
Актуальнiсть теми Сучасний стан використання iнформацiйних

 технологiй в межах 

закладу вищоi' освiти, а саме в питаннях документообiгу не вiдповiдае: вимогам ефект
ивного 

використання людських ресурсiв , що свое:ю працею забезпечують функцiонування даного 

закладу . 

Унiверситети , якi мають бути двигунами наукового прогресу, на вiдмiну вiл 

пiдприемств, де системи електронного документообiгу використов
уються вже не перший рiк, 

не часто прибiгають до кардинальних змiн в системi свого функц
iонування. 

Проблема вчасного отримання вiд керiвництва установи наказiв, розпоряджень, 

постанов тощо € досить поширеною на даний момент, адже вiд вчасного отрима
ння таких 

iнструкцiй часто залежить виконання певних бiзнес-процесiв, а в деяких моментах i 

прибуток тi€У ж установи. 

Тому, розробка бiзнес процесiв системи електронного документо
обiгу саме для 

закладiв вищоi' освiти дозволить покращити ефективнiсть внут
рiшнього функцiонування 

даних установ. 

Повноцiнний аналiз документообiгу нашого навчального закладу дозволить 

зрозумiти певнi аспекти функцiонування закладiв вищоi' освiти т
а розробити ефективну 

бiзнес-модель передачi необхiдноi' кiнцевому користувачу iнформацii' в електронному 

виглядi, щодо його подальшоi' роботи. В свою чергу, швидкiсне реагування на дану 

iнформацiю забезпечить бiльше часу для роботи кiнцевому виконавцю. що покращить 

ефективнiсть його працi з точки зору виконання поставлених завдань
. 

Наукова новизна 

1. Будуть розглянутi особливостi функцiонування документообiгу в межах 

нашого навчального закладу. 

2. Буде запропоновано ефективну модель функцiонування бiзнес-процесiв 

пов'язаних з документообiгом в електронному виглядi. 

3. Буде розроблена систему електронного документообiгу для ефективного 

використання людських ресурсiв, пришвидшення часу виконан
ня робiт та i'x ефективностi 

ТОЩО . 
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ВИСТУПИЛИ: виступаючих не було. 
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ВИРIШИЛИ: Рекомендувати Вченiй радi унiверситету затвердити тему дисертаuiйно·, 
роботи аспiранта Гончаренка €вгенiя Олексаидровича «Моделюваш-,я бiзнес-процесiв 
системи електронного документообiгу для розв11тку закладiв в11що"i освiп1» . 
спецiальнiсть - 122 "Комп 'ютернi науки" . 

Науковим керiвником аспiранта Гончаренка €вгенiя Олександровича призначити 

д.т.н., доцента Цюцюру Миколу Iгоровича. 

Голова 

Вчений секретар 

З оригiналом згiдно 

Вчений секретар 

" 20_р. ------

1 . В . Русан 

О.М. Гаркавенко 

О.М . Гаркавенко 
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1. Балiна 0.1. 

2. Бушуев С.Д. 

3. Гаркавенко О.М. 

- к.т.н., доцент кафедри IТП та ПМ 

- д.т.н . , професор, зав. каф . управлiння проектами 

- к.т.н., доцент, заступник декана - вчений секретар 

4. !носов С . В. - к.т.н., доцент кафедри А ТП 

5. Мазуренко Л.1. - д.т.н ., професор, зав. кафедрою ЕТ i ЕП 

6. Мiхайленко В.М. - д.т.н ., професор, зав. кафедрою IТП та ПМ 

7. Мороз 1.М. - заступник декана, ст. викладач кафедри ОПН 

8. Назаренко 1.1. - д.т.н., професор, зав. кафедрою МОТП 

9. Пелевiн Л.€. - к.т.н., професор, зав. кафедрою БМ 

10. Почка К.1 . - д.т.н., доцент, зав. кафедрою ПО 

11 . Пристайло М.О. - к.т.н. , доцент, представник профспiлковоi' органiзацii' спiвробiтникiв 

12. Русан 1.В. - к.т.н., доцент, декан - голова Вченоi' ради 

13. Свiдерський А.Т. - к.т.н., професор кафедри МОТП, заступник декана 

14. Соболевська Л.Г. - асистент кафедри А ТП, заступник декана 

15. Терентьев О.О. - д.т.н., професор, професор ПП та ПМ заступник декана 

16. Хлапонiн Ю.1. - д.т.н., професор, зав. кафедрою КБКI 

17. Цюцюра С.В. - д.т. н., професор, зав. каф. iнформацiйних технологiй 

18. Представник студентського самоврядування 

19. Представник студентськоi' ради гуртожитку 

Вчений секретар О.М. Гаркавенко 


