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Актуальність теми дисертації 

За останні роки широке розповсюдження отримав процесний підхід до 

управління підприємствами, що передбачає розгляд їх діяльності у вигляді 

сукупності бізнес-процесів. Основою процесного управління є моделювання 

бізнес-процесів, призначене для формалізації діяльності підприємства на основі 

використання графічних моделей бізнес-процесів, які отримали широке 

поширення у сучасній практиці організаційного управління. Моделювання 

бізнес-процесів є складовою частиною розробки, аналізу, реінжинірингу та 

інтеграції інформаційних систем. Проте, побудова графічних моделей бізнес-

процесів, зокрема з використанням нотацій моделювання BPMN (Business 

Process Model and Notation), EPC (Event-driven Process Chain), IDEF0 та DFD 

(Data Flow Diagram), що розглядаються у дисертаційній роботі, має 

суб’єктивний характер, що може призвести до виникнення помилок, 

пов’язаних, наприклад, з індивідуальним сприйняттям аналітика або 

недостатньо детальним обстеженням предметної області. З іншого боку, 

інструментальні засоби моделювання здійснюють лише формальний контроль 

дотримання вимог нотацій моделювання, здебільшого з точки зору їх 

синтаксису. Це може сприяти виникненню недоліків та помилок, які можуть 

суттєво вплинути на якість побудованої моделі та ускладнити її сприйняття, 

особливо при реалізації командної роботи. Тож дисертаційна робота Коппа 

Андрія Михайловича спрямована на вирішення науково-практичної задачі 

розробки моделей та інформаційної технології аналізу та підвищення якості 
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структури бізнес-процесів складних систем. В якості складної системи можуть 

розглядатися будь-які підприємства відповідно до комплексного підходу до 

опису бізнес-процесів, тому робота є актуальною, має науковий і практичний 

інтерес. 

У дисертаційній роботі поставлена науково-практична задача розробки 

моделей та інформаційної технології аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів складних систем. Тема дисертації пов’язана з виконанням 

науково-дослідних робіт кафедри «Програмна інженерія та інформаційні 

технології управління» Національного технічного університету «Харківський 

політехнічний інститут». 

Здобувач брав участь у ролі виконавця у науково-дослідних роботах: 

1) К8001 «Розробка інформаційно-аналітичного забезпечення управління 

ефективністю та якістю в складних системах за умови євроінтеграції України» 

(№ДР 0117U004806), строки виконання НДР: 12.2016 – 12.2018, науковий 

керівник: д-р техн. наук, проф. Годлевський М. Д.; 

2) К8004 «Моделі і методи дослідження та проектування складних 

систем» (№ДР 0119U002554), строки виконання НДР: 01.2019 – 12.2020, 

науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Гамаюн І. П. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих в дисертаційній роботі 

Положення та висновки, наведені в дисертаційній роботі Коппа Андрія 

Михайловича, в достатній мірі обґрунтовані як з наукового, так і з практичного 

поглядів. 

Обґрунтованість отриманих у роботі наукових положень, висновків і 

рекомендацій базується на використанні: формальних методів та нотацій 

моделювання бізнес-процесів; структурного аналізу та функціонального 

моделювання; теорії множин; теорії графів; методів багатокритеріальної 

оптимізації шляхом побудови адитивного узагальненого критерію; 

математичного програмування; методів цілочисельної оптимізації. 
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Достовірність результатів досліджень 

Результати дослідження перевірені шляхом застосування розробленої 

інформаційної технології на заздалегідь підготовлених моделях бізнес-процесів 

у різних нотаціях інших авторів, які порушили правила побудови структури 

бізнес-процесів, а також на повнорозмірній вихідній інформації щодо 

структури бізнес-процесів у різних нотаціях та різної галузевої приналежності. 

Таким чином, достовірність отриманих в дисертації результатів 

забезпечена збігом результатів, отриманих при дослідженні автором, з 

відомими та апробованими раніше результатами інших авторів. 

До основних нових наукових результатів дисертації слід віднести 

наступне: 

1. Вперше розроблено метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-

процесів, що, на відміну від існуючих, враховує моделі формування 

рекомендацій, що дає змогу усунути виявлені порушення правил побудови 

моделей бізнес-процесів. 

2. Вперше розроблено моделі призначені для формування рекомендацій з 

реструктуризації бізнес-процесів, що відрізняються тим, що шукані змінні 

можуть приймати, на відміну від класичних моделей цілочисельного 

програмування, негативні значення. Це дозволяє визначити не тільки ті 

елементи, що додаються, але й ті, що вилучаються при реструктуризації бізнес-

процесів. 

3. Удосконалено інформаційну технологію аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів в частині використання розроблених методів та 

моделей, що відрізняє технологію від існуючих і підвищує наукову 

обґрунтованість результатів за рахунок оптимізації рішень, що приймаються. 

4. Отримав подальший розвиток метод кількісного аналізу структури 

бізнес-процесів, що, на відміну від відомих методів, шляхом формування 

коефіцієнтів збалансованості, дозволяє враховувати різні елементи структури 

бізнес-процесів та особливості їх з’єднання. 
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5. Отримав подальший розвиток метод оцінки якості моделей бізнес-

процесів, що, на відміну від відомих, за рахунок формалізації правил побудови, 

дозволяє сформувати узагальнений критерій замість часткових критеріїв якості 

моделей бізнес-процесів у певних нотаціях, що спрощує оцінку і дозволяє 

врахувати усі вимоги користувача. 

Значимість отриманих результатів для науки і практичного 

використання 

Усі отримані автором моделі та методи були доведені до програмної 

реалізації та були впроваджені у наступних організаціях: 

1) у ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ» (м. Харків), метою якого є 

організація масової інноваційної діяльності, спрямованої на розроблення та 

впровадження високотехнологічної продукції, прискорення інноваційного 

розвитку економіки України; 

2) в Інституті монокристалів Національної академії наук України (м. 

Харків) – провідному науковому центрі, у якому проводяться міждисциплінарні 

дослідження у багатьох пріоритетних напрямках сучасного матеріалознавства, 

фізики, хімії, біології та медицини; 

3) у навчальному процесі кафедри програмної інженерії та інформаційних 

технологій управління НТУ «ХПІ» – у дисциплінах «Управління архітектурою 

підприємства», «Інжиніринг та реінжиніринг бізнес-систем», «Проектування 

інформаційних систем», «Архітектура та проектування програмного 

забезпечення». 

Повнота викладання результатів досліджень в опублікованих працях 

Основні наукові і практичні результати досліджень опубліковані в 26 

роботах, серед яких: 8 статей у наукових виданнях України (6 – у фахових 

виданнях, з яких 2 – у фаховому виданні, включеному до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science; 2 – у виданні, що індексується у інших 

наукометричних базах), 3 – у закордонних періодичних виданнях, включених 

до міжнародної наукометричної бази Scopus, 14 – у матеріалах науково-

практичних конференцій, 1 – у колективній монографії. 
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Участь здобувача у роботах, що опубліковані у співавторстві, зазначена у 

дисертаційній роботі. 

За темою дисертації зараховано 9 публікацій: 6 статей у наукових 

виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 3 статті у 

періодичних наукових виданнях інших держав (CEUR Workshop proceedings та 

Springer Nature, Германія), які входять до Європейського Союзу. 

Опубліковані матеріали повністю відображають зміст дисертації та 

відповідають вимогам пункту 11 Порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою Кабінету 

Міністрів України від 6 березня 2019 р. №167. 

Оцінка змісту дисертаційної роботи 

Дисертаційна робота Коппа Андрія Михайловича складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел, 7 додатків. 

У вступі наведено актуальність теми дисертаційної роботи та вказано на 

зв’язок роботи з науковими темами, обґрунтовано мету і задачі дослідження, 

вибрано об’єкт, предмет та методи дослідження, визначено наукову новизну та 

практичне значення одержаних результатів, наведено інформацію про 

практичне використання, а також особистий внесок здобувача, інформацію про 

апробацію результатів дослідження та їх відображення у публікаціях. 

Наводяться відомості щодо структури та обсягу дисертаційної роботи. 

У першому розділі описано процес реструктуризації бізнес-процесів 

складних систем, що виступає в якості об’єкта дослідження, висвітлено задачі 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, розглянуто існуючі 

методи та засоби аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, 

здійснено постановку задачі дослідження. 

У другому розділі сформовано теоретичні основи аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів: визначено та формалізовано правила 

побудови моделей бізнес-процесів з використанням різних нотацій 

моделювання; сформовано часткові критерії та обґрунтовано узагальнений 
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критерій якості моделей бізнес-процесів на основі методу адитивної згортки 

критеріїв. 

У третьому розділі розроблено метод аналізу та вдосконалення структури 

бізнес-процесів, який дозволяє виявити та усунути порушення правил побудови 

моделей бізнес-процесів при використанні різних нотацій моделювання BPMN, 

EPC, IDEF0 та DFD, та розроблено відповідні оптимізаційні моделі, призначені 

для формування рекомендацій щодо усунення виявлених порушень правил 

побудови моделей бізнес-процесів (необхідні зміни у кількості відповідних 

елементів структури бізнес-процесу та зв’язків між ними), що дозволяє 

підвищити їхню якість. 

У четвертому розділі описано розробку удосконаленої інформаційної 

технології аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, описано 

вихідну інформацію для проведення відповідних розрахунків, здійснено аналіз 

результатів дослідження. 

Висновки до розділів з результатами роботи сформульовані чітко та 

відповідають змісту дисертаційної роботи. 

Список використаних джерел із 157 найменувань досить повний і 

включає вітчизняні та зарубіжні публікації останніх років. 

Анотація відображає основний зміст дисертації та достатньо повно 

розкриває наукові результати та практичну цінність роботи. 

Академічна доброчесність 

Порушень академічної доброчесності в дисертації та наукових 

публікаціях, у яких висвітлені основні наукові результати дисертації, не 

виявлено. 

По дисертаційній роботі можна зробити наступні зауваження: 

1. Назва роботи неадекватно відображає її зміст, зокрема, не вказано три 

методи, що виносяться на захист як наукові результати. 

2. В якості об’єкту дослідження обрано процес синтезу та 

реструктуризації бізнес-процесів складних систем, але автор розглядає тільки 

успадковані бізнес-процеси та не синтезує нові бізнес-процеси. Тому, термін 
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«синтез» є надлишковим, є тільки реструктуризація успадкованих бізнес-

процесів, що не відображена у назві роботи. 

3. Згідно вимогам до кваліфікаційних робіт  доктора філософії, предметом 

дослідження повинна бути якась частина або фаза життєвого циклу об’єкту 

дослідження, але чомусь фаза життєвого циклу «реструктуризація 

успадкованих бізнес-процесів» та методи їх аналізу в назві роботи відсутні. 

4. При формуванні мети роботи слід було б вказати, якими конкретно 

функціонально-економічними показниками забезпечується підвищення якості 

структури бізнес-процесів, наприклад часом їх виконання або точністю. 

5. Сформульовані задачі для досягнення мети дослідження не зовсім 

адекватно відображають наукові результати, що виносяться на захист, зокрема, 

що розробляється, що вдосконалюється, і що отримує подальший розвиток, що 

їх відрізняє від відомих і що це дає. 

6. Перший розділ (44 стор.) значно перевищує 20% від основного змісту 

роботи (141 стор.). Тобто, замість 44 сторінок розділу повинно бути 28. Робота 

була б більш зрозумілою, коли б автор навів постановку загальної задачі 

дослідження, її декомпозицію на часткові задачі з їх постановками на 

теоретико-множинному рівні з обґрунтуванням послідовності вирішення 

часткових задач. 

7. Автор у другому розділі пропонує подальший розвиток методу 

кількісного аналізу структури бізнес-процесів та методу оцінки якості моделей 

бізнес-процесів, але визначення їх обчислювальної трудомісткості не 

проводить, що ускладнює оцінку ефективності їх застосування, наприклад часу 

на вирішення відповідної задачі. 

8. В третьому розділі розроблено чотири моделі прийняття рішень з 

формування рекомендацій щодо вдосконалення структури бізнес-процесів, але 

автор не вказує, що ці моделі відрізняються від класичних традиційних моделей 

цілочисельного програмування тим, що шукані змінні можуть приймати 

негативні цілочисельні значення, що не дає змоги застосовувати відповідні 

класичні методи, наприклад, методи Гоморі. Тому слід було б для 
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обґрунтування запропонованих автором методів реалізації моделей спочатку 

провести розрахунок кількості можливих допустимих цілочисельних рішень, а 

потім, в залежності від їх обчислювальної трудомісткості, обґрунтувати 

відповідні методи: точні, наприклад, повного або спрямованого перебору 

значень змінних (метод гілок і меж) або наближені – випадкового пошуку 

екстремуму. 

9. Розглянуте в підрозділі 3.3 групування моделей бізнес-процесів за їх 

подібністю з точки зору відповідності правилам побудови не входило в задачі 

дослідження. Крім того, ця задача вирішується методами теорії кластерного 

аналізу або теорії прецедентів з метою побудови бази прецедентів з типовими 

проектними рішеннями для реструктуризації бізнес-процесів та підвищення їх 

якості, що може бути перспективним напрямком розвитку цієї роботи. 

10. Для доведення того, що запропонована автором у підрозділі 4.1 

інформаційна технологія у нотації IDEF0 дійсно удосконалена і краща за усі 

інші, слід було б навести їх порівняльний аналіз і, таким чином, довести 

кількісно її переваги над іншими інформаційними технологіями за точністю. 

11. У висновках дисертаційної роботи не вказано про перспективи 

подальшого розвитку роботи. Наприклад, із застосуванням теорії прецедентів. 

12. Робота має деякі граматичні та синтаксичні помилки в текстовій 

інформації та представленні математичних виразів (на які автору вказано), а 

також посилання на рисунки, які повинні бути на тій же сторінці після 

посилання або на наступній після посилання, а не через одну сторінку після 

посилання, як у дисертації. Після кожного розділу слід було навести 

інформацію про праці автора, де опубліковано наведений матеріал. 

Вказані недоліки не впливають на загальну позитивну оцінку виконаної 

роботи. Дисертація є актуальною і має високу наукову цінність та практичну 

значущість. 

 

 

 




