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ВСТУП 

Вивчення дисципліни «Сучасні технології операторської діяльності в галузі 

ІКТ» є теоретична та практична підготовка студентів з питань: 

- методології розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та 

ефективності; 

- основних   засад   управління   інформаційними   ресурсами   та 

технологіями; 

- стратегічної   та    оперативної    спрямованості    інформаційних технологій у 

бізнесі; 

- формування інформаційної структури на підприємстві; 

- використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у бізнесі; 

Дисципліна є вибірковою. 

1. Метою викладання навчальної дисципліни викладання дисципліни 

«Сучасні технології операторської діяльності в галузі ІКТ» є:  

- формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо надати 

студентам знання у сфері новітніх технологій операторської діяльності 

(експлуатації) на підприємствах зв’язку.  

 - сформувати у студентів здатність до системного мислення та розв’язання 

проблем вибору найбільш ефективних методів управління підприємством при 

вирішенні поточних питань. 

 - розвивати у студентів навички самостійного прийняття рішень щодо 

застосування на підприємствах зв’язку найбільш ефективних бізнес-процесів. 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 
- типологію управлінських систем; 

- визначення основних характеристик експертних систем; 

- використання   технологій   штучного   інтелекту   в   управлінні 

організаціями; 

- використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів; 

- застосування   електронної  комерції  у  практичній  діяльності організації; 

вміти: 

- орієнтуватися у змінах, які мають місце на світовому та національному ринку 

телекомунікацій з точки зору застосування сучасних управлінських рішень в 

напрямку операторської діяльності; 

- практичного використання основних положень концепції NGOSS для 

ефективного рішення проблем операторської діяльності в конкретних умовах 

підприємства.  

Вивчення дисципліни включає лекційні (аудиторні), семінарські та практичні 

заняття, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє засвоєнню 

практичних навичок використання інформаційних систем в управлінні 

підприємством (організацією) в ринкових умовах, допомагає в розвитку системно-

аналітичного мислення.. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 72 години 2 кредити ЄКТС. 
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Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні технології операторської діяльності в галузі 

ТК» для студентів спеціальності «Менеджмент», освітній рівень «магістр».  

«____» ______________2018 року. – с. ____ 

 

Розробник: 
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Протокол від «___» ____________2018 року №_____ 
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Голова НМР ННІМП         __________________________  Ващенко О.П. 
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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4  

Галузь знань 

0306 «менеджмент і 

адміністрування 

Самостійного вибору 

вищого навчального 

закладу 

 
Напрям підготовки  

030601 «менеджмент» 

Модулів – 2 

Спеціальність: 

менеджмент і 

адміністрування 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 4 6-й  

Індивідуальне науково-

дослідне завдання 

___________ 
                                          (назва) 

Семестр 

Загальна кількість годин 

–  72 

7-й  

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

бакалавр 

 

 14 год.   

Практичні, семінарські 

  8+14 год.   

Лабораторні 

    

Самостійна робота 

   

Індивідуальні завдання:  

 

Вид контролю:  

залік  

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить (%): 

для денної форми навчання – 45 % 

для заочної форми навчання –  

 

 

 

 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
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Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Сучасні технології 

операторської діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності 8.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сучасні інформаційні системи 

і технології, що використовуються для управління організацією. 

Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна «Сучасні технології операторської 

діяльності в галузі ІКТ» пов’язана з дисциплінами «Системи технологій», 

«Організація виробничих процесів на підприємствах зв’язку», «Бізнес-процеси в 

галузі ТК», «Маркетинг послуг зв'язку». 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Визначення операційних процесів та їх роль у класичному понятті. 

2. Сучасне поняття операційної діяльності. Визначення операційної 

діяльності. 

3. Концепція NGOSS та основні принципи управління підприємствами 

зв’язку. 

4. Операційні процеси OSS у концепції NGOSS. 

5. Управління підприємством у концепції NGOSS. 

6. Приклади декомпозиції карти еТОМ до рівня 3. 

7. Контроль відповідності принцам NGOSS. 

8. Сутність концепції впровадження еТОМ. 

9. Приклади впровадження концепції NGOSS на виробництві. 

 

Метою викладання навчальної дисципліни викладання дисципліни «Сучасні 

технології операторської діяльності в галузі ІКТ» є:  

- формування у майбутніх менеджерів знань і навичок щодо надати 

студентам знання у сфері новітніх технологій операторської діяльності 

(експлуатації) на підприємствах зв’язку.  

 - сформувати у студентів здатність до системного мислення та розв’язання 

проблем вибору найбільш ефективних методів управління підприємством при 

вирішенні поточних питань. 

 - розвивати у студентів навички самостійного прийняття рішень щодо 

застосування на підприємствах зв’язку найбільш ефективних бізнес-процесів. 

Основними завданнями вивчення дисципліни «Сучасні технології 

операторської діяльності в галузі ІКТ» є теоретична та практична підготовка 

студентів з питань: 

- методології розроблення інформаційних систем, визначення їх якості та 

ефективності; 

- основних   засад   управління   інформаційними   ресурсами   та 

технологіями; 

- стратегічної   та    оперативної    спрямованості    інформаційних технологій 

у бізнесі; 

- формування інформаційної структури на підприємстві; 

- використання інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у 

бізнесі; 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
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знати: 

- типологію управлінських систем; 

- визначення основних характеристик експертних систем; 

- використання   технологій   штучного   інтелекту   в   управлінні 

організаціями; 

- використання Інтернету в управлінській діяльності керівних кадрів; 

- застосування   електронної  комерції  у  практичній  діяльності організації; 

 

вміти: 

- орієнтуватися у змінах, які мають місце на світовому та національному ринку 

телекомунікацій з точки зору застосування сучасних управлінських рішень в 

напрямку операторської діяльності; 

- практичного використання основних положень концепції NGOSS для 

ефективного рішення проблем операторської діяльності в конкретних умовах 

підприємства.  

Вивчення дисципліни включає лекційні (аудиторні), семінарські та практичні 

заняття, що забезпечує закріплення теоретичних знань, сприяє засвоєнню 

практичних навичок використання інформаційних систем в управлінні 

підприємством (організацією) в ринкових умовах, допомагає в розвитку системно-

аналітичного мислення.. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться: 72 години 2 кредити ЄКТС. 

 

3. Програма навчальної дисципліни 

 
Змістовий модуль 1. Визначення операційних процесів та їх роль у класичному 

понятті 

Загальні правила здійснення підприємницької діяльності. Визначення поняття 

«експлуатація» стосовно підприємств зв’язку. Основні складові системи технічної експлуатації 

недоліки технічної експлуатації у класичному виді. Роль інформаційних систем в управлінні 

сучасними організаціями. Реальний світ інформаційних систем. Ресурси і технології 

інформаційних систем. Глобальне інформаційне суспільство. Основоположна роль 

інформаційних систем в управлінні організацією. Зростаюча цінність інформаційних технологій. 

Організації, що орієнтовані на роботу в Інтернеті. Конкурентні переваги підприємств, що 

використовують інформаційні технології. Значущість використання інформаційних технологій в 

управлінні організацією для здійснення бізнесу на міжнародному рівні. 

 

Змістовий модуль 2. Сучасне поняття операційної діяльності. Визначення 

операційної діяльності 

Задачі управління мережею. Модель взаємодії відкритих систем. Застосування TMN в 

сучасних системах управління мережею. Особливості управління мережами NGN. Концепції 

розвитку та проектування інформаційних систем. Етапи розвитку інформаційних систем. 

Поняття інформаційної системи. Мета створення управлінських інформаційних систем. 

Завдання інформаційних систем. Традиційні інформаційні системи та автоматизовані. Сутність 

автоматизованої системи управління. Переваги та недоліки використання автоматизованих 

систем управління. Складові компоненти управлінських інформаційних систем. 
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Основні ресурси інформаційних систем: людські, апаратні, програмні, мережеві, 

інформаційні. Тенденції в інформаційних системах. Системи підтримки виконання операцій. 

Системи управління процесами. Системи підтримки прийняття управлінських рішень. Інші види 

інформаційних систем: експертні системи, системи управлінських знань, системи стратегічної 

інформації, системи бізнес інформації, інтегровані інформаційні системи. 

Умови успішного функціонування менеджерських інформаційних систем. 

 

Змістовий модуль 3. Концепція NGOSS та основні принципи управління 

підприємствами зв’язку 

Основні положення концепції NGOSS. Карта еТОМ та її декомпозиція. Інші компоненти 

NGOSS. Перехід від традиційних до інтегрованих автоматизованих інформаційних систем у 

бізнесі. Основні структурні частини функціонування інформаційної системи у менеджменті 

організації: управління маркетинговою діяльністю, управління людськими ресурсами, 

управління фінансами, управління виробничими процесами, здійснення бухгалтерського обліку. 

Підтримка бізнес-процесів спеціалізованими інформаційними системами. 

Типи інформаційних систем, що використовуються в організаціях з різноманітним 

спрямуванням основної діяльності. Маркетингові інформаційні системи. 

Інтерактивний маркетинг, уведення автоматизованого продажу, реклама та 

товаропросування, цільовий маркетинг, маркетингові дослідження та прогнозування. 

Операційні інформаційні системи: комп'ютерно-інтегровані операції, автоматизовані 

системи виконання операцій, єдина операційна мережа, управління процесами, управління 

технологічним обладнанням. 

Інформаційні системи по управлінню персоналом: стратегічне, тактичне та оперативне 

використання персоналу організації; постійні співробітники організації, навчання та розвиток 

персоналу. 

Фінансові інформаційні системи: управління грошовими потоками, управління 

інвестиціями, бюджетування, фінансове прогнозування та планування. 

Бухгалтерські інформаційні системи: облік платежів, облік розрахунків, ведення головної 

книги, складання балансу організації. 

 

Змістовий модуль 4. Операційні процеси OSS у концепції NGOSS 

Операційні процеси, рівень 0. Операційні процеси, рівень 1. Операційні процеси, рівень 2. 

Процеси організаційного планування інформаційних систем: основні етапи. Формування бізнес-

шляхів розвитку організації для створення оптимальної архітектури інформаційної системи та 

оперативних планів. Системний підхід до планування менеджерських інформаційних систем. 

Методологія планування інформаційних систем: підходи та сценарії. Моделі розвитку 

організації з використанням комп'ютерних пакетів підтримки прийняття управлінських рішень. 

Планування реалізації процесу щодо впровадження інформаційної системи на 

підприємстві. Технічна та програмна підтримка інформаційних систем. Забезпечення послуг 

підтримки функціонування інформаційних систем: основні фактори. 

Управління організаційними змінами в процесі впровадження нових видів інформаційних 

технологій. Заходи щодо планування реалізації інформаційних систем: тестування, збирання та 

введення необхідної документації, навчання персоналу, організація обслуговування 

інформаційних систем в організації. 
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Змістовий модуль 5. Управління підприємством у концепції NGOSS 

Управління підприємством рівень 0. Управління підприємством рівень 1. Управління 

підприємством рівень 2. Управління інформаційними ресурсами та технологіями. Стратегічна та 

оперативна спрямованість інформаційних технологій у бізнесі. Позитивні та проблемні аспекти 

функціонування інформаційних систем в організаціях. Принципи створення спеціалізованого 

структурного підрозділу з питань управління інформаційною системою організації. 

Організаційна та інформаційна технології. Основні складові інформаційних систем: 

персонал, завдання, технології, культура, структурні компоненти та взаємовідносини в 

організації. 

Концептуальна структура управління інформаційною системою в організації. 

Функціональна організаційна структура відділу інформаційного обслуговування.. Принципи 

добору спеціалістів з інформаційних систем з метою формування бізнес орієнтованої 

організаційної структури. Тенденції щодо змін в управлінні сучасними інформаційними 

системами. Управління людськими ресурсами у сфері інформаційних технологій. Розвиток 

кар'єри працівників відділу інформаційного обслуговування. 

 

Змістовий модуль 6. Приклади декомпозиції карти еТОМ до рівня 3 

Декомпозиція до рівня 3 процесу «Забезпечення та підтримка готовності процесів рівня 

ресурсів». Декомпозиція до рівня 3 процесу. «Виявлення та рішення проблем у взаємодії зі 

постачальниками/партнерами». Інформація, рішення та управління. Системи підтримки 

прийняття рішень. Сутність і компоненти системи підтримки прийняття рішень. Аналітичні 

методи та інструменти підтримки прийняття управлінських рішень. Методи аналізу «причина-

наслідок», кореляційно-регресійний аналіз, аналіз тенденцій, оптимізація. Сфера використання 

системи підтримки прийняття рішень. Архітектура системи підтримки прийняття рішень. 

Види експертних систем. Складові експертних систем. Розвиток експертних систем. 

Вартість експертних систем. 

Використання технологій штучного інтелекту в управлінні організацією. Сучасний погляд 

на системи штучного інтелекту. Характеристики поведінки систем штучного інтелекту. Основна 

сфера застосування систем штучного інтелекту. 

 

Змістовий модуль 7. Контроль відповідності принцам NGOSS 

Методика контролю відповідності NGOSS інструменти та організація тестування. 

Перевірка відповідності «духу» NGOSS. Аналіз сучасних корпоративних інформаційних систем, 

які пропонуються на ринку програмного забезпечення. Відповідність 1C вимогам ведення 

сучасного бізнесу та інтеграція у міжнародне середовище. Комплекси управлінських завдань, які 

дозволяють автоматизувати корпоративні 1C. 

Склад та характеристика основних елементів програмного продукту. Можливості 

інформаційної системи задовольняти інформаційні потреби менеджерів різних рівнів. Структура 

інформаційного забезпечення програмного продукту та можливості настроювання за вимогами 

конкретного підприємства. 

Автоматизація основних управлінських функцій: планування, організація, облік, контроль, 

координація. 

Автоматизація операційного управління, управління персоналом, управління 

документообігом, фінансами, маркетингом. Забезпечення «прозорості» операцій та захисту 

інформації від несанкціонованого доступу. Можливість інтеграції з іншими автоматизованими 

інформаційними системами управління. 
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Система впровадження корпоративних програмних продуктів: пусконалагоджувальні 

роботи. Абонентське обслуговування. Навчання користувачів. Надання консультацій. 

Розроблення плану автоматизації. Системне адміністрування. Гарантійне обслуговування. 

 

Змістовий модуль 8. Сутність концепції впровадження еТОМ 

Життєві цикли NGOSS. Впровадження моделі еТОМ на підприємстві стратегії розширення 

і настроювання моделі еТОМ. Бізнес та Інтернет: користувачі, комунікації та співпраця, 

електронна комерція, інтерактивний маркетинг. Основні принципи використання Інтернету 

організацією з метою здійснення своєї діяльності. Створення віртуальних компаній у межах 

міжнародної мережі. 

Вартість Інтернету для підприємств-користувачів. Інтернет-технології та формування 

бізнес-фокусу споживача. Основні схеми підключення до глобальної мережі. Принципи роботи 

провайдерів, що надають послуги підключення. 

Спеціальні інформаційні ресурси Інтернет, які надають можливість підтримки здійснення 

завдань маркетингової діяльності, управління фінансами, персоналом, документообігом. 

Основи електронної комерції. Варіанти вибору технологічної архітектури для електронної 

комерції. Застосування електронної комерції у практичній діяльності підприємства. Ключові 

характеристики економічних моделей для електронної комерції. Взаємозв'язок електронної 

комерції із поведінкою споживача, бізнес-процесами та конкуренцією. Роздрібний продаж на 

Web-site. Управління ланцюгом постачальників. Електронні платежі та безпека. Електронне 

переміщення запасів. 

 

Змістовий модуль 9. Приклади впровадження концепції NGOSS на виробництві 

Операційні процеси щодо під єднання послуги DSL. Узагальнена бізнес-модель 

виробничої діяльності ВАТ «Укртелеком». Загальна характеристика комп'ютерної мережі 

Інтранет та Екстранет. Взаємозв'язок внутрішньої мережі підприємства із Екстранетом та 

Інтранетом. Застосування Інтранету сучасними компаніями: комунікації та співробітництво, 

управління бізнес-операціями. Ресурси Інтранет-технологій. Компоненти архітектури 

інформаційної технології Інтранет. Вартість Інтранету для сучасних компаній. 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

Усього у тому числі: Усього у тому числі: 

лл пп ссем конс екз. лл пп лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1.  

Тема 1. Визначення операційних 

процесів та їх роль у класичному 

понятті 

3 2 1    - - - - - - 

Тема 2. Сучасне поняття операційної 

діяльності. Визначення операційної 

діяльності 

 

5 2 1 2         

Тема 3. Концепція NGOSS та основні 

принципи управління підприємствами 

зв’язку 

 

3 1  2         

Тема 4. Операційні процеси OSS у 

концепції NGOSS 

5 1 2 2         

Тема 5. Управління підприємством у 

концепції NGOSS 

 

3 2  1         

Модульний контроль 1 1   1         

Усього годин: 20 8 4 8         

Модуль 2 

Змістовий модуль 2.  

Тема 6. Приклади декомпозиції карти 

еТОМ до рівня 3 

 

4 2 1 1         

Тема 7. Контроль відповідності 

принцам NGOSS 

4 1 1 2         

Тема 8. Сутність концепції 

впровадження еТОМ 

4 1 2 1         

Тема 9. Приклади впровадження 

концепції NGOSS на виробництві 

3 2  1         

Модульний контроль 2 7   1 2 4       

Усього годин: 22 6 4 6 2 4       

Усього годин: 42 14 8 14 2 4       
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5. Теми семінарських занять 

 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1. Визначення операційних процесів та їх роль у 

класичному понятті 

2 

Тема 2. Застосовання системи технічної діагностики 

(СТД) 

2 

Тема 3. Система оперативно-технічного 

обслуговування (СОТО) 

2 

Тема 4. Сучасне поняття операційної діяльності 2 

Тема 5. Завдання управління безпекою мережі зв'язку 2 

Тема 6. Управлінням мережами зв'язку та безпекою 

мережі зв'язку 

2 

Тема 7. Концепція NGOSS та основні принципи 

управління підприємством зв’язку 

2 

Разом 14 

 

6. Теми практичних занять 
 

№ 

п/р 

Назва теми Кількість 

годин 

1 
Тема 1 Операційні процеси OSS у концепції 

NGOSS 
2 

2 
Тема 2. . Управління підприємством у концепції 

NGOSS  
2 

3 
Тема 3. Приклади декомпозиції карти еТОМ до рівнів 

2 та 3 
 

2 

4 Тема 4. Концепція NGOSS 2 

Разом 8 

 

 

 

 

7. Теми лабораторних занять 

 

Не передбачено програмою 
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8. Самостійна робота 

 

МОДУЛЬ 1 

 

ТЕМА 1. Визначення операційних процесів та їх роль у класичному понятті 

 

1.1. Загальні правила здійснення підприємницької діяльності 

 

1. Який основний регулюючий документ визначає загальні положення, що 

стосуються експлуатаційної діяльності підприємств зв'язку ? 

2. На якому принципі базуються правові основи діяльності операторів і 

провайдерів телекомунікацій щодо прав операторів та провайдерів на ринку 

телекомунікацій України ?  

3. На якому принципі базуються правові основи діяльності операторів і 

провайдерів телекомунікацій щодо інтересів споживачів ? 

4. На якому принципі базуються правові основи діяльності операторів і 

провайдерів телекомунікацій щодо конкуренції ? 

5. На якому принципі базуються правові основи діяльності операторів і 

провайдерів телекомунікацій щодо дискримінаційних дій?  

6. Що є самим головним обов'язком підприємств зв'язку щодо надання послуг 

зв'язку ?  

 

1.2. Визначення поняття «експлуатація» стосовно підприємств зв'язку 

 
7. Що розуміють у загальному значенні під терміном «експлуатація» ? 

8. Що для підприємств зв'язку є результатом експлуатації? 

9. Що означає «технічна експлуатація» стосовно підприємств зв'язку ? 

10. За допомогою чого реалізується технічна експлуатація ? 

1.3. Основні складові системи технічної експлуатації 
 

11. Що включає в себе система технічної експлуатації ? 

12. Для чого застосовується система технічної діагностики (СТД) ? 

13. На чому базується технічне діагностування (ТД) ?  

14. Як проводиться технічне діагностування (ТД)? 

15. Що включає в себе включає алгоритм діагностування? 

16. Що включає в себе система технічного діагностування включають ?  

17. Якими можуть бути СТД щодо обсягів вирішення поставлених задач ТД?  

18. Які СТД є системами, що установлюють функціональний діагноз? 

19. Які СТД є системами з тестовим діагнозом? 

20. Які існують СТД по ступеню автоматизації? 

21. На які окремі системи підрозділяється вся система технічної експлуатації? 

22. З чого складається система оперативно-технічного обслуговування (СОТО)? 

23. Що включає в себе система оперативно-технічного управління (СОТУ)? 

24. Які особливості системи технічного контролю (СТК)? 
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1.4. Задачі, що вирішують підсистеми технічної експлуатації 
 

25. Які задачі вирішує система технічної діагностики (СТД)? 

26. Які задачі вирішує система технічного контролю (СТК)? 

27. Які задачі вирішує система оперативно-технічного обслуговування 

(СОТО)?. 

28. Які задачі вирішує система оперативно-технічного управління (СОТУ)? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 2. Сучасне поняття операційної діяльності 

 

2.1.   Задачі управління мережею 
 

1. Що називають системою управління мережею? 

2. Яку систему являє собою мережа зв'язку? 

3. Які п’ять функціональних областей завдань управління мережею зв'язку 

4. За що відповідає функціональна область завдань управління конфігурацією 

мережі зв'язку? 

5. На що спрямовано функціональна область завдань управління 

несправностями мережі зв'язку? 

6. Що є метою функціональної області завдань управління продуктивністю 

мережі зв'язку? 

7. Що забезпечує функціональна область завдань управління безпекою мережі 

зв'язку? 

8. За що відповідає функціональна область завдань управління розрахунками 

за послуги зв'язку мережі зв'язку? 

9. Яка абревіатура FGAPS використовується в англомовних джерелах для 

позначення перерахованих областей завдань (Fault, Configuration, 

Accounting, Performance and Security? 

 

2.2.  Модель взаємодії відкритих систем 
 

10. Що стало основним результатом проекту по опису взаємодії відкритих 

систем (Open Systems Interconnect, OSI)? 

11. Скільки рівнів має еталонна модель взаємодії відкритих систем (ЕМВВС)? 

12. Що виконує кожний з семи рівнів еталонної моделі взаємодії відкритих 

систем (ЕМВВС)? 

13. Що дозволила універсальним образом описати еталонна модель взаємодії 

відкритих систем (ЕМВВС)? 

14. У чому полягає принцип горизонтального управління мережею зв’язку? 

 

2.3. Архітектура системи управління мережею 
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15. З чого складається програмне забезпечення системи управління мережею 

зв’язку? 

16. Що являє собою менеджер програмного забезпечення системи управління 

мережею зв’язку? 

17. Що являють собою агенти програмного забезпечення системи управління 

мережею зв’язку? 

18. Чим визначається метод інформаційного обміну між управляючими 

додатками та агентами на пристроях? 

19. Що означає Management Information Base (MIB)? 

20. Що містить база даних управляючої інформації (Management Information 

Base, MIB)? 

21. Що являють собою мобільні агенти  (Mobile Agent, MA)? 

22. Що дозволяє виконувати технологія мобільних агентів? 

23. Що є основними перевагами технології мобільних агентів? 

 

2.4.   Мережа управління електрозв'язком TMN 
 

24. Що означає Telecommunications Management Network (TMN)? 

25. Що являє собою Telecommunications Management Network (TMN) відповідно 

до Рекомендацій МСЕ-Т? 

26. Що є об'єктами управління Telecommunications Management Network 

(TMN)? 

27. Що розуміють під управлінням мережами зв'язку? 

28. Що є основними компонентами TMN? 

29. Що забезпечують управляючі системи TMN? 

30. Що здійснюється за допомогою робочих станцій TMN? 

31. Яке головне завдання TMN? 

32. Які чотири основних аспекти (архітектури) виділяють при описі загальної 

архітектури мережі TMN? 

33. Що описує функціональна архітектура мережі TMN? 

34. Що описує фізична архітектура мережі TMN? 

35. Що забезпечує інформаційна архітектура TMN? 

36. Що відбиває логічна архітектура TMN? 

37. Що складають рівень мережних елементів логічної архітектури TMN? 

38. Що формують рівень управління мережними елементами логічної 

архітектури TMN? 

39. Що поєднує рівень управління мережею логічної архітектури TMN? 

40. Що охоплює рівень управління послугами логічної архітектури TMN? 

41. Що розглядає рівень управління бізнесом логічної архітектури TMN? 

 

 

 

2.6.  Особливості управління мережами NGN 
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42. Що повинна забезпечувати телекомунікаційна мережа наступного 

покоління (NGN)? 

43. Що означає Generalized Mobility? 

44. Що вимагає від телекомунікаційної мережі принцип узагальненої 

мобільності (Generalized Mobility)? 

45. Що необхідно здійснювати для управління несправностями в середовищі 

NGN? 

46. Для чого вкрай бажане управління конфігурацією в телекомунікаційний 

мережі NGN? 

47. Що містить у собі функціональна область «Управління розрахунками» в 

мережі NGN? 

48. Які функції включає функціональна область «Управління мобільністю» в 

мережі NGN? 

49. Які дві складові має функціональна область «Управління клієнтами» в 

мережі NGN? 

50. Що містить у собі функціональна область «Управління терміналами» в 

мережі NGN? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 3. Концепція NGOSS та основні принципи управління підприємством 

зв’язку 
 

3.1. Основні положення концепції NGOSS 

 

1. Чим займався TeleManagement Forum з моменту свого створення? 

2. Що означає «New Generation Operations Systems and Software» (NGOSS)? 

3. Що означає «enhanced Telecom Operations Map» (eTOM)? 

4. Що означає «Shared Information/Data Model» (SID)? 

5. Що означає Technology Neutral Architecture (TNA)? 

6. Що означає Telecom Applications Map (TAM)? 

7. Що можна робити за допомогою NGOSS стосовно діяльності 

телекомунікаційної компанії? 

3.2. eTOM – карта бізнес процесів 

 

8. Що є основним компонентом NGOSS? 

9. Що представляє собою методологія аналізу бізнес-процесів eTOM? 

10. Що становить основу структурної моделі eTOM? 

11. Які три основні області виділяються на самому верхньому нульовому рівні 

бізнес-процесів? 

12. За що відповідає область бізнес-процесів "Стратегія, інфраструктура й 

продукт"? 

13. Що являють собою головні бізнес-процеси компаній "Операційні процеси"? 

14. Які питання охоплюють бізнес-процеси "Управління підприємством"? 

15. На якому рівні закінчуються рекомендації і стандарти моделі eTOM ? 
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16. Що надає операторам зв’язку використання еТОМ? 

17. Яку можливість надає застосування технології еТОМ стосовно декількох 

підприємств? 

3.3. Модель SID 

 

18. Що означає «Shared Information and Data Model» (SID)? 

19. Що забезпечує Shared Information and Data Model» (SID)? 

20. За допомогою якого формального інструменту Shared Information and Data 

Model (SID) надає опис всіх задіяних у роботі оператора об'єктів і визначає 

їх взаємозв'язок? 

21. Що означає Aggregated Business Entities (ABE)? 

22. Що таке «Узагальнена бізнес-сутність»? 

23. Скільки основних сутностей містить SID на концептуальному рівні? 

24. Що таке Market/Sales (ринок/продажу) ? 

25. Що таке Products (продукти) ? 

26. Що таке Customer (клієнт) ? 

27. Що таке Service (послуга) ? 

28. Що таке Resource (ресурс) ? 

29. Що таке Supplier/Partner (постачальник/партнер)? 

30. Що таке Enterprise (корпоративна інформація)? 

31. Що таке Common Business (загальна інформація) ? 

32. Що дозволяє створити модель SID у комбінації з еТОМ? 

33. У чому полягає позитивний ефект від використання SID як єдиної мови 

усередині компанії? 

 

3.4.Сутність концепції впровадження NGOSS 

 

34. Як рекомендовано розглядати використання та впровадження будь-якого 

нововведення, що відповідає концепції NGOSS? 

35. Які цінні стратегічні переваги забезпечує використання концепції життєвого 

циклу розробки NGOSS ? 

36. Що є вихідним етапом життєвого циклу NGOSS? 

37. Яка методологія розроблена у рамках Концепції NGOSS щодо оцінки 

відповідності стану компанії? 

38. Яку змогу надає керівництву оцінка відповідності стану компанії щодо 

впровадження механізмів NGOSS? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 
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ТЕМА 4. Операційні процеси OSS у концепції NGOSS 

 

4.1. Розширена карта процесів діяльності – еТОМ 

4.1.1. Призначення еТОМ 
 

1. Що є базою для аналізу і проектування бізнес-процесів у галузі зв'язку та 

орієнтиром при проектуванні і розробці рішень OSS/BSS ? 

2. Якою моделлю є розширена карта процесів еТОМ ?  

3. Чим являє собою розширена карта процесів еТОМ ? 

4. Як організований набір процесів-елементів розширеної карти процесів 

еТОМ? 

5. Які структуру, термінологію і систематику пропонує карта еТОМ для опису 

бізнес-процесів телекомунікаційної компанії та їх елементів ?  

6. Що є самим головним обов'язком підприємств зв'язку щодо надання послуг 

зв'язку ?  

 

4.1.2. Функції еТОМ 

 

7. Яка з основних функцій еТОМ стосується архітектури бізнес-процесів? 

8. Однією з основних функцій еТОМ є: задавати єдиний понятійний апарат 

для опису елементів процесів? 

9. Яка з основних функцій еТОМ стосується даних, необхідних для виконання 

кожного базового бізнес-процесу? 

10. Яка з основних функцій еТОМ стосується процесів та інтерфейсів? 

 

4.1.3. Важливі особливості архітектури еТОМ 
 

11. Якою є архітектура еТОМ? 

12. На що був зроблений акцент при розробці еТОМ? 

13. Що було враховано в еТОМ щодо зовнішнього середовища? 

14. Що відрізняє еТОМ щодо її застосування? 

15. Яку можливість має еТОМ щодо інших моделей, які широко 

застосовуються? 

16. Що відрізняє еТОМ щодо її вдосконалення? 

 

4.1.4. Переваги використання еТОМ 

 

17. Що карта пропонує еТОМ щодо структури, термінології та систематики? 

18. Що дозволяє еТОМ застосувати при розробці бізнес-процесів у всіх 

підрозділах компанії? 

19. Чим є карта еТОМ для різноманітних додатків та інформаційних систем з 

погляду вимог бізнес-процесів? 

20. Що забезпечує застосування еТОМ щодо цільових бізнес-процесів? 

21. Що спрощує еТОМ у результаті широкого застосування на різних 

підприємствах галузі? 
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4.2. Концептуальний рівень еТОМ 

4.2.1. Основні поняття моделей ТМ Forum  

 

22. Що означає термін «Процес» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей? 

23. Що означає термін «Процес-елемент» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей?  

24. Що означає термін «Процес-потік» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей? 

25. Що означає термін «Продукт» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей? 

26. Що означає термін «Послуга» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей?  

27. Що означає термін «Ресурс» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей?  

28. Що означає термін «Сутність» для більшості розроблених ТМ Forum 

моделей? 

 

4.2.2. Основні блоки концептуального рівня еТОМ 
 

29. Блок «Операційна діяльність» (Operations) рівня 0 архітектури 

еТОМмістить процеси, які традиційно є центральними в діяльності 

постачальника послуг зв'язку; 

30. Блок «Стратегія, Інфраструктура і Продукт» (Strategy, Infrastructure and 

Product, SIP) рівня 0 архітектури включає бізнес-процеси планування і 

управління життєвими циклами інфраструктури та продуктів; 

31. Блок «Управління підприємством» (Enterprise Management) рівня 0 

архітектури містить сукупність основних бізнес-процесів, необхідних для 

функціонування і управління будь-якою великою компанією незалежно від 

сфери її діяльності; 

 

4.3. Угруповання процесів рівня 1 

 

32. Який блок процесів рівня 1 еТОМ поєднує бізнес-процеси, завдання яких - 

вчасно і належним чином надати клієнтові запитаний продукт? 

33. Який блок процесів рівня 1 еТОМ відповідає за прийняття реагуючих і 

превентивних мір для того, щоб обслуговування абонента відбувалося без 

збоїв і задовольняло вимогам якості та рівня обслуговування? 

34. Який блок процесів рівня 1 еТОМ поєднує процеси, зв'язані зі збором 

статистики обслуговування для цілей білінгу, виписки коректних рахунків, 

своєчасної доставки рахунків абонентам і збору платежів? 

35. Який блок процесів рівня 1 еТОМ включає бізнес-процеси, відповідальні за 

забезпечення готовності і створення умов для швидкого і результативного 

виконання процесів FAB? 
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36. Який блок процесів рівня 1 еТОМ є виконує розробку стратегій, на основі 

яких будуть функціонувати процеси життєвих циклів інфраструктури і 

продукту? 

37. Який блок процесів рівня 1 еТОМ відповідає за визначення потреб, 

планування і розгортання всієї необхідної компанії інфраструктури? 

38. Який блок процесів рівня 1 еТОМ здійснює визначення, планування, 

розробку і реалізацію всіх продуктів у продуктовому портфелі компанії? 

 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

МОДУЛЬ 2 

 

ТЕМА 5. Управління підприємством у концепції NGOSS 

 

5.1. Принципи ієрархічної декомпозиції 

5.1.1. Декомпозиція бізнес-процесів  
  

1. Який підхід до аналізу діяльності компанії використовується під час 

ієрархічної декомпозиції. бізнес-процесів? 

2. Що здійснюється під час ієрархічної декомпозиції стосовно діяльності 

компанії? 

3. Що аналізується під час ієрархічної декомпозиції бізнес-процесів компанії? 

4. Що розглядається під час ієрархічної декомпозиції бізнес-процесів 

компанії? 

 

5.1.2. Особливості декомпозиції бізнес-процесів  
  

5. Що визначає метод рівневої декомпозиції бізнес-процесу? 

6. В якому напрямку йде метод рівневої декомпозиції бізнес-процесу? 

7. На стільки рівнів в глибину може тривати метод рівневої декомпозиції 

необхідно пам'ятати? 

8. У чому полягає ціль методу рівневої декомпозиції? 

 

5.1.3. Рівні декомпозиції бізнес-процесів  
 

9. Які рівні декомпозиції бізнес-процесів у специфікаціях архітектури еТОМ є 

стандартизованими? 

10. До яких рівнів здійснюється компаніями декомпозиція бізнес-процесів для 

власних потреб? 

11. Процеси-елементи якого рівня декомпозиції являють собою великі кроки в 

процесі-потоці? 

12. Процеси якого рівня декомпозиції є основними завданнями, що становлять 

процес-елемент, і виконуються в рамках відділів компанії? 
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13. Процеси якого рівня декомпозиції є специфічними підзадачами кожного 

завдання (іноді в літературі по процесному управлінню процеси такого 

рівня називають процедурами)? 

14. На основі процесів якого рівня декомпозиції складаються посадові 

інструкції? 

 

5.2. Декомпозиція до рівня 2  

5.2.1. Чисельність  процесів-елементів 
 

15. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить у собі горизонтальне 

угруповання «Управління відносинами із клієнтом» блоку «Операційна 

діяльність»? 

16. Скільки процесів-елементів рівня 2 включає горизонтальне угруповання 

«Управління експлуатацією послуг» блоку «Операційна діяльність»? 

17. Скільки процесів-елементів рівня 2 включає горизонтальне угруповання 

«Управління експлуатацією ресурсів» блоку «Операційна діяльність»? 

18. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить горизонтальне угруповання 

«Управління відносинами з постачальниками/партнерами» блоку 

«Операційна діяльність»? 

 

5.2.2. Угруповання «Управління відносинами із клієнтом»  
 

19. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Проведення маркетингових програм»? 

20. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Здійснення продажів»? 

21. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Обробка замовлень»? 

22. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Обробка запитів по білінгу»? 

 

5.2.3. Угруповання «Управління експлуатацією послуг»  
 

23. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Конфігурація і активація послуг»? 

24. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління рішенням проблем на рівні послуг»? 

25. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління якістю послуг»? 

26. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Тарифікація послуг»? 

 

5.2.4. Угруповання «Управління експлуатацією ресурсів»  
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27. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Забезпечення послуги ресурсами»? 

28. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління рішенням проблем на рівні ресурсів»? 

29. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління функціонуванням ресурсів»? 

30. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент «Збір і 

поширення даних про функціонування ресурсів»? 

 

5.2.5. Угруповання «Управління відносинами з 

постачальниками/партнерами»  
 

31. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління вимогами для постачальників/партнерів»? 

32. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Виявлення і рішення проблем у взаємодії з постачальниками/партнерами»? 

33. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління продуктивністю процесів взаємодії   з 

постачальниками/партнерами»? 

34. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління інтерфейсом з постачальником/ партнером»? 

 

5.3. Декомпозиція до рівня 2 процесів блоку SIP 

5.3.1. Блок «Стратегія, інфраструктура і продукт» (SIP) 
 

35. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить у собі горизонтальне 

угруповання «Маркетинг і управління продуктовим портфелем» блоку 

«Стратегія, інфраструктура і продукт» (SIP)? 

36. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить у собі горизонтальне 

угруповання «Розвиток і управління послугами» блоку «Стратегія, 

інфраструктура і продукт» (SIP)? 

37. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить у собі горизонтальне 

угруповання «Розвиток і управління ресурсами» блоку «Стратегія, 

інфраструктура і продукт» (SIP)? 

38. Скільки процесів-елементів рівня 2 містить у собі горизонтальне 

угруповання «Розвиток і управління системою поставок» блоку «Стратегія, 

інфраструктура і продукт» (SIP)? 

 

5.3.2. Угруповання «Маркетинг і управління продуктовим портфелем»  
 

39. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Ринкова стратегія і політика»? 

40. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління можливостями маркетингу»? 
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41. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Розвиток продажів»? 

42. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Маркетинг і просування продукту»? 

 

5.3.3. Угруповання «Розвиток і управління послугами»  
 

43. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Стратегія і планування розвитку послуг»? 

44. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління можливостями інфраструктури послуг»? 

45. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Розробка і вивід послуги з експлуатації»? 

 

5.3.4. Угруповання «Розвиток і управління ресурсами»  
 

46. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Стратегія і планування розвитку ресурсів»? 

47. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління можливостями інфраструктури ресурсів»? 

48. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Розробка і вивід ресурсу з експлуатації»? 

 

5.3.5. Угруповання «Розвиток і управління системою поставок»  
 

49. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Стратегія і планування системи поставок»? 

50. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління можливостями системи поставок»? 

51. До якого горизонтального угруповання відноситься процес-елемент 

«Управління розвитком і зміною системи поставок»? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 6. Приклади декомпозиції карти еТОМ до рівнів 2 та 3 

 

6.1. Декомпозиція до рівня 2 процесів блоку управління підприємством 

6.1.1. Угруповання рівня 1 «Стратегічне і бізнес-планування»  
 

1. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Стратегічне 

планування діяльності»? 

2. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Розвиток 

бізнесу»? 

3. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

архітектурою підприємства»? 



28 

 

  

4. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

спільною роботою підрозділів»? 

 

6.1.2. Угруповання рівня 1 «Управління ризиками підприємства»  
 

5. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

безпекою»? 

6. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

діями по попередженню і боротьбі із шахрайством»? 

7. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

аудитом»? 

8. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

страхуванням»? 

9. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

гарантуванням доходів»? 

10. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

ризиками підприємства»? 

 

6.1.3. Угруповання рівня 1 «Управління ефективністю підприємства»  
 

11. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління і 

підтримка бізнес-процесів»? 

12. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

якістю на підприємстві»? 

13. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

програмами і проектами»? 

14. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Оцінка 

продуктивності підприємства»? 

15. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління і 

підтримка оснащення підприємства»? 

 

6.1.4. Угруповання рівня 1 «Управління процесами досліджень і 

розробки» та  
 

16. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

базою знань»? 

17. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

дослідженнями»? 

18. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Аналіз 

технологій»? 

 

6.1.5. Угруповання рівня 1 «Управління фінансами і активами»  
 

19. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

фінансами»? 
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20. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

активами»? 

21. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

матеріально-технічним забезпеченням»? 

 

6.1.6. Угруповання рівня 1 «Управління репутацією і відносинами з 

акціонерами»  
 

22. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

репутацією і іміджем підприємства»? 

23. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

відносинами із громадськістю»? 

24. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

відносинами з акціонерами»? 

25. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

відносинами з регулювальними органами»? 

26. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

юридичними питаннями»? 

27. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Організація 

управління підприємством на рівні акціонерів і вищого керівництва»? 

 

6.1.7. Угруповання рівня 1 «Управління персоналом»  
 

28. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Кадрова 

політика»? 

29. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Розвиток 

організаційної структури підприємства»? 

30. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

стратегією відносно персоналу»? 

31. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Реалізація 

програм по розвитку персоналу»? 

32. До якого угруповання рівня 1 відноситься процес-елемент «Управління 

відносинами з персоналом»? 

 

6.2. Приклади декомпозиції процесів до рівня 3 
 

33. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Підтримка забезпечення 

послуг ресурсами»? 

34. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Підтримка управління 

функціонуванням ресурсів»? 

35. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Підтримка управління 

усуненням проблем на рівні ресурсів»? 

36. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Підтримка збору і 

поширення даних про функціонування ресурсів»? 
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37. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Ведення каталогу 

ресурсів»? 

38. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Управління трудовими 

ресурсами»? 

39. До якого угруповання рівня 2 відноситься процес «Управління матеріально-

технічним забезпеченням»? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 7. Концепція NGOSS 
 

7.1. Концепція NGOSS як результат стандартизації в області 

побудови систем OSS/BSS 

 

7.1.1. Основи концепції NGOSS 

  

1. Що описує розширена карта бізнес-процесів еТОМ ? 

2. Що визначає інформаційна модель SID ?  

3. Що описує карта додатків ТАМ ? 

4. Що визначає архітектура інтеграції TNA & CID (Technology Neutral 

Architecture and Contract Interface Definitions) ?  

5. Що дозволяє перевірити система контролю відповідності принципам 

NGOSS (NGOSS Compliance) ? 

 

7.1.2. Функції еТОМ 

 

6. В чому полягає головне завдання NGOSS? 

7. Що повинне дозволяти програмне забезпечення, розроблене відповідно до 

концепції NGOSS ? 

8. Що є одним із завдань NGOSS щодо компонентів бізнес-процесів та 

успадкованих системам? 

9. Що активно використовується при розвитку концепції NGOSS ? 

10. Протягом якого життєвого циклу NGOSS та її інструменти супроводжують 

користувача ? 

11. Що дозволяє засноване на принципі логічно централізованих даних рішення 

NGOSS ? 

12. Від чого дозволяють відмовитися додатки, побудовані відповідно до 

NGOSS ? 

13. Незалежно від чого у рішенні NGOSS здійснюється управління бізнес-

процесами ? 

14. Що є важливим завданням NGOSS щодо використання компонентів бізнес-

процесів? 

15. Що передбачає NGOSS на основі загальної інтеграційної шини ? 

 

7.2. Життєвий цикл NGOSS 
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16. З яких чотирьох різних точок зору розроблювачами був запропонований 

розгляд NGOSS-рішення ? 

17. Який підхід припускає методологія розробки рішення, що відповідає 

концепції NGOSS ? 

18. Що служить для забезпечення погодженості і несуперечності елементів 

системи та кроків процесу її розробки ? 

19. Чим характеризується і що передбачає життєвий цикл NGOSS ? 

 

7.2.2. Точки зору на NGOSS-рішення 
 

20. Якому етапу відповідає погляд на NGOSS-рішення в процесі його еволюції 

з позицій бізнесу ? 

21. За що відповідає погляд на NGOSS-рішення в процесі його еволюції з 

ракурсу системи ? 

22. Що відноситься до погляду на NGOSS-рішення в процесі його еволюції з 

ракурсу реалізації ? 

23. Що розглядається в NGOSS-рішенні в процесі його еволюції в рамках 

проблематики впровадження ? 

 

7.2.3. Кроки життєвого циклу NGOSS 

 
24. Що в методології SANRR описується на першому кроці (Scope) у термінах 

бізнес-завдань ? 

25. Що в методології SANRR виділяється й детально вивчається на другому 

кроці (Analyze) ?  

26. Що в методології SANRR забезпечує третій крок (Normalize) ? 

27. Що в методології SANRR визначаються на четвертому кроці (Rationalize)? 

28. За що в методології SANRR відповідає п'ятий крок (Rectify) ?  

 

7.2.3. Кроки життєвого циклу NGOSS 

 

29. Для чого застосовується карта бізнес-процесів еТОМ ? 

30. Для чого використовується інформаційна модель SID ? 

31. Що пропонує карта додатків ТАМ, тісно пов'язана з моделями еТОМ й SID 

? 

32. Які базові принципи задає технологічно нейтральна архітектура TNA ? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 8. Архітектура NGOSS 

 

8.1. Поняття контракту NGOSS 

8.1.1. Ракурси контракту NGOSS 
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1. Чим є контракти в NGOSS ? 

2. Що задає контракт NGOSS у ракурсі системи ? 

3. Що описує контракт NGOSS у ракурсі реалізації ? 

4. Що визначає контракт NGOSS у ракурсі впровадження ? 

 

8.1.2. Частини контракту NGOSS  
 

5. Що містить у собі загальна частина контракту NGOSS (General Part) ? 

6. Що описує функціональна частина контракту NGOSS (Functional Part) ? 

7. Що формулюється у нефункціональній частині контракту NGOSS (Non-

Functional Part) ? 

8. Що вміщають у частину управління контракту NGOSS (Management Part)? 

9. Що містить частина моделей контракту NGOSS (View Specific Model Part)? 

 

8.2. Вимоги до архітектури NGOSS  

  

10. Для чого взаємодія компонентів системи повинне здійснюватися за 

допомогою інтерфейсів? 

11. Для чого архітектура NGOSS повинна базуватися на використанні 

компонентів ? 

12. Для чого у системі NGOSS програмне забезпечення повинне бути відділене 

від строго прописаного поводження компонентів ? 

13. Для чого система NGOSS повинна бути побудована відповідно до моделі 

забезпечення безпеки ? 

14. Для чого у функціонуванні системи NGOSS застосовуються політики ? 

15. Для чого у системі NGOSS повинна використовуватися єдина інформаційна 

модель ? 

16. Для чого система NGOSS повинна бути постачена репозиторієм? 

 

8. 3. Технологічно нейтральна архітектура NGOSS TNA 

8.3.1. Склад повністю визначеного компонента 

 

17. Що описує специфікація компонента архітектури NGOSS ? 

18. Що описує інтерфейс компонента архітектури NGOSS ? 

19. Що містить опис реалізації компонента архітектури NGOSS ? 

20. Що регламентує опис впровадження компонента архітектури NGOSS ? 

 

8.3.2. Три види компонентів архітектури NGOSS 

 

21. Що в архітектурі NGOSS надають службові компоненти (Framework Service 

Component, FSC) ? 

22. Що в архітектурі NGOSS включають у себе бізнес-компоненти (Business 

Service Component, BSC) ? 

23. Що в архітектурі NGOSS надають управляючі компоненти (Mandatory 

Business Service Component MBSC) ? 
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8.3.3. Сервіси NGOSS  
 

24. Для чого в NGOSS необхідні службові сервіси? 

25. Що в NGOSS підтримують бізнес-сервіси ? 

26. На які сервіси в NGOSS підрозділяються сервіси управління ? 

  

8.4. Метамодель архітектури NGOSS 

8.4.1. Основні елементи метамоделі UML 

 
27. Який метаклас перебуває на чолі ієрархії метакласів метамоделі UML 

архітектури NGOSS ? 

28. Чим є метаклас «Елемент моделі» (ModelElement) метамоделі UML 

архітектури NGOSS ? 

29. Для чого застосовується метаклас «Класифікатор» (Classifier) метамоделі 

UML архітектури NGOSS? 

30. Чим являє собою метаклас «Обмеження» (Constraint) метамоделі UML 

архітектури NGOSS? 

31. Для чого використовується метаклас «Параметр» (Parameter) метамоделі 

UML архітектури NGOSS ? 

 

8.4.2. Нові елементи метамоделі UML  
 

32. Для чого призначений елемент «NGOSS-ідентифікатор» (NGOSSIdentifier) 

метамоделі NGOSS ? 

33. Для чого призначений елемент «NGOSS-політика» (NGOSSPolicy)»  

метамоделі NGOSS? 

34. Що визначає елемент «NGOSS-взаємодія» (NGOSSInteraction) метамоделі 

NGOSS ? 

 
Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

ТЕМА 9. Контроль відповідності принципам NGOSS 

 

9.1. Методика контролю відповідності NGOSS 
 

1. Що означає Рівень 1 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

2. Що означає Рівень 2 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

3. Що означає Рівень 3 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

4. Що означає Рівень 4 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 
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5. Що означає Рівень 5 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

6. Що означає Рівень 6 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

7. Що означає Рівень 7 по семирівневій шкалі тестування рішення OSS/BSS 

або окремого компонента на відповідність SID? 

 

9.2. Інструменти та організація тестування на відповідність методології 

NGOSS 

9.2.1, Категорії подій при тестуванні на відповідність NGOSS 

 

8. Якою вважається подія, якщо в процесі тестування на відповідність 

вимогам NGOSS вона віднесена до категорії «без порушень»? 

9. Якою вважається подія, якщо в процесі тестування на відповідність 

вимогам NGOSS вона віднесена до категорії «попередження»? 

10. Якою вважається подія, якщо в процесі тестування на відповідність 

вимогам NGOSS вона віднесена до категорії «незначне порушення»? 

11. Якою вважається подія, якщо в процесі тестування на відповідність 

вимогам NGOSS вона віднесена до категорії «значне порушення»? 

12. Якою вважається подія, якщо в процесі тестування на відповідність 

вимогам NGOSS вона віднесена до категорії «критичне порушення»? 

 

9.2.2. Кроки при тестуванні на відповідність NGOSS  
 

13. Що є першим кроком процесу тестування рішення/компонента на 

відповідність NGOSS? 

14. Що є другим кроком процесу тестування рішення/компонента на 

відповідність NGOSS? 

15. Що є заключним кроком процесу тестування рішення/компонента на 

відповідність NGOSS? 

 

Рекомендована література: 1, 2, 3, 4, 5. 

 

9. Індивідуальні завдання 
 

 
10. Методи навчання 

                                                                                                    

За джерелом передачі та сприймання навчальної інформації: 
 словесні (розповідь-пояснення, бесіда, лекція); 
 наочні (ілюстрація); 

 практичні.  

За характером пізнавальної діяльності: 
 пояснювально-ілюстративні; 
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 репродуктивні; 

 проблемне викладання; 
 частково-пошукові; 

 дослідницькі. 

Залежно від основної дидактичної мети і завдань: 
 методи оволодіння новими знаннями; 

 формування вмінь і навичок; 
 перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок; 

 методи усного викладу знань, закріплення навчального матеріалу, 

самостійної роботи з осмислення й засвоєння. 

З точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі навчання: 
 методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності; 

 стимулювання й мотивації, контролю, самоконтролю, взаємоконтролю і 

корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні.                                                                             
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11. Методи контролю 

 

Зміст навчального 

матеріалу 

Кількість 

годин 

Обсяг 

трудовитрат 

студента 

(кретитів) 

Форма 

контролю 

Шкала 

оцінювання 

знань студента 

(бали) 

Перший змістовий 

модуль за темами 1-5 
20 0,8 

Модульне 

тестування 
(1…100) 

Другий змістовий 

модуль за темами 6-9 
22 0,8 

Модульне 

тестування 
(1…100) 

Залік       (1…100) 

Усього 42 2,5   (1…100) 

                                                                        
12. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

Поточне тестування та самостійна робота 

Модуль

ний 

контрол

ь 

Сума 

фЗмістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 

30 100 

Т
1
 

Т
2
 

Т
3
 

Т
4
 

Т
5
 

Т
6
 

Т
7
 

Т
8
 

Т
9
 

Т
1
0

 

Т
1
1

 

Т
1
2

 

Т
1
3

 

Т
1
4

 

Т
1
5

 

Т
1
6

 

Т
1
7

 

Т
1
8

 

Т
1
9

 

2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 

 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

Зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

0-34 F 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
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13. Методичне забезпечення 

 

 

14. Рекомендована література 

Базова 

 

Допоміжна 
 

Блок змістових модулів№1 

Блок змістових модулів№2 
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