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Об’єктом дослідження є процес синтезу структури та реструктуризації 

бізнес-процесів складних систем. 

Предметом дослідження є моделі та інформаційна технологія аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів на основі використання різних 

нотацій моделювання. 

Дисертацію присвячено вирішенню науково-практичної задачі – розробці 

моделей та інформаційної технології аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів складних систем. 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, зазначено 

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

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

практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію про 

практичне використання, особистий внесок здобувача, апробацію результатів 

дослідження та їх висвітлення у публікаціях. Приводяться відомості щодо 

структури та обсягу дисертаційної роботи. 

У першому розділі проведено аналіз процесу синтезу структури та 

реструктуризації бізнес-процесів складних систем як об’єкта дослідження. 

Виділені проблеми, які в даний момент ще не вирішені і є актуальними з точки 

зору аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів. Детально 

розглянуті найбільш популярні та поширені нотації опису структури бізнес-

процесів (BPMN, EPC, IDEF0 та DFD); сучасні підходи щодо накопичення та 

аналізу колекцій моделей бізнес-процесів з метою їх повторного використання; 

формати представлення структури бізнес-процесів (XPDL, AML, BPMN 2.0). 
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Розглянуто існуючі методи та засоби аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів. В результаті здійсненого огляду було визначено, що 

у розглянутих літературних джерелах не представлені формальні методи, які б 

дозволили виявити порушення правил побудови структури бізнес-процесів, 

представлених за допомогою різних нотацій моделювання, та сформувати 

рекомендації щодо їх усунення. Сформульовано постановку задачі дослідження 

проблем, які було виявлено під час аналізу процесу синтезу структури та 

реструктуризації бізнес-процесів складних систем в ролі об’єкта дослідження. 

Основними з даних проблем є: формалізація правил побудови моделей бізнес-

процесів на основі різних нотацій моделювання; розробка узагальненого 

критерію якості моделей бізнес-процесів; формування методу аналізу та 

вдосконалення структури бізнес-процесів; розробка моделей, призначених для 

формування рекомендацій щодо усунення виявлених порушень правил 

побудови моделей бізнес-процесів; розробка інформаційної технології аналізу 

та підвищення якості структури бізнес-процесів. 

У другому розділі сформовано теоретичні основи аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів. На основі рекомендацій щодо побудови 

моделей бізнес-процесів визначено та формалізовано правила побудови 

моделей бізнес-процесів з використанням різних нотацій моделювання. 

Сформовано окремі критерії та розроблено узагальнений критерій якості 

моделей бізнес-процесів на основі методу адитивної згортки критеріїв. На 

основі виконаних досліджень отримали подальший розвиток: 

– метод кількісного аналізу структури бізнес-процесів за рахунок 

формування коефіцієнтів збалансованості, які, на відміну від існуючого, 

враховують різні елементи структури бізнес-процесу та особливості їх 

з’єднання, що дозволяє застосувати сформовані коефіцієнти для аналізу 

моделей бізнес-процесів у різних нотаціях з метою визначення їх відповідності 

правилам побудови; 

– метод оцінки якості моделей бізнес-процесів за рахунок формалізації 

правил побудови та формування узагальненого критерію якості замість 
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окремих метрик якості моделей бізнес-процесів у певних нотаціях, що дозволяє 

оцінити якість моделі бізнес-процесу на основі єдиного кількісного показника. 

Третій розділ присвячено розробці моделей аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів. Було розглянуто метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів, який дозволяє виявити та усунути порушення 

правил побудови моделей бізнес-процесів при використанні різних нотацій 

моделювання, та відповідні 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. Оптимізаційні задачі 

вирішуються на основі використання методу градієнтного спуску. Метод 

аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів базується на людино-

машинній процедурі прийняття рішень, тому було запропоновано процедуру 

формування зрозумілих людині рекомендацій у вигляді текстових вказівок 

щодо вдосконалення структури бізнес-процесів на основі результатів 

вирішення оптимізаційних задач. З метою повторного використання досвіду 

щодо підвищення якості моделей бізнес-процесів було розроблено процедуру їх 

групування за подібністю щодо відповідності правилам побудови структури 

бізнес-процесу. В результаті виконаних досліджень було вперше: 

– розроблено метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, 

що дозволяє виявити та усунути порушення правил побудови моделей бізнес-

процесів при використанні різних нотацій моделювання; 

– розроблено моделі, призначені для формування рекомендацій щодо 

усунення виявлених порушень правил побудови моделей бізнес-процесів, що 

дозволяє підвищити якість структури бізнес-процесів. 

У четвертому розділі на основі опису процесу аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів були визначені функціональні можливості та 

сформульовані вимоги до інформаційної технології. Архітектура інформаційної 

технології базується на використанні сучасних технологій вилучення, обробки 

та збереження інформації про структуру бізнес-процесів. Робота користувача з 
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отриманими результатами може здійснюватися як через веб-інтерфейс, так і на 

основі використання аналітичної приладової панелі, яка демонструє узагальнені 

результати аналізу та забезпечує підтримку прийняття рішень щодо підвищення 

якості структури бізнес-процесів. Працездатність розробленої інформаційної 

технології було перевірено на заздалегідь підготовлених моделях бізнес-

процесів у різних нотаціях, в яких було навмисно допущено структурні 

помилки, які порушують правила побудови структури бізнес-процесів у 

нотаціях BPMN, EPC, IDEF0 та DFD, а також на повнорозмірній вихідній 

інформації щодо структури бізнес-процесів у різних нотаціях та різної галузевої 

приналежності. В результаті було удосконалено інформаційну технологію 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, яка базується на 

використанні розроблених методу та моделей замість існуючих рішень, що 

дозволяє автоматизувати виявлення та усунення порушень правил побудови 

моделей бізнес-процесів при використанні різних нотацій моделювання. 

Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що розроблений 

метод та моделі, на яких базується інформаційна технологія, на відміну від 

існуючих формальних методів та засобів, дозволяють не лише більш точно 

виявити помилки у структурі бізнес-процесів, поданих у нотаціях BPMN, EPC, 

IDEF0 та DFD, а й оцінити якість структури бізнес-процесу на основі єдиного 

кількісного показника та отримати рекомендації щодо її підвищення шляхом 

внесення необхідних змін у кількості відповідних елементів структури бізнес-

процесу та зв’язків між ними. 

Наведено результати впровадження дисертаційного дослідження у ТОВ 

«Науковий Парк НТУ «ХПІ» (м. Харків), у Інституті монокристалів НАН 

України (м. Харків), у науково-дослідних роботах та навчальному процесі 

кафедри програмної інженерії та інформаційних технологій управління 

Національного технічного університету «ХПІ». 

Ключові слова: інформаційна технологія, складна система, процес синтезу 

структури та реструктуризації бізнес-процесів, модель бізнес-процесу, правила 

моделювання бізнес-процесів, якість структури бізнес-процесу. 
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ABSTRACT 

Kopp A. M. Models and information technology of analysis and quality 

improvement of the business process structure of complex systems. – Manuscript. 

Thesis for obtaining the philosophy doctor scientific degree on the specialty 

122 “Computer sciences”. – National Technical University “Kharkiv Polytechnic 

Institute”, Kharkiv, 2020. 

Object of research is the process of synthesis and redesign of the business 

process structure of complex systems. 

Subject of research includes models and information technology of analysis 

and quality improvement of the business process structure based on the using of 

various modeling notations. 

The dissertation is devoted to the solution of the scientific and practical 

problem – development of the models and information technology of analysis and 

quality improvement of the business process structure of complex systems. 

The introduction substantiates the relevance of the topic of the dissertation, 

indicates the relationship with scientific topics, the purpose and objectives of the 

study are formulated, the object, subject and methods of research are identified, the 

scientific novelty and practical significance of the obtained results is shown, the 

information on practical use, personal contribution of the applicant, validation of the 

research results and their coverage in publications are provided. Information about 

the structure and scope of the dissertation is given. 

The first section analyzes the process of synthesis and redesign of the business 

processes structure of complex systems as a research object. Issues that have not yet 

been resolved and are relevant in terms of analysis and improvement of the quality of 

business processes are denoted. The most popular and widely used notations (BPMN, 

EPC, IDEF0, and DFD) that serve to describe business process structure, modern 

approaches to storing and analyzing business process model collections for their 

further reuse, business process structure representation formats (XPDL, AML, 

BPMN 2.0) are discussed in detail. 
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Existing methods and tools of analysis and improvement of quality of business 

process structure are considered. As a result of the review, it was determined that the 

reviewed literature sources are not present formal methods that would allow to 

identify violations of the rules of structure of business processes, represented by 

various notations of modeling, and to generate recommendations in order to their 

elimination. The research problem related to those issues, which were revealed during 

the analysis of the process of synthesis and restructuring of the structure of business 

processes of complex systems as a research object, is formulated. The main of these 

problems are: formalization of rules of business process model design based on 

different modeling notations; development of the generalized quality criterion for 

business process models; formation of the method of analysis and improvement of a 

business process structure; development of the models, which are intended to form 

recommendations for elimination of revealed violations of business process model 

design rules; development of the information technology of analysis and quality 

improvement of the business process structure. 

The second section describes the theoretical foundations of the analysis and 

improvement of the quality of the structure of business processes. Based on the 

recommendations of business process model design, the rules of business process 

model design using different modeling notations are defined and formalized. 

Individual criteria have been formed, as well as the generalized quality criterion for 

business process models has been developed, which is based on the multi-criteria 

decision making method. The research presented in the second section has allowed 

elaborating: 

– the method of quantitative analysis of the business process structure is 

elaborated through the formation of balance coefficients, which, unlike the existing 

one, take into account different elements of the business process structure and 

features of their interrelations, which allows to apply the formed coefficients for the 

analysis of business process models in different notations in order to determine their 

compliance with the design rules; 
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– the method of business process model quality assessment is elaborated by 

formalizing the design rules and generating a generic quality criterion instead of 

individual business process model metrics for certain notations, which allows to 

evaluate the business process model quality using a single quantitative metric. 

The third section is devoted to the development of models of analysis and 

improvement of the business process structure. There were considered the method of 

analysis and improvement of the business process structure, which allows detecting 

and eliminating violations of business process model design rules when using 

different modeling notations, and the models used to form recommendations for 

elimination of detected violations of business process model design rules (necessary 

changes in the number of certain elements of the business process structure and 

connections between them), which allows to improve the business process structure 

quality. The corresponding optimization problems are solved using the gradient 

descent method. The method of analyzing and improving the business process 

structure is based on the human-machine decision-making process, so it was 

proposed the procedure for formulating recommendations in the form of 

understandable text instructions for improving the business process structure based 

on the results of optimization problem solutions. In order to reuse the experience of 

improving the business process model quality, the procedure for grouping them by 

similarity in the context of fulfillment to the rules of business process structure design 

was developed. As the result of research, for the first time were obtained: 

– the method of analysis and improvement of the business process structure, 

which allows identifying and eliminating violations of the rules of building business 

models when using different modeling notations; 

– the models designed to formulate recommendations for eliminating identified 

violations of business process model design rules, which can improve the quality of 

the business process structure. 

In the fourth section on the basis of a detailed description of the process of 

analysis and improvement of the business process structure quality, functional 

capabilities and requirements for the information technology were defined. The 
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information technology architecture is based on the use of modern technologies for 

extracting, processing and storing information about the business process structure. 

User work with the obtained results can be performed either through the web 

interface or through the analytical dashboard, which demonstrates generalized 

analysis results and provides decision support for improving the quality of the 

business process structure. The information technology was validated using prepared 

business process models provided in various notations, in which structural errors that 

violate certain business process structure design rules of BPMN, EPC, IDEF0, and 

DFD notations were intentionally injected; and using the full-scale input information 

on the business process structure provided in different notations and domains. As the 

result there were improved the information technology of analysis and improvement 

of quality of business process structure, which is based on the developed method and 

models instead of existing solutions, which further allows automating detection and 

elimination of violations of business process models design in various notations. 

The analysis of the research results has shown that the formed method and the 

developed models, on which the information technology is based, unlike the existing 

formal methods and tools, allow not only to more accurately detect errors in the 

business process structure described using BPMN, EPC, IDEF0, and DFD notations, 

but also to evaluate the quality of the business process structure on the basis of a 

single quantitative indicator and obtain recommendations for its improvement by 

making necessary changes in the number of certain elements of the business process 

structure and the relations between them. 

Thesis research results were implemented at the “Scientific Park of NTU 

“KhPI” LLC (Kharkiv), state scientific institution “Institute for Single Crystals” of 

National Academy of Science of Ukraine (Kharkiv), in scientific research works and 

educational process of the Department of Software Engineering and Management 

Information Technologies of National Technical University “KhPI”. 

Keywords: information technology, complex system, synthesis and redesign 

process of the business process structure, business process model, business process 

modeling rules, business process structure quality. 
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ВСТУП 

Обґрунтування вибору теми дослідження 

На сьогоднішній день управління бізнес-процесами або BPM (Business 

Process Management) є найбільш популярною та широко застосовуваною 

управлінською концепцією. Процесне управління базується на методах та 

інструментах, які застосовуються для проектування, аналізу, вдосконалення, а 

також автоматизації бізнес-процесів організації. В свою чергу, бізнес-процес 

розглядається як структурований набір робіт (функцій, задач), який отримує на 

вхід ресурси одного або різних типів (матеріальні, інформаційні, документи 

тощо) та дозволяє отримати на виході продукти або послуги, які представляють 

цінність для певних споживачів [1]. 

Концепція BPM поєднує експертизу в галузі інформаційних технологій та 

менеджменту, і застосовує її для управління бізнес-процесами. За останнє 

десятиріччя процесне управління отримало значну увагу завдяки своєму 

потенціалу щодо значного підвищення продуктивності, зменшення витрат, а 

також скорочення часу виконання бізнес-процесів. Ключовим інструментом 

процесного управління є моделювання бізнес-процесів. В рамках концепції 

BPM, моделі бізнес-процесів використовуються з метою документування 

діяльності (наприклад, для інструктування працівників), аналізу (наприклад, 

для виявлення помилок та вимірювання продуктивності) та вдосконалення 

бізнес-процесів, які вони описують [2]. 

Таким чином, у дисертаційній роботі поставлена і вирішена науково-

практична задача аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів 

складних систем, в ролі яких розглядаються будь-які підприємства в рамках 

комплексного підходу до опису бізнес-процесів. Актуальність дослідження 

обумовлена необхідністю аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів складних систем, оскільки раннє виявлення та усунення помилок 

опису бізнес-процесів організації на етапі моделювання дозволяє уникнути 

витрат на подальших етапах їх життєвого циклу [3]. 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами 

Дисертація є результатом виконання тематики кафедри програмної 

інженерії та інформаційних технологій управління Національного технічного 

університету «Харківський політехнічний інститут». Здобувач брав участь у 

науково-дослідних роботах: 

1) К8001 №ДР – 0117U004806 «Розробка інформаційно-аналітичного 

забезпечення управління ефективністю та якістю в складних системах за умови 

євроінтеграції України». Строки виконання НДР: 12.2016 – 12.2018. Науковий 

керівник: д-р техн. наук, проф. Годлевський М. Д. Участь автора – виконавець; 

2) К8004 №ДР – 0119U002554 «Моделі і методи дослідження та 

проектування складних систем». Строки виконання НДР: 01.2019 – 12.2020. 

Науковий керівник: д-р техн. наук, проф. Гамаюн І. П. Участь автора – 

виконавець. 

 

Мета і задачі дослідження 

Метою роботи є підвищення якості структури бізнес-процесів на основі 

виявлення і усунення порушень правил побудови моделей бізнес-процесів. 

Для досягнення мети в роботі поставлені наступні задачі: 

1) здійснити огляд сучасного стану проблеми аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів складних систем; 

2) формалізувати правила побудови моделей бізнес-процесів з 

використанням різних нотацій моделювання; 

3) розробити узагальнений критерій якості моделей бізнес-процесів; 

4) розробити метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, 

який дозволить виявити та усунути порушення правил побудови моделей 

бізнес-процесів; 

5) розробити моделі, призначені для формування рекомендацій щодо 

усунення виявлених порушень правил побудови моделей бізнес-процесів; 

6) розробити інформаційну технологію аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів; 
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7) перевірити працездатність інформаційної технології, проаналізувати 

отримані результати. 

Об’єкт дослідження – процес синтезу структури та реструктуризації 

бізнес-процесів складних систем. 

Предмет дослідження – моделі та інформаційна технологія аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів на основі використання різних 

нотацій моделювання. 

 

Методи дослідження 

Аналіз та підвищення якості структури бізнес-процесів складних систем 

виконується на основі комплексного використання: формальних методів та 

нотацій моделювання бізнес-процесів; структурного аналізу та 

функціонального моделювання; теорії множин; теорії графів; методу адитивної 

згортки критеріїв; математичного програмування; метрик визначення 

відмінності об’єктів. 

 

Наукова новизна отриманих результатів 

Вперше: 

1) розроблено метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, 

що дозволяє виявити та усунути порушення правил побудови моделей бізнес-

процесів при використанні різних нотацій моделювання; 

2) розроблено моделі, призначені для формування рекомендацій щодо 

усунення виявлених порушень правил побудови моделей бізнес-процесів, що 

дозволяє підвищити якість структури бізнес-процесів. 

Отримали подальший розвиток: 

1) метод кількісного аналізу структури бізнес-процесів за рахунок 

формування коефіцієнтів збалансованості, які, на відміну від існуючого, 

враховують різні елементи структури бізнес-процесу та особливості їх 

з’єднання, що дозволяє застосувати сформовані коефіцієнти для аналізу 
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моделей бізнес-процесів у різних нотаціях з метою визначення їх відповідності 

правилам побудови; 

2) метод оцінки якості моделей бізнес-процесів за рахунок формалізації 

правил побудови та формування узагальненого критерію якості замість 

окремих метрик якості моделей бізнес-процесів у певних нотаціях, що дозволяє 

оцінити якість моделі бізнес-процесу на основі єдиного кількісного показника. 

Удосконалено інформаційну технологію аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів, яка базується на використанні розробленого методу 

та моделей замість існуючих рішень, що дозволяє автоматизувати виявлення та 

усунення порушень правил побудови моделей бізнес-процесів при 

використанні різних нотацій моделювання. 

 

Практичне значення отриманих результатів 

Практична цінність дисертаційної роботи полягає у використанні її 

результатів (Додаток Д): 

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) у 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». 
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Особистий внесок здобувача 

Наукові положення і результати, що представлені в дисертаційній роботі, 

отримані здобувачем особисто. У наукових роботах, написаних у співавторстві, 

здобувачеві належить: 

1) в [4] – здобувачем розроблено інформаційну технологію аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів; 

2) в [5] – здобувачем розроблено метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів у різних нотаціях моделювання; 

3) в [6] – здобувачем формалізовано правила побудови моделей бізнес-

процесів у нотаціях EPC (Event-driven Process Chain) та BPMN (Business Process 

Model and Notation); 

4) в [7] – здобувачем сформовано міру подібності моделей бізнес-

процесів на основі їх структурних характеристик; 

5) в [8] – здобувачем визначено основні помилки побудови структури 

бізнес-процесів з використанням нотації IDEF0 та сформовано коефіцієнт 

збалансованості, що враховує різні елементи структури бізнес-процесу та 

особливості їх з’єднання; 

6) в [9] – здобувачем розроблено математичну модель формування складу 

аналітичної приладової панелі з використанням нечітких технологій та 

семантичних мереж; 

7) в [10] – здобувачем виконано порівняння різних мір структурної 

подібності моделей бізнес-процесів у нотації BPMN; 

8) в [11] – здобувачем визначено основні помилки побудови структури 

бізнес-процесів з використанням нотації BPMN та розроблено математичну 

модель формування рекомендацій щодо їх усунення; 

9) в [12] – здобувачем виконано аналіз і порівняння існуючих засобів 

візуалізації бізнес-інформації, а також сформовано рекомендації щодо їх 

застосування; 

10) в [13] – здобувачем розроблено програмне забезпечення для аналізу 

діаграм потоків даних у нотації DFD (Data Flow Diagram); 
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11) в [14] – здобувачем сформовано коефіцієнт збалансованості, який 

враховує особливості елементів та зв’язків між ними у моделях DFD; 

12) в [15] – здобувачем визначено основні помилки формування 

структури бізнес-процесів; 

13) в [16] – здобувачем запропоновано застосування градієнтного методу 

оптимізації з метою формування рекомендацій щодо вдосконалення моделей 

бізнес-процесів у нотації BPMN; 

14) в [17] – здобувачем визначено процес управління знанням про 

діяльність організації на основі накопичення та повторного використання 

моделей бізнес-процесів; 

15) в [18] – здобувачем виконано огляд та аналіз життєвого циклу 

організаційних знань та його співставлення із життєвим циклом процесного 

управління; 

16) в [19] – здобувачем розглянуто роль сховища моделей бізнес-процесів 

у діяльності підприємства; 

17) в [20] – здобувачем визначено основні структурні характеристики 

моделей бізнес-процесів у нотації EPC та запропоновано міру для пошуку 

подібних моделей з метою їх повторного використання; 

18) в [21] – здобувачем визначено основні помилки побудови структури 

бізнес-процесів з використанням нотації DFD та розглянуто формальні методи, 

що можуть бути використані для їх виявлення; 

19) в [22, 24] – здобувачем розглянуто проблему використання еталонних 

моделей з метою аналізу та вдосконалення бізнес-процесів підприємства, 

запропоновано впровадження сховища моделей бізнес-процесів для підтримки 

накопичення та повторного використання еталонних моделей бізнес-процесів; 

20) в [23] – здобувачем запропоновано використання технологій 

комп’ютерного бачення та нечіткої логіки для аналізу графічних моделей 

бізнес-процесів у нотації EPC, що зберігаються у вигляді зображень; 

21) в [25] – здобувачем запропоновано використання кількісного аналізу 

моделей бізнес-процесів у нотації IDEF0 на основі коефіцієнту збалансованості; 
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22) в [26] – здобувачем виконано огляд та аналіз основних артефактів, що 

описують діяльність підприємства; 

23) в [27] – здобувачем розглянуто питання знання-орієнтованого підходу 

до управління підприємством; 

24) в [28] – здобувачем розглянуто інструменти та методи моделювання 

архітектури підприємства; 

25) в [29] – здобувачем розглянуто основні особливості концепції 

архітектури підприємства. 

 

Апробація матеріалів дисертації 

Результати досліджень доповідались і були схвалені на: 

1) ІХ, Х Міжнародних науково-практичних конференціях «Проблеми і 

перспективи розвитку ІТ-індустрії» (Харків, 2017, 2018 р.); 

2) ХI, ХІ, ХІІ Міжнародних науково-практичних конференціях 

магістрантів та аспірантів (Харків, 2017, 2018, 2019 р.); 

3) XXV, XXVI та XXVII Міжнародних науково-практичних конференціях 

магістрантів та аспірантів «MicroCAD: Інформаційні технології: наука, техніка, 

технологія, освіта, здоров‘я» (Харків, 2017, 2018, 2019 р.); 

4) 19, 20 Міжнародних науково-практичних конференціях «System 

Analysis and Information Technologies» (Київ, 2017, 2018 р.); 

5) XXVII Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційна 

безпека та інформаційні технології» (Харків, 2019 р.); 

6) ХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні 

технології і автоматизація – 2019» (Одеса, 2019 р.); 

7) Міжнародній науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти 

та молодих вчених «Комп’ютерні науки, інформаційні технології та системи 

управління» (Івано-Франківськ, 2019 р.); 

8) постер-сесії Міжнародної 10-ї науково-практичної конференції «10th 

SIGSAND/PLAIS EuroSymposium on Systems Analysis and Design» (Польща, 

Гданськ, 2017 р.); 
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9) PhD-симпозіумах 14, 15 Міжнародних науково-практичних 

конференцій «International Conference on ICT in Education, Research, and 

Industrial Applications» (Київ, 2018 р., Херсон, 2019 р.). 

 

Публікації результатів дисертації 

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), 3 – у закордонних періодичних виданнях, 

включених до міжнародної наукометричної бази Scopus, 14 – у матеріалах 

науково-практичних конференцій, 1 – у колективній монографії. 

 

Структура та обсяг дисертації 

Дисертаційна робота складається зі вступу, 4 розділів, висновків, списку 

використаних джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації складає  220  

сторінок, з них:  59  рисунків по тексту;  18  таблиць по тексту; список 

використаних джерел зі  157  найменувань на  16  сторінках;  7  додатків на  46  

сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 

 

 

АНАЛІЗ ПРОЦЕСУ СИНТЕЗУ СТРУКТУРИ ТА РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ЯК ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

1.1. Процес синтезу структури та реструктуризації бізнес-процесів 

складних систем 

 

Концепція управління бізнес-процесами BPM представляє собою один з 

найбільш важливих та поширених в наш час управлінських інструментів, що 

дозволяють організаціям задовольняти свої бізнес-цілі та досягати 

конкурентної переваги [30]. Одним з основних аспектів концепції BPM є 

моделювання бізнес-процесів. В рамках циклу управління бізнес-процесами 

виконується моделювання, виконання, аналіз та вдосконалення бізнес-процесів 

підприємства [31]. Оскільки більшість сучасних організацій, відповідно до 

концепції управління бізнес-процесами BPM, для представлення своєї 

діяльності використовують моделювання бізнес-процесів, колекції моделей 

бізнес-процесів даних організацій постійно зростають та можуть містити сотні 

або навіть тисячі моделей бізнес-процесів [32]. 

В рамках комплексного підходу до опису бізнес-процесів організація 

розглядається як складна система. Таким чином, опис діяльності організації 

починається з моделювання бізнес-процесів верхнього рівня, що дозволяє 

зрозуміти основи діяльності організації, зв’язати результати її діяльності з 

виходами певних бізнес-процесів, визначити межі бізнес-процесів та можливі 

проблемні області під час виконання бізнес-процесів, підготуватися до 

виконання детального опису бізнес-процесів. Детальне моделювання бізнес-

процесів здійснюється на основі отриманих моделей бізнес-процесів верхнього 

рівня. Кожна функція бізнес-процесу верхнього рівня підлягає декомпозиції, 
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при чому, як правило, здійснюється одночасна декомпозиція декількох функцій 

бізнес-процесу верхнього рівня. Підготовлені моделі бізнес-процесів 

перевіряються з точки зору відповідності реальній ситуації на підприємстві, 

тобто перевіряється їх адекватність. Відповідність моделей бізнес-процесів 

правилам побудови впливає на їхню якість, отже перед тим, як передати моделі 

на перевірку адекватності, необхідно впевнитися, що моделі не містять 

помилок, пов’язаних з порушеннями правил та обмежень щодо формування 

структури бізнес-процесів [33]. 

Одна з найпоширеніших та найширше використовуваних на сьогодні 

методологій опису підприємства ARIS (Architecture of Integrated Information 

Systems), розроблена німецькою компанією Software AG (раніше – IDS Scheer), 

полягає в тому, що будь-яка організація розглядається як складна система, опис 

якої будується з чотирьох основних груп моделей архітектури підприємства 

(рисунок 1.1) [34]: 

1) моделей організаційної структури; 

2) моделей функцій; 

3) моделей даних; 

4) моделей бізнес-процесів. 

 

 

Рисунок 1.1 – Організація як складна система згідно з ARIS 
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При цьому моделі бізнес-процесів об’єднують три перші групи моделей. 

Архітектура ARIS включає велику кількість типів моделей, що використовують 

різноманітні типи графічних об’єктів та різноманітні типи зв’язків для 

побудови різносторонніх моделей організації [34]. 

Згідно з іншою архітектурною методологією TOGAF (The Open Group 

Architecture Framework), сучасне підприємство також розглядається у якості 

складної системи, яка складається з декількох підсистем, що впливають одна на 

одну, серед яких [35]: 

1) бізнес-архітектура; 

2) архітектура даних та застосувань; 

3) технічна інфраструктура. 

Бізнес-архітектура (організаційна структура та відповідні бізнес-процеси) 

залежить від архітектури даних та застосувань (інформаційні системи, що 

підтримують виконання певних бізнес-процесів), яка, в свою чергу, залежить 

від технічної інфраструктури (засобів, що забезпечують розгортання та 

функціонування певних інформаційних систем) [35]. 

Використання колекції розроблених в організації моделей бізнес-процесів 

в рамках циклу управління бізнес процесами відкриває такі можливості, як 

вилучення знань про діяльності організації, а також повторне використання 

моделей бізнес-процесів (так звані кращі практики) для проектування нових або 

вдосконалення існуючих бізнес-процесів [36]. 

Управління великим обсягом організаційних знань, представлених в 

колекції моделей бізнес-процесів, є складним завданням. Можливе виникнення 

проблем під час пошуку моделі конкретного бізнес-процесу в колекції, під час 

управління версіями моделей бізнес-процесів та підтримки узгодженості при 

колективній роботі над моделями бізнес-процесів [2]. 

Життєвий цикл моделей бізнес-процесів відповідно до концепції 

процесного управління BPM включає етапи, пов’язані з моделюванням бізнес-

процесів, їх впровадженням та виконанням, а також моніторингом результатів 

їхнього виконання (рисунок 1.2) [37]. 
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Рисунок 1.2 – Життєвий цикл моделей бізнес-процесів відповідно до концепції 

процесного управління BPM 

 

Моделювання бізнес-процесу розглядається як етап формалізації неявних 

знань у явні знання на основі різних нотацій моделювання, призначених для 

опису бізнес-процесів з різних перспектив [37]. 

Моделі бізнес-процесів, будучи спеціалізованими моделями підприємства 

(enterprise models), спрямовані на відображення особливостей та характеристик 

бізнес-процесів. Вони використовуються для визначення функціональності та 

структури процесу (підпроцеси, функції та операції), послідовності функцій та 

зв’язків між ними, вартості функцій та обсягів ресурсів, які вони потребують 

для виконання, тощо. Моделі бізнес-процесів використовуються з метою 

кращого розуміння бізнес-процесів та, відповідно, кращого управління бізнес-

процесами, повторного використання набутих знань про бізнес-процеси та 

удосконалення бізнес-процесів (їх певних характеристик) [37]. 

Структура бізнес-процесу задається множиною усіх вузлів (функції та 

інші елементи) та зв’язків (потоки управління тощо) між вузлами графа бізнес-

процесу, який може бути будь-якої складності та топології. При моделюванні 
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бізнес-процесів аналізується саме їх топологія – розташування та зв’язки між 

вузлами графа бізнес-процесу, що дозволяє отримати якомога зрозумілішу 

модель, що відображає реальний перебіг бізнес-процесу. Іноді до уваги беруть 

мітки вузлів і дуг графу, що задають назви функцій та переходів [38]. 

Виділяють основні категорії моделей бізнес-процесів: моделі діяльності 

(activity models) та моделі поведінки (behavioral models). Моделі діяльності 

спрямовані, насамперед, на опис структури бізнес-процесу (функцій та 

підпроцесів), входів та виходів для кожної функції або підпроцесу, 

управляючих зв’язків та ресурсів, необхідних для виконання функцій. Моделі 

поведінки описують потік управління (control flow) процесу – правила 

послідовності, за якою виконуються (або мають виконуватися) функції. Моделі 

поведінки не обов’язково визначають об’єкти або ресурси, необхідні, або 

вироблені в результаті виконання бізнес-процесу. Такі моделі необхідні для 

аналізу бізнес-процесів з точки зору часу та/або послідовності виникнення 

подій. Моделі поведінки, подібно до комп’ютерних програм, є виконуваними 

визначеннями бізнес-процесів [39]. 

Різноманітні нотації моделювання бізнес-процесів дозволяють описати 

діяльність організації з різних перспектив та мають своє певне призначення. 

Згідно з останніми дослідженнями організації BPTrends (звіт «The State of 

Business Process Management 2016»), проведеними ще у 2016 році, найбільш 

популярною нотацією моделювання бізнес-процесів є BPMN (Business Process 

Model and Notation) – її використовує понад 64% респондентів. Близько 18% 

використовують нотацію EPC (Event-driven Process Chain), яка також дозволяє 

будувати моделі, що демонструють поведінку описуваних бізнес-процесів [39]. 

Щодо нотацій, призначених для побудови моделей діяльності, лише 4% 

опитаних підприємств для опису бізнес-процесів застосовують діаграми IDEF0 

та DFD (Data Flow Diagram). Як приклад нижче продемонстровані моделі 

бізнес-процесів у різних нотаціях моделювання (рисунок 1.3 – 1.6). Діаграма у 

нотації IDEF0 (рисунок 1.3) демонструє структуру бізнес-процесу постачання 

продукції, яку деяке підприємство придбає у різних постачальників [39]. 
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Рисунок 1.3 – Приклад моделі бізнес-процесу в нотації IDEF0 

 

Моделі в нотації IDEF0 призначені для опису структури бізнес-процесів 

підприємства на верхньому рівні. Основними елементами моделей IDEF0 є 

функції, що виконуються підприємством, пов’язані між собою та з зовнішнім 

середовищем за допомогою зв’язків, що визначають матеріали або інформацію, 

які перетворюються в результаті виконання функцій на продукти або послуги, 

управляючі впливи (стандарти, інструкції, рекомендації тощо), які визначають 

порядок виконання функцій, а також ресурси (персонал, інструменти тощо), які 

необхідні для виконання функцій. Так, наприклад, для виконання функції 

«Формування замовлення на постачання» (рисунок 1.3) необхідна інформація 

про кількість продукції на складі та замовлення клієнтів. В результаті 

виконання цієї функції відділом маркетингу з використанням системи 

автоматизованого обліку та на основі певних правил та процедур роботи з 

постачальником буде сформоване замовлення на постачання продукції. Добре 

зрозумілі діаграми IDEF0 повинні містити 3 – 6 функцій (в інших випадках 

необхідно замислитись над доцільністю декомпозиції діаграми), зображених у 

вигляді блоків, кожна сторона якого з’єднана не більш ніж з 6 дугами. Проте 

для кожної сторони блоку повинна бути визначена хоча б 1 дуга відповідного 

типу [39]. 
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Діаграма DFD (рисунок 1.4) демонструє структуру бізнес-процесу 

формування замовлення на постачання продукції. Дана модель була отримана в 

результаті декомпозиції функції «Формування замовлення на постачання», 

представленої на діаграмі IDEF0 (рисунок 1.3) [39]. 

 

 

Рисунок 1.4 – Приклад моделі бізнес-процесу в нотації DFD 

 

На відміну від IDEF0, нотація DFD дозволяє детально зобразити роботи, 

виконувані в рамках бізнес-процесу, з точки зору послідовності обробки ними 

даних. Таким чином, окрім функцій, діаграми DFD містять спеціальні елементи 

– зовнішні сутності та накопичувачі даних. Зазвичай діаграми потоків даних 

використовуються з метою формування вимог до програмного забезпечення та 

подальшого створення моделей даних. Добре зрозумілі діаграми DFD повинні 

містити 7 ± 2 елементів. Для кожної роботи повинні бути визначені вхідні та 

вихідні потоки даних, але їх кількість не повинна перевищувати 3 [39]. 

Нижче зображено структуру бізнес-процесу «Формування замовлення на 

постачання», представленого за допомогою нотації EPC (рисунок 1.5) [39]. 
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Рисунок 1.5 – Приклад моделі бізнес-процесу в нотації EPC 

 

Нотація EPC використовується для побудови моделей поведінки, тобто 

таких, що визначають послідовність та правила, за якими виконуються роботи 

бізнес-процесу (workflow). Саме тому, окрім функцій, дана нотація дозволяє 

визначати елементи, які зображують події, що виникають під час виконання 

бізнес-процесу [39]. 

Для представлення логіки бізнес-процесу використовуються спеціальні 

елементи – з’єднувачі «AND», «OR» та «XOR». Добре зрозумілі діаграми 
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повинні містити не більше ніж 31 елемент, включаючи 1 початкову та 1 кінцеву 

подію. Кожному з’єднувачу певного типу, що визначає розгалуження (split) 

повинен відповідати з’єднувач того ж типу, що визначає злиття (join) потоку 

управління бізнес-процесу. Бажано обмежити використання з’єднувачів типу 

«OR» для подання логіки бізнес-процесу. Функції можуть мати лише 1 вхідну 

та 1 вихідну дугу. Щодо з’єднувачів, кількість дуг, з’єднаних з ними, не 

повинна перевищувати 3 [39, 40]. 

Нижче зображено структуру бізнес-процесу «Узгодження термінів та 

форми оплати», представленого за допомогою нотації BPMN (рисунок 1.6) [39]. 

 

 

Рисунок 1.6 – Приклад моделі бізнес-процесу в нотації BPMN 

 

Нотація BPMN, як і EPC, призначена для опису потоку управління бізнес-

процесів. Крім того, дана нотація дозволяє створювати так звані виконувані 

моделі бізнес-процесів, які використовуються для автоматизації операційних 
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бізнес-процесів системами управління бізнес-процесів (BPMS). Окрім основних 

видів елементів потоку управління, знайомих з нотації EPC (подія, функція та 

з’єднувач), нотація BPMN визначає пули (pool), які визначають межі бізнес-

процесу, та доріжки (lane), які визначають відповідальність учасників бізнес-

процесу. Щодо різновидів дуг, окрім потоків послідовності виконання функцій, 

в нотації BPMN визначені також потоки повідомлень, які призначені для опису 

взаємодії між бізнес-процесами (choreography, collaboration), а також асоціації 

(association) – зв’язки функцій з текстовими анотаціями або об’єктами даних. 

Для формування добре зрозумілих моделей бізнес-процесів в нотації BPMN 

необхідно дотримуватися тих самих рекомендацій, що й для моделей в нотації 

EPC [39, 40]. 

Основним завданням моделювання бізнес-процесів є створення діаграм 

високої якості, які демонструватимуть зрозумілу структуру бізнес-процесів, що 

дозволить прискорити процес комбінації та інтерналізації знань про бізнес-

процеси підприємства. Для забезпечення зрозумілості моделей бізнес-процесів 

може бути застосований контроль та безперервне вдосконалення моделей, які 

розробляються в рамках проекту BPM, на основі методу PDCA (Plan-Do-Check-

Act) (рисунок 1.7) [39]. Таким чином, необхідно контролювати коректність 

створюваних моделей, оскільки добре зрозумілі моделі бізнес-процесів 

зазвичай не містять помилок [17]. 

Повторне використання знань про бізнес-процеси, поданих за допомогою 

моделей бізнес-процесів, дозволяє зменшити витрати на моделювання бізнес-

процесів «з нуля», за рахунок використання існуючих моделей бізнес-процесів. 

Для цього може бути використаний репозиторій моделей бізнес-процесів, який 

виступає в ролі централізованого сховища для накопичення та колективного 

використання моделей бізнес-процесів з метою їх аналізу та повторного 

використання [39, 41]. 

Репозиторієм називається спеціалізована, розширювана база даних, 

призначена для конкретної предметної області. Репозиторій моделей бізнес-

процесів надає зацікавленим сторонам можливість вилучати моделі бізнес-
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процесів з метою кращого розуміння діяльності підприємства, а також 

оновлювати, аналізувати та використовувати їх повторно [39, 42]. 

 

 

Рисунок 1.7 – Процес аналізу та безперервного вдосконалення моделей бізнес-

процесів 

 

Програмне забезпечення, яке призначене для зберігання моделей бізнес-

процесів, повинно задовольняти наступним вимогам [39, 42]: 

1) зберігати моделі бізнес-процесів, представлені за допомогою хоча б 

однієї нотації моделювання; 

2) зберігати як узагальнені моделі бізнес-процесів, так і моделі бізнес-

процесів певної предметної області; 

3) представляти моделі бізнес-процесів як в текстовій, так і в графічній 

формах; 

4) описувати один бізнес-процес за допомогою декількох моделей різних 

рівнів деталізації (наприклад, згідно з концепцією континууму підприємства – 
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Enterprise Continuum, який згадується у визначеннях архітектурної методології 

TOGAF [19, 43, 44]); 

5) підтримувати декілька версій моделі бізнес-процесу; 

6) зберігати моделі бізнес-процесів анотовані інформацією, що дозволить 

прискорити пошук, навігацію та інтерпретацію моделей бізнес-процесів; 

7) забезпечувати класифікацію моделей бізнес-процесів відповідно до 

широко прийнятих схем класифікації, або еталонних чи референтних моделей 

(наприклад, APQC PCF – American Productivity and Quality Center Process 

Classification Framework [45], ITIL – IT Infrastructure Library [46], COBIT – 

Control Objectives for Information and Related Technologies [47], SCOR – Supply 

Chain Operations Reference [48], та ін.) з метою прискорення навігації [39]. 

Таким чином, впровадження та підтримка репозиторію моделей бізнес-

процесів необхідні для забезпечення етапу комбінації знань про бізнес-процеси 

підприємства. Для цього застосовуються методи пошуку в репозиторії подібних 

моделей бізнес-процесів, які дозволяють запобігати дублюванню моделей, якщо 

певна модель бізнес-процесу вже зберігається в репозиторії, а також визначати 

подібні моделі бізнес-процесів (до заданої моделі або її фрагменту) з метою їх 

повторного використання [30, 39]. 

Колекції, що містять сотні або навіть тисячі моделей бізнес-процесів, 

стають більш поширеними для організацій, які описують свою діяльність з 

точки зору бізнес-процесів, наголошується в роботі [32]. В даному дослідженні 

було проаналізовано існуючі репозиторії моделей бізнес-процесів, які надають 

спеціальні функції для управління колекціями моделей процесів, такі як 

управління узгодженістю і вилучення знань з існуючих процесів для підтримки 

проектування нових процесів. В результаті була запропонована структура 

сховища, призначена для підтримки управління великими колекціями моделей 

бізнес-процесів. 

Подібні ідеї репозиторія моделей бізнес-процесів продемонстровані в 

роботах [36, 30, 42]. В роботі [42] запропоновано відкритий і незалежний від 

нотації моделювання репозиторій моделей бізнес-процесів, який дозволяє будь-
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яким потенційним користувачам отримувати, ділитися і повторно 

використовувати моделі бізнес-процесів. Як головну функцію сховища автор 

роботи [42] назвав підтримку повторного використання моделей бізнес-

процесів різними зацікавленими сторонами в різних організаціях і галузях. У 

дослідженнях [30, 42] також розглядаються вимоги до сховища моделей бізнес-

процесів з урахуванням його місця і ролі в життєвому циклі BPM. 

Проблема вилучення аналогічних моделей бізнес-процесів зі сховищ була 

раніше розглянута в дослідженнях [49–51], в яких пропонується схожість міток 

(label similarity), структурна подібність (structural similarity) і поведінкова 

схожість (behavioral similarity) на основі зіставлення міток вузлів моделей 

бізнес-процесів. Авторами цих робіт обговорюються основи виявлення і 

вимірювання подібності між моделями бізнес-процесів, описаними у нотаціях 

BPMN та EPC. В огляді методів подібності бізнес-процесів [52] будо зроблено 

висновок, що немає жодної «ідеальної» міри схожості. Також автори даної 

роботи дали деякі рекомендації по вибору відповідної міри схожості для різних 

випадків. 

Так, наприклад, схожість міток визначається як сума значень схожості 

міток пар вузлів, що порівнюються. Для визначення значення між 0 та 1 

необхідно розділити дану суму на загальну кількість вузлів [49, 50]: 
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,,,, AlCEFP   – дві моделі бізнес-процесів у 

нотації EPC; 

 mnSim ,  – функція, яка визначає значення подібності між функціями або 

подіями (можуть застосовуватися міри синтаксичної або семантичної 

подібності міток даних елементів); 

M  – множина пар елементів моделей бізнес-процесів (функцій та/або 

подій), що порівнюються. 
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У дослідженні [53] розглядається не тільки вимір подібності моделей 

бізнес-процесів, але також і підхід до пошуку подібних моделей бізнес-процесів 

у великих колекціях таких моделей. Запропонований підхід індексування 

заснований на дереві метрик (metric tree) – ієрархічній структурі пошуку, яка 

зберігає операції порівняння під час пошуку лише за допомогою функції 

відстані. Зустрічаються ідеї пошуку подібних моделей процесів, які засновані 

на обчислювально не витратних метриках, порівнянні фрагментів моделей і 

методах кластеризації [7, 54]. 

Щодо архітектури підприємства у цілому, то, згідно з методологією 

TOGAF, концепція архітектурного репозиторію тісно пов’язана з іншою 

архітектурною концепцією – континуумом підприємства (Enterprise Continuum). 

Ця концепція описує, яким чином універсальні рішення можуть бути 

налаштовані і використані відповідно до вимог конкретної організації. 

Континуум підприємства надає уявлення про архітектурний репозиторії, 

включаючи способи і методи класифікації архітектурних та інших пов’язаних 

артефактів, які перетворюються із загальних в конкретні артефакти, які 

відповідають певним потребам організації. Ця взаємодія дозволяє зацікавленим 

сторонам використовувати всі архітектурні ресурси і активи, доступні в 

архітектурі конкретної організації. Континуум підприємства забезпечує 

розуміння різних повторно використовуваних архітектурних моделей і 

взаємозв’язків між ними [7, 43]. 

Авторами [36] було запропоновано еталонну архітектуру для сховища 

моделей бізнес-процесів, яка заснована на аналізі існуючих рішень в цій 

області. Ця еталонна архітектура включає в себе чотири рівні [7]: 

1) рівень презентації (presentation layer) – користувацький інтерфейс; 

2) рівень управління репозиторієм процесів (process repository 

management layer) – забезпечує управління доступом, контроль версій тощо; 

3) рівень управління базою даних (database management layer); 

4) рівень зберігання (storage layer) моделей бізнес-процесів. 
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Формалізовані та структуровані знання про бізнес-процеси підприємства, 

представлені за допомогою моделей у відповідних нотаціях, накопичуються та 

зберігаються у репозиторії моделей бізнес-процесів. На етапі розповсюдження 

та використання знань графічні моделі бізнес-процесів, розроблені бізнес-

аналітиком, перетворюються на моделі у одному з форматів на основі XML 

(eXtensible Markup Language): XPDL (XML Process Definition Language), BPEL 

(Business Process Execution Language), або BPMN 2.0. Після перетворення така 

модель завантажується до BPMS, де вона використовується для створення 

екземплярів та управління переходами між функціями бізнес-процесу. Функції 

виконуються співробітниками підприємства або веб-сервісами [39]. 

Зазначені вище формати на основі мови XML використовуються також і 

для обміну визначеннями бізнес-процесів. Хоча не існує стандартних форматів 

для обміну моделями бізнес-процесів в нотаціях IDEF0 та DFD, відомо про 

спроби створити формат на основі XML для моделей в нотації EPC. Існує також 

пропрієтарний формат файлів AML (ARIS Markup Language), призначений для 

обміну моделями, створеними за допомогою інструмента моделювання бізнес-

процесів ARIS, в тому числі і моделями в нотації EPC [55]. Формат XPDL був 

запропонований WfMC (Workflow Management Coalition) для обміну описами 

бізнес-процесів між різними інструментами моделювання та управління бізнес-

процесами. Даний формат широко використовується для обміну діаграмами 

бізнес-процесів в нотації BPMN [56]. Проте, з появою нотації BPMN 2.0, 

з’явився «власний» формат для обміну моделями бізнес-процесів в нотації 

BPMN, який також базується на мові XML [39]. 

Як приклад нижче наведено фрагмент структури бізнес-процесу 

«Узгодження термінів та форми оплати» (рисунок 1.5), поданої за допомогою 

XML-подібних документів у форматах XPDL та BPMN 2.0 (рисунок 1.8) [39]. 

Розглянутий приклад (рисунок 1.8) демонструє подання основних 

елементів нотації BPMN (подія, функція, з’єднувач, потік послідовності) за 

допомогою синтаксису мов XPDL та BPMN 2.0. Хоча дані мови дозволяють 

описувати одні й ті ж самі елементи моделей бізнес-процесів, синтаксис XPDL 
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та BPMN 2.0 суттєво відрізняється. Для організації бази даних бізнес-процесів 

підприємства може бути використаний стандарт RDF (Resource Description 

Framework) та відповідне сховище даних, як спеціалізоване – призначене та 

оптимізоване для роботи з RDF, так і сховище, побудоване на основі деякої 

системи управління базами даних тощо. Мова запитів до даних, представлених 

за допомогою RDF, SPARQL (SPARQL Protocol and RDF Query Language) 

дозволяє аналізувати дані про бізнес-процеси, наприклад, виконувати 

співставлення зі зразком (pattern matching) [39, 57]. 

 

 

Рисунок 1.8 – Приклади опису бізнес-процесу у форматах XPDL та BPMN 2.0 

 

Контроль виконання бізнес-процесу здійснюється на основі використання 

методів та інструментів BI (Business Intelligence), насамперед, таких як BAM 

(Business Activity Monitoring) та CEP (Complex Event Processing). Технології 

BAM та CEP використовуються для обробки даних про події, що виникають під 

час виконання бізнес-процесів, для прийняття рішень щодо управління бізнес-

процесами. Практика застосування методів та інструментів BI в галузі BPM 

отримала назву Business Process Intelligence (BPI). Проте, навіть можливості 
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аналізу даних, запропоновані інструментами BI, орієнтовані на дані, отримані 

під час виконання бізнес-процесу, та їх використання для прийняття рішень, а 

не на сам бізнес-процес. Для подолання концептуальних розбіжностей між 

BPM та BI був запропонований ряд методів, що отримав назву Process Mining, 

призначених для автоматичної генерації моделі бізнес-процесу на основі даних 

про його виконання [58]. Модель бізнес-процесу, отримана за допомогою 

такого підходу, надалі може використовуватися в рамках циклу управління 

бізнес-процесами як модель «as-is», відображаючи поточний стан аналізованого 

бізнес-процесу [2, 39]. 

В даний час методи Process Mining все ще не набули поширеності у 

реальному бізнесі, багато років використовуються «класичні» методи та 

інструменти Business Intelligence, насамперед, приладові панелі (dashboard), що 

застосовуються на етапі моніторингу результатів виконання бізнес-процесу 

(рисунок 1.2). Безпосередньо термін «приладова панель» походить від 

автомобільної приладової панелі, проте у галузі бізнес-аналітики приладова 

панель представляє собою тип користувацького інтерфейсу, який надає 

зацікавленим користувачам перегляд важливих ключових показників 

ефективності – так званих KPI (Key Performance Indicator) [59]. Найчастіше 

приладові панелі відображаються на веб-сторінках, які використовують зв’язані 

сховища даних як джерела даних. Зазвичай на приладових панелях KPI 

розташовуються у такій послідовності, відповідно до якої першими 

демонструються ті показники, які потребують негайних дій співробітників або 

керівництва підприємства [60]. 

Приладові панелі є інструментами візуалізації даних, які зберігаються та 

обробляються аналітичними системами, які об’єднуються у категорію засобів 

інтерактивної аналітичної обробки даних OLAP (On-Line Analytical Processing). 

Технологія обробки даних OLAP призначена для агрегації багатовимірних 

масивів даних (так званих «кубів»), які вилучаються з різноманітних джерел 

даних, таких як реляційні бази даних, електронні таблиці, документи, плоскі 

файли тощо. Процес вилучення даних, їх очистки, трансформації, та 
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завантаження до сховища даних OLAP-системи має назву ETL (Extract-

Transform-Load) процедури. На відміну від операційних баз даних, що 

використовуються переважно для побудови транзакційних систем OLTP (On-

Line Transaction Processing), які зберігають структуровані та добре 

нормалізовані дані, проте не призначені для виконання складних запитів на 

основі багатьох таблиць через низьку швидкість обробки, структура сховищ 

даних формується на основі багатовимірних схем «зірка» або «сніжинка» з 

низькою нормалізацією даних [61]. Ці схеми містять переважно числові 

значення – «факти», які консолідуються за «вимірами» з метою їх агрегації та 

подальшого розрахунку, наприклад, середніх значень, загальних сумарних 

значень, загальної кількості тощо. Операції з багатовимірними кубами дають 

змогу бізнес-аналітикам отримати відповіді на питання щодо продуктивності 

тих чи інших бізнес-процесів, визначити «вузькі місця» та прийняти рішення 

щодо їх вдосконалення [62]. 

Задача формування аналітичної приладової панелі полягає у тому, що 

необхідно розмістити різноманітні інструменти візуалізації, такі як графіки, 

діаграми тощо, у обмеженому просторі, при цьому забезпечивши одночасно 

доступність та зрозумілість даних індикаторів. Отже, необхідно вибрати такі 

інструменти візуалізації, які будуть інтуїтивно зрозумілими, ефективними з 

точки зору зайнятого ними простору, привабливими та чіткими [63]. 

Існуючі дослідження у напрямку BI та візуалізації даних визначають 

основні принципи побудови аналітичних приладових панелей [64]: 

1) обрані індикатори повинні найкращим чином відповідати типам даних 

показників, які планується розташовувати на приладовій панелі; 

2) обрані індикатори повинні задовольняти їхній меті, навіть якщо їх 

розмір змінено з метою розміщення у обмеженому просторі на приладовій 

панелі. 

Найбільш поширеними помилками побудови аналітичних приладових 

панелей є вибір недоречних графіків та діаграм для візуалізації певних типів 
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показників [64]. Найбільш придатними для використання на BI приладових 

панелях вважаються [65, 66]: 

1) стовбчасті діаграми; 

2) лінійні графіки; 

3) кругові діаграми; 

4) індикатори годинникового типу. 

При цьому найбільш інформативними вважаються стовбчасті діаграми, 

тоді як найменш інформативними – кругові діаграми, оскільки вони складно 

сприймаються у випадку великої кількості категорій даних [66]. 

 

1.2. Проблеми аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів 

 

Побудова графічних моделей бізнес-процесів, зокрема з використанням 

нотації BPMN, EPC, IDEF0 та DFD, носить суб’єктивний характер, що 

призводить до виникнення випадкових або системних помилок, пов’язаних, 

наприклад, з індивідуальним сприйняттям аналітика або недостатньо 

докладним обстеженням предметної області. У той же час, інструментальні 

засоби здійснюють лише формальний контроль над діаграмами, що 

розробляються, найчастіше тільки з точки зору синтаксису нотації 

моделювання [8]. 

Більшість сучасних підприємств для підтримки безперервного 

вдосконалення своєї діяльності використовують репозиторій моделей бізнес-

процесів [42]. Використання сховищ дозволяє накопичувати, зберігати і 

підтримувати в актуальному стані інформацію про діяльність підприємства у 

вигляді колекції моделей бізнес-процесів. Крім того, з’являється можливість 

повторного використання моделей бізнес-процесів для проектування нових або 

вдосконалення існуючих бізнес процесів підприємства. Таким чином, виникає 

необхідність підтримки коректності та узгодженості моделей бізнес-процесів 

підприємства, що накопичуються і зберігаються [6]. 
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Виділяються наступні типи помилок, що можуть виникати під час 

формування структури бізнес-процесів (рисунок 1.9) [67, 68]: 

1) помилки компонування (layout); 

2) помилки іменування (naming); 

3) помилки позначення (notation); 

4) помилки формування структури (process structure). 

 

 

Рисунок 1.9 – Найбільш поширені помилки побудови моделей бізнес-процесів 

 

Розглянемо детально кожний з цих видів помилок. 

1. Помилки компонування (layout) пов’язані з можливими перетинами або 

вигинами дуг там, де цього можна уникнути, а також з накладанням вузлів 

моделі бізнес-процесу один на одного [67]. 

Необхідність дотримання вимог компонування різноманітних об’єктів на 

діаграмі, що описує структуру бізнес-процесу, визначається також у 

фреймворку SEQUAL (Semiotic Quality) і стосується так званої «емпіричної 

якості (empirical quality)» моделі бізнес-процесу. 

Основними аспектами якості моделі в даному випадку є [68]: 

1) ергономіка (ergonomics); 

2) читабельність (readability); 
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3) подання або компонування моделі (layout). 

2. Помилки іменування (naming) виникають коли для елементів моделі 

бізнес-процесу не вказуються відповідні мітки (label – текстові найменування 

або описи) або ж вказані мітки не відповідають правилам іменування елементів 

чи повторюються [67]. 

Дослідження щодо стилів маркування, які використовуються в реальних 

моделях бізнес-процесів, визначає існування двох популярних стилів 

іменування об’єктів графічних моделей бізнес-процесів: 

1) стиль «дієслово-об’єкт (verb-object)»; 

2) стиль «дія-іменник (action-noun)». 

Перший стиль «дієслово-об’єкт» (наприклад, «Повідомити скаржника») 

вважається менш неоднозначним та більш зрозумілим у порівнянні зі стилем 

«дія-іменник» (наприклад, «Аналіз скарг»), а також з мітками, що не 

відповідають жодному з цих стилів (наприклад, «Порядок інциденту»). Ці 

вказівки необхідно використовувати при іменуванні елементів, зокрема робіт 

(завдань, функцій), у моделях бізнес-процесів в нотаціях IDEF0, DFD, BPMN та 

EPC. Вимоги до коректного іменування елементів також належать до поняття 

«емпіричної якості» відповідно до фреймворку SEQUAL [68]. 

3. Помилки позначення (notation) виникають в результаті використання 

елементів, не визначених певною нотацією моделювання або в результаті 

використання елементів нотації не за призначенням [67]. 

Згідно з фреймворком SEQUAL, модель бізнес-процесу є синтаксично 

коректною, коли усі її елементи відповідають синтаксису та словнику нотації 

моделювання, яка використовується. Визначаються синтаксичні помилки двох 

типів [68]: 

1) синтаксична невідповідність (syntactic invalidity) – якщо графічні 

елементи не належать до нотації моделювання, яка використовується; 

2) синтаксична неповнота (syntactic incompleteness) – якщо використані 

конструкції не відповідають правилам нотації моделювання, яка 

використовується. 
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4. Помилки формування структури бізнес-процесу (process structure) 

відрізняються тим, що їх наявність впливає не лише на сприйняття моделі 

бізнес-процесу читачем [67]. Вимоги до структурної коректності моделей 

бізнес-процесів належать до поняття «прагматичної якості (pragmatic quality)» 

відповідно до фреймворку SEQUAL [68]. 

Моделі бізнес-процесів, що містять структурні недоліки, є джерелом 

помилок, що можуть виникати на етапах впровадження та виконання бізнес-

процесу, який вони описують. Наявність структурних недоліків у моделі бізнес-

процесу може призвести до наступних проблем [33, 69]: 

1) взаємних блокувань (deadlock) та несподіваної поведінки (unexpected 

behavior) потоку виконуваних робіт (завдань, функцій) бізнес-процесу; 

2) зниження зрозумілості (clarity) та читабельності (readability) моделей 

бізнес-процесів; 

3) невідповідність моделей реальній структурі бізнес-процесів організації, 

тобто неадекватність моделей бізнес-процесів. 

Кожна з нотацій моделювання визначає певні правила формування 

моделей бізнес-процесів, отже в моделях BPMN, EPC, IDEF0 та DFD можуть 

виникати різні види структурних помилок. 

В IDEF0 розглядаються логічні відносини між функціональними блоками 

(бізнес-процесами, підпроцесами, роботами), що подаються за допомогою дуг 

п’яти видів (рисунок 1.10) – вхід, вихід, управління, механізм та виклик. 

Зокрема, дуга виклику позначає звернення з блоку однієї моделі (або частини 

моделі) до блоку іншої моделі (або іншій частині тієї ж моделі) і забезпечує 

зв’язок між моделями або між різними частинами однієї моделі. Нотація IDEF0 

передбачає моделювання предметної області у вигляді ієрархічної системи 

діаграм. Така ієрархія виходить в результаті декомпозиції функціонального 

блоку, в результаті чого з'являється так звана дочірня діаграма. Для випадків, 

коли окремі дуги не потрібно розглядати на батьківській діаграмі та/або на 

дочірній діаграмі, в нотації IDEF0 передбачено поняття тунелювання [70]. 
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Рисунок 1.10 – З’єднання дуг з блоками на діаграмах IDEF0 

 

Діаграми IDEF0 повинні бути збалансованими – не бажані ситуації, коли 

для різних блоків значно відрізняється число з’єднаних з ними дуг, що, як 

правило, є ознакою помилок при проектуванні і експлуатації бізнес-процесу 

[71]. Тому, при аналізі збалансованості діаграм IDEF0, необхідно враховувати 

типи зв’язності між функціональними блоками [72, 73]. Причиною 

ізольованості процесів і, отже, ресурсів, за допомогою яких вони виконуються, 

є так звані «функціональні колодязі» – ієрархічні зв’язки між організаційними 

одиницями бізнес-системи, характерні для функціонального підходу до 

управління [74]. 

Основними елементами структури потоку управління бізнес-процесу, що 

описується за допомогою нотацій EPC і BPMN, є події, функції або завдання, а 

також логічні символи або з’єднувачі, шлюзи тощо (логічні елементи «AND», 

«OR» і «XOR»), що з’єднуються між собою спрямованими дугами ( потоками 

управління) [75, 76]. Графічні об’єкти нотацій моделювання EPC та BPMN, що 

використовуються для опису структури потоку управління бізнес-процесу, 

представлені на рисунку 1.11 [6]. 

 

 

Рисунок 1.11 – Графічні об’єкти нотацій моделювання EPC та BPMN, які 

призначені для опису структури потоку управління бізнес-процесу 
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Структура потоку управління бізнес-процесу формально описується за 

допомогою розміченого орієнтованого графа [69, 76]: 

 ,,, AlNBPModel   

де CEFN   – множина вузлів графа; 

F  – множина функцій; 

E  – множина подій; 

JSC   – множина логічних символів (з’єднувачів); 

S  – множина розгалужень потоку управління (split); 

J  – множина з’єднань потоку управління (join); 

l  – відображення, яке визначає типи логічних символів, 

 xororandCl ,,:  ; 

A  – множина дуг (потоків управління), NNA  . 

Основними помилками, які можуть виникати при формуванні структури 

потоку управління бізнес-процесу, описаного за допомогою нотацій EPC і 

BPMN [69], є наступні: 

1) пропущено початкову подію (рисунок 1.12, а); 

2) пропущено кінцеву подію (рисунок 1.12, б); 

3) пропущено логічний символ розгалуження (split) потоку управління 

(рисунок 1.12, в); 

4) пропущено логічний символ з’єднання (join) потоку управління 

(рисунок 1.12, г). 

 

 

Рисунок 1.12 – Основні помилки структури потоку управління бізнес-процесу 
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Крім того, типові помилки, яких припускаються користувачі при побудові 

моделей бізнес-процесів в нотації BPMN, розглядаються в роботах [77, 78]. 

Помилки, які найбільш часто зустрічаються при побудові моделей бізнес-

процесів в нотації BPMN, автори роботи [77] виділили в так звані «анти-

шаблони (anti-patterns)», що демонструють невірне використання об’єктів 

потоку і з’єднуючих елементів (з’єднання або розгалуження): 

1) для бізнес-процесу не визначено кінцеву подію (End Event); 

2) проміжна подія (Intermediate Event) виключена з потоку бізнес-процесу 

(Process Flow); 

3) для поділу потоку бізнес-процесу на кілька маршрутів не 

використовується шлюз; 

4) для бізнес-процесу не визначено стартову подію (Start Event); 

5) завдання не пов’язане з рештою елементів бізнес-процесу; 

6) завдання не призводить до завершення бізнес-процесу; 

7) при моделюванні взаємодії між процесами (модель співпраці або 

модель хореографії в специфікації BPMN 1.x) у бізнес-процесів відсутня 

стартова та/або кінцева подія. 

Діаграми потоків даних DFD служать для графічного представлення 

потоків даних (data flow), що протікають в інформаційній системі і, як і 

більшість структурних моделей, є ієрархічними [79, 80]. Діаграми потоків 

даних можуть також використовуватися для візуалізації обробки даних, що 

зв’язують зовнішні сутності (external entity) і накопичувачі даних (data store) 

через роботи (activity, process) [81, 82]. 

Для подання робіт, потоків даних, накопичувачів даних і зовнішніх 

сутностей в DFD використовується чотири базових позначення. Розрізняють 

графічні нотації Йордона та Гейна-Сарсона, використовувані при побудові 

діаграм потоків даних (рисунок 1.13). Відмінності між нотаціями полягають в 

позначеннях робіт і накопичувачів даних, а також у відсутності підтримки 

керуючих потоків даних нотації Гейна-Сарсона [14, 82]. 
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Рисунок 1.13 – Елементи графічних нотацій Йордона та Гейна-Сарсона 

 

При побудові діаграм у нотації DFD необхідно враховувати наступні 

правила [82, 83]: 

1) зовнішні сутності не є частиною системи, що моделюється, тому вони 

можуть мати тільки вхідні, або тільки вихідні потоки даних; 

2) потоки даних не можуть безпосередньо пов’язувати зовнішні сутності і 

накопичувачі даних, вони повинні проходити через роботи; 

3) роботи повинні використовувати дані – кожен накопичувач даних 

повинен мати хоча б один вихідний потік даних і, відповідно, кожна робота 

повинна мати хоча б один вхідний потік даних, спрямований від накопичувача 

даних; 

4) виконання робіт повинно завершуватися конкретним результатом – 

кожна робота повинна мати хоча б один вихідний потік даних і, відповідно, 

кожен накопичувач даних повинен мати хоча б один вхідний потік даних, 

спрямований від роботи; 

5) послідовно виконувані роботи повинні бути пов’язані потоками даних і 

не можуть існувати самі по собі. 

Порушення розглянутих правил побудови діаграм потоків даних 

вважаються помилками і є поганою практикою моделювання [82, 83]. Крім 

того, в [82] вводяться такі поняття, що описують недоліки діаграм DFD: 



 

 

40 

1) «спонтанна генерація (spontaneous generation)» – робота або 

накопичувач даних, який має вихідні потоки даних, але не має жодного 

вхідного потоку даних; 

2) «чорна діра (black hole)» – робота або накопичувач даних, який має 

вхідні потоки даних, але не має жодного вихідного потоку даних; 

3) «сіра діра (gray hole)» – робота або накопичувач даних, який має, 

принаймні, один вхідний і один вихідний потік даних, але вхідних даних явно 

недостатньо для отримання вихідних даних. 

Виходячи з розглянутих особливостей нотацій моделювання бізнес-

процесів, найбільш вразливими до виникнення структурних помилок є саме 

моделі бізнес-процесів, представлені за допомогою нотацій BPMN та EPC. Це 

пов’язане з суттєвою складністю нотацій BPMN та EPC, у порівнянні з 

нотаціями IDEF0 та DFD, зокрема, через використання логічних елементів 

(з’єднувачів, шлюзів) та пов’язаних із ними правил та обмежень. Саме через 

некоректне застосування з’єднувачів разом з іншими елементами моделі бізнес-

процесу, можуть виникати помилки під час виконання бізнес-процесу 

(наприклад, блокування – deadlock) [69, 84]. Щодо моделей IDEF0 та DFD, на 

відміну від моделей поведінки BPMN та EPC, структурні недоліки у моделях 

діяльності негативно впливають в першу чергу на їх зрозумілість та 

адекватність і тому є загрозою для етапів аналізу та реінжинірингу 

інформаційних систем, а також бізнес-процесів, які вони підтримують [8]. 

Отже, виходячи з призначення кожної з нотацій моделювання, ті чи інші 

структурні помилки у моделях бізнес-процесів можуть впливати на різні 

аспекти процесного управління: 

1) структурні недоліки у моделях в нотаціях IDEF0 та DFD негативно 

впливатимуть на аналіз бізнес-процесів підприємства на високому рівні для 

методичного проведення їх вдосконалення або реінжинірингу; 

2) структурні недоліки у моделях в нотації EPC матимуть негативний 

вплив на автоматизацію бізнес-процесів, шляхом розробки інформаційних 
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систем або впровадження готових рішень з їх подальшим налаштуванням під 

конкретні особливості бізнес-процесів певного підприємства; 

3) структурні недоліки у моделях в нотації BPMN є загрозою як для 

однократної автоматизації (у випадку розробки інформаційної системи або 

налаштування готового рішення), так і для безпосереднього виконання 

описаних бізнес-процесів у BPM-системах. 

Основною проблемою є те, що на відміну від помилок компонування, 

іменування та позначення, структурні помилки моделей бізнес-процесів 

контролюються лише частково та лише деякими інструментами моделювання 

бізнес-процесів, наприклад, такими як Bizagi Process Modeler або AllFusion 

Process Modeler (додаток А, таблиця А.1), і тому відповідальність за 

відповідність моделей бізнес-процесів правилам побудови повністю полягає на 

бізнес-аналітика, який створює дані моделі. 

Існуючі дослідження щодо аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів довели, що реальні моделі бізнес-процесів, які зазвичай є 

достатньо складними з точки зору їх обсягу (кількість представлених елементів 

та зв’язків між ними), є більш схильними до вмісту структурних недоліків, ніж 

невеликі моделі бізнес-процесів. Отже, контролювати якість моделі бізнес-

процесу зі зростанням її структури, в тому числі ієрархічної, стає дедалі важче 

для людини, яка створює дану модель [69]. Саме тому виникає необхідність у 

розробці та застосуванні певних методів та засобів аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів. 

 

1.3. Існуючі методи та засоби аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів 

 

Разом з графічними моделями бізнес-процесів, які отримали широке 

поширення в сучасній практиці організаційного управління, існує давно 

відомий апарат мереж Петрі, який володіє потужними аналітичними 

можливостями при дослідженні дискретних систем. Оскільки бізнес-процеси 
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відносяться саме до цього класу систем, представляється можливим їх аналіз за 

допомогою мереж Петрі [85]. 

Для застосування моделюючих можливостей мереж Петрі, необхідно 

попередньо виконати перетворення моделей бізнес-процесів до відповідних їм 

мереж Петрі [86]. Застосування математичного апарату мереж Петрі було 

розглянуто для аналізу моделей бізнес-процесів в нотації IDEF0 [87]. Однак 

аналіз моделей бізнес-процесів, побудованих в нотації IDEF0, шляхом їх 

перетворення в мережі Петрі, тягне за собою складності, пов’язані з наявністю 

на діаграмах IDEF0 дуг різних видів, що з’єднуються з блоками діаграм за 

певними правилами (рисунок 1.10). 

Для аналізу діаграм IDEF0 з точки зору перевантаженості і складності для 

сприйняття використовується коефіцієнт збалансованості [71, 88]: 
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де n  – кількість функціональних блоків на діаграмі бізнес-процесу у нотації 

IDEF0; 

i
A  – кількість інтерфейсних дуг (входи, виходи, управління та 

механізми), з’єднані з i -м функціональним блоком. 

При проектуванні діаграм IDEF0 необхідно прагнути до близького до 0 

значення коефіцієнта збалансованості, який буде зменшуватися зі збільшенням 

рівня декомпозиції [71]. Використання коефіцієнта збалансованості дозволяє 

здійснювати тільки загальну оцінку діаграм IDEF0, але не дозволяє аналізувати 

їх збалансованість з точки зору співвідношення різних видів впливів (вхід, 

вихід, управління, механізм) на блоки діаграми, що можна розглядати як 

суттєвий недолік даного методу кількісного аналізу моделей бізнес-процесів. 

Для аналізу діаграм IDEF0, а також діаграм потоків даних DFD, з точки 

зору зв’язності функцій, і зв’язності даних відповідно, використовуються типи 

зв’язності, згідно зі стандартом ISO/IEC/IEEE 24765 (таблиця 1.1) [72]. 

Застосування коефіцієнта збалансованості з урахуванням різних типів 

зв’язності було розглянуто для аналізу діаграм потоків даних [13, 14]. 
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Таблиця 1.1 – Типи зв’язності між блоками діаграм IDEF0 

Тип зв’язності Рівень значимості Опис 

Випадкова 0 Зв’язок між блоками повністю 

відсутній 

Логічна 1 Блоки діаграм різних рівнів 

декомпозиції 

Часова 2 Блоки діаграм одного рівня 

декомпозиції 

Процедурна 3 Блоки однієї діаграми 

Комунікаційна 4 Блоки мають спільні входи, виходи та 

механізми 

Послідовна 5 Вихід одного блоку є входом іншого 

блоку 

Функціональна 6 Вихід одного блоку є управлінням 

іншого 

 

Типи зв’язності зі значимістю 4-6 вважаються найважливішими для 

отримання діаграм хорошої якості. Розробники повинні прагнути до 

максимальної кількості зв'язків даних типів [72, 73]. 

Для типів зв’язності зі значимістю 0-3 зв’язок між блоками діаграми 

малий або повністю відсутній [73]. В даному випадку горизонтальні зв’язки між 

організаційними одиницями підприємства (підрозділами, цехами, ділянками, 

відділами) практично відсутні, що свідчить про наявність «функціональних 

колодязів» в діяльності підприємства. Дані недоліки можуть бути усунені 

шляхом впровадження елементів процесного управління, який передбачає 

побудову системи горизонтальних зв’язків між бізнес-процесами [74]. 

Трапляються ситуації, коли окремі інтерфейсні дуги не потрібно 

розглядати в дочірніх діаграмах нижче якогось певного рівня в ієрархії, або 

навпаки – окремі дуги не вимагають розгляду вище якогось рівня. З іншого 

боку, може виникати необхідність позбутися від окремих «концептуальних» 

інтерфейсних дуг і не деталізувати їх глибше деякого рівня. Дуга, вміщена в 

тунель там, де вона приєднується до блоку, означає, що дані, асоційовані з цією 

дугою, не обов’язкові для розгляду на наступному рівні декомпозиції. Дуга, 
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вміщена в тунель на вільному кінці, означає, що асоційовані з нею дані відсутні 

на батьківській діаграмі (рисунок 1.14) [89]. 

 

 

Рисунок 1.14 – Приклад тунелювання дуг на діаграмі IDEF0 

 

Дуги I2 і C2 батьківської діаграми A1 не відображаються на дочірньої 

діаграмі A12, а вихід O2 на дочірньої діаграмі A12 не пов’язаний з 

батьківським блоком і не показаний на діаграмі A1 (рисунок 1.14). При аналізі 

діаграм IDEF0, поряд з співвідношенням різних видів впливів на блоки 

діаграми, необхідно враховувати також і наявність на діаграмі тунельованих 

дуг. 

Для деяких діаграм, рекомендація щодо досягнення мінімального 

значення коефіцієнта збалансованості може не виконуватися через особливості 

бізнес-процесів, які вони описують (наприклад, входами виробничого процесу є 

безліч компонентів вироби, а виходом є готовий виріб) [71]. 

В результаті огляду літератури можна зробити висновок, що існуючі 

формальні підходи [71, 85–88] не забезпечують рішення поставленого завдання 

і, отже, напрямок дослідження має бути присвячено розробці методу аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів в нотації IDEF0. 
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Для аналізу моделей бізнес-процесів в нотації EPC і сімейства IDEF 

(Integrated DEFinition) використовують математичний апарат теорії графів і 

мереж Петрі [85, 86]. У спрощеному вигляді діаграми бізнес-процесів 

описуються графом [86]: 

 ,,
00

LSD   

де  
q

ssS ,,
10
  – множина елементів моделі бізнес-процесу; 

q  – кількість елементів; 

 
r

llL ,,
10
  – множина зв’язків моделі бізнес-процесу; 

r  – кількість зв’язків. 

Аналіз моделей бізнес-процесів в нотації BPMN (Business Process Model 

and Notation) також здійснюється з використанням зважених орієнтованих 

графів [90, 91]. У той час як в літературі, крім робіт [83] і [92], не 

розглядаються методи кількісного аналізу діаграм DFD. 

В роботі [83] пропонується формалізація правил побудови діаграм DFD, а 

також розглядається розробка програмного забезпечення для побудови та 

перевірки діаграм DFD на відповідність цим правилам. Запропонований підхід 

дозволяє значно скоротити час перевірки коректності діаграм потоків даних 

[83], але не дозволяє виробляти рекомендації щодо їх вдосконалення. 

Крім правил побудови діаграм DFD, в роботі [83] пропонується 

наступний формальний опис діаграми потоків даних: 

 ,,,, ESFPD   

де  
m

pppP ,,,
21
  – множина робіт; 

 
m

fffF ,,,
21
  – множина потоків даних; 

 
m

sssS ,,,
21
  – множина накопичувачів даних; 

 
m

eeeE ,,,
21
  – множина зовнішніх сутностей. 

В роботі [92] діаграми DFD використовуються для оцінки трудомісткості 

і вартості розробки програмного забезпечення на ранніх стадіях життєвого 

циклу розробки. На стадії аналізу вимог DFD може використовуватися для 

відображення функціональних можливостей програмної системи [92]. 
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Для цього пропонується підхід до аналізу функціональних точок на 

основі діаграми DFD [92], що включає підрахунок для кожної роботи функцій 

наступних типів: 

1) зовнішній вхід/вихід (External Input/Output) – кількість потоків даних, 

спрямованих від зовнішніх сутностей або до зовнішніх сутностей відповідно; 

2) внутрішній логічний файл (Internal Logical File) – кількість потоків 

даних усередині системи, що моделюється. 

Таким чином, кількість функціональних точок визначається за допомогою 

наступного виразу [92]: 

,
1

3

1


 


n

i j
ijij

WNFP  

де n  – кількість робіт; 

ij
N  – кількість функцій j -го типа для i -ї роботи; 

ij
W  – ваговий коефіцієнт складності функції j -го типа для i -ї роботи. 

Після цього визначається розмір програмного забезпечення в рядках коду 

[92]. Трудомісткість реалізації системи, що моделюється за допомогою 

діаграми DFD, розраховується з використанням методології COCOMO II 

(Constructive Cost Model) [92]. 

Аналіз функціональних точок, в тому числі і на основі діаграм DFD, може 

також використовуватися для оцінки трудомісткості і вартості повторного 

використання і підтримки існуючої системи [93]. 

Запропонований в роботі [92] підхід передбачає використання діаграм 

потоків даних тільки для визначення функціональних точок. Даний підхід не 

спрямований на визначення недоліків аналізованих діаграм DFD і можливих 

шляхів їх усунення. 

У російськомовних джерелах розглядається підхід до кількісного аналізу 

діаграм IDEF0 з точки зору їх перевантаженості і складності для сприйняття, 

заснований на розрахунку коефіцієнта збалансованості [71, 94]. Відповідно до 

даного підходу, в рамках однієї діаграми не бажані ситуації, коли для різних 

блоків значно відрізняється число з’єднаних з ними дуг, що, як правило, є 
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ознакою помилок при проектуванні і експлуатації бізнес-процесу [71]. 

Найчастіше даний похід узагальнюють і для аналізу діаграм DFD [95], не 

враховуючи при цьому наявність на діаграмах потоків даних елементів різної 

природи і особливості їх зв’язків [21]. 

Так як розглянуті методи мають певні недоліки, які пов’язані з 

обмеженістю їх застосування, вони не можуть використовуватися для аналізу 

накопичуваних діаграм потоків даних, що обумовлює необхідність проведення 

подальших досліджень в цьому напрямку. 

Одними з найбільш популярних нотацій моделювання бізнес-процесів є 

BPMN і EPC [96]. Обидві ці нотації призначені для опису потоку управління 

бізнес-процесу, проте BPMN використовується також і для опису потоку 

управління автоматизованого бізнес-процесу, призначеного для виконання в 

системі класу BPM [97]. 

Нотація EPC використовується для опису бізнес-процесів у рамках 

методології ARIS компанії Software AG (раніше – IDS Sheer) [98]. Ця нотація 

набула широкого поширення завдяки її використанню для опису референтних 

моделей процесів в ERP-системі (Enterprise Resource Planning) SAP (раніше SAP 

R/3). Референтна модель SAP містить близько 600 моделей бізнес-процесів, 

представлених у вигляді подієвих ланцюжків процесів EPC [98, 99]. Крім EPC, 

в останні роки значну популярність придбала нотація BPMN, яка, поряд з EPC, 

включена в найбільш популярні інструменти моделювання бізнес-процесів, в 

тому числі і в інструментарій ARIS [100]. Нотації BPMN і EPC використовують 

64% і 18% підприємств, які брали участь в дослідженні [96], відповідно. 

Питання, пов’язані з аналізом структури потоку управління бізнес-процесів 

були розглянуті в дослідженнях [69, 98, 99, 101]. 

Існуючі формальні методи засновані на уявленні моделі бізнес-процесу у 

вигляді зв’язного орієнтованого графа і використанні різних метрик, а також 

відповідних їм порогових значень [102]. 

Для формального опису моделей бізнес-процесів в нотації BPMN з метою 

їх подальшого аналізу і вдосконалення використовується математичний апарат 
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теорії графів [78, 90, 91] і мереж Петрі [103–105]. Це не дивно, оскільки в 

BPMN бізнес-процеси описуються за допомогою об’єктів потоку і з’єднують 

об’єктів в форматі орієнтованих графів [106]. 

Застосування мереж Петрі було розглянуто для аналізу моделей бізнес-

процесів в роботі [87]. У роботах [90, 91] аналіз моделей бізнес-процесів в 

нотації BPMN здійснюється з використанням зважених орієнтованих графів. 

Крім того, в роботах [104, 107] розглядається застосування технологій 

інтелектуального аналізу процесів (Process Mining) для аналізу отриманих 

мереж Петрі. 

У дослідженні [108] розглядається підхід до аналізу моделей бізнес-

процесів в нотації BPMN, що передбачає обчислення і аналіз наступних метрик: 

1) довжина процесу (process length); 

2) обсяг процесу (process volume); 

3) складність процесу (process difficulty); 

4) складність інтерфейсу (interface complexity) завдання; 

5) коефіцієнт мережевий складності; 

6) рівень взаємозв’язку (connectivity level) завдань процесу. 

Крім [108], метрики складності бізнес-процесу, що описується за 

допомогою нотації BPMN, розглядаються також в дослідженні [109]. Однак 

метрики, призначені для оцінки складності модельованого бізнес-процесу, не 

відображають особливості побудови моделей в нотації BPMN і, отже, не 

можуть бути використані для їх аналізу з точки зору наявності недоліків. 

У роботах [71, 94] розглядається метод кількісного аналізу моделей 

бізнес-процесів в нотації IDEF0, узагальнений і для аналізу діаграм потоків 

даних, що передбачає розрахунок коефіцієнта збалансованості. Відповідно до 

даного підходу, в рамках однієї діаграми не бажані ситуації, коли для різних 

блоків значно відрізняється число з’єднаних з ними дуг, що, як правило, є 

ознакою помилок при проектуванні і експлуатації бізнес-процесу [71]. 

Особливості застосування коефіцієнта збалансованості для аналізу 

діаграм потоків даних були розглянуті в роботі [14]. Незважаючи на свої 
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переваги, даний метод також не може бути застосований для аналізу моделей 

бізнес-процесів в нотації BPMN, оскільки він не враховує особливості різних 

об’єктів потоку (завдання, підпроцеси, шлюзи, події) і правила їх з’єднання. 

Авторами дослідження [32] було проаналізовано існуючі методи аналізу 

та підвищення якості структури бізнес-процесів, зокрема, такі що спрямовані на 

підвищення зрозумілості, надійності, та придатності до повторного 

використання моделей бізнес-процесів. На основі даного дослідження було 

запропоновано наступну класифікацію розглянутих методів (рисунок 1.15). 

 

 

Рисунок 1.15 – Існуючі методи аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів 

 

1. Методи, спрямовані на підвищення якості структури бізнес-процесів 

шляхом виконання певних правил щодо її формування. 

Запропоновані правила моделювання бізнес-процесів, які отримали назву 

7PMG (7 Process Modeling Guidelines), призначені для використання 

розробником моделей бізнес-процесів з метою створення зрозумілих моделей, 
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які будуть менш схильними до вмісту структурних помилок [40, 68, 110]. Дані 

правила рекомендують: 

1) використовувати рекомендовану кількість елементів у структурі бізнес-

процесу, що описується (G1); 

2) дотримуватися рекомендованих ступенів елементів, тобто кількість дуг 

(потоків управління, даних тощо), з’єднаних з елементами (G2); 

3) бажано використовувати одну початкову та одну кінцеву подію (G3); 

4) впевнитися в тому, що кожному для кожного з’єднувача, який являє 

собою розгалуження (split) створено відповідне злиття (join) того ж самого типу 

– AND, OR, або XOR (G4); 

5) намагатися обмежити використання з’єднувачів, при цьому як 

розгалужень (split), так і з’єднань (join), типу OR (G5); 

6) використовувати позначення елементів, подані за допомогою стилю 

«дієслово-об’єкт (verb-object)» (G6); 

7) виконувати декомпозицію моделі бізнес-процесу, у випадку, якщо вона 

містить забагато елементів (G7). 

2. Методи, які визначають метрики моделей бізнес-процесів, на основі 

яких аналізується якість моделей бізнес-процесів з точки зору виконання 

певних правил щодо формування структури бізнес-процесів. 

Узагальнюючи виконаний у даному підрозділі огляд існуючих методів, 

можна резюмувати наступне. У роботі [111] було запропоновано метрики, що 

базуються на метриках вихідного коду програмного забезпечення, призначені 

для оцінки складності моделей бізнес-процесів у нотації BPMN. Серед таких 

метрик – загальна кількість потоків послідовності, подій, з’єднувачів (або 

шлюзів у термінах нотації BPMN) тощо. Дослідження [109], в свою чергу, 

пропонує метрики для визначення складності моделей бізнес-процесів у нотації 

BPMN з точки зору складності їх потоку управління. У роботі [99, 101] описано 

метрики складності моделей бізнес-процесів у нотації EPC, які застосовуються 

для передбачення наявності помилок на основі моделі логістичної регресії. 

Щодо моделей IDEF0 та DFD, для їх кількісного аналізу існує коефіцієнт 
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збалансованості, що дозволяє визначити нерівномірність розподілу дуг на 

діаграмі бізнес-процесу [71, 88]. 

3. Методи, що пропонують порогові значення для відповідних метрик 

моделей бізнес-процесів, за допомогою яких можна припустити, чи дійсно 

аналізована модель бізнес-процесу містить певні структурні недоліки, які 

призводять до зниження її якості. 

У дослідженнях [102, 112] було визначено порогові значення структурних 

метрик моделей бізнес-процесів (наприклад, таких як кількість елементів, 

невідповідність з’єднувачів – розгалужень та з’єднань, щільність, зв’язність, 

складність потоку управління тощо) шляхом аналізу їх впливу на складність та 

схильність моделей бізнес-процесів до вмісту помилок. 

Метрики, що базуються на кількості структурних елементів, призначені 

для аналізу моделей бізнес-процесів у нотаціях EPC та BPMN [101]: 

,62,40,22,8,48 
AFECN

SSSSS  

де 
N

S  – загальна кількість елементів у структурі моделі бізнес-процесу; 

C
S  – кількість з’єднувачів; 

E
S  – кількість подій; 

F
S  – кількість функцій; 

A
S  – кількість дуг; 

Коефіцієнти складності потоку управління (Сontrol-Flow Complexity) 

використовуються для аналізу моделей бізнес-процесів у нотаціях EPC та 

BPMN [113]: 

,1,12, 



andor

out

xor Sc
and

Sc

c

or
Sc

outxor
CFCCFCcCFC  

де 
xor

CFC , 
or

CFC , 
and

CFC  – коефіцієнти складності потоку управління для 

з’єднувачів типу XOR, OR, та AND відповідно; 

xor
S  – множина з’єднувачів типу XOR, 

xor
Sc ; 

or
S  – множина з’єднувачів типу OR, 

or
Sc ; 

and
S  – множина з’єднувачів типу AND, 

and
Sc ; 
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out
c  – множина дуг, які є вихідними для з’єднувача 

andorxor
SSSc  . 

Для коефіцієнтів складності потоку управління 
xor

CFC , 
or

CFC , 
and

CFC  

визначаються рівні зрозумілості моделі бізнес-процесу, яким відповідають 

певні порогові значення (таблиця 1.2) [113]. 

 

Таблиця 1.2 – Рівні зрозумілості моделі бізнес-процесу та відповідні порогові 

значення 

Рівень Зрозумілість 
xor

CFC  
or

CFC  
and

CFC  

1 Модель дуже проста для розуміння 6 1 1 

2 Модель проста для розуміння 12 2 1 

3 Модель достатньо зрозуміла 22 6 3 

4 Модель складна для розуміння 31 9 4 

5 Модель дуже складна для розуміння 46 14 7 

 

В останніх опублікованих дослідженнях найбільша увага під час аналізу 

моделей бізнес-процесів у нотаціях EPC та, в особливості, BPMN приділяється 

складності потоку управління, а також відповідному показнику CFC  [114–116]: 

  .112 



andor

out

xor ScSc

c

Sc
outandorxor

cCFCCFCCFCCFC  

Значення даного показника співвідноситься із правилом 2, проте не 

враховує кількість дуг, з’єднаних з елементами моделі бізнес-процесу інших 

типів, окрім з’єднувачів (шлюзів у термінах BPMN), зокрема, з функціями 

(завданнями у термінах BPMN). 

Для аналізу моделей бізнес-процесів також використовуються наступні 

метрики та відповідні порогові значення [3, 101]: 

1) щільність (density): 

 
,033.0

1





NN

A
 

де A  – множина дуг у структурі бізнес-процесу; 

N  – множина вузлів у структурі бізнес-процесу; 

2) коефіцієнт зв’язності (coefficient of connectivity): 
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;021.1
N

A
CNC  

3) коефіцієнт послідовності (sequentiality): 

 
,21.0




A

TTA
 

де T  – множина функцій (робіт, завдань) у структурі бізнес-процесу. 

Згідно з [3] наведені вище метрики та їх порогові значення дозволяють з 

найбільшою ймовірністю виявити помилки у структурі бізнес-процесів. 

Для аналізу структури бізнес-процесів у нотаціях IDEF0 та DFD відомий 

лише коефіцієнт збалансованості 0
b

K . Він враховує лише загальну кількість 

дуг, з’єднаних з кожною функцією, не беручи до уваги типи дуг (входи, виходи, 

управління, механізми) та особливості їх з’єднання з функціями. 

Таким чином, існуючі методи аналізу структури бізнес-процесів, в основі 

яких знаходяться метрики та відповідні порогові значення, дозволяють лише 

припустити про наявність або відсутність помилок у структурі бізнес-процесу і 

не дозволяють визначити зміни необхідні для усунення виявлених помилок з 

метою підвищення якості структури бізнес-процесів. 

Щодо існуючих засобів аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів, через обмежену функціональність спеціалізованих інструментів 

моделювання бізнес-процесів (додаток А, таблиця А.1) виникла необхідність 

розробки таких програмних засобів у вигляді окремих інструментів, або у 

вигляді плагінів для вже існуючих інструментів. 

Існуючі засоби аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів 

створені на основі методів, які базуються на використанні метрик моделей 

бізнес-процесів та відповідних до них порогових значень. На основі аналізу 

розглянутих літературних джерел, можна виділити наступні засоби. 

1. BPMN Quality – програмний засіб, розроблений у вигляді окремого 

Java-застосування, призначений для оцінки якості структури бізнес-процесів у 

нотації BPMN [117]. Засіб BPMN Quality складається з модулів вилучення 

даних про структуру бізнес-процесу з XML-документу, розрахунку метрик, та 
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інтерпретації отриманих результатів на основі порівняння отриманих значень 

метрик з відповідними пороговими значеннями. Як метрики використовуються 

коефіцієнти складності потоку управління. 

2. BPMN Quality Tool – плагін для програмного засобу моделювання 

бізнес-процесів у нотації BPMN – Business Process Visual Architect, також 

розроблений на Java [118]. Даний інструмент дозволяє розрахувати метрики 

моделі бізнес-процесу, серед яких коефіцієнти зв’язності, складності потоку 

управління, а також аналоги метрик вихідного коду програмного забезпечення. 

На основі співвіднесення розрахованих значень метрик з їх граничними 

значеннями, проаналізована модель відноситься до одного з класів A (найвища 

якість) – E (найнижча якість). 

3. Плагіни для засобу ProM – інструменту інтелектуального аналізу 

бізнес-процесів (process mining), які дозволяють розрахувати значення метрик 

щільності, зв’язності, розмірності тощо для моделей EPC [119]. Інтерпретація 

отриманих значень метрик моделі бізнес-процесу відсутня та покладається на 

користувача програмного забезпечення. 

4. BEBoP (understandaBility vErifier for Business Process models) – засіб, 

також розроблений за допомогою мови програмування Java, який дозволяє 

перевіряти сформовані на основі нотації BPMN моделі бізнес-процесів щодо їх 

відповідності рекомендаціям [120]. У порівнянні з попередніми засобами, 

даний інструмент розроблений як веб-сервіс, отже його графічний інтерфейс 

користувача є доступним для використання у будь-якому веб-браузері. Крім 

того, даний сервіс надає програмний інтерфейс для його інтеграції з іншими 

системами або розширення його функціональних можливостей [120]. Перелік 

рекомендацій, на яких базується дане програмне забезпечення, відповідає 

фреймворку 7PMG, а також включає рекомендації щодо усунення помилок 

компонування, іменування та розмічення елементів моделі бізнес-процесу. 

В ролі спільних недоліків розглянутих інструментів можна відзначити 

відсутність кількісної інтерпретації якості проаналізованих моделей на основі 

деякого узагальненого показника; підтримка переважно нотації BPMN. 
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1.4. Постановка задачі дослідження 

 

Сучасні практики процесного управління базуються на моделюванні 

бізнес-процесів, їх накопиченні та повторному використанні. Таким чином, 

виникає необхідність підтримки зрозумілості, придатності до використання, а 

також відповідності створюваних моделей бізнес-процесів правилам їх 

побудови. На основі найбільш поширених помилок побудови моделей бізнес-

процесів (рисунок 1.9) та їх співвідношення з вимогами щодо якості моделей 

бізнес-процесів [68], було визначено необхідність підтримки структурної 

коректності моделей бізнес-процесів, або так званої «прагматичної якості 

(pragmatic quality)». Моделі бізнес-процесів, що містять структурі недоліки, є 

джерелом помилок та відповідних витрат на подальших етапах життєвого 

циклу BPM, тому виникає необхідність підвищення якості структури бізнес-

процесів на основі виявлення і усунення порушень правил побудови моделей 

бізнес-процесів. 

В результаті огляду існуючих методів та засобів аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів, результати якого наведені у попередньому 

підрозділі 1.3, було визначено, що у розглянутих літературних джерелах не 

представлені формальні методи, які б дозволили виявити порушення правил 

побудови структури бізнес-процесів, представлених за допомогою різних 

нотацій моделювання, та сформувати рекомендації щодо їх усунення. 

Отже, з метою підвищення якості структури бізнес-процесів на основі 

виявлення і усунення порушень правил побудови моделей бізнес-процесів, 

необхідно вирішити наступні задачі. 

1. Формалізувати правила побудови моделей бізнес-процесів на основі 

різних нотацій моделювання, для чого: 

1) визначити правила формування структури бізнес-процесів на основі 

існуючих рекомендацій, наприклад 7PMG [110]; 

2) розширити дані правила з метою застосування до набору нотацій 

моделювання, що розглядається (BPMN, EPC, IDEF0, DFD); 
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3) застосувати як існуючі метрики та відповідні порогові значення, так і 

нові сформовані коефіцієнти, які б враховували різні елементи структури 

бізнес-процесу та особливості їх з’єднання, будучи придатними для аналізу 

структури бізнес-процесів, описаних за допомогою різних нотацій, з метою 

визначення їх відповідності правилам побудови. 

2. Розробити узагальнений критерій якості моделей бізнес-процесів, для 

чого: 

1) на основі формалізованих правил побудови моделей бізнес-процесів 

визначити часткові критерії якості моделей бізнес-процесів; 

2) розробити узагальнений критерій, що дозволить визначити якість 

моделі бізнес-процесу на основі єдиного кількісного показника. 

3. На основі формалізованих правил побудови та узагальненого критерію 

якості моделей бізнес-процесів розробити метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів, що дозволить виявити порушення правил побудови 

моделей бізнес-процесів та сформувати рекомендації щодо їх усунення з метою 

підвищення якості аналізованої структури бізнес-процесів. Врахувати 

необхідність визначення подібних моделей бізнес-процесів з метою їх 

повторного використання, наприклад, в контексті досвіду щодо підвищення 

якості структури бізнес-процесів [30], запропонувавши міру подібності та 

процедуру групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю з точки зору 

відповідності правилам побудови структури бізнес-процесу. 

4. Розробити моделі, призначені для формування рекомендацій щодо 

усунення виявлених порушень правил побудови моделей бізнес-процесів, для 

чого застосувати математичне програмування, сформувавши оптимізаційні 

задачі, призначені для визначення змін у структурі бізнес-процесу, які б 

дозволили сформувати рекомендації щодо усунення можливих порушень 

правил побудови. Враховуючи необхідність організації людино-машинної 

процедури підтримки прийняття рішень щодо підвищення якості структури 

бізнес-процесів, передбачити можливість формування зрозумілих людині 
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рекомендацій у вигляді текстових вказівок щодо вдосконалення структури 

бізнес-процесів на основі результатів вирішення оптимізаційних задач. 

5. На основі розробленого методу та моделей розробити інформаційну 

технологію аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, яка б 

дозволила автоматизувати виявлення та усунення порушень правил побудови 

структури бізнес-процесів, там самим забезпечивши підвищення її якості. Для 

цього необхідно: 

1) визначити процес аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів, функціональні можливості та вимоги до інформаційної технології; 

2) спроектувати архітектуру інформаційної технології на базі сучасних 

технологій проектування та розробки програмного забезпечення, визначити її 

основні елементи, зв’язки та взаємозалежності між ними; 

3) визначити формат представлення вихідної інформації про структуру 

бізнес-процесів; 

4) визначити технології вилучення, обробки та збереження інформації про 

структуру бізнес-процесів; 

5) розробити інструменти представлення отриманих результатів як у 

вигляді веб-інтерфейсу, так і на основі аналітичної приладової панелі, яка 

дозволить візуалізувати узагальнені результати аналізу та забезпечити 

підтримку прийняття рішень щодо підвищення якості структури бізнес-

процесів. 

6. Перевірити працездатність інформаційної технології, проаналізувати 

отримані результати дослідження, для чого: 

1) перевірити працездатність інформаційної технології на заздалегідь 

підготовлених моделях бізнес-процесів у різних нотаціях (BPMN, EPC, IDEF0 

та DFD), які містять навмисно допущені структурні помилки різних типів; 

2) перевірити інформаційну технологію на повнорозмірній вихідній 

інформації щодо структури бізнес-процесів, представлених у різних нотаціях та 

різної галузевої приналежності. 
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РОЗДІЛ 2 

 

 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СТРУКТУРИ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

2.1. Правила побудови структури бізнес-процесів 

 

В ролі правил побудови структури бізнес-процесів пропонується 

використовувати рекомендації фреймворку 7PMG, що визначає правила 

побудови моделей бізнес-процесів, виходячи із особливостей не тільки моделей 

потоку управління (7PMG спрямований на аналіз структури моделей бізнес-

процесів саме у нотації моделювання EPC), але й моделей бізнес-процесів, 

представлених у нотаціях IDEF0 та DFD [121]. Крім того, оскільки було 

акцентовано необхідність контролю саме помилок структури бізнес-процесу, 

які зовсім не контролюються або лише частково контролюються існуючими 

інструментами моделювання бізнес-процесів (додаток А, таблиця А.1), а 

спеціалізовані, переважно академічні, інструменти аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів базуються на метриках та відповідних до них 

порогових значеннях, покладаючи задачі інтерпретації та формування змін 

щодо вдосконалення структури бізнес-процесу, на бізнес-аналітика, необхідно 

визначити які саме рекомендації фреймворку 7PMG буде доцільним 

використовувати. Отже пропонується використовувати наступні правила 

побудови моделей бізнес-процесів (рисунок 2.1): 

1) використовувати рекомендовану кількість елементів у структурі бізнес-

процесу, що описується, (G1) або виконувати декомпозицію моделі бізнес-

процесу, у випадку, якщо вона містить забагато елементів (G7); 

2) дотримуватися рекомендованої кількості дуг, з’єднаних з елементами 

моделі бізнес-процесу (G2); 
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3) бажано використовувати одну початкову та одну кінцеву подію (G3); 

4) впевнитися в тому, що для кожного з’єднувача, який являє собою 

розгалуження (split), створено відповідне злиття (join) того ж самого типу – 

AND, OR, або XOR (G4); 

5) намагатися обмежити використання з’єднувачів типу OR (G5); 

З переліку правил, які будуть використовуватися в основі аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів, було виключено правило щодо 

використовування позначень елементів моделі, поданих за допомогою стилю 

«дієслово-об’єкт (verb-object)» (G6), оскільки дане правило не відноситься 

безпосередньо до структури бізнес-процесу. Крім того стиль іменування може 

визначатися в залежності від особливостей галузі, організації, мети побудови 

моделі бізнес-процесу [121]. Рекомендації G1 та G7 було поєднано у єдине 

правило (1) через те, що зниження кількості елементів у результаті 

декомпозиції моделі бізнес-процесу (відповідно до правила G7) є також і 

умовою для виконання правила G1, яке вимагає використання рекомендованої 

кількості елементів у моделі бізнес-процесу [121]. 

 

 

Рисунок 2.1 – Формування набору правил моделей бізнес-процесів 

 

Рекомендована кількість елементів структури бізнес-процесу, що може 

бути представлена у різних нотаціях моделювання, наведена у таблиці 2.1. 
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Таблиця 2.1 – Рекомендована кількість елементів у структурі моделей бізнес-

процесів, побудованих у різних нотаціях моделювання 

Нотація моделювання Кількість усіх елементів Кількість функцій 

IDEF0 обмеження накладаються 

на кількість функцій та 

пов’язаних із ними дуг 

не більше 6 функцій та 

не менше 3 функцій 

[8, 70] 

DFD не більше 7 функцій та 

не менше 1 функції 

[14, 82] 

EPC не більше 31 елементу  

[5, 40] 

не менше 1 функції  

[5, 40] BPMN 

 

Рекомендована кількість дуг, з’єднаних з елементами структури бізнес-

процесу, наведена у таблиці 2.2. При цьому, якщо у стандарті IDEF0 йде мова 

про використання якнайменшої кількості дуг кожного типу, а також наводиться 

негативний приклад з використанням чотирьох дуг [70], для DFD обмеження 

щодо кількості дуг не встановлені взагалі. Тому було визначено допустимість 

використання не більше трьох дуг кожного типу для функцій на діаграмах 

IDEF0 та DFD, що також співвідноситься з рекомендацією про використання 

якнайменших ступенів елементів у моделях бізнес-процесів [68]. 

 

Таблиця 2.2 – Рекомендована кількість дуг, з’єднаних з елементами моделей 

бізнес-процесів, побудованих у різних нотаціях моделювання 

Нотація 

моделювання 

Кількість дуг різних типів 

Вхід Управління Вихід Механізм 

IDEF0 не більше 3  

[8, 70] 

не менше 1 та не більше 3 [8, 70] 

DFD (функції) не менше 1 та 

не більше 3 

[14, 70, 82] 

– не менше 1 та 

не більше ніж 

кількість входів 

[14, 122] 

– 

EPC та BPMN 

функції тільки 1  

[5, 40, 121] 

– тільки 1  

[5, 40, 121] 

– 

з’єднувачі 2 (split) або 1 

(join)  

[5, 40, 121] 

2 (split) або 1 

(join)  

[5, 40, 121] 
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Виконання правил 3 – 5 необхідно враховувати лише для моделей бізнес-

процесів у нотаціях EPC та BPMN. 

Рекомендації щодо кількості елементів у структурі моделей бізнес-

процесів, а також щодо кількості пов’язаних із ними дуг, базуються на 

відповідних стандартах [70, 82] та дослідженнях [40, 121]. 

Крім того, існує певна залежність між запропонованими правилами 

побудови моделей бізнес-процесів (рисунок 2.2): 

1) виконання правила 1 (кількість елементів) залежить від кількості 

початкових та кінцевих подій (правило 3), кількості з’єднань та розгалужень 

(правило 4), а також кількості з’єднувачів типу OR (правило 5); 

2) виконання правила 4 залежить від кількості дуг, пов’язаних з 

функціями та з’єднувачами (правило 2), оскільки порушення відповідних 

правил (таблиця 2.2) може бути причиною невідповідності розгалужень (split) 

та з’єднань (join) у моделях бізнес-процесів EPC або BPMN. 

 

 

Рисунок 2.2 – Залежність між правилами побудови моделей бізнес-процесів з 

точки зору умов їх виконання 

 

Для автоматизованого аналізу моделей бізнес-процесів та формування 

рекомендацій щодо підвищення їх якості розглянуті правила побудови моделей 

бізнес-процесів необхідно формалізувати. 
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2.2. Формалізація правил побудови структури бізнес-процесів 

 

З метою врахування основних особливостей нотацій моделювання бізнес-

процесів, що розглядаються, необхідно розширити визначення розміченого 

орієнтованого графа BPModel  [69, 76], який було розглянуто у підрозділі 1.2: 

 

 

 ,,,

,,

,,

IADFSFLLIFXEDSJSEF

ALIFXEDSCEF

ALNBPModel

AN






 

де N  – множина вузлів графа; 

F  – підмножина функцій, NF  ; 

E  – підмножина подій, NE  ; 

JSC   – підмножина з’єднувачів (шлюзів, логічних символів), 

визначених відображенням,  xororandC ,,:  , NC  ; 

S  – підмножина розгалужень потоку управління (split), CS  ; 

J  – підмножина з’єднань потоку управління (join), CJ  ; 

DS  – підмножина накопичувачів даних, NDS  ; 

XE  – підмножина зовнішніх сутностей, NXE  ; 

IF  – підмножина інтерфейсів різних типів, визначених відображенням 

 outmechoutconoutinmechoutconinIF ,,,,,,:  , NIF  ; 

AN
LLL   – множина міток; 

N
L  – підмножина міток вершин, визначених відображенням 

N
LN : , 

LL
N
 ; 

A
L  – підмножина міток дуг, визначених відображенням 

A
LA: , 

LL
A
 ; 

IADFSFA   – множина дуг, NNA  ; 

SF  – підмножина потоків послідовності, ASF  ; 

DF  – підмножина потоків даних, ADF  ; 

IA  – підмножина інтерфейсних дуг різних типів, визначених 

відображенням  mechoutconinIA ,,,:  , AIA . 
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Підмножина з’єднувачів NC   визначається для моделей бізнес-

процесів у нотаціях EPC або BPMN, що містять відповідні розгалуження потоку 

управління (split) CS  , а також з’єднувачі потоку управління (join) CJ  . 

Підмножини накопичувачів даних NDS   та зовнішніх сутностей, 

NXE   визначаються для моделей бізнес-процесів у нотації DFD, тоді як 

підмножина інтерфейсів різних типів NIF   визначається для моделей бізнес-

процесів, поданих у нотації IDEF0.  

При цьому відображення  outmechoutconoutinmechoutconinIF ,,,,,,:   

визначає типи з’єднання інтерфейсних дуг AIA  на діаграмі IDEF0, 

визначених відображенням  mechoutconinIA ,,,:  , з функціями NF   

(рисунок 2.3) [70]: 

1) граничні дуги in , з’єднані з входами функцій in ; 

2) граничні дуги con , з’єднані з управліннями функцій con ; 

3) граничні дуги out , з’єднані з виходами функцій out ; 

4) граничні дуги mech , з’єднані з механізмами функцій mech ; 

5) дуги outin , з’єднані з виходами одних функцій out , та входами інших 

функцій in ; 

6) дуги outcon , з’єднані з виходами одних функцій out , та управліннями 

інших функцій con ; 

7) дуги outmech , з’єднані з виходами одних функцій out , та механізмами 

інших функцій mech . 

Множина міток 
AN

LLL  , яка включає відповідні підмножини LL
N
  

та LL
A
 , визначає текстові написи, що задають описи: 

– вузлів (функції, події, з’єднувачі, накопичувачі даних та зовнішні 

сутності) моделі бізнес-процесу згідно з відображенням 
N

LN : ; 

– дуг (потоки послідовності, потоки даних та інтерфейсні дуги) моделі 

бізнес-процесу згідно з відображенням 
A

LA: . 
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Рисунок 2.3 – Інтерфейси та інтерфейсні дуги різних типів у моделях бізнес-

процесів у нотації IDEF0 

 

Множина дуг IADFSFA   визначає потоки послідовності ASF  , 

які використовуються для з’єднання вузлів у моделях бізнес-процесів у 

нотаціях EPC та BPMN, потоки даних ADF  , які використовуються для 

з’єднання вузлів у моделях бізнес-процесів у нотації DFD, а також інтерфейсні 

дуги AIA , які використовуються для з’єднання вузлів у моделях бізнес-

процесів у нотації IDEF0 із зовнішніми та внутрішніми інтерфейсами 

(рисунок 2.3). 

На основі розглянутого формального опису моделі бізнес-процесу (що 

може бути подана з використанням різних нотацій моделювання – BPMN, EPC, 

IDEF0 або DFD) за допомогою розміченого орієнтованого графа, 

представляється можливою формалізація визначених вище правил побудови 

структури бізнес-процесів 1 – 5 (рисунок 2.1), які базуються на відповідних 

метриках моделей бізнес-процесів та їх порогових значеннях. 

Отже, правила побудови структури бізнес-процесів є наступними [4]. 

1. Використовувати рекомендовану кількість елементів у структурі 

бізнес-процесу, що описується, (G1) або виконувати декомпозицію моделі 
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бізнес-процесу, у випадку, якщо вона містить забагато елементів (G7). Не 

рекомендується розміщати більше ніж 31 елемент на діаграмах EPC та BPMN, 

більше ніж 7 елементів (робіт, підпроцесів) на діаграмах DFD, а також більше 

ніж 6 елементів (функцій) на діаграмах IDEF0. В той же самий час, діаграми 

IDEF0 повинні містити хоча б 3 функції, тоді як моделі бізнес-процесів у інших 

нотаціях (EPC, BPMN та DFD) – хоча б 1 функцію [8, 68]: 

,0,6

,,7

,,31

IDEFF

DFDF

BPMNEPCN







 

причому 







 



,0,3

,,1

,,1

IDEF

DFD

BPMNEPC

F  

де N  – кількість елементів у моделі бізнес-процесу (вузлів відповідно до 

графового представлення моделі); 

F  – кількість функцій (робіт, задач) у моделі бізнес-процесу. 

2. Дотримуватися рекомендованої кількості дуг, з’єднаних з елементами 

моделі бізнес-процесу (G2). Чим більші значення ступенів (кількості з’єднаних 

з ними дуг) мають елементи моделі бізнес-процесу (рисунок 2.4), тим важче 

зрозуміти дану модель [68]. 

Наступні вирази, що базуються на коефіцієнті збалансованості, 

пропонується використовувати для виміру відповідності моделі бізнес-процесу, 

що аналізується, даному правилу: 

   ,0sgn
1

1

 


C

k
Ck

C

b
cd

C
K   

де C

b
K  – коефіцієнт збалансованості з’єднувачів (логічних елементів у 

моделях бізнес-процесів, які визначають сценарій їх виконання, поданих у 

нотаціях BPMN та EPC),  1,0C

b
K ; 

d  – число дуг, з’єднаних з елементом (ступінь); 
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k

cd  – ступінь k -го з’єднувача моделі бізнес-процесу (рисунок 2.5), 

Ck ,1 ; 

k
c  – k -й з’єднувач моделі бізнес-процесу (рисунок 2.5), Ck ,1 ; 

C
  – рекомендований ступінь з’єднувача, 3

C
 ; 

 

 

Рисунок 2.4 – Ступені елементів моделей бізнес-процесів у різних нотаціях, які 

необхідно контролювати 

 

    ,0sgn
1

1









  

 

F

q Tt
q

t

Fq

tF

b

A

ffd
F

K   

де F

b
K  – коефіцієнт збалансованості функцій (робіт, задач),  1,0F

b
K ; 

td  – число дуг t -го типу, з’єднаних з елементом (ступінь), 
A

Tt ; 

 
q

t fd  – ступінь q -тої функції моделі бізнес-процесу (рисунок 2.5), 

Fq ,1 ; 

A
T  – множина типів дуг, з’єднаних з функцією, відповідно до певної 

нотації моделювання бізнес-процесу, що використовується: 

 

 

 


;0,,,,

,,,

IDEFmechoutconin

DFDBPMNEPCoutin
T

A
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q
f  – q -та функція моделі бізнес-процесу (рисунок 2.5), Fq ,1 ; 

 
q

t

F
f  – рекомендоване число дуг t -го типу, з’єднаних з функцією 

Ff
q
 , Fq ,1  (одна вхідна та вихідна дуга для моделей бізнес-процесів у 

нотаціях EPC та BPMN [40], не більше 3 дуг кожного типу для моделей бізнес-

процесів у нотаціях IDEF0 та DFD [8, 70]; уникнення так званих «сірих дір» у 

моделях бізнес-процесів у нотації DFD – коли загальна кількість виходів є 

більшою за загальну кількість входів роботи [82, 122]): 

       

     















;,,min,max

,0,3,min,max

,,1

min

min

outtDFDfdfd

intDFDIDEFfd

BPMNEPC

f

q

in

q

tt

q

tt

q

t

F



  

t

min
  – мінімально допустима кількість дуг t -го типу, 

A
Tt  (стандарт 

IDEF0 допускає наявність лише дуг управління при відсутніх вхідних дугах [8, 

70]): 



 


.,1

,0,0
min

else

IDEFint
t  

Модифіковані коефіцієнти збалансованості демонструють наявність 

відхилення структури аналізованої моделі бізнес-процесу від вимог даного 

правила у випадках 0C

b
K  для з’єднувачів, а також 0F

b
K  для функцій 

відповідно. 

3. Бажано використовувати лише одну початкову та одну кінцеву подію 

(G3). Згідно з [40, 68], зростання кількості вхідних та вихідних подій (у моделях 

бізнес-процесів у нотаціях EPC та BPMN) призводить до зростання ймовірності 

виникнення помилок під час виконання такого бізнес-процесу, а також 

ускладнює зрозумілість моделі бізнес-процесу: 

,1,1 
es

EE  

де 
s

E  – підмножина початкових подій (рисунок 2.5): 

    ;00|  ededEeE outin

s
 

e
E  – підмножина кінцевих подій (рисунок 2.5): 
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    .00|  ededEeE outin

e
 

 

 

Рисунок 2.5 – Приклад моделі бізнес-процесу у нотації BPMN, яка демонструє 

події, з’єднувачі, функції та дуги, що відповідають введеним позначенням 

 

Зображена модель бізнес-процесу включає [4]: 

1) дві події – одну початкову подію 
1

e  та одну кінцеву подію 
2

e ; 

2) дві з’єднувача типу XOR – одне розгалуження 
1

c  зі ступенем   3
1
cd  

та одне злиття 
2

c , також зі ступенем   3
2
cd ; 

3) чотири функції  
4321

,,, ffff , кожна з яких має одну вхідну та одну 

вихідну дугу – потік послідовності. 

4. Впевнитися в тому, що для кожного з’єднувача, який являє собою 

розгалуження (split), створено відповідне злиття (join) того ж самого типу – 

AND, OR, або XOR (G4). Необхідно дотримуватися коректності структури 

бізнес-процесу під час його моделювання (рисунок 2.6). Моделі, структура яких 

містить недоліки, з більшою ймовірністю містять помилки та є складними для 

сприйняття та розуміння [112]: 

 

,0 
 andor,xor,i

ii
JCSCMM  

де MM  – коефіцієнт відповідності з’єднань (join) та розгалужень (split) 

одного й того ж самого типу (XOR, OR, та AND); 

i  – тип з’єднувача,  andorxori ,, ; 
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i
SC  – кількість розгалужень (split) i -го типу: 

  ;| icScSC
i

   

i
JC  – кількість з’єднань (join) i -го типу: 

  ;| icJcJC
i

   

S  – підмножина розгалужень: 

    ;11|  cdcdCcS outin  

J  – підмножина з’єднань: 

    .11|  cdcdCcJ outin  

 

 

Рисунок 2.6 – Приклади структури бізнес-процесів у нотаціях EPC та BPMN, 

що демонструють відповідність розгалужень та з’єднань потоку управління 

 

Наведена модель у нотації EPC містить два розгалуження 
1

c  та 
2

c , яким 

відповідають злиття 
3

c  та 
4

c  тих же самих типів (AND та XOR). Модель у 
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нотації BPMN включає одне розгалуження 
5

c , якому відповідає одне з’єднання 

6
c  того ж самого типу (XOR) [4]. 

5. Намагатися обмежити використання з’єднувачів типу OR (G5). Моделі 

бізнес-процесів, які не містять розгалужень або з’єднань типу OR з меншою 

ймовірністю можуть призвести до виникнення помилок під час виконання 

описаного бізнес-процесу [3, 68]: 

,0
or

C  

де 
or

C  – підмножина з’єднувачів типу OR, як розгалужень, так і з’єднань: 

  .| orcCcC
or

   

Використовуючи розглянуті метрики та відповідні до них порогові 

значення необхідно аналізувати структуру бізнес-процесів щодо її якості з 

точки зору відповідності правилам побудови 1 – 5. 

 

2.3. Аналіз структури бізнес-процесів щодо її відповідності правилам 

побудови 

 

Згідно зі стандартом ДСТУ ISO 9000:2015 [123], якість визначається як 

ступінь відповідності сукупності характеристик об’єкта вимогам. В ролі вимог 

до моделей бізнес-процесів виступають розглянуті правила їх побудови, отже 

критеріями виконання вимог до моделей бізнес-процесів є наступні. 

1. Використання рекомендованої кількості елементів у структурі бізнес-

процесу, що описується, (G1) або виконання декомпозиції моделі бізнес-

процесу, у випадку, якщо вона містить забагато елементів (G7): 
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де 
1

g  – критерій відповідності моделі бізнес-процесу правилу 1 ( 1
1
g  – 

відповідає правилу, 0
1
g  – не відповідає правилу) формування структури 

бізнес-процесу,  1,0
1
g . 

Залежність значень даного критерію 
1

g  від кількості елементів у 

структурі бізнес-процесу (загальна кількість вузлів N , кількість функцій F ) 

наведена у таблиці 2.3. 

 

Таблиця 2.3 – Залежність 
1

g  від кількості елементів у структурі бізнес-процесу 

Загальна кількість 

вузлів N  

Кількість 

функцій F  

Значення критерію 
1

g  

Моделі бізнес-процесів у нотаціях BPMN та EPC 

0N  0F  0 

0F  0 

311  N  0F  0 

0F  1 

31N  0F  0 

0F  0 

Моделі бізнес-процесів у нотації IDEF0 

Обмеження не 

накладаються, 

проте NF  , 

тобто NF   

3F  0 

63  F  1 

6F  0 

Моделі бізнес-процесів у нотації DFD 

Обмеження не 

накладаються, 

проте NF  , 

тобто NF   

0F  0 

71  F  1 

7F  0 

 

2. Дотримання рекомендованої кількості дуг, з’єднаних з елементами 

моделі бізнес-процесу (G2): 

    ,sgn1,sgn1min
2

F

b

C

b
KKg   
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де 
2

g  – критерій відповідності моделі бізнес-процесу правилу 2 ( 1
2
g  – 

відповідає правилу, 0
2
g  – не відповідає правилу) формування структури 

бізнес-процесу,  1,0
2
g . 

Залежність значень даного критерію 
2

g  від значень коефіцієнту 

збалансованості з’єднувачів C

b
K  та коефіцієнту збалансованості функцій F

b
K  

наведена у таблиці 2.4. 

 

Таблиця 2.4 – Залежність 
2

g  від коефіцієнтів збалансованості C

b
K  та F

b
K  

Коефіцієнт збалансованості 

з’єднувачів C

b
K  

Коефіцієнт збалансованості 

функцій F

b
K  

Значення критерію 

2
g  

0C

b
K  0F

b
K  1 

0F

b
K  0 

0C

b
K  0F

b
K  0 

0F

b
K  0 

 

3. Використання лише однієї початкової та однієї кінцевої події (G3). Це 

правило викликає особливий інтерес через можливість моделювання у BPMN 

декількох кінцевих подій, які демонструють суттєво різні ситуації [40, 120]. 

Використання декількох кінцевих подій у BPMN не повинно впливати на 

загальну якість структури бізнес-процесу, проте буде вважатися потенційною 

помилкою з метою забезпечення додаткового контролю з боку аналітика: 

 
    

















,0,1

,,1sgn1,1sgn1min

,,1sgn1

3

DFDIDEF

EPCEE

BPMNE

g
es

s

 

де 
3

g  – критерій відповідності моделі бізнес-процесу правилу 3 ( 1
3
g  – 

відповідає правилу, 0
3
g  – не відповідає правилу) формування структури 

бізнес-процесу,  1,0
3
g . 

Залежність значень даного критерію 
3

g  від кількості початкових подій 

s
E  та кількості кінцевих подій 

e
E  наведена у таблиці 2.5. 
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Таблиця 2.5 – Залежність 
3

g  від кількості початкових 
s

E  та кінцевих подій 
e

E  

Кількість початкових 

подій 
s

E  

Кількість кінцевих 

подій 
e

E  

Значення критерію 
3

g  

EPC BPMN 

0
s

E  0
e

E  0 0 

1
e

E  0 0 

1
e

E  0 0 

1
s

E  0
e

E  0 0 

1
e

E  1 1 

1
e

E  0 1 

1
s

E  0
e

E  0 0 

1
e

E  0 0 

1
e

E  0 0 

 

4. Відповідність кожному з’єднанню (join) розгалуження (split) того ж 

самого типу – AND, OR, або XOR (G4): 

 










,0,1

,,sgn1
4

DFDIDEF

BPMNEPCMM
g  

де 
4

g  – критерій відповідності моделі бізнес-процесу правилу 4 ( 1
4
g  – 

відповідає правилу, 0
4
g  – не відповідає правилу) формування структури 

бізнес-процесу,  1,0
4
g . 

Залежність значень даного критерію 
4

g  від значення коефіцієнту MM  

відповідності з’єднань та розгалужень у структурі бізнес-процесу наведена у 

таблиці 2.6. 

 

Таблиця 2.6 – Залежність 
4

g  від значення коефіцієнту MM  

Коефіцієнт відповідності з’єднань та 

розгалужень MM  
Значення критерію 

4
g  

0MM  0 

0MM  1 

 

5. Уникнення використання з’єднувачів типу OR (G5): 
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,0,1

,,sgn1
5

DFDIDEF

BPMNEPCC
g or  

де 
5

g  – критерій відповідності моделі бізнес-процесу правилу 5 ( 1
5
g  – 

відповідає правилу, 0
5
g  – не відповідає правилу) формування структури 

бізнес-процесу,  1,0
5
g . 

Залежність значень даного критерію 
5

g  від кількості з’єднувачів типу OR 

or
C  у структурі бізнес-процесу наведена у таблиці 2.7. 

 

Таблиця 2.7 – Залежність 
5

g  від кількості з’єднувачів типу OR 

Кількість з’єднувачів типу OR 
or

C  Значення критерію 
5

g  

0
or

C  0 

0
or

C  1 

 

Таким чином, можна визначити множину вимог для аналізованих 

моделей бізнес-процесів, представлених у різних нотаціях моделювання (EPC, 

BPMN, IDEF0 та DFD): 

  .5,1|1,0  hgG
h

 

Аналіз структури бізнес-процесів вимагає використання узагальненого 

критерію якості моделі бізнес-процесу замість окремих критеріїв, що дозволить 

оцінити якість аналізованої моделі бізнес-процесу на основі єдиного 

кількісного показника. 

У дослідженні [121] на основі експертної оцінки було визначено 

ранжування правил побудови моделей бізнес-процесів відповідно до 

фреймворку 7PMG. Оскільки запропоновані правила побудови моделей бізнес-

процесів 1 – 5 базуються на правилах, визначених у фреймворку 7PMG, як 

значення рангів для даних правил можуть бути використані значення рангів для 

правил з 7PMG (таблиця 2.8). 

Формування узагальненого критерію якості структури бізнес-процесу 

пропонується виконувати за допомогою методу згортки часткових критеріїв – 
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методу адитивної згортки. Замість часткових критеріїв 
521

,,, ggg   

розглядається один скалярний критерій, отриманий шляхом їх комбінації. 

Розрізняють адитивну, мультиплікативну та максимінну згортки. Використання 

адитивної згортки обумовлене її головною перевагою – для неї сформульовані 

й доведені необхідні та достатні умови оптимальності за Парето [124]. 

 

Таблиця 2.8 – Результати ранжування правил побудови структури моделей 

бізнес-процесів [121] 

Номер Правило моделювання Ранг 

1 Використання рекомендованої кількості елементів або 

декомпозиція моделі бізнес-процесу 

80.5 

2 Дотримання рекомендованого ступеню елементів 86.5 

3 Використання однієї початкової та однієї кінцевої 

події 

101 

4 Відповідність кожному з’єднанню (join) розгалуження 

(split) того ж самого типу – AND, OR, або XOR 

58.5 

5 Уникнення використання з’єднувачів типу OR 104 

 

Для застосування методів згортання часткових критеріїв, усі часткові 

критерії повинні бути нормалізовані, оскільки у реальних задачах масштаби 

вибору критеріїв часто неоднакові [124]. Так, наприклад, з використовуваними 

критеріями 
521

,,, ggg   пов’язані значення загальної кількості елементів моделі 

N  та кількості функцій F  (для критерію 
1

g ), значення коефіцієнтів 

збалансованості C

b
K  та F

b
K  (для критерію 

2
g ), значення кількості початкових 

s
E  та кінцевих подій 

e
E  (для критерію 

3
g ), значення коефіцієнту 

відповідності розгалужень (split) та з’єднань (join) різних типів – AND, OR та 

XOR – MM  (для критерію 
4

g ), а також значення кількості 
or

C  з’єднувачів 

типу OR (для критерію 
5

g ). Згідно з визначеними виразами для розрахунку 

часткових критеріїв 
521

,,, ggg   усі їх значення є безрозмірними –  1,0
h

g , 

5,1h , тому заміна критеріїв 
521

,,, ggg   не є необхідною для виконання їх 

адитивної згортки. 
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Також необхідно визначити вагові коефіцієнти критеріїв 
521

,,, www  , які 

характеризують важливість відповідного критерію 
ji

ww  , якщо частковий 

критерій 
i

g  має пріоритет над частковим критерієм 
j

g , тобто 
ji

gg  , 5,1, ji . 

При цьому: 

.,1,0,1
1

Ghww
h

G

h
h




 

Отже вагові коефіцієнти 
521

,,, www   правил моделювання бізнес-

процесів можуть бути розраховані на основі результатів їх ранжування, 

виконаного у дослідженні [121] на основі експертних оцінок: 

,,1,

1

Gh

v

v
w

G

h
h

h

h





 

де 
h

v  – значення рангу h -го правила побудови моделей бізнес-процесів 

[121], 5,1h . 

У експертному оцінюванні приймав участь 21 фахівець з моделювання 

бізнес-процесів із середнім досвідом роботи 5 років, що свідчить про високий 

рівень експертизи [121]. Проте, особливістю результатів ранжування правил 

побудови моделей бізнес-процесів, запропонованого у дослідженні [121], є те, 

що найбільші значення визначають найменший вплив певного правила на 

загальну якість аналізованої моделі бізнес-процесу. Це пов’язано з тим, що 

учасникам експертного оцінювання було запропоновано провести ранжування 

правил побудови моделей бізнес-процесів, зважаючи на їхній вплив на якість 

моделі бізнес-процесу в цілому. Для цього було використано шкалу від 1 до 7, 

де значення 1 означає, що правило сприймається як таке, що має найвищий 

вплив на загальну якість моделі бізнес-процесу, відносно решти правил. Тоді як 

значення 7 означає, що правило сприймається як таке, що має найменший 

вплив на загальну якість моделі бізнес-процесу. Шкала значень від 1 до 7 була 

використана, оскільки фреймворк 7PMG містить 7 правил, два з яких 

відносяться до іменування та компонування елементів моделі бізнес-процесу і 

тому не розглядаються під час аналізу та оцінки якості її структури [121]. 
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Таким чином, вагові коефіцієнти 
521

,,, www   необхідно розраховувати на 

основі наступного виразу, який базується на використанні нормалізованих 

значень рангів – важливості правил побудови моделей бізнес-процесів: 

,,1,

1

*

*

Gh

v

v
w

G

h
h

h

h





 

де *

h
v  – нормалізоване значення рангу h -го правила побудови моделей 

бізнес-процесів [121], 5,1h . 

Нормалізовані результати ранжування правил побудови моделей бізнес-

процесів пропонується розраховувати на основі наступного виразу: 

 
,,1,

min
,1* Gh
v

v
v

h

h
Gh

h



 

Даний вираз дозволяє отримати більші та менші значення для правил, які 

мають більший та менший вплив відповідно на якість моделі бізнес-процесу 

(таблиця 2.8), згідно з використаною шкалою оцінювання [121]. 

Зважаючи на особливості різних нотацій моделювання (моделі бізнес-

процесів у нотаціях EPC та BPMN містять спеціальні елементи, що описують 

структуру бізнес-процесу, такі як події та з’єднувачі – тому врахування 

критеріїв 
543

,, ggg  під час оцінки якості моделей бізнес-процесів у нотаціях 

IDEF0 та DFD не є доцільним), вагові коефіцієнти критеріїв 
521

,,, ggg   є 

наступними (таблиця 2.9). 

 

Таблиця 2.9 – Значення вагових коефіцієнтів часткових критеріїв якості 

структури бізнес-процесу 

Номер часткового 

критерію 

Ранг Важливість Ваговий коефіцієнт 

EPC та BPMN IDEF0 та DFD 

1 80.5 0.73 0.21 0.52 

2 86.5 0.68 0.19 0.48 

3 101 0.58 0.16 0 

4 58.5 1.00 0.28 0 

5 104 0.56 0.16 0 
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Таким чином, узагальнений критерій якості моделі бізнес-процесу, 

побудований на основі методу адитивної згортки критеріїв, має наступний 

вигляд: 

 .1,0,
1




PMQgwPMQ
h

G

h
h

 

Даний критерій PMQ  пропонується використовувати для підтримки 

прийняття рішення щодо необхідності підвищення якості структури бізнес-

процесу, що аналізується. За умови, якщо аналізована модель бізнес-процесу 

відповідає усім розглянутим вище правилам побудови структури бізнес-

процесу 1 – 5, тобто усі критерії якості 
521

,,, ggg   приймають значення 1, 

узагальнений критерій якості PMQ  також буде приймати максимальне 

значення – 1PMQ . Значення 1PMQ  говорять про те, що структура бізнес-

процесу містить певні недоліки, пов’язані з порушеннями правил побудови 1 – 

5, які необхідно усунути з метою підвищення її якості. 

Залежність значень узагальненого критерію якості PMQ  від значень 

критеріїв 
521

,,, ggg   продемонстрована на рисунках 2.7 та 2.8. Оскільки 

моделі бізнес-процесів у нотаціях IDEF0 та DFD можуть оцінюватися лише на 

основі двох критеріїв 
1

g  та 
2

g , узагальнений критерій якості PMQ  може 

приймати лише 4 значення  1,52.0,48.0,0PMQ . При цьому різниця між 

оцінками якості моделей бізнес-процесів у нотаціях IDEF0 та DFD в разі 

порушення правил побудови структури бізнес-процесу 1 ( 48.0PMQ ) та 2 

( 52.0PMQ ) є незначною (рисунок 2.8). 

Найменші оцінки якості моделей бізнес-процесів у нотаціях EPC та 

BPMN (окрім 0PMQ ) можуть бути отримані лише для тих моделей бізнес-

процесів, що відповідають лише правилу 3 або 5 ( 16.0PMQ ). Відповідно, 

оскільки правилам 3 та 5 відповідають найменші значення коефіцієнтів 

важливості (таблиця 2.9), найвищі оцінки якості (окрім 1PMQ ) можуть бути 
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отримані лише для тих моделей бізнес-процесів, які не відповідають правилам 

побудови 3 та 5 ( )84.0PMQ . 

 

 

Рисунок 2.7 – Залежність PMQ  від часткових критеріїв 
521

,,, ggg   (для 

моделей бізнес-процесів у нотаціях BPMN та EPC) 

 

 

Рисунок 2.8 – Залежність PMQ  від часткових критеріїв 
1

g  та 
2

g  (для моделей 

бізнес-процесів у нотаціях IDEF0 та DFD) 
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2.4. Висновки до розділу 2 

 

Сформовано теоретичні основи аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів, що представляється на основі моделей у різних нотаціях: 

1) на основі фреймворку 7PMG (рекомендації щодо побудови моделей 

бізнес-процесів) визначено та формалізовано (на основі існуючих – N , F , 

s
E , 

e
E , MM , 

or
C  – та удосконалених – C

b
K , F

b
K  – метрик моделей бізнес-

процесів, які обчислюються на основі розширеного представлення структури 

бізнес-процесу за допомогою розміченого орієнтованого графа BPModel , та 

відповідних порогових значень даних метрик) правила побудови моделей 

бізнес-процесів (1 – 5) з використанням різних нотацій моделювання (BPMN, 

EPC, IDEF0 та DFD); 

2) сформовано окремі критерії 
521

,,, ggg   та розроблено узагальнений 

критерій якості моделей бізнес-процесів PMQ  на основі методу адитивної 

згортки критеріїв. 

Отримав подальший розвиток метод кількісного аналізу структури бізнес-

процесів за рахунок формування коефіцієнтів збалансованості C

b
K  та F

b
K , які, 

на відміну від існуючого 
b

K  (підрозділ 1.3), враховують різні елементи 

структури бізнес-процесу та особливості їх з’єднання (рисунок 2.4), що 

дозволяє застосувати сформовані коефіцієнти для аналізу моделей бізнес-

процесів у різних нотаціях (BPMN, EPC, IDEF0 та DFD) з метою визначення їх 

відповідності правилам побудови 1 – 5. 

Отримав подальший розвиток метод оцінки якості моделей бізнес-

процесів за рахунок формалізації правил побудови 1 – 5 та формування 

узагальненого критерію якості PMQ  замість окремих метрик якості моделей 

бізнес-процесів ( N , F , C

b
K , F

b
K , 

s
E , 

e
E , MM  та 

or
C ) у певних нотаціях 

(BPMN, EPC, IDEF0 та DFD), що дозволяє оцінити якість моделі бізнес-процесу 

на основі єдиного кількісного показника. 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

МОДЕЛІ АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ СТРУКТУРИ БІЗНЕС-

ПРОЦЕСІВ 

 

3.1. Метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів 

 

Спираючись на розглянуті у попередньому розділі теоретичні основи 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, було розроблено метод 

аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, загальна схема якого 

наведена на рисунку 3.1 [5]. 

 

 

Рисунок 3.1 – Загальна схема методу аналізу та вдосконалення структури 

бізнес-процесів 
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Запропонований метод включає наступні основні етапи. 

1. Формування на основі поданої на вхід моделі бізнес-процесу 

розміченого орієнтованого графа, відповідно до визначення BPModel , яке 

наведено у підрозділі 2.2 [15]; 

2. Розрахунок метрик, які були визначені в результаті формалізації правил 

побудови структури бізнес-процесів [5]: 

– N  – кількість елементів у моделі бізнес-процесу (вузлів відповідно до 

графового представлення моделі); 

– F  – кількість функцій (робіт, задач) у моделі бізнес-процесу; 

– C

b
K  – коефіцієнт збалансованості з’єднувачів (логічних елементів у 

моделях бізнес-процесів, які визначають сценарій їх виконання, поданих у 

нотаціях BPMN та EPC); 

– F

b
K  – коефіцієнт збалансованості функцій (робіт, задач); 

– 
s

E  – кількість початкових подій у моделі бізнес-процесу (тільки для 

нотацій BPMN та EPC); 

– 
e

E  – кількість кінцевих подій у моделі бізнес-процесу (тільки для 

нотацій BPMN та EPC); 

– MM  – коефіцієнт відповідності з’єднувачів (згідно з правилом щодо 

відповідності кожному з’єднанню розгалуження того ж самого типу – логічне 

AND, OR або XOR – у моделях в нотаціях BPMN та EPC); 

– 
or

C  – кількість з’єднувачів типу OR у моделі бізнес-процесу (тільки для 

нотацій BPMN та EPC); 

– PMQ  – узагальнений критерій якості моделі бізнес-процесу, 

формування якого було розглянуто у підрозділі 2.3. 

3. Виявлення порушень правил побудови структури бізнес-процесу та 

формування рекомендацій щодо їх усунення, спираючись на порогові значення, 

які були визначені для кожної з розглянутих метрик: 
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– про наявність помилок, пов’язаних з кількістю певних елементів у 

моделях бізнес-процесів, представлених у нотаціях DFD або IDEF0, свідчить 

виконання умови, яка визначається наступним виразом: 

     ;36017  FFIDEFFFDFD  

– про наявність помилок (або потенційних помилок у випадку 1
e

E  для 

моделей BPMN), пов’язаних з кількістю певних елементів у моделях бізнес-

процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC, свідчить виконання умови, 

яка визначається наступним виразом: 

  ;011131 
ores

CEEFN  

– про наявність помилок, пов’язаних зі ступенями з’єднувачів (логічних 

елементів у моделях бізнес-процесів, які визначають сценарій їх виконання) 

моделей бізнес-процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC, свідчить 

виконання умови: 

;0C

b
K  

– про наявність помилок, пов’язаних зі ступенями функцій (робіт, задач) 

моделей бізнес-процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC, свідчить 

виконання умови: 

;0F

b
K  

– про наявність помилок, пов’язаних з відповідністю з’єднань (split) та 

розгалужень (join) тих же самих типів (логічне AND, OR або XOR) у моделях 

бізнес-процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC, свідчить виконання 

умови: 

.0MM  

4. Відповідно до результатів, отриманих на попередньому етапі методу, 

вирішення однієї або декількох задач оптимізації структури бізнес-процесів: 

1
M , 

2
M , 

3
M , 

4
M  [5]: 

– вирішення задачі 
1

M  дозволяє визначити значення 
j

x , uj ,1  – зміни у 

кількості відповідних елементів у моделі бізнес-процесу, необхідних для 

усунення порушень правил 1, 3 та 5 (визначені у підрозділі 2.1), при чому 
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кожний j -й елемент відповідає значенню кількості певних елементів (перший 

елемент 1j  відповідає кількості усіх елементів моделі N , другий елемент 

2j  відповідає кількості початкових подій у моделі 
s

E  і т.д.) моделі: 

 ,,,,, FCEENp
ores




 

де p


 – вектор поточних значень кількості певних елементів у моделі бізнес-

процесу, розміром 5u  ; 

– вирішення задачі 
2

M  дозволяє визначити значення 
k

y , Ck ,1  – зміни 

у кількості дуг, з’єднаних з k -м з’єднувачем (логічним елементом, який 

визначає сценарій виконання бізнес-процесу) моделі бізнес-процесу, необхідні 

для усунення порушень правила 2 (визначеного у підрозділі 2.1); 

– вирішення задачі 
3

M  дозволяє визначити значення t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt  – 

зміни у кількості дуг t -го типу, з’єднаних з q -ю функцією (роботою, задачею) 

моделі бізнес-процесу, необхідні для усунення порушень правила 2 

(визначеного у підрозділі 2.1); 

– вирішення задачі 
4

M  дозволяє визначити значення SC

i
z , JC

i
z , 

 andorxori ,,  – зміни у кількості з’єднань або розгалужень i -го типу (логічне 

AND, OR або XOR) у моделі бізнес-процесу, необхідні для усунення порушень 

правила 4 (визначеного у підрозділі 2.1). 

5. Формування рекомендацій щодо вдосконалення структури бізнес-

процесу на основі отриманих рішень згаданих вище оптимізаційних задач. 

Даний етап виконується відповідно до процедури, детально наведеної у пункті 

3.2.3. Відповідно до цієї процедури виконується формування придатних для 

сприйняття людиною рекомендацій щодо внесення змін до структури бізнес-

процесу з метою підвищення її якості. 

6. Групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю з точки зору 

відповідності правилам побудови. Особливості даного етапу детально наведені 

у підрозділі 3.3. На даному етапі моделі бізнес-процесів відносяться до груп 

подібних моделей за визначеною у підрозділі 3.3 мірою подібності з метою 
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спрощення їх подальшого використання під час усунення виявлених помилок 

та можливого повторного використання [7, 10]. 

Звіт, отриманий на основі результатів виявлення порушень правил 

побудови структури бізнес-процесу та формування рекомендацій щодо його 

вдосконалення, використовується бізнес-аналітиком (який може бути 

одночасно і автором проаналізованої моделі бізнес-процесу) для усунення 

виявлених помилок та, відповідно, підвищення якості структури вихідної 

моделі бізнес-процесу. Рішення про необхідність підвищення якості структури 

бізнес-процесу приймається на основі значення узагальненого критерію якості 

моделі бізнес-процесу PMQ , який було розглянуто у підрозділі 2.3. Згідно із 

загальною схемою запропонованого методу аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів (рисунок 3.1), у випадку, коли значення 1PMQ , 

йде мова про те, що структура бізнес-процесу містить певні недоліки, які 

необхідно усунути з метою підвищення її якості. 

Бізнес-аналітику також надається інформація щодо подібних моделей 

бізнес-процесів з точки зору їх відповідності правилам побудови, отже є 

можливість працювати з групами моделей, що містять недоліки одного й того ж 

самого типу, а також повторно використовувати рішення щодо усунення 

виявлених помилок (того ж типу що і у проаналізованій моделі бізнес-процесу), 

представлені у наступних версіях (в разі їх наявності), в яких було підвищено 

якість знайдених подібних моделей (рисунок 3.2). 

 

 

Рисунок 3.2 – Підвищення якості структури моделей бізнес-процесів на основі 

повторного використання результатів усунення помилок тих же типів 
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Так, наприклад, якість першої моделі бізнес-процесу  0

1
BPModel  було 

послідовно підвищено у моменти часу 1 та 2 з 
0

PMQ  до 
1

PMQ  та з 
1

PMQ  до 

2
PMQ , в результаті чого були отримані наступні версії даної моделі бізнес-

процесу –  1

1
BPModel  та  2

1
BPModel  відповідно. Аналогічно, у момент часу 1 

було виконано аналіз другої моделі бізнес-процесу  1

2
BPModel , в результаті 

чого були сформовані рекомендації щодо її вдосконалення, а також отримані 

подібні до неї моделі щодо їх відповідності правилам побудови. Серед таких 

подібних моделей знаходилася початкова версія першої моделі бізнес-процесу 

 0

1
BPModel . Отже, для підвищення якості другої моделі бізнес-процесу 

 1

2
BPModel , в результаті чого була отримана її наступна версія  2

2
BPModel , була 

повторно використана наступна версія першої моделі бізнес-процесу 

 1

1
BPModel , яка демонструє зміни щодо усунення виявлених недоліків тих 

самих типів, що призвели до підвищення якості структури бізнес-процесу з 

0
PMQ  до 

1
PMQ . Аналогічно, повторно використовувався досвід підвищення 

якості першої моделі з 
1

PMQ  до 
2

PMQ  з метою підвищення якості другої 

моделі та отримання наступної її версії  1

2

tBPModel , а досвід підвищення якості 

першої та другої моделей до версій  2

1
BPModel  та  1

2

tBPModel  відповідно було 

використано для підвищення якості третьої моделі бізнес-процесу  1

3

tBPModel  

з 
1

PMQ  до 
2

PMQ  та отримання її наступної версії  tBPModel
3

. 

 

3.2. Моделі формування рекомендацій щодо вдосконалення структури 

бізнес-процесів 

 

3.2.1. Математичні моделі задач оптимізації структури бізнес-процесів 

Розглянуті у попередньому підрозділі задачі оптимізації структури бізнес-

процесів 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  потребують формування відповідних математичних 

моделей згідно зі значеннями, які необхідно отримати у результаті їх 

вирішення. Для усунення можливих недоліків моделі бізнес-процесу, тим 
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самим забезпечивши підвищення якості її структури, необхідно виконати певні 

модифікації, що призведуть до зміни кількості вузлів та дуг, формуючих 

структуру бізнес-процесу [5]. 

Таким чином, необхідно описати залежності, які пов’язують вхідні 

структурні характеристики моделі бізнес-процесу, що потребують змін: 

     ,,,,,,,,1,,,1,, andorxoriJCSCTtFqfdCkcdp
iiAq

t

k



 

та відповідні вихідні структурні характеристики, за яких модель бізнес-процесу 

не буде містити помилок правил формування її структури, та, відповідно, її 

якість буде підвищено: 

   ,,,,,,,,1,,, andorxoriSCJCTtFqfp
iiAq

t

FC

* 


 

де *p


 – вектор рекомендованих значень кількості певних елементів у моделі 

бізнес-процесу (елементи якого визначаються нижче). 

Отже оптимізаційні задачі 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  відносяться до класу задач 

параметричної ідентифікації [125], оскільки необхідно отримати такі параметри 

моделей: 

 ,,,,,,,,1,,,1,,,1, andorxorizzTtFqrCkyujx JC

i

SC

iA

t

qkj
  

які забезпечать максимальну близькість вхідних значень (структурних 

характеристик проаналізованої моделі бізнес-процесу) та вихідних значень 

(рекомендованих значень даних структурних характеристик, за яких якість 

моделі бізнес-процесу буде підвищено). 

Критерії оптимізації для задач 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  мають вигляд суми 

квадратів відхилень значень лінійних функцій, що описують змінені (з метою 

підвищення якості структури бізнес-процесу) кількості вузлів та дуг, від 

рекомендованих значень кількості вузлів та дуг, за яких модель бізнес-процесу 

не містить порушень правил формування її структури [126]. 

Вигляд критеріїв оптимізації (суми квадратів відхилень) було обрано 

відповідно до методу найменших квадратів завдяки таким властивостям 

квадратичних функцій, як диференційованість (на відміну від критерію у 

вигляді суми абсолютних значень відхилень) та забезпечення єдиного рішення 
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при використанні поліноміальних функцій (використовуються лінійні) 

залежності вихідних параметрів від вхідних [127]. 

Як було зазначено у попередньому підрозділі 3.1, до вирішення 

оптимізаційної задачі 
1

M  необхідно переходити в разі наявності у моделі 

бізнес-процесу умов, що свідчать про наявність помилок, пов’язаних з 

кількістю певних елементів у моделях бізнес-процесів (рисунок 3.3). 

 

 

Рисунок 3.3 – Процедура виявлення порушень правил 1, 3 та 5 і визначення 

змін у структурі бізнес-процесу щодо їх усунення 

 

Задача 
1

M  полягає у знаходженні таких значень 
j

x , uj ,1 , щоб 

відхилення значень структурних характеристик моделі бізнес-процесу  
jj

xp  , 

uj ,1  від рекомендованих *

j
p , uj ,1  було мінімальним. 
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В даному випадку, структурними характеристиками є кількість певних 

елементів моделі бізнес-процесу, кількість яких визначається вектором p


. 

Рекомендовані значення кількості певних елементів моделі бізнес-

процесу *

j
p , uj ,1  визначаються наступним вектором (для моделей BPMN 

також вважається 1*

3


e
Ep  для забезпечення додаткового контролю): 

    

   

   





 



.0,3,6,minmax,0,0,0,

,,1,7,minmax,0,0,0,

,,1,max,0,1,1,31,min

IDEFFN

DFDFN

BPMNEPCFN

p*  

Таким чином, математична модель задачі оптимізації 
1

M  буде мати 

наступний вигляд [4]: 

  
 

,min
1

2*

1
jx

u

j
jjj

pxpM 


 

де 
j

p  – j -й елемент вектору p


 поточних значень кількості певних 

елементів моделі бізнес-процесу, uj ,1 ; 

*

j
p  – j -й елемент вектору *p


 рекомендованих значень кількості певних 

елементів моделі бізнес-процесу, uj ,1 ; 

u  – розмір задачі оптимізації, 5u ; 

j
x  – зміни у кількості відповідних елементів у моделі бізнес-процесу, 

необхідних для усунення порушень правил 1, 3 та 5 (підрозділ 2.1), uj ,1 . 

Тобто значення 
j

x , uj ,1  визначають скільки елементів j -го типу 

(взагалі усі елементи, початкові події, кінцеві події, з’єднувачі типу OR, 

функції) необхідно: 

1) додати до моделі бізнес-процесу, якщо значення 0
j

x , uj ,1 ; 

2) видалити з моделі бізнес-процесу, якщо значення 0
j

x , uj ,1 . 

Загалом наступні оптимізаційні задачі 
2

M  та 
3

M  призначені для 

визначення змін, що дозволять, у разі необхідності, усунути порушення 

правила 2 формування структури бізнес-процесу (рисунок 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Процедура виявлення порушень правила 2 і визначення змін у 

структурі бізнес-процесу щодо їх усунення 

 

Щодо наступної оптимізаційної задачі 
2

M , згідно з методом аналізу та 

вдосконалення структури бізнес-процесів, який був запропонований у 

підрозділі 3.1, перехід до вирішення цієї задачі виконується в разі виявлення 

помилок, пов’язаних зі ступенями з’єднувачів (логічних елементів у моделях 

бізнес-процесів, які визначають сценарій їх виконання) моделей бізнес-

процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC. 

Задача 
2

M  полягає у знаходженні таких значень 
k

y , Ck ,1 , щоб 

відхилення значень структурних характеристик моделі бізнес-процесу 

  
kk

ycd  , Ck ,1  від рекомендованих 
C

  було мінімальним. 

В даному випадку, структурними характеристиками є кількість дуг  
k

cd , 

Ck ,1  (потоків послідовності, потоків даних або інтерфейсних дуг), з’єднаних 
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з k -м логічним елементом моделі бізнес-процесу (з’єднувачем Cc
k
 ), що 

визначає сценарій його виконання. 

Рекомендоване значення 
C

  кількості дуг, з’єднаних з k -м логічним 

елементом моделі бізнес-процесу Cc
k
 , з визначається у підрозділі 2.2. 

Таким чином, математична модель задачі оптимізації 
2

M  буде мати 

наступний вигляд [4]: 

   
 

,min
1

2

2
ky

C

k
Ckk

ycdM 


  

де d  – число дуг, з’єднаних з елементом (ступінь); 

k
c  – k -й з’єднувач моделі бізнес-процесу, Ck ,1 ; 

C
  – рекомендований ступінь з’єднувача, 3

C
 ; 

k
y  – зміни у кількості дуг, з’єднаних з k -м з’єднувачем моделі бізнес-

процесу, необхідні для усунення порушень правила 2 (визначеного у підрозділі 

2.1), Ck ,1 . 

Тобто значення 
k

y , Ck ,1  визначають яку кількість дуг (потоків 

послідовності, потоків даних або інтерфейсних дуг) необхідно: 

1) з’єднати з k -м з’єднувачем моделі бізнес-процесу, якщо значення 

0
k

y , Ck ,1 ; 

2) від’єднати від k -го з’єднувача моделі бізнес-процесу, якщо значення 

0
k

y , Ck ,1 . 

Згідно з методом аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів 

(підрозділ 3.1), вирішення оптимізаційної задачі 
3

M  виконується в разі 

наявності помилок, пов’язаних зі ступенями функцій (робіт, задач) моделей 

бізнес-процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC. 

Задача 
3

M  полягає у знаходженні таких значень t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt , щоб 

відхилення значень структурних характеристик моделі бізнес-процесу 
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  t

qq

t rfd  , Fq ,1 , 
A

Tt  від рекомендованих  
q

t

F
f , Fq ,1 , 

A
Tt  було 

мінімальним. 

В даному випадку, структурними характеристиками є кількість дуг 

(потоків послідовності, потоків даних або інтерфейсних дуг) різних типів 
A

Tt  

(вхідних або вихідних дуг, дуг управління та механізмів)  
q

t fd , Fq ,1 , 
A

Tt , 

з’єднаних з q -ю функцією (роботою, задачею) моделі бізнес-процесу Ff
q
 . 

Рекомендовані значення  
q

t

F
f , Fq ,1 , 

A
Tt  кількості дуг, з’єднаних з 

q -ю функцією (роботою, задачею) моделі бізнес-процесу Ff
q
 , визначаються 

у підрозділі 2.2. 

Таким чином, математична модель задачі оптимізації 
3

M  буде мати 

наступний вигляд [4]: 

     
 

,min
1

2

3 t
q

A
r

F

q Tt
q

t

F

t

qq

t frfdM 
 

  

де 
td  – число дуг t -го типу, з’єднаних з елементом (ступінь), 

A
Tt ; 

q
f  – q -та функція моделі бізнес-процесу, Fq ,1 ; 

 
q

t

F
f  – рекомендоване число дуг t -го типу, з’єднаних з функцією 

Ff
q
 , Fq ,1 ; 

t

q
r  – зміни у кількості дуг t -го типу, з’єднаних з q -ю функцією (роботою, 

задачею) моделі бізнес-процесу, необхідні для усунення порушень правила 2 

(визначеного у підрозділі 2.1), Fq ,1 , 
A

Tt . 

Тобто значення t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt  визначають яку кількість дуг (потоків 

послідовності, потоків даних або інтерфейсних дуг) t -го типу (вхідних або 

вихідних дуг, дуг управління та механізмів) необхідно: 

1) з’єднати з q -ю функцією моделі бізнес-процесу, якщо значення 0t

q
r , 

Fq ,1 , 
A

Tt ; 
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2) від’єднати від q -ї функції моделі бізнес-процесу, якщо значення 0t

q
r , 

Fq ,1 , 
A

Tt . 

Щодо останньої оптимізаційної задачі 
4

M , її вирішення є доцільним в 

разі наявності помилок, пов’язаних з відповідністю з’єднань (split) та 

розгалужень (join) тих же самих типів (логічне AND, OR або XOR) у моделях 

бізнес-процесів, представлених у нотаціях BPMN або EPC (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Процедура виявлення порушень правила 4 і визначення змін у 

структурі бізнес-процесу щодо їх усунення 

 

Задача 
4

M  полягає у знаходженні таких значень SC

i
z  або JC

i
z , 

 andorxori ,,  щоб відхилення значень структурних характеристик моделі 

бізнес-процесу  SC

ii
zSC   або  JC

ii
zJC  ,  andorxori ,, , від рекомендованих 

i
JC  або 

i
SC ,  andorxori ,,  відповідно було мінімальним. 
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В даному випадку, структурними характеристиками є кількість 

розгалужень (split) 
i

SC  та з’єднань (join) 
i

JC ,  andorxori ,,  різних типів 

(логічне AND, OR або XOR). 

Рекомендовані значення кількості розгалужень (split) та з’єднань (join) 

визначаються відповідно до правила 4, визначеного у підрозділі 2.2, згідно з 

яким необхідно забезпечити відповідність кількості розгалужень та з’єднань 

різних типів (логічне AND, OR або XOR) у моделі бізнес-процесу. Отже, 

кількість розгалужень повинна бути такою ж самою як і кількість з’єднань 
i

JC , 

 andorxori ,, , або кількість з’єднань повинна бути такою ж самою як і 

кількість розгалужень 
i

SC ,  andorxori ,, . 

Таким чином, математична модель задачі оптимізації 
4

M  буде мати 

наступний вигляд [4]: 

  
 

  
   

,min
,

,,

2

,,

2

4 JC
i

SC
i zz

andorxori
i

JC

ii
andorxori

i

SC

ii
SCzJCJCzSCM  



 

де 
i

SC  – кількість розгалужень (split) i -го типу,  andorxori ,, ; 

i
JC  – кількість з’єднань (join) i -го типу,  andorxori ,, ; 

SC

i
z , JC

i
z  – зміни у кількості з’єднань або розгалужень i -го типу (логічне 

AND, OR або XOR) у моделі бізнес-процесу, необхідні для усунення порушень 

правила 4 (визначеного у підрозділі 2.1),  andorxori ,, . 

Тобто значення SC

i
z  та JC

i
z ,  andorxori ,,  визначають в якій кількості 

необхідно: 

1) додати з’єднання i -го типу до моделі бізнес-процесу, якщо значення 

0SC

i
z ,  andorxori ,, ; 

2) додати розгалуження i -го типу до моделі бізнес-процесу, якщо 

значення 0JC

i
z ,  andorxori ,, ; 

3) видалити з’єднання i -го типу з моделі бізнес-процесу, якщо значення 

0SC

i
z ,  andorxori ,, ; 

4) видалити розгалуження i -го типу з моделі бізнес-процесу, якщо 

значення 0JC

i
z ,  andorxori ,, . 
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3.2.2. Вирішення задач оптимізації структури бізнес-процесів на основі 

методу градієнтного спуску 

Вирішення задач оптимізації структури бізнес-процесів 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M , 

сформованих у попередньому пункті, потребує застосування певного методу 

оптимізації. Як такий метод пропонується використовувати метод градієнтного 

спуску [16, 128], оскільки даний метод є найбільш простим у реалізації та має 

достатньо малу швидкість збіжності [129]. 

У загальному вигляді алгоритм методу градієнтного спуску складається з 

наступних кроків (рисунок 3.6) [129]. 

 

 

Рисунок 3.6 – Узагальнений алгоритм методу градієнтного спуску 
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1. Вибір початкової точки та граничної кількості ітерацій. 

2. Визначення напрямку градієнту у точці. 

3. Одновимірний пошук у напрямку градієнту з метою визначення 

«найкращого» значення. 

4. Якщо знайдене «найкраще» значення є оптимальним для даної задачі, 

зупинити роботу алгоритму. У протилежному випадку – перейти до наступного 

кроку. 

5. Якщо досягнуто граничної кількості ітерацій, перейти до кроку 2. У 

протилежному випадку – перейти до наступного кроку. 

6. Визначення градієнту у новій кращій точці та перехід до кроку 3. 

Отже для вирішення оптимізаційної задачі 
1

M  на основі методу 

градієнтного спуску, необхідно вибрати початкову точку та достатньо мале 

значення похибки: 

.10, 6)0( x  

Визначається напрямок градієнту: 

.
)0(

1)0()1(

x

M
xx




   

Виконується одновимірний пошук   у напрямку градієнту з метою 

визначення «найкращого» значення 
)1(x : 

.minarg
)0(

1)0(

1 













x

M
xM 


 

Перевірка, чи є знайдене значення 
 1x  оптимальним для даної задачі: 

  .)1(

1
 xM  

Одновимірний пошук   виконується виходячи з необхідної умови 

існування екстремуму функції. Тоді, для задачі 
1

M : 

  ,0
)0(

1)0(

1

)1(

1















x

M
xMxM   

       ,022
1

0*)0(*1
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u

j
jjjjj

xppxppxM   
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.

2

1

2
1

0*

1
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u

j
jjj

u

j
jjj

xpp

xpp

  

Таким чином, знайдене значення 
 1x  буде оптимальним для даної задачі: 

       ,,1,2
2

1 *0*01 ujppxppxx
jjjjjjj

  

      .02
1

2**1

1
 



u

j
jjjj

ppppxM  

Отже, мінімізація квадратичної цільової функції задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
1

M  на основі методу градієнтного спуску буде 

виконуватися за 5u  кроків, по одному в кожному напрямку, через що можна 

зробити припущення про сталий час  1O  вирішення даної задачі [130]. 

Для вирішення оптимізаційної задачі 
2

M  на основі методу градієнтного 

спуску, необхідно вибрати початкову точку та достатньо мале значення 

похибки: 

  .10, 60 y  

Визначається напрямок градієнту: 

   

 
.

0

201

y

M
yy




   

Виконується одновимірний пошук   у напрямку градієнту з метою 

визначення «найкращого» значення  1y : 

 

 
.minarg

0

20

2 













y

M
yM 


 

Перевірка, чи є знайдене значення 
 1y  оптимальним для даної задачі: 

  .)1(

2
 yM  

Одновимірний пошук   виконується виходячи з необхідної умови 

існування екстремуму функції. Тоді, для задачі 
2

M : 

  ,0
)0(

2)0(

2

)1(

2















y

M
yMyM   
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             ,022
1

001

2




C

k
kCkkCk

ycdycdyM   
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1

2
1

0

1
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C

k
kCk

C

k
kCk

ycd
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Таким чином, знайдене значення  1y  буде оптимальним для даної задачі: 

           ,,1,2
2

1 001 Ckcdycdyy
kCkCkkk

   

         .02
1

21

2
  



C

k
kCCk

cdcdyM  

Отже, мінімізація квадратичної цільової функції задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
2

M  на основі методу градієнтного спуску буде 

виконуватися за C  кроків, по одному в кожному напрямку, через що можна 

зробити припущення про лінійний час  nO  вирішення даної задачі [130]. 

Для вирішення оптимізаційної задачі 
3

M  на основі методу градієнтного 

спуску, необхідно вибрати початкову точку та достатньо мале значення 

похибки: 

  .10, 60 r  

Визначається напрямок градієнту: 
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r

M
rr




   

Виконується одновимірний пошук   у напрямку градієнту з метою 

визначення «найкращого» значення  1r : 
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r

M
rM 


 

Перевірка, чи є знайдене значення  1r  оптимальним для даної задачі: 

  .)1(

3
 rM  

Одновимірний пошук   виконується виходячи з необхідної умови 

існування екстремуму функції. Тоді, для задачі 
3

M : 
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Таким чином, знайдене значення  1r  буде оптимальним для даної задачі: 

               ,,,1,2
2

1 001
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Отже, мінімізація квадратичної цільової функції задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
3

M  на основі методу градієнтного спуску буде 

виконуватися за 
A

TF   кроків, по одному в кожному напрямку. А оскільки 

задача 
3

M  може вирішуватися як для моделей бізнес-процесів у нотаціях 

BPMN [11], EPC [6] або DFD [14], так і для моделей у нотаціях IDEF0 [8], 

кількість кроків в кожному напрямку може бути як   FFoutin  2, , так і 

  FFmechoutcon,in  4,,  відповідно. Отже, можна зробити припущення про 

лінійний час  nO  вирішення даної задачі [130]. 

Для вирішення оптимізаційної задачі 
4

M  на основі методу градієнтного 

спуску, необхідно вибрати початкову точку та достатньо мале значення 

похибки: 

  .10, 60 z  

Визначається напрямок градієнту: 
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Виконується одновимірний пошук   у напрямку градієнту з метою 

визначення «найкращого» значення  1z : 
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Перевірка, чи є знайдене значення  1z  оптимальним для даної задачі: 

  .)1(

4
 zM  

Одновимірний пошук   виконується виходячи з необхідної умови 

існування екстремуму функції. Тоді, для задачі 
4

M : 

  ,0
)0(

4)0(

4

)1(

4















z

M
zMzM   

        
 

 
 andorxori

SC

iii

SC

iii
zJCSCzJCSCzM

,,

001

4
22   

     
 

,022
,,

00





andorxori

JC

iii

JC

iii
zSCJCzSCJC   

  
 

  
 

  
 

  
 

.
2

1

2
,,

0

,,

0

,,

0

,,

0























andorxori

JC

iii
andorxori

SC

iii

andorxori

JC

iii
andorxori

SC

iii

zSCJCzJCSC

zSCJCzJCSC

  

Таким чином, знайдене значення  1z  буде оптимальним для даної задачі: 

        ,,,,2
2

1 001 andorxoriSCJCzJCSCzz
ii

SC

iii

SC

i

SC

i
  

        ,,,,2
2

1 001 andorxoriJCSCzSCJCzz
ii

JC

iii

JC

i

JC

i
  

     
 





 

 andorxori
iiii

SCJCJCSCzM
,,

21

4
2  

  
 

.02
2

1

,,

2





 

 andorxori
iiii

JCSCSCJC  

Отже, мінімізація квадратичної цільової функції задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
4

M  на основі методу градієнтного спуску буде 

виконуватись за   6,,2  andorxor  кроків, по одному в кожному напрямку, 

через що можна припустити про сталий час  1O  вирішення даної задачі [130]. 

Для перевірки отриманих результатів оптимізації можна використовувати 

метод спрямованого перебору [131]. 
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3.2.3. Процедура формування рекомендацій щодо вдосконалення 

структури бізнес-процесів 

Значення, отримані в результаті вирішення задач оптимізації структури 

бізнес-процесів 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M , демонструють кількість певних вузлів 

(елементів моделі бізнес-процесу різних типів) та дуг (потоків послідовності, 

потоків даних, інтерфейсних дуг), які необхідно додати або видалити з графу 

BPModel , що описує аналізовану модель бізнес-процесу з метою усунення 

виявлених помилок та, відповідно, підвищення якості даної моделі бізнес-

процесу [5]. 

Детально інтерпретацію результатів вирішення задач 
1

M , 
2

M , 
3

M , та 
4

M  

було наведено у пункті 3.2.1. Проте, на основі отримуваних значень 
j

x , uj ,1 , 

k
y , Ck ,1 , t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt , та SC

i
z , JC

i
z ,  andorxori ,,  необхідно 

сформувати рекомендації щодо того, які саме вузли або дуги, а також в якій 

кількості, необхідно додати або прибрати з проаналізованої моделі бізнес-

процесу з метою усунення виявлених недоліків та, тим самим, підвищення її 

якості. 

Запропонований у даному розділі метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів (рисунок 3.1) базується на людино-машинній 

процедурі прийняття рішень, яка являє собою циклічний процес взаємодії 

людини і комп’ютера [132]. Тому дані рекомендації повинні бути зрозумілими 

людині, яка працює над вдосконаленням моделі бізнес-процесу, і тому вони 

мають бути представлені у вигляді текстових вказівок, які відповідають 

наступному формату: 

«додати 
1
  елементів типу 

2
 », 

«видалити 
3

  елементів типу 
4

 », 

«з’єднати 
5

  дуг зі з’єднувачем 
6

 », 

«від’єднати 
7

  дуг від з’єднувача 
8

 », 

 «з’єднати 
9

  дуг типу 
10
  з функцією 

11
 », 
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«від’єднати 
12
  дуг типу 

13
  від функції 

14
 », 

«додати 
15
  розгалужень типу 

16
  або видалити 

17
  з’єднань типу 

18
 », 

«видалити 
19
  розгалужень типу 

20
  або додати 

21
  з’єднань типу 

22
 », 

де 
2221

,,,    – кількості елементів або дуг, які необхідно додати або 

видалити, їх ідентифікатори, типи тощо. 

Формування рекомендацій щодо усунення порушень правил побудови 

структури бізнес-процесу, пов’язаних з кількістю елементів різних типів 

(правила 1, 3 та 5), на основі результатів вирішення задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
1

M  полягає у аналізі та інтерпретації отриманих 

значень 
j

x , uj ,1  на основі наступної процедури (рисунок 3.7). 

 

 

Рисунок 3.7 – Процедура формування рекомендацій щодо усунення порушень 

правил 1, 3 та 5 
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Таким чином, значення 0
j

x , uj ,1  передбачають необхідність 

додавання 
j

x  нових елементів типу j  до аналізованої моделі бізнес-процесу, 

тоді як у випаду 0
j

x , uj ,1  виникає необхідність видалення 
j

x  нових 

елементів типу j  з аналізованої моделі бізнес-процесу. 

Формування рекомендацій щодо усунення порушень правила побудови 

структури бізнес-процесу, пов’язаного зі ступенями з’єднувачів у моделях EPC 

або BPMN (правило 2), на основі результатів вирішення задачі оптимізації 

структури бізнес-процесу 
2

M  полягає у аналізі та інтерпретації отриманих 

значень 
k

y , Ck ,1  на основі наступної процедури (рисунок 3.8). 

 

 

Рисунок 3.8 – Процедура формування рекомендацій щодо усунення порушень 

правила 2, пов’язаних зі ступенями з’єднувачів 
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Значення 0
k

y , Ck ,1  передбачають необхідність з’єднання 
k

y  дуг з 

k -м з’єднувачем аналізованої моделі бізнес-процесу, тоді як у випаду 0
k

y , 

Ck ,1  виникає необхідність від’єднання 
k

y  дуг від k -го з’єднувача 

аналізованої моделі бізнес-процесу. 

Формування рекомендацій щодо усунення порушень правила побудови 

структури бізнес-процесу, пов’язаного зі ступенями функцій (правило 2), на 

основі результатів вирішення задачі оптимізації структури бізнес-процесу 
3

M  

полягає у аналізі та інтерпретації отриманих значень t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt  на 

основі наступної процедури (рисунок 3.9). 

 

 

Рисунок 3.9 – Процедура формування рекомендацій щодо усунення порушень 

правила 2, пов’язаних зі ступенями функцій 
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Значення 0t

q
r , Fq ,1 , 

A
Tt  передбачають необхідність з’єднання t

q
r  

дуг t -го типу з q -ю функцією аналізованої моделі бізнес-процесу, тоді як у 

випаду 0t

q
r , Ck ,1  виникає необхідність від’єднання t

q
r  дуг t -го типу від 

q -ї функції аналізованої моделі бізнес-процесу. 

Формування рекомендацій щодо усунення порушень правила побудови 

структури бізнес-процесу, пов’язаного з відповідністю розгалужень (split) та 

з’єднань (join) одних і тих же самих типів (правило 4), на основі результатів 

вирішення задачі оптимізації структури бізнес-процесу 
4

M  полягає у аналізі та 

інтерпретації отриманих значень SC

i
z , JC

i
z ,  andorxori ,,  на основі наступної 

процедури (рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Процедура формування рекомендацій щодо усунення порушень 

правила 4 (початок) 
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Рисунок 3.11 – Процедура формування рекомендацій щодо усунення порушень 

правила 4 (закінчення) 

 

Усунути виявлені порушення правила 4 можна на основі додавання або 

видалення необхідних розгалужень (split). Значення 0SC

i
z ,  andorxori ,,  

передбачають необхідність додавання SC

i
z  розгалужень (split) типу i  до 

аналізованої моделі бізнес-процесу, тоді як у випаду 0SC

i
z ,  andorxori ,,  

виникає необхідність видалення SC

i
z  розгалужень (split) типу i  з аналізованої 

моделі бізнес-процесу. Або ж усунути виявлені порушення правила 4 можна на 

основі додавання або видалення необхідних з’єднань (join). Отже значення 

0JC

i
z ,  andorxori ,,  передбачають необхідність додавання JC

i
z  з’єднань 

(join) типу i  до аналізованої моделі бізнес-процесу, тоді як у випаду 0JC

i
z , 

 andorxori ,,  виникає необхідність видалення JC

i
z  з’єднань (join) типу i  з 

аналізованої моделі бізнес-процесу. 
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Узагальнена модель формування рекомендацій щодо вдосконалення 

структури бізнес-процесів на основі результатів вирішення оптимізаційних 

задач 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  наведена у вигляді діаграми діяльності уніфікованої 

мови моделювання UML (Unified Modeling Language) (рисунок 3.11) [133]. На 

основі даної моделі в подальшому реалізовано фрагмент розробленої 

інформаційної технології (підрозділ 4.1). 

 

 

Рисунок 3.11 – Узагальнена модель формування рекомендацій щодо 

вдосконалення структури бізнес-процесів 

 

Приклади сформованих рекомендацій щодо вдосконалення структури 

бізнес-процесів наведені у додатку Г. Під час формування рекомендацій замість 

лічильників типів uj ,1 , 
A

Tt ,  andorxori ,,  та ідентифікаторів елементів 

Ck ,1 , Fq ,1  використовуються назви (наприклад, «початкова подія») та 

підписи (наприклад, «затвердити звіт») відповідно. 
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3.3. Групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю з точки зору 

відповідності правилам побудови 

 

Як вже зазначалося раніше, групування моделей бізнес-процесів за їх 

подібністю з точки зору відповідності правилам побудови структури бізнес-

процесу виконується на завершальному етапі запропонованого методу аналізу 

та вдосконалення структури бізнес-процесів, детально розглянутому у 

підрозділі 3.1 (рисунок 3.1). 

Групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю дозволить бізнес-

аналітику працювати з групами моделей, що містять недоліки одного й того ж 

самого типу, а також повторно використовувати рішення щодо усунення 

виявлених помилок (того ж типу що і у проаналізованій моделі бізнес-процесу), 

представлені у наступних версіях (в разі їх наявності), в яких було підвищено 

якість знайдених подібних моделей (рисунок 3.2). 

Запропонована процедура групування моделей бізнес-процесів за їх 

подібністю з точки зору відповідності правилам побудови структури бізнес-

процесу також наведена у вигляді діаграми діяльності уніфікованої мови 

моделювання UML (рисунок 3.12) [133]. 

Дана процедура включає наступні кроки. 

1. Формування вектору  
54321

,,,, ggggg , який описує задану модель 

бізнес-процесу з точки зору її відповідності правилам побудови структури 

бізнес-процесу 1 – 5. Як елементи даного вектору виступають часткові критерії 

якості  1,0
h

g , Gh ,1  (де G  – множина вимог до моделей бізнес-процесів) 

моделі бізнес-процесу, сформовані на основі правил формування її структури 1 

– 5 (підрозділ 2.3). 

2. Вилучення векторів 
s

 ,,
1
 , які описують групи моделей бізнес-

процесів s,1 , що зберігаються у базі даних. Кожний вектор 


 , s,1  

також включає елементи  1,0
h

 , Gh ,1 , які визначають відповідність 

моделей у групі   правилам побудови структури бізнес-процесів 1 – 5. 
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Рисунок 3.12 – Процедура групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю 

з точки зору відповідності правилам побудови структури бізнес-процесу 

 

3. На цьому кроці виконується віднесення заданої моделі бізнес-процесу, 

для якої було сформовано вектор  
54321

,,,, ggggg  до певної групи моделей 

бізнес-процесів s,1 , подібних з точки зору відповідності правилам побудови 

структури бізнес-процесу 1 – 5. Для кожного вектору 


 , s,1 , який описує 

певну групу подібних між собою моделей бізнес-процесів, розраховується 

відстань до заданого вектору  
54321

,,,, ggggg . 

Таким чином, на даному етапі виникає задача визначення подібності між 

моделями бізнес-процесів [20], основні особливості якої були детально 

висвітлені у підрозділі 1.1. В даному випадку моделі бізнес-процесів описані за 

допомогою векторів однакової розмірності, отже можуть бути застосовані 

відповідні метрики відмінності. Відомою узагальненою мірою відстані є 

метрика Мінковського, окремим випадком якої для бінарних векторів є відстань 

Геммінга [134]: 

,
1





G

h
hh

g
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де 
h

g , – значення h -го елементу заданого вектора  
54321

,,,, ggggg , який 

описує виконання h -го правилу формування структури бізнес-процесу для 

заданої моделі, Gh ,1 ; 

h
  – значення h -го елементу вектора 


 , s,1 , який описує групу   

подібних моделей бізнес-процесів, Gh ,1 . 

Отже якщо розраховане значення відстані Геммінга 0  між заданим 

вектором  
54321

,,,, ggggg  та певним вектором 


 , s,1 , задана модель 

бізнес-процесу відноситься до групи   та зберігається у базі даних. 

4. У випадку, якщо модель не було віднесено до жодної групи, тобто для 

усіх пар «заданий вектор  
54321

,,,, ggggg  – вилучений вектор 


 », s,1  

відстань Геммінга виявилася 0 , задана модель бізнес-процесу відноситься 

до нової групи 1s , що описана вектором  
543211

,,,, ggggg
s



 , та 

зберігається у базі даних. 

Далі накопичені у базі даних моделі бізнес-процесів, які належать до тієї 

ж самої групи s,1 , до якої була віднесена задана модель бізнес-процесу (за 

виключенням створення нової групи 1s , до якої ще не було віднесено жодної 

моделі), можуть використовуватися з метою спрощення процесу підвищення їх 

якості шляхом усунення виявлених помилок на основі використання наступних 

версій моделей бізнес-процесів, подібних до заданої (за умови їх наявності), в 

яких виявлені помилки вже усунені. 

Повторне використання моделей бізнес-процесів дозволяє зберігати та 

повторно використовувати організаційні знання, подані за допомогою моделей 

бізнес-процесів [18, 22]. Для відбору для повторного використання моделей 

бізнес-процесів тієї ж галузевої приналежності необхідно забезпечити їх пошук 

серед усієї множини подібних моделей на основі фільтрації за назвою бізнес-

процесу та/або його описом. На основі запропонованої моделі (рисунок 3.12) 

реалізовано фрагмент інформаційної технології аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів (підрозділ 4.1). 
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3.4. Висновки до розділу 3 

 

Розроблено метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів 

(рисунок 3.1), який дозволяє виявити та усунути порушення правил побудови 

моделей бізнес-процесів при використанні різних нотацій моделювання 

(BPMN, EPC, IDEF0, DFD). Розроблено моделі 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M , призначені 

для формування рекомендацій щодо усунення виявлених порушень правил 

побудови моделей бізнес-процесів, що дозволяє підвищити їхню якість: 

1) вирішення задачі 
1

M  дозволяє визначити зміни у кількості відповідних 

елементів структури бізнес-процесу, необхідних для усунення порушень правил 

1, 3 та 5 (рисунок 3.3); 

2) вирішення задачі 
2

M  дозволяє визначити зміни у ступенях з’єднувачів, 

необхідні для усунення порушень правила 2 (рисунок 3.4); 

3) вирішення задачі 
3

M  дозволяє визначити зміни у ступенях функцій, 

необхідні для усунення порушень правила 3 (рисунок 3.4); 

4) вирішення задачі 
4

M  дозволяє визначити зміни у кількості 

розгалужень або з’єднань, наявних у структурі бізнес-процесу, необхідні для 

усунення порушень правила 4 (рисунок 3.5). 

Відповідні оптимізаційні задачі запропоновано вирішувати на основі 

методу градієнтного спуску (пункт 3.2.2). 

Оскільки запропонований метод (рисунок 3.1) базується на людино-

машинній процедурі прийняття рішень, було запропоновано процедуру 

формування зрозумілих людині рекомендацій у вигляді текстових вказівок 

щодо вдосконалення структури бізнес-процесів на основі результатів 

вирішення оптимізаційних задач 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  (рисунок 3.11). 

З метою повторного використання досвіду щодо підвищення якості 

моделей бізнес-процесів було розроблено процедуру їх групування за 

подібністю з точки зору відповідності правилам побудови структури бізнес-

процесу 1 – 5 (рисунок 3.12). 
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РОЗДІЛ 4 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА ТЕХНОЛОГІЯ АНАЛІЗУ ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ 

СТРУКТУРИ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

4.1. Розробка інформаційної технології аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів 

 

4.1.1. Функціональні можливості інформаційної технології 

Перш ніж функціональні можливості та архітектура інформаційної 

технології будуть визначені, необхідно проаналізувати процес аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів. Функціональна модель цього 

процесу була сформована за допомогою вище розглянутої нотації IDEF0, яка 

найкращим чином дозволяє виконати опис процесів верхнього рівня будь-якої 

складної системи (рисунок 4.1). 

 

 

Рисунок 4.1 – Процес застосування інформаційної технології 
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Отже, процес аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів 

включає наступні роботи: 

1) побудова або редагування моделі бізнес-процесу; 

2) завантаження моделі бізнес-процесу (у вигляді збереженого файлу) та 

розрахунок відповідних метрик; 

3) виявлення порушень правил побудови моделей бізнес-процесів та 

формування рекомендацій щодо їх усунення з метою підвищення якості 

структури проаналізованих бізнес-процесів; 

4) групування проаналізованих моделей бізнес-процесів за їх 

відповідністю правилам побудови з метою подальшого використання досвіду 

усунення можливих помилок у їхніх наступних версіях для підвищення якості 

моделей бізнес-процесів, що будуть аналізуватися у майбутньому. 

Виходячи з проаналізованих робіт (рисунок 4.1) є зрозумілим, що 

побудова або редагування моделі бізнес-процесу виконується у сторонньому 

інструменті моделювання бізнес-процесів. Отже, інформаційна технологія 

повинна забезпечувати підтримку виконання робіт 2 – 4 (рисунок 4.2). 

 

 

Рисунок 4.2 – Функціональні можливості інформаційної технології 
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Наведена вище UML діаграма варіантів використання [133] демонструє 

основні функціональні можливості розробленої інформаційної технології 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів. Згідно з даною 

діаграмою, були сформульовані вимоги до інформаційної технології, які подані 

у форматі «користувацьких історій (user stories)» (таблиця 4.1) відповідно до 

гнучкої методології управління розробкою програмного забезпечення SCRUM 

(SCRibing Unified Methodology) [135]. Проте, оскільки робота на створенням 

інформаційної технології аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів не була командною, характеристики «оцінка» та «критерії прийняття» 

не було враховано під час формулювання цих вимог. Важливість кожної вимоги 

визначається на основі чисел Фібоначчі, згідно з фреймворком SCRUM – 1, 2, 3, 

5, 8, 13 тощо. 

 

Таблиця 4.1 – Сформульовані вимоги до інформаційної технології 

Номер Характеристики Опис 

1 Назва Автор повинен мати можливість працювати 

із системою управління версіями, щоб 

зберегти модель бізнес-процесу 

(побудовану заздалегідь у сторонньому 

інструменті бізнес-моделювання) 

Важливість 3 

Як продемонструвати Файл моделі бізнес-процесу завантажено до 

репозиторію 

2 Назва Автор повинен мати можливість працювати 

із системою управління версіями, щоб 

створити нову версію моделі бізнес-

процесу 

Важливість 1 

Як продемонструвати Нова версія файлу моделі бізнес-процесу 

завантажена до репозиторію 

3 Назва Автор повинен мати можливість працювати 

із системою управління версіями, щоб 

вилучити робочу копію моделі бізнес-

процесу 

Важливість 2 

Як продемонструвати Файл моделі бізнес-процесу вивантажено з 

репозиторію 
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Закінчення таблиці 4.1 

Номер Характеристики Опис 

4 Назва Бізнес-аналітик повинен мати можливість 

завантажити модель бізнес-процесу до 

програмного забезпечення, щоб виконати її 

аналіз 

Важливість 13 

Як продемонструвати Дані про модель бізнес-процесу 

(побудований граф моделі та розраховані 

метрики) збережено в базі даних 

5 Назва Бізнес-аналітик повинен мати можливість 

виконувати аналіз моделі бізнес-процесу, 

щоб сформувати рекомендації щодо 

підвищення її якості 

Важливість 5 

Як продемонструвати Результати аналізу (критерій якості, 

сформовані рекомендації щодо 

вдосконалення моделі бізнес-процесу, 

подібні моделі бізнес-процесів) збережені в 

базі даних 

6 Назва Бізнес-аналітик повинен мати можливість 

переглядати результати аналізу моделі 

бізнес-процесу, щоб усунути виявлені 

помилки з метою підвищення якості моделі 

Важливість 8 

Як продемонструвати Результати аналізу відображені за 

допомогою інтерфейсу користувача 

 

Під час формулювання вимог до інформаційної технології достатньо 

значну увагу приділено саме використанню системи управління версіями для 

зберігання моделей бізнес-процесів. Підтримка управління версіями моделей 

бізнес-процесів може здійснюватися з використанням систем управління 

версіями, такими, наприклад, як CVS (Concurrent Version Systems) і Apache 

SVN (Subversion). Отже, при колективній розробці, кожній моделі бізнес-

процесу може відповідати кілька гілок (branches), кожна з яких містить 

послідовність версій моделі бізнес-процесу [10]. Необхідність застосування 

систем управління версіями моделей бізнес-процесів, які створюються та 

накопичуються в організації, наголошується також у роботі [136]. 
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Коли організації досягають найвищих рівнів зрілості з точки зору 

управління бізнес-процесами (BPM Maturity [137]), вони, зазвичай, 

накопичують великі колекції моделей бізнес-процесів, які можуть включати 

сотні або навіть тисячі моделей. Зокрема, такі репозиторії можуть керуватися 

різними користувачами з різними навичками та обов’язками. Отже, стає 

важливим контролювати версії різноманітних моделей бізнес-процесів, 

оскільки вони можуть перекривати одна одну (маючи спільні фрагменти), 

замінювати, а також змінюватися з часом. Згідно з дослідженням [136], 

управління версіями моделей бізнес-процесів базується на ідеях популярних 

системам управління версіями, таких як CVS або SVN. 

Проте на сьогоднішній день, мабуть найбільш поширеною системою 

управління версіями є система Git [138], яка відома своїми функціональними 

можливостями щодо децентралізованої роботи, значною продуктивністю, 

гнучкістю, надійністю, а також, звичайно, безкоштовним розповсюдженням як 

програмного продукту з відкритим вихідним кодом. Тому, робота з колекціями 

моделей бізнес-процесів у підприємствах, що застосовують в управлінні своєю 

діяльністю концепцію BPM, може бути організована на основі того, як 

поводяться з вихідним кодом програмного забезпечення у проектах з розробки 

програмних продуктів. Відповідно до цієї ідеї, процес управління версіями 

моделей бізнес-процесів (рисунок 4.3) не буде суттєво відрізнятися від 

«класичного» процесу роботи з системою управління версіями Git. Також 

спрощує задачу те, що сучасні методології моделювання бізнес-процесів, 

зокрема BPMN, дозволяють зберігати файли моделей у вигляді документів, в 

основі яких полягає мова XML (XPDL, BPMN 2.0, тощо). Одним з прикладів 

використання системи управління версіями Git для управління колекціями 

моделей бізнес-процесів є досвід компанії Camunda – розробника програмних 

рішень у галузі процесного управління [139]. Дана організація використовує 

сервіс GitHub як хостинг для репозиторію Git, що містить моделі різних бізнес-

процесів, представлені у форматі BPMN 2.0, створені під час навчальних 
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тренінгів у компанії та які можуть бути вільно використані для проведення 

досліджень. 

 

 

Рисунок 4.3 – Діаграма послідовності для процесу застосування інформаційної 

технології 

 

Очікується, що моделі бізнес-процесів можуть створюватися різними 

авторами, які будуть використовувати відокремлені та незалежні один від 

одного локальні репозиторії моделей бізнес-процесів, відповідно до принципів 

децентралізації, за якими функціонує Git. Таким чином, різні автори повинні 

завантажувати («push» – у термінах системи управління версіями Git) свої 

моделі бізнес-процесів до віддаленого центрального репозиторію. Даний 

процес дуже схожий на процес поводження розробників програмного 

забезпечення з вихідним програмним кодом. Відповідно, аналогічно тому, як 

практика постійної інтеграції (Continuous Integration) призначена для 

вдосконалення якості програмного забезпечення, надаючи значущі метрики, які 

допомагають інженерам з програмного забезпечення підвищувати якість 

створюваних продуктів [140], запропонований метод аналізу та вдосконалення 
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структури бізнес-процесів, відповідні моделі та інформаційна технологія 

призначені для підвищення якості структури бізнес-процесів. 

 

4.1.2. Архітектура інформаційної технології 

Проектування архітектури інформаційної технології було здійснено за 

допомогою мови Archimate (рисунок 4.4). 

 

 

Рисунок 4.4 – Архітектура інформаційної технології 

 

Archimate являє собою графічну мову, яка включає набір понять для 

опису архітектури підприємства ADL (Architecture Description Language) та 

фреймворк, який представляє логічну структуру для класифікації даної 

інформації [140]. Хоча в цілому мова Archimate призначена для опису усіх 

архітектурних доменів підприємства згідно з методологією TOGAF [43], тобто 

бізнес-архітектури, архітектури застосувань і даних, а також технічної 

інфраструктури, архітектура інформаційної технології аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів (рисунок 4.4) була побудована саме на основі 
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елементів двох останніх рівнів – архітектури застосувань і даних, а також 

технічної інфраструктури. 

В ролі основних елементів спроектованої архітектури інформаційної 

технології використовуються: 

1) вузол або ресурс (node) – робоче місце (Workstation), інструмент 

бізнес-аналітики Microsoft Power BI Desktop, веб-браузер (Web Browser), сервер 

системи управління версіями Git (Git Remote Server), сервер аналізу та 

вдосконалення моделей бізнес-процесів (Business Process Model Analysis and 

Improvement Server), веб-фреймворк Spark Java (Spark Java Web Framework), 

екземпляр системи управління базами даних MySQL (MySQL Instance); 

2) системне програмне забезпечення (system software) – робочий каталог 

системи управління версіями (Workspace), локальний репозиторій системи 

управління версіями (Git Local Repository), центральний репозиторій системи 

управління версіями (Git Remote Repository), бібліотека JQuery (JQuery Library), 

бібліотека Apache Jena API, бібліотека Camunda BPMN API; 

3) програмний інтерфейс (application interface) – веб-орієнтований 

програмний інтерфейс (Web API) на основі протоколу HTTP (HyperText 

Transfer Protocol); 

4) програмний компонент (application component) – база даних моделей 

бізнес-процесів (Process Model Database), аналітична приладова панель 

(Analytics Dashboard), HTML веб-сторінки (HTML Web Pages), програмне 

забезпечення аналізу та вдосконалення моделей бізнес-процесів (Business 

Process Model Analysis and Improvement Software). 

Як продемонстровано на рисунку 4.4, метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів реалізовано з використанням платформи Java. Це 

рішення обґрунтовується значними перевагами програмної платформи Java, 

серед яких незалежне від платформи обчислювальне середовище, а також 

вільна ліцензія на програмне забезпечення [141]. 

Наступні інструменти було використано для створення програмного 

забезпечення (компонент «Business Process Model Analysis and Improvement 



 

 

120 

Software»), яке реалізує метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-

процесів, бази даних (компонент «Process Model Database»), а також для 

створення інструменту візуалізації (компонент «Analytics Dashboard»), 

призначеного для демонстрації отриманих результатів аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів [4]. 

1. Веб-фреймворк Spark Java. Програмне забезпечення, що реалізує метод 

аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, повинне надавати API 

(Application Programming Interface) – програмний інтерфейс, що буде 

використовуватися інтерфейсом користувача, який реалізовано у вигляді веб-

застосування (компонент «HTML Web Pages»), а також у вигляді аналітичної 

приладової панелі (компонент «Analytics Dashboard») на базі інструменту 

бізнес-аналітики Microsoft Power BI Desktop, як джерела даних щодо 

результатів аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, які 

необхідно продемонструвати користувачу. Spark є легковагою бібліотекою, яка 

може використовуватися для розробки програмного забезпечення з метою 

швидкого та простого створення необхідного API. Дана бібліотека 

використовує нові можливості мови Java 8 та прискорює веб-розробку на основі 

Java, оскільки не використовує XML-файли конфігурації та анотації, потребує 

мінімальних зусиль для налаштування, а також забезпечує виразний синтаксис 

вихідного коду [142]. 

2. Система управління базами даних MySQL. MySQL це реляційна 

система управління базами даних (СУБД) з відкритим вихідним кодом та 

безкоштовно розповсюджувана. Дана СУБД надає швидкий, стабільний сервер 

SQL баз даних, який підтримує багатокористувацьку взаємодію та 

багатопоточність. Основними причинами використання СУБД MySQL для 

організації бази даних моделей бізнес-процесів є швидкість, надійність та 

простота використання [143]. 

3. Інструмент бізнес-аналітики Microsoft Power BI Desktop. Power BI – це 

провідний інструмент Business Intelligence (випереджає інші інструменти, такі 

як QlikView та Tableau) згідно з «Gartner’s Magic Quadrant for Analytics and 
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Business Intelligence Platforms» [144]. Безкоштовна версія інструменту Microsoft 

Power BI Desktop може використовуватися з різними джерелами даних, а його 

інтерактивні панелі дозволяють демонструвати дані в режимі реального часу. 

Розглянута архітектура інформаційної технології (рисунок 4.4), що 

розробляється, базується на еталонній архітектурі репозиторію моделей бізнес-

процесів (рисунок 4.5) [7, 10]. 

 

 

Рисунок 4.5 – Еталонна архітектура репозиторію моделей бізнес-процесів 
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Рівні зберігання (Storage) та управління даними (Data Management) 

визначають систему управління версіями (Git), базу даних моделей бізнес-

процесів (MySQL), а також фреймворк управління знаннями про бізнес-

процеси, що зберігаються (Apache Jena). Рівень управління (Business Logic) 

визначає інструменти завантаження моделей бізнес-процесів (Process Model 

Storing), розрахунку метрик (Event Processing), вдосконалення структури бізнес-

процесів (Process Model Analysis and Enhancement Recommendations), пошуку 

подібних моделей бізнес-процесів (Process Model Database Search, Process Model 

Semantic Similarity). Рівень презентації (Presentation) містить елементи 

графічного інтерфейсу користувача, у тому числі приладові панелі (Dashboard) 

для підтримки прийняття рішень про необхідність аналізу та підвищення якості 

структури проаналізованих моделей бізнес-процесів [10]. 

 

4.1.3. Формат вихідної інформації про структуру бізнес-процесів 

Відповідно до вищесказаного, очікується, що моделі бізнес-процесів 

зберігаються у формі колекції документів у системі управління версіями Git або 

іншій розподіленій або централізованій системі управління версіями (SVN, 

CVS тощо). Це означає, що фізично такі колекції зберігаються у вигляді 

каталогів з файлами або, можливо, у вигляді ієрархії каталогів з файлами у 

конкретних форматах (формати на основі XML, такі як XPDL, BPMN 2.0 та 

інші), які представляють структуру бізнес-процесів. Оскільки BPMN 2.0 став 

фактично стандартом моделювання бізнес-процесів, який визначає нотацію, 

метамодель та формат обміну між інформаційними системами [145], модуль 

вилучення даних розробленої інформаційної технології призначений для 

роботи саме з цим форматом. 

З іншого боку, є менш популярні, але все ще достатньо розповсюджені 

нотації EPC, IDEF0 та DFD, які не мають стандартних форматів файлів для 

обміну моделями бізнес-процесів між інформаційними системами. Таким 

чином, пропонується застосовувати формат BPMN 2.0 для представлення не 

тільки моделей бізнес-процесів у нотації BPMN, але й моделей бізнес-процесів 
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у нотаціях EPC, IDEF0 та DFD. Звичайно, такий підхід не є новим, і дане 

рішення базується на вже існуючих правилах відображення між відповідними 

елементами нотацій моделювання бізнес-процесів EPC та BPMN [146]. Обидві 

ці нотації моделювання мають однакову мету – обидві вони використовуються 

для опису потоку управління бізнес-процесом (рисунок 4.5) [146]. 

Формат BPMN 2.0 також пропонує різні елементи, які представляють 

об’єкти даних (Data Object), сховища даних (Data Store) та асоціації 

(Association), які дозволяють цим об’єктам бути використаними як в ролі 

вхідних даних, так і в ролі вихідних даних. Таким чином, відповідність між 

артефактами стандарту BPMN 2.0 та елементами нотації моделювання бізнес-

процесів DFD також продемонстрована на рисунку 4.6. 

 

 

Рисунок 4.6 – Відповідність між артефактами стандарту BPMN 2.0 та 

елементами нотацій моделювання бізнес-процесів EPC та DFD 

 

Далі виникає необхідність визначити відображення між артефактами, які 

визначаються метамоделлю формату BPMN 2.0, та конструкціями нотації 
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моделювання бізнес-процесів IDEF0. Крім дуг, які представляють входи та 

виходи функцій у нотації IDEF0, існує також два додаткові типи вхідних дуг, 

які слід позначати на діаграмі, щоб представити регламент виконання бізнес-

процесу (дуги управління) та ресурси бізнес-процесу (дуги механізмів). Тому ці 

об’єкти слід ідентифікувати деяким чином. Найпростіший та водночас дієвий 

спосіб полягає у використанні префіксів для назв таких об’єктів: «C_» та «M_» 

для об’єктів управління та механізмів відповідно (рисунок 4.7). 

 

 

Рисунок 4.7 – Відповідність між артефактами стандарту BPMN 2.0 та 

елементами нотації моделювання бізнес-процесів IDEF0 

 

Однак такий підхід може не користуватися великим попитом через 

надзвичайну популярність діаграм BPMN [96]. Тим не менш, той самий широко 

розпізнаваний формат опису моделей бізнес-процесів BPMN 2.0 (оскільки не 

існує стандартизованих форматів для обміну моделями процесів, описаних за 

допомогою нотацій IDEF0 та DFD, тоді як позначення EPC не настільки 

популярні як BPMN і не мають відкритого уніфікованого формату файлів 

обміну) може використовуватися для опису бізнес-процесів з різних точок зору 

та з різною деталізацією згідно з уже відомими та надійними правилами 

функціонального моделювання (IDEF0) та моделювання потоку даних (DFD). 
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Під час використання розробленої інформаційної технології необхідно 

лише змінити розширення файлу з «bpmn» на «epc», «idef0» або «dfd» 

відповідно. Таким чином, розширення файлу використовується програмним 

забезпеченням, що реалізує метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-

процесів (компонент «Business Process Model Analysis and Improvement 

Software»), для обробки файлу відповідно до очікуваної нотації моделювання 

бізнес-процесів. 

 

4.1.4. Особливості вилучення, обробки та збереження інформації про 

структуру бізнес-процесів 

API моделі BPMN (бібліотека Camunda BPMN API) дозволяє легко 

вилучати інформацію з існуючого файлу опису структури бізнес-процесу, 

редагувати існуюче визначення структури бізнес-процесу або створювати 

абсолютно новий опис структури бізнес-процесу без необхідності ручного 

парсингу XML-документа [147]. Цей API використовується для вилучення 

визначення бізнес-процесу процесу з документа у форматі BPMN 2.0 та 

формування графу BPModel  (детальне визначення цього графу наводиться у 

підрозділі 2.2) з урахуванням визначеного формату вхідних даних та необхідної 

нотації моделювання бізнес-процесів (рисунки 4.6 та 4.7). 

Метамодель структури бізнес-процесу, що відповідає розглянутим 

нотаціям моделювання бізнес-процесів BPMN, EPC, IDEF0 та DFD, а також 

визначеному формальному опису структури бізнес-процесу на основі 

розміченого орієнтованого графа BPModel  наведена на рисунку 4.8 [15]. 

Графи формуються за допомогою вільно розповсюджуваного Java 

фреймворку з відкритим вихідним кодом Apache Jena, призначеного для 

побудови семантичних застосувань, що працюють з семантичною павутиною 

(Semantic Web) та пов’язаними даними (Linked Data) [148]. 

За допомогою Apache Jena можна створювати, читати та маніпулювати 

графами опису ресурсів у форматі RDF (Resource Description Framework). RDF 

визначає зв’язану структуру, яка утворює спрямований, розмічений граф, у 
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якому кожне ребро представляє собою іменований зв’язок між двома 

ресурсами, які представляються на основі вузлів графа [57]. 

 

 

Рисунок 4.8 – Метамодель структури бізнес-процесу 

 

Модель RDF базується на твердженнях «суб’єкт-предикат-об’єкт», який є 

зручним для машинної обробки [57]. Набор таких тверджень може бути 

представлений у вигляді розміченого орієнтованого графа [7]. Дана властивість 

робить модель RDF найбільш прийнятною для представлення знань у 

порівнянні з іншими реляційними або онтологічними моделями [57]. 

Зберігання тверджень (триплетів) RDF здійснюється на базі реляційних 

баз даних або спеціалізованих сховищах, які називаються triplestore (дослівно 

«сховища триплетів»). Фреймворк Apache Jena являє собою рішення з 

відкритим вихідним кодом та включає усі необхідні компоненти для зберігання 

та роботи з графами у форматі RDF [10, 148]. 

Запропонована схема RDF, яка використовується для опису структури 

бізнес-процесу на основі графа RDF, включає наступні класи та властивості 

(рисунок 4.9) [7]. 

Після того, як граф, що описує структуру бізнес-процесу, сформовано, 

виконується обчислення метрик моделі бізнес-процесу і надаються необхідні 
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рекомендації, виникає необхідність збереження отриманих результатів. Як уже 

було зазначено, для цього використовується база даних (рисунок 4.4, 

компонент «Process Model Database») [4]. 

 

 

Рисунок 4.9 – Схема RDF, яка використовується для опису структури бізнес-

процесу 

 

Наведена далі UML діаграма класів демонструє статичну структуру 

програмного забезпечення, що реалізує метод аналізу та вдосконалення 

структури бізнес-процесів, у вигляді основних класів та залежностей між ними 

(рисунок 4.11). 

Клас BPMAIApplication включає єдиний метод main(), який виступає у 

ролі точки входу до застосування. В цьому методі створюються екземпляри 

основних класів розробленого програмного забезпечення та викликаються 

відповідні методи. 

1. ProcessModelImportUtil – клас, який містить методи імпорту даних з 

файлів у форматі BPMN 2.0, які містять визначення структури бізнес-процесів у 

різних нотаціях моделювання (рисунок 4.11): 

1) importModelsFromBPMNDocuments() – метод завантаження даних про 

структуру бізнес-процесів, описаних за допомогою нотації BPMN; 
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2) importModelsFromEPCDocuments() – метод завантаження даних про 

структуру бізнес-процесів, описаних за допомогою нотації EPC; 

3) importModelsFromIDEF0Documents() – метод завантаження даних про 

структуру бізнес-процесів, описаних за допомогою нотації IDEF0; 

4) importModelsFromDFDDocuments() – метод завантаження даних про 

структуру бізнес-процесів, описаних за допомогою нотації DFD. 

2. ProcessModelRDFGraphStorage – клас, який містить методи для роботи 

з визначеннями графів, що описують структуру бізнес-процесів, у форматі RDF 

(рисунок 4.11): 

1) loadModels() – метод формування графів у форматі RDF на основі 

завантажених моделей бізнес-процесів; 

2) getGraph() – метод вилучення графу, що описує структуру бізнес-

процесу. 

3. ProcessModelAnalysisUtil – клас, який містить методи для роботи з 

описами структури завантажених бізнес-процесів з метою їх аналізу та 

подальшого вдосконалення (рисунок 4.11): 

1) transformToModel() – метод перетворення визначення структури 

аналізованого бізнес-процесу, яка подана у вигляді RDF-графа, на об’єктну 

модель відповідно до рисунку 4.7 з метою її подальшої обробки; 

2) analyzeModel() – метод розрахунку метрик моделі бізнес-процесу та 

формування рекомендацій щодо її вдосконалення; даний метод викликає 

методи інших класів (наприклад, NodesOptimization, ConnectorsOptimization, 

FunctionsOptimization, RoutingOptimization, Model Density, NodesSubsetsUtil, 

ConnectorsMismatch), які реалізують розрахунки метрик та вирішення задач 

оптимізації з метою формування рекомендацій щодо підвищення якості 

структури аналізованих бізнес-процесів (рисунок 4.10). 

4. ProcessModelAnalysisResultsPartition – клас, якій містить методи, 

призначені для групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю з точки 

зору відповідності правилам побудови (рисунок 4.11): 
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1) partitionModels() – метод групування моделей бізнес-процесів за їх 

подібністю з точки зору відповідності правилам побудови (відповідно до 

підрозділу 3.4); 

2) getModelGroups() – метод вилучення отриманих груп подібних моделей 

бізнес-процесів. 

 

 

Рисунок 4.10 – Класи розрахунку метрик та формування рекомендацій 

 

5. Класи та інтерфейси з пакету «edu.bpmanalysis.web.model» містять 

методи для роботи з базою даних моделей бізнес-процесів (рисунок 4.11): 

1) інтерфейс ProcessModelRepository та його відповідна реалізація 

ProcessModelRepositoryMySQL дозволяє працювати з даними про структуру 

завантажених моделей бізнес-процесів; 

2) інтерфейс AnalysisResultsRepository та його відповідна реалізація 

AnalysisResultsRepositoryMySQL дозволяє працювати з результатами аналізу та 

підвищення якості структури бізнес-процесів; 

3) інтерфейс RecommendationsRepository та його відповідна реалізація 

RecommendationsRepositoryMySQL дозволяє працювати з рекомендаціями, 

отриманими в результаті аналізу структури бізнес-процесів; 

4) інтерфейс PartitionRepository та його відповідна реалізація 

PartitionRepositoryMySQL дозволяє працювати з даними про групи подібних 

моделей бізнес-процесів з точки зору їх відповідності правилам побудови. 

Структура зазначених класів та їх методи продемонстровані нижче за 

допомогою відповідної UML діаграми (рисунок 4.11) [133]. 
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Рисунок 4.11 – Основні класи програмного забезпечення, яке реалізує метод 

аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів 

 

Клас NonLinearConjugateGradientOptimizer (рисунок 4.10) належить до 

бібліотеки Apache Commons, метою якої є надання Java-компонентів різного 

призначення, придатних до повторного використання [149]. Даний клас 

NonLinearConjugateGradientOptimizer належить до компоненту Math, який 

містить реалізації методів математики та статистики, що використовуються для 

вирішення найбільш поширених проблем, але які недоступні у мові 
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програмування Java за замовченням [149]. Таким чином, на основі класу 

NonLinearConjugateGradientOptimizer було розроблено відповідні класи 

(рисунок 4.10), що реалізують оптимізацію на основі методу градієнтного 

спуску (розглянуті у пункті 3.2.2) та використовуються для вирішення 

оптимізаційних задач (розглянуті у пункті 3.2.1), які призначені для 

формування рекомендацій щодо підвищення якості структури проаналізованих 

бізнес-процесів. 

Під час проектування бази даних було використано схему «зірка», що 

обумовлено необхідністю застосування бази даних для підтримки вирішення 

задач аналітичної обробки отриманих результатів. Схема «зірка» визначає два 

типи таблиць у сховищі даних – «виміри», за якими можуть групуватися дані 

про виконання того чи іншого процесу – «факти» [150]. Структура бази даних 

моделей бізнес-процесів, яка призначена для зберігання отриманих результатів 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, продемонстрована на 

рисунку 4.12 [4]. 

 

 

Рисунок 4.12 – Структура бази даних моделей бізнес-процесів 
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Наведена вище структура бази даних (рисунок 4.12) містить наступні 

сутності та атрибути (додаток Б, таблиця Б.1): 

1) «f_recommendations» – таблиця, яка містить рекомендації, отримані в 

результаті аналізу моделей бізнес-процесів з метою підвищення їх якості; 

2) «d_model» – таблиця, яка містить дані про моделі бізнес-процесів, що 

аналізуються, призначені для подальшого групування та агрегації результатів 

аналізу та підвищення якості моделей бізнес-процесів за певними моделями; 

3) «f_partition» – таблиця, яка містить дані про характеристики 

проаналізованих моделей бізнес-процесів з точки зору їх відповідності 

правилам побудови структури бізнес-процесів 1 – 5 з метою забезпечення 

подальшого групування подібних за цими характеристиками моделей бізнес-

процесів згідно з викладеною у підрозділі 3.3 схемою; 

4) «d_notation» – таблиця, яка містить дані про нотації моделей бізнес-

процесів, призначені для подальшого групування та агрегації результатів 

аналізу та підвищення якості моделей бізнес-процесів за певними нотаціями 

моделювання; 

5) «f_analysis» – таблиця, яка містить дані про результати аналізу моделей 

бізнес-процесів – значення метрик (підрозділ 2.2) та критерію якості (підрозділ 

2.3); 

6) «d_features» – таблиця, яка містить дані про певні характеристики 

моделей бізнес-процесів з їх описом, призначені для подальшого групування та 

агрегації результатів аналізу та підвищення якості моделей бізнес-процесів за 

наборами характеристик щодо відповідності правилам побудови структури 

бізнес-процесів 1 – 5; 

7) «d_time» – таблиця, яка містить дані про час виконання аналізу 

моделей бізнес-процесів, призначені для подальшого групування та агрегації 

результатів аналізу та підвищення якості моделей бізнес-процесів за вимірами 

часу. 
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4.1.5. Представлення отриманих результатів аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів 

Процес застосування інформаційної технології аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів (рисунок 4.1) починається з побудови (або 

редагування) моделей бізнес-процесів за допомогою сторонніх засобів бізнес-

моделювання (додаток А, таблиця А.1). Згідно із запропонованим форматом 

вихідної інформації про структуру бізнес-процесів (пункт 4.1.3), файли, що 

описують структуру бізнес-процесів пропонується створювати на основі 

формату BPMN 2.0, який став фактично стандартом для опису бізнес-процесів 

та обміну визначеннями бізнес-процесів між інформаційними системами 

(рисунок 4.13) [145]. 

 

 

Рисунок 4.13 – Формування вихідної інформації про структуру бізнес-процесів 

на базі BPMN 2.0 

 

Наступним кроком процесу застосування інформаційної технології 

(рисунок 4.1) є завантаження моделей бізнес-процесів та розрахунок 

відповідних метрик (рисунок 4.14). Цей етап виконується за допомогою 

бібліотеки Camunda BPMN API [147], яка надає зручні інтерфейси для обробки 

документів у форматі BPMN 2.0, які містять визначення структури бізнес-

процесів. Набір моделей бізнес-процесів зберігається у локальному робочому 

каталозі системи управління версіями Git, з якого програмне забезпечення 
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(компонент Business Process Model Analysis and Improvement Software на 

рисунку 4.4) вилучає файли моделей бізнес-процесів для подальшої обробки. 

 

 

Рисунок 4.14 – Завантаження моделей бізнес-процесів та розрахунок 

відповідних метрик 

 

Результати аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів 

доступні для відображення на основі веб-інтерфейсу (компонент HTML Web 

Pages, рисунок 4.4) та аналітичної приладової панелі (компонент Analytics 

Dashboard, рисунок 4.4), реалізованої засобами інструменту інтелектуального 

аналізу даних Power BI, через веб-орієнтований програмний інтерфейс 

(інтерфейс Web API, рисунок 4.4), реалізований за допомогою Java веб-

фреймворку Spark. Розроблений API повертає документи у форматі JSON 

(JavaScript Object Notation) (рисунок 4.15), замість того, щоб дозволити 

застосуванням бізнес-аналітики та звітування звертатися безпосередньо до бази 

даних. JSON є простим форматом обміну даними, який є зручним для читання 

та написання як людиною, так і комп’ютером. Крім того, JSON є підмножиною 

мови програмування JavaScript, що значно спрощує подальшу обробку 

документів JSON, отриманих через API, у клієнтському веб-застосуванні [151]. 

Такий підхід дозволяє використовувати програмне забезпечення аналізу та 

вдосконалення структури бізнес-процесів з різними клієнтськими програмами, 
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включаючи веб-сторінки (через код JavaScript, який отримує дані у форматі 

JSON з сервера) або інші засоби бізнес-аналітики (BI), які не підтримують 

взаємодію з базою даних, яка функціонує на основі СУБД MySQL, як з 

джерелом даних або потребують сторонньої бібліотеки для встановлення 

з’єднання з базою даних. 

 

 

Рисунок 4.15 – Структура Web API інформаційної технології 

 

Третім етапом процесу (рисунок 4.1) застосування інформаційної 

технології є аналіз моделі бізнес-процесу та формування рекомендацій щодо її 

вдосконалення з метою підвищення якості структури бізнес-процесу. 

Узагальнені результати аналізу, доступні за допомогою HTTP-запиту 

«/bpmai/api» на основі методу GET, надають дані про загальну кількість 

проаналізованих моделей бізнес-процесів, про кількість коректних та 

некоректних моделей з точки зору їх відповідності правилам побудови 1 – 5, а 



 

 

136 

також про кількість моделей з порушеннями певних правил побудови 

структури бізнес-процесів, описаних у підрозділі 2.1. Ці дані відображаються за 

допомогою аналітичної приладової панелі (компонент Analytics Dashboard, 

рисунок 4.4), реалізованої на основі інструменту бізнес-аналітики Microsoft 

Power BI (рисунок 4.16). 

 

 

Рисунок 4.16 – Аналітична приладова панель з узагальненими результатами 

аналізу моделей бізнес-процесів 

 

Наведену структуру та склад аналітичної приладової панелі було обрано 

на основі рекомендацій, представлених у роботі [12]. Таким чином, вважається, 

що найбільш придатними для візуалізації даних на аналітичних приладових 

панелях є наступні індикатори (таблиця 4.2). Наведені значення 

інформативності були отримані на основі опитування користувачів засобів 

бізнес-аналітики та звітування, результати якого представлені у дослідженні 

ринку BI-інструментів [66]. Нормалізовані значення важливості індикаторів 

були розраховані на основі значень їх інформативності, а також було визначено 

розміри засобів візуалізації відносно простору, який вони мають займати на 

аналітичній приборній панелі [12]. 



 

 

137 

Таблиця 4.2 – Інформативність та розмір засобів візуалізації даних 

Засіб візуалізації даних Інформативність Важливість Розмір 

Стовбчаста діаграма 53% 0.37 0.35 

Лінійний графік 46% 0.32 0.25 

Діаграма розсіювання 23% 0.16 0.25 

Індикатор годинникового типу 12% 0.08 0.20 

Кругова діаграма 10% 0.07 0.20 

 

Щодо відповідності показників певним типам даних та, відповідно, 

індикаторам, які необхідно представляти на приборній панелі, у роботі [9] було 

запропоновано використовувати семантичні мережі для визначення 

відповідності «показник – індикатор» [152]. 

В ролі показників (рисунок 4.16) виступають: 

1) загальна кількість проаналізованих моделей бізнес-процесів (сума 

кількості коректних моделей та кількості моделей з помилками); 

2) кількість моделей бізнес-процесів за порушеннями правил побудови 1 

– 5 (Models by errors); 

3) кількість моделей бізнес-процесів, згрупованих за їх подібністю щодо 

відповідності правилам 1 – 5 (Models partitioned into groups). 

До типів даних показників відносяться: 

1) композиційні дані – кількісний опис частин деякого цілого; 

2) категорійні дані – агрегування окремих спостережень в групи; 

3) порівняльні дані – між об’єктами, явищами або групами даних; 

4) розподіл даних – кореляція між двома змінними; 

5) відношення між цільовим та фактичним значеннями. 

Таким чином, визначаються наступні відношення: 

   ,1,0,1,0  IndicatorDataTypeDataTypeMeasure  

на основі яких, за допомогою логічного виведення на семантичній мережі, 

можна отримати відношення  1,0 IndicatorMeasure  [152], де Measure  – 

показник, DataType  – тип даних, Indicator  – індикатор (графік або діаграма). 

Дане відношення визначає відповідність між показниками та індикаторами, що 

можуть бути використані для їх відображення на аналітичній приборній панелі. 
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Остаточний склад запропонованої приборної панелі, яка демонструє 

узагальнені результати аналізу моделей бізнес-процесів (рисунок 4.16), був 

визначений на основі вирішення оптимізаційної задачі, яка була спочатку 

запропонована у роботі [12] і далі розвинута у роботі [9]. Дана задача належить 

до задач комбінаторної оптимізації, вона була вирішена засобами табличного 

процесор OpenOffice Calc (додаток В, рисунок В.1). 

В ролі вхідних даних для даної оптимізаційної задачі були використані 

вагові коефіцієнти важливості та розміру індикаторів (таблиця 4.2), а також 

дані про відповідність між показниками та індикаторами, отримані на основі 

виведення на семантичній мережі [9]. У обмеженнях визначається, що кожний 

показник повинен бути відображений на панелі індикаторів тільки один раз, а 

сума допустимих розмірів використаних індикаторів не повинна перевищувати 

1.0 – один екран пристрою користувача (рисунок В.1). 

В результаті вирішення задачі формування аналітичної приладової панелі 

було визначено засоби візуалізації, які необхідно включити до її складу 

(рисунок 4.16). За допомогою стовбчастих діаграм демонструються показники, 

що демонструють групування проаналізованих моделей за типами помилок та 

за їх подібністю, тоді як за допомогою кругової діаграми зображено кількості 

коректних та помилкових моделей як складові загальної кількості 

проаналізованих моделей бізнес-процесів (рисунок 4.16). 

Детальні результати аналізу та формування рекомендацій щодо 

підвищення якості структури бізнес-процесів, доступні через HTTP-запит 

«/bpmn/api/models» на основі методу GET, надають інформацію про метрики 

(підрозділ 2.2), про відповідність аналізованої моделі правилам побудови 

моделей бізнес-процесів на основі узагальненого критерію якості (визначеного 

у підрозділі 2.3), а також рекомендації щодо підвищення якості структури 

бізнес-процесів (підрозділ 3.2). Дана інформація демонструються за допомогою 

інтерфейсу користувача (компоненти HTML Web Pages та JQuery Library, 

рисунок 4.4) на основі веб-застосування (рисунок 4.17). 
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Рисунок 4.17 – Аналіз моделі бізнес-процесу та формування рекомендацій щодо 

її вдосконалення 

 

Четвертий етап процесу (рисунок 4.1) застосування інформаційної 

технології полягає у групуванні моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови 1 – 5 (підрозділ 3.3). Результати групування 

наводяться після сформованих рекомендацій у формі посилань на подібні 

моделі бізнес-процесів; надається можливість фільтрації визначених подібних 

моделей за їх назвою та/або описом з метою відбору бізнес-процесів тієї ж 

галузевої приналежності (рисунок 4.18). 

 

 

Рисунок 4.18 – Результати групування подібних за відповідністю правилам 

побудови моделей бізнес-процесів 

 

Перелік використаних програмних засобів наведено у додатку Е. 
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4.2. Вихідна інформація для проведення контрольних розрахунків 

 

Перевірка працездатності розробленої інформаційної технології була 

виконана за допомогою заздалегідь підготовлених моделей бізнес-процесів (у 

форматі BPMN 2.0 відповідно до підходу, наведеного у пункті 4.1.3), які 

містять навмисно допущені структурні помилки різних типів – так звані «анти-

патерни» моделювання. Результати аналізу моделей бізнес-процесів у різних 

нотаціях, які порушують правила моделювання 1 (загальна кількість вузлів та 

кількість функцій), 3 (кількість початкових та кінцевих подій) та 5 

(використання з’єднувачів типу OR), а також отримані рекомендації щодо 

підвищення їх якості, наведені у таблиці 4.3 [4]. 

 

Таблиця 4.3 – Моделі бізнес-процесів, які містять структурні помилки щодо 

кількості елементів 

Модель Нотація N  F  
s

E  
e

E  
or

C  Рекомендації щодо 

підвищення якості 

basic-01 BPMN 32 30 1 1 0 Видалити один елемент 

basic-02 BPMN 7 0 1 1 0 Додати одне завдання 

basic-

03a 

BPMN 3 2 0 1 0 Додати одну початкову 

подію 

basic-

03b 

BPMN 6 2 2 1 0 Видалити одну 

початкову подію 

basic-

04a 

BPMN 3 2 1 0 0 Додати одну кінцеву 

подію 

basic-

04b 

BPMN 6 2 1 2 0 Видалити одну кінцеву 

подію 

basic-05 BPMN 8 4 1 1 2 Видалити два 

з’єднувача типу OR 

basic-06 IDEF0 17 7 0 0 0 Видалити одну функцію 

basic-07 IDEF0 7 2 0 0 0 Додати одну функцію 

basic-08 DFD 13 8 0 0 0 Видалити одну роботу 

basic-09 DFD 5 0 0 0 0 Додати одну роботу 

 

Результати аналізу та отримані рекомендації щодо підвищення якості 

моделей бізнес-процесів, які містять помилки, допущені під час з’єднання 

елементів (правило 2 щодо дотримання рекомендованої кількості дуг, з’єднаних 
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з вузлами моделі бізнес-процесу, та правило 4 щодо відповідності з’єднанням 

розгалужень відповідних типів і навпаки), наведені у таблиці 4.4 [4]. 

 

Таблиця 4.4 – Моделі бізнес-процесів, які містять структурні помилки щодо 

з’єднання елементів між собою 

Модель Нотація C

b
K  F

b
K  MM  Рекомендації щодо підвищення 

якості 

advanced-

01a 

BPMN 1 0 0 З’єднати одну дугу зі з’єднувачем 

XOR 

advanced-

01b 

BPMN 0.33 0 0 Від’єднати одну дугу від з’єднувача 

XOR 

advanced-

02a 

BPMN 0 0.67 0 З’єднати одну вхідну дугу із 

завданням «task 1» 

З’єднати одну вихідну дугу із 

завданням «task 0» 

advanced-

02b 

BPMN 0 0.67 0 З’єднати одну вихідну дугу із 

завданням «task 2» 

З’єднати одну вхідну дугу із 

завданням «task 3» 

advanced-

02c 

BPMN 0 0.25 1 Від’єднати одну вхідну дугу від 

завдання «task 4» 

Видалити одне розгалуження XOR 

або додати 1 злиття XOR 

advanced-

02d 

BPMN 0 0.25 1 Від’єднати одну вихідну дугу від 

завдання «task 1» 

Додати одне розгалуження XOR або 

видалити 1 злиття XOR 

advanced-

03a 

BPMN 0 0 1 Видалити одне розгалуження XOR 

або додати одне злиття XOR 

advanced-

03b 

BPMN 0 0 1 Додати одне розгалуження XOR або 

видалити одне злиття XOR 

advanced-

03c 

BPMN 0 0 1 Видалити одне розгалуження AND 

або додати одне злиття AND 

advanced-

03d 

BPMN 0 0 1 Додати одне розгалуження AND або 

видалити одне злиття AND 

advanced-

04a 

IDEF0 0 0.25 0 Від’єднати одну вхідну дугу від 

функції «function 4» 

advanced-

04b 

IDEF0 0 0.25 0 Від’єднати одну вихідну дугу від 

функції «function 1» 

advanced-

04c 

IDEF0 0 0.25 0 Від’єднати одну дугу управління від 

функції «function 1» 
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Закінчення таблиці 4.4 

Модель Нотація C

b
K  

F

b
K  MM  Рекомендації щодо підвищення 

якості 

advanced-

04d 

IDEF0 0 0.25 0 Від’єднати одну дугу механізму від 

функції «function 1» 

advanced-

05a 

IDEF0 0 0.25 0 З’єднати одну вихідну дугу з 

функцією «function 1» 

advanced-

05b 

IDEF0 0 0.25 0 З’єднати 1 дугу управління з 

функцією «function 1» 

advanced-

05c 

IDEF0 0 0.25 0 З’єднати 1 дугу механізму з 

функцією «function 1» 

advanced-

06 

DFD 0 0.33 0 Від’єднати 1 вхідну дугу від роботи 

«process 2» 

advanced-

07 

DFD 0 0.33 0 Від’єднати 1 вихідну дугу від роботи 

«process 1» 

 

Підготовлені моделі бізнес-процесів у кількості 33, 30 з яких наведено 

вище у таблицях 4.3 та 4.4, були використані для перевірки працездатності 

розробленої інформаційної технології. Усі «анти-патерни», присутні у даних 

моделях бізнес-процесів, були виявлені та усунуті за допомогою розроблених 

методу та моделей. Моделі бізнес-процесів у нотації EPC не були розглянуті, 

оскільки, як правило, вони повинні відповідати тим же вимогам до структури 

потоку управління, що і моделі бізнес-процесів у нотації BPMN. Відповідні 

рекомендації щодо підвищення якості, наведені у таблицях 4.3 та 4.4. Серед 33 

проаналізованих моделей бізнес-процесів лише 3 моделі не містять навмисно 

допущених структурних помилок (таблиця 4.5), для них отримано висновок 

«Підвищення якості не потрібно» [4]. Для перевірки результатів контрольних 

розрахунків застосовано метод спрямованого перебору. Отримані результати 

співпали з результатами оптимізації, отриманими на основі використання 

методу градієнтного спуску. 

Таким чином, розроблена інформаційна технологія, що базується на 

розроблених методі та моделях, є працездатною і може бути застосована для 

аналізу та підвищення якості структури реальних бізнес-процесів. Моделі 

бізнес-процесів, використані для перевірки працездатності інформаційної 

технології, вихідний код програмного забезпечення аналізу, SQL-запити для 
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створення бази даних та файл панелі індикаторів для Power BI доступні у 

репозиторії GitHub [153]. Моделі бізнес-процесів, що містять найбільш типові 

структурні помилки, використані для перевірки працездатності розробленої 

інформаційної технології, наведено у додатку Г. 

 

Таблиця 4.5 – Моделі бізнес-процесів, які не містять помилок 

Модель Нотація N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  

or
C  MM  

correct-01 BPMN 8 4 0 0 1 1 0 0 

correct-02 IDEF0 11 4 0 0 0 0 0 0 

correct-03 DFD 7 3 0 0 0 0 0 0 

 

Для перевірки інформаційної технології на повнорозмірній вихідній 

інформації були використані наступні моделі бізнес-процесів: 

1) колекція діаграм BPMN (у вигляді файлів у форматі BPMN 2.0), 

створених в рамках тренінгів з вивчення нотації BPMN, проведених компанією 

Camunda (учасникам тренінгу було надано текстові описи бізнес-процесів 

різної галузевої приналежності) – 209 моделей BPMN [154]; 

2) структура бізнес-процесів планування та здійснення проектних робіт, 

визначена еталонною моделлю діяльності підприємства згідно зі стандартом 

ISO 9001 – 12 графічних моделей, з яких 5 моделей IDEF0, 3 моделі BPMN, 2 

моделі EPC та 2 моделі DFD (попередньо було підготовлено файли з даними 

моделями бізнес-процесів у форматі BPMN 2.0 відповідно до підходу, 

наведеного у пункті 4.1.3) [155, 156]; 

3) моделі бізнес-процесів різної галузевої приналежності, створені в 

рамках співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ», розроблені у 

нотаціях IDEF0 (2 діаграми бізнес-процесів верхнього рівня), BPMN (8 діаграм) 

та DFD (4 діаграми); 

4) моделі бізнес-процесів, які були побудовані у нотації IDEF0 (3 моделі) 

в рамках аналізу діяльності відділу зовнішньоекономічних зв’язків Інституту 

монокристалів НАН України. 

Проаналізовані моделі та їх вдосконалені варіанти наведені у додатку Г. 
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4.3. Аналіз результатів дослідження 

 

За допомогою розроблених моделей та інформаційної технології було 

виконано аналіз та підвищення якості моделей бізнес-процесів, які входять до 

чотирьох наборів вихідних даних, зазначених у попередньому підрозділі. 

Узагальнені результати аналізу моделей бізнес-процесів (рисунок 4.19), 

створених в рамках тренінгів з вивчення нотації BPMN компанії Camunda, 

демонструють, що з 209 проаналізованих моделей лише 97 не потребують 

підвищення їх якості. 

 

 

Рисунок 4.19 – Результати аналізу моделей бізнес-процесів, створених в рамках 

тренінгів компанії Camunda 

 

До найбільш типових помилок моделювання бізнес-процесів, присутніх у 

даному наборі моделей, можна віднести: 

1) невідповідність з’єднань (join) та розгалужень (split) того ж самого 

типу, 0MM  – порушення правила 4 (66 моделей зі 112, 58.92%); 

2) використання декількох кінцевих подій, 1
e

E  – порушення правила 3 

(60 моделей зі 112, 53.57%); 
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3) наявність функцій з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0F

b
K  – порушення правила 2 (55 моделей зі 112, 49.1%); 

4) наявність з’єднувачів з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0C

b
K  – порушення правила 2 (45 моделей зі 112, 40.17%). 

Результати групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови демонструють, що до найбільшої групи 

належать моделі, які містять порушення правил 2 (ступені елементів), 3 

(початкові та кінцеві події) та 4 (відповідність з’єднувачів) – 28 моделей; 20 

моделей містять порушення правил 2 (ступені елементів) та 4 (відповідність 

з’єднувачів); 18 моделей містять лише порушення правила 2 (ступені 

елементів); решта 46 моделей розподілені за 11 групами, які містять від 1 до 13 

моделей бізнес-процесів відповідно до комбінацій порушених правил побудови 

1 – 5 (рисунок 4.19). 

Поступове усунення виявлених помилок дозволило підвищити середнє 

значення якості структури бізнес-процесів з 0.77 до 1 (рисунок 4.20). 

 

 

Рисунок 4.20 – Результати підвищення якості моделей бізнес-процесів, 

створених в рамках тренінгів компанії Camunda 

 

Вихідні моделі бізнес-процесів (рисунки Г.1 – Г.3) та їх вдосконалені 

варіанти (рисунки Г.4 – Г.6) наведені у додатку Г. 
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Узагальнені результати аналізу моделей бізнес-процесів (рисунок 4.21) 

планування та здійснення проектних робіт, визначені еталонною моделлю 

діяльності підприємства згідно зі стандартом ISO 9001, демонструють, що з 12 

проаналізованих моделей лише 3 не потребують підвищення їх якості. 

 

 

Рисунок 4.21 – Результати аналізу моделей бізнес-процесів планування та 

здійснення проектних робіт, визначені еталонною моделлю діяльності 

підприємства згідно зі стандартом ISO 9001 

 

До найбільш типових помилок моделювання бізнес-процесів, присутніх у 

даному наборі моделей, можна віднести: 

1) наявність функцій з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0F

b
K  – порушення правила 2 (8 моделей з 9, 88.88%); 

2) невідповідність з’єднань (join) та розгалужень (split) того ж самого 

типу, 0MM  – порушення правила 4 (2 моделі з 9, 22.22%); 

3) наявність з’єднувачів з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0C

b
K  – порушення правила 2 (1 модель з 9, 11.11%). 

Результати групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови демонструють, що до найбільшої групи 
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належать моделі, які містять порушення правила 2 (ступені елементів) – 7 

моделей; 2 моделі містять порушення правил 2 (ступені елементів) та 4 

(відповідність з’єднувачів) (рисунок 4.21). 

Поступове усунення виявлених помилок дозволило підвищити середнє 

значення якості структури бізнес-процесів з 0.64 до 1 (рисунок 4.22). 

 

 

Рисунок 4.22 – Результати підвищення якості моделей бізнес-процесів 

планування та здійснення проектних робіт 

 

Вихідні моделі бізнес-процесів (рисунки Г.7 – Г.9) та їх вдосконалені 

варіанти (рисунки Г.10 – Г.12) наведені у додатку Г. 

Узагальнені результати аналізу моделей бізнес-процесів (рисунок 4.23), 

які були розроблені в рамках співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ 

«ХПІ», демонструють, що з 14 проаналізованих моделей лише одна не потребує 

підвищення її якості. 

До найбільш типових помилок моделювання бізнес-процесів, присутніх у 

даному наборі моделей, належать функції з некоректною кількістю приєднаних 

до них дуг, 0F

b
K  – порушення правила 2 (11 моделей з 14, 84.61%). 

Результати групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови демонструють, що до найбільшої групи 

належать моделі, які містять порушення правила 2 (ступені елементів) – 9 
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моделей; решта 4 моделі розподілені за 3 групами відповідно до комбінацій 

порушених правил побудови 1 – 5 (рисунок 4.23). 

 

 

Рисунок 4.23 – Результати аналізу моделей бізнес-процесів, створених в рамках 

співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ» 

 

Поступове усунення виявлених помилок дозволило підвищити середнє 

значення якості структури бізнес-процесів з 0.64 до 1 (рисунок 4.24). 

 

 

Рисунок 4.24 – Результати підвищення якості моделей бізнес-процесів, 

створених в рамках співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ» 

 

Вихідні моделі бізнес-процесів (рисунки Г.13 – Г.15) та їх вдосконалені 

варіанти (рисунки Г.16 – Г.18) наведені у додатку Г. 
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Узагальнені результати аналізу моделей бізнес-процесів (рисунок 4.25), 

створених в рамках аналізу діяльності відділу зовнішньоекономічних зв’язків 

Інституту монокристалів НАН України, демонструють, що усі три моделі 

потребують підвищення їх якості. 

 

 

Рисунок 4.25 – Результати аналізу моделей бізнес-процесів, створених в рамках 

аналізу діяльності відділу зовнішньоекономічних зв’язків Інституту 

монокристалів НАН України 

 

Усі помилки моделювання бізнес-процесів, присутні у даному наборі 

моделей, пов’язані з наявністю функцій з некоректною кількістю приєднаних 

до них дуг, 0F

b
K  – порушення правила 2. 

Результати групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови демонструють, що усі три моделі віднесено 

до єдиної групи моделей, які містять порушення правила 2 (ступені елементів) 

(рисунок 4.25). Проаналізовані діаграми IDEF0 містять помилки, пов’язані з 

пропущеними та надлишковими інтерфейсними дугами, що негативно впливає 

на якість структури бізнес-процесу, ускладнюючи тим самим її використання. 

Усунення виявлених помилок дозволило підвищити середнє значення 

якості структури бізнес-процесів з 0.52 до 1. 

Вихідні моделі бізнес-процесів (рисунки Г.19 – Г.21) та їх вдосконалені 

варіанти (рисунки Г.22 – Г.24) наведені у додатку Г. 
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Аналіз отриманих результатів дослідження показав, що розроблений 

метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів та розроблені моделі 

1
M , 

2
M , 

3
M , 

4
M , на яких базується інформаційна технологія, на відміну від 

існуючих формальних методів та засобів, які базуються на використанні метрик 

та відповідних порогових значень, дозволяють визначити наявність певних 

помилок у структурі бізнес-процесів (які саме конструкції призводять до 

порушення правил 1 – 5), оцінити якість структури бізнес-процесу на основі 

єдиного кількісного показника (узагальнений критерій якості моделей бізнес-

процесів PMQ ), а також отримати рекомендації щодо її підвищення шляхом 

внесення необхідних змін у кількості відповідних елементів структури бізнес-

процесу та зв’язків між ними. 

Для моделей бізнес-процесів, що були використані для перевірки роботи 

інформаційної технології на повнорозмірній вихідній інформації про структуру 

бізнес-процесів, були визначені: 

– оцінки якості структури бізнес-процесів на основі критерію PMQ ; 

– рекомендації щодо усунення виявлених помилок у вигляді порушень 

правил 1 – 5 у структурі бізнес-процесів з метою підвищення їх якості; 

– подібні з точки зору виконання правил 1 – 5 моделі бізнес-процесів, 

досвід з підвищення якості яких може бути використаний повторно. 

Отримані результати дослідження також дозволили визначити найбільш 

типові помилки моделювання бізнес-процесів, які зустрічаються у реальних 

моделях, що описують бізнес-процеси у різних нотаціях та різної галузевої 

приналежності: 

1) наявність функцій з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0F

b
K  – порушення правила 2 (77 моделей бізнес-процесів з 238); 

2) невідповідність з’єднань (join) та розгалужень (split) того ж самого 

типу, 0MM  – порушення правила 4 (69 моделей бізнес-процесів з 238); 

3) використання декількох кінцевих подій, 1
e

E  – порушення правила 3 

(63 моделей бізнес-процесів з 238); 
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4) наявність з’єднувачів з некоректною кількістю приєднаних до них дуг, 

0C

b
K  – порушення правила 2 (48 моделей бізнес-процесів з 238). 

Результати групування моделей бізнес-процесів за їх подібністю щодо 

відповідності правилам побудови дозволило визначити, що через достатній 

рівень складності нотацій EPC та BPMN найбільше моделей бізнес-процесів у 

цих нотаціях містять порушення правил 2, 3 та 4 разом, при чому порушення 

одного правила найчастіше спричинює порушення решти правил. 

Існуючі рішення на основі метрик та порогових значень дозволяють лише 

припустити про наявність або відсутність помилок у структурі бізнес-процесів. 

Їх використання для аналізу розглянутих моделей бізнес-процесів не дозволило 

б отримати представлені результати дослідження та сформувати рекомендації 

щодо підвищення якості структури бізнес-процесів. 

Крім того, аналіз точності існуючих формальних методів (таблиця 4.6) 

продемонстрував, що у порівнянні з методом оцінки якості структури бізнес-

процесі на основі критерію PMQ  застосування існуючих метрик та порогових 

значень дозволяє визначити наявність помилок з меншою точністю. Порівняння 

методів було виконано з використанням 33 заздалегідь підготовлених моделей 

бізнес-процесів, що містять навмисно допущені структурні помилки, створених 

з метою перевірки працездатності інформаційної технології (додаток Г). 

Ці методи беруть до уваги зв’язки між функціями (роботами, завданнями) 

або усіма елементами структури бізнес-процесу, тому можуть бути використані 

з різними нотаціями моделювання (EPC, BPMN, IDEF0 або DFD). 

 

Таблиця 4.6 – Порівняння результатів використання існуючих методів аналізу 

структури бізнес-процесів 

Метод Кількість 

моделей 

Кількість вірно визначених моделей 

з помилками без помилок 

Метод на основі 

щільності   

33 29 0 

Метод на основі 

коефіцієнту 

зв’язності CNC  

33 11 2 
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Закінчення таблиці 4.6 

Метод Кількість 

моделей 

Кількість вірно визначених моделей 

з помилками без помилок 

Метод на основі 

коефіцієнту 

послідовності   

33 19 1 

Метод на основі 

коефіцієнту 

збалансованості 
b

K  

33 18 1 

 

На основі результатів, наведених у таблиці 4.6, була розрахована точність 

за наступним виразом [157]: 

,
Total

TNTP
Accuracy


  

де TP  – кількість вірно визначених моделей бізнес-процесів з помилками; 

TN  – кількість вірно визначених моделей бізнес-процесів без помилок; 

Total  – загальна кількість моделей бізнес-процесів. 

Точність існуючих формальних методів [3, 71, 94, 101], які базуються на 

метриках та порогових значеннях, є значно нижчою відносно методу на основі 

узагальненого критерію якості PMQ , що дозволяє коректно визначити 

порушення правил 1 – 5 або їх відсутність: 

1) метод на основі коефіцієнту щільності  , 88.0Accuracy ; 

2) метод на основі коефіцієнту послідовності  , 61.0Accuracy ; 

3) метод на основі коефіцієнту збалансованості 
b

K , 58.0Accuracy ; 

4) метод на основі коефіцієнту зв’язності CNC , 39.0Accuracy . 

Час виконання аналізу структури бізнес-процесів за допомогою методу на 

основі узагальненого критерію якості PMQ , є значно більшим ніж час, якого 

потребують існуючі методи, проте є прийнятним в умовах обчислювальних 

можливостей сучасних комп’ютерів. Результати порівняння часу, необхідного 

для застосування зазначених методів на повнорозмірній вихідній інформації 

про структуру бізнес-процесів, наведені у таблиці 4.7. 
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Розглядаються чотири набори вихідних даних (таблиця 4.7), що містять 

моделі бізнес-процесів у різних нотаціях та різної галузевої приналежності, для 

яких було вище виконано аналіз та підвищення якості: 

1) 209 моделей BPMN створених в рамках тренінгів компанії Camunda; 

2) структура бізнес-процесів планування та здійснення проектних робіт 

(5 моделей IDEF0, 3 моделі BPMN, 2 моделі EPC та 2 моделі DFD); 

3) моделі бізнес-процесів, створені в рамках співпраці з ТОВ «Науковий 

Парк НТУ «ХПІ» (2 діаграми IDEF0, 8 діаграм BPMN та 4 діаграми DFD); 

4) структура основаних бізнес-процесів відділу зовнішньоекономічних 

зв’язків Інституту монокристалів НАН України (3 діаграми IDEF0). 

На відміну від існуючих рішень, розроблена інформаційна технологія 

дозволяє отримувати рекомендації щодо підвищення якості структури бізнес-

процесу за рахунок застосування оптимізаційних моделей. Тому в таблиці 4.7 

додатково наведено час, необхідний для формування даних рекомендацій. 

 

Таблиця 4.7 – Порівняння часу (у секундах), необхідного для виконання аналізу 

структури бізнес-процесів різними методами 

Метод Набір 1 Набір 2 Набір 3 Набір 4 

Метод на основі узагальненого 

критерію якості PMQ  
3.2110

-3
 4.8210

-4
 5.2810

-4
 2.2710

-4
 

Метод на основі коефіцієнту 

щільності   
3.6510

-5
 4.5710

-6
 5.8610

-6
 5.3310

-6
 

Метод на основі коефіцієнту 

зв’язності CNC  
3.1710

-5
 6.3410

-6
 2.9510

-6
 2.7110

-6
 

Метод на основі коефіцієнту 

послідовності   
6.1710

-4
 4.3110

-5
 5.5310

-5
 4.6310

-5
 

Метод на основі коефіцієнту 

збалансованості 
b

K  
1.2810

-4
 3.8010

-5
 4.4710

-5
 2.0110

-5
 

Формування рекомендацій щодо 

підвищення якості 
1.5710

-2
 1.2110

-3
 1.5910

-3
 6.6910

-4
 

 

Контрольні розрахунки та виміри часу, наведені у таблиці 4.7, виконані 

на персональному комп’ютері з процесором Intel i5-4200U частотою 2.6 ГГц та 

8 Гб оперативної пам’яті під управлінням операційної системи Windows 8.1. 
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4.4. Висновки до розділу 4 

 

Розроблено інформаційну технологію аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів. Для цього було вирішено наступні задачі: 

1) визначено процес аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів (рисунок 4.1), визначено функціональні можливості (рисунок 4.2) та 

сформульовано вимоги до інформаційної технології (таблиця 4.1); 

2) спроектовано архітектуру інформаційної технології (рисунок 4.4), 

визначено її основні елементи, зв’язки та взаємозалежності між ними; 

3) визначено формат представлення вихідної інформації про структуру 

бізнес-процесів (XML-подібні документи формату BPMN 2.0); 

4) визначено технології вилучення (бібліотека роботи з описами бізнес-

процесів у форматі BPMN 2.0 – Camunda BPMN API), обробки (бібліотека 

Apache Commons Math, на основі якої було розроблено класи що реалізують 

оптимізацію на основі методу градієнтного спуску) та збереження (Apache Jena 

– фреймворк для роботі зі даними у форматі RDF-графів, які використовуються 

для представлення структури бізнес-процесу та її обробки; реляційна база 

даних моделей бізнес-процесів для зберігання та обробки отриманих 

результатів) інформації про структуру бізнес-процесів; 

5) розроблено інструменти представлення отриманих результатів аналізу 

та підвищення якості структури бізнес-процесів – веб-інтерфейс та аналітична 

приладова панель, що працюють на основі Web API (рисунок 4.15). 

Перевірено працездатність розробленої на основі методу аналізу та 

вдосконалення структури бізнес-процесів та розроблених моделей 
1

M , 
2

M , 
3

M , 

4
M  інформаційної технології (підрозділ 4.2). Для перевірки інформаційної 

технології на повнорозмірній вихідній інформації про структуру бізнес-

процесів та аналізу результатів дослідження (підрозділ 4.3) використано моделі 

бізнес-процесів різної галузевої приналежності, подані у різних нотаціях 

моделювання (BPMN, EPC, IDEF0 та DFD). Моделі бізнес-процесів, для яких 

виконувались аналіз та підвищення якості, наведені у додатку Г. 
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ВИСНОВКИ 

В результаті виконаних теоретичних та експериментальних досліджень 

було вирішено актуальну науково-практичну задачу, яка полягає в розробці 

моделей та інформаційної технології аналізу та підвищення якості структури 

бізнес-процесів складних систем. 

Основними результатами даного дисертаційного дослідження, метою 

якого є підвищення якості структури бізнес-процесів на основі виявлення і 

усунення порушень правил побудови моделей бізнес-процесів, є наступні: 

1. Здійснено огляд сучасного стану проблеми аналізу та підвищення 

якості структури бізнес-процесів складних систем. Розглянуто процес синтезу 

структури та реструктуризації бізнес-процесів складних систем, який базується 

на використанні нотацій моделювання (BPMN, EPC, IDEF0, DFD), форматів 

представлення структури бізнес-процесів (XPDL, AML, BPMN 2.0), технологіях 

репозиторію моделей бізнес-процесів та BPI. Визначено основні проблеми 

аналізу та підвищення якості структури бізнес-процесів, виконано огляд 

існуючих методів та засобів аналізу та підвищення якості структури бізнес-

процесів, сформульовано їхні недоліки. 

2. Формалізовано правила побудови структури бізнес-процесів на основі 

використання різних нотацій моделювання. На основі рекомендацій щодо 

побудови моделей бізнес-процесів 7PMG було визначено правила побудови 

моделей бізнес-процесів (1 – 5), які в подальшому було розширено з метою 

застосування до набору нотацій моделювання, що розглядається (BPMN, EPC, 

IDEF0, DFD). Правила побудови 1 – 5 було формалізовано на основі 

застосування як існуючих метрик та відповідних до них порогових значень, так 

і сформованих коефіцієнтів збалансованості 
C

b
K  та 

F

b
K , які, на відміну від 

відомого коефіцієнту 
b

K , враховують різні елементи структури бізнес-процесу 

та особливості їх з’єднання, що дозволяє застосувати сформовані коефіцієнти 

для аналізу моделей бізнес-процесів у різних нотаціях з метою визначення їх 

відповідності правилам побудови. 
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3. Розроблено узагальнений критерій якості моделей бізнес-процесів. На 

основі формалізованих правил побудови моделей бізнес-процесів (1 – 5) було 

визначено часткові критерії 
521

,,, ggg   та розроблено узагальнений критерій 

якості моделей бізнес-процесів PMQ  на основі методу адитивної згортки 

критеріїв, який дозволяє оцінити якість моделі бізнес-процесу на основі 

єдиного кількісного показника. 

4. Розроблено метод аналізу та вдосконалення структури бізнес-процесів, 

який дозволить виявити та усунути порушення правил побудови моделей 

бізнес-процесів. Даний метод базується на формалізованих правилах побудови 

моделей бізнес-процесів (1 – 5) та узагальненому критерії їх якості PMQ . 

Окрім формування рекомендацій щодо усунення можливих порушень правил 

побудови моделей бізнес-процесів, розроблений метод передбачає групування 

проаналізованих моделей бізнес-процесів за їх подібністю з точки зору 

відповідності правилам побудови структури бізнес-процесу 1 – 5 з метою 

повторного використання досвіду щодо підвищення якості структури бізнес-

процесів. Для цього було запропоновано відповідну міру подібності та 

процедуру групування подібних моделей бізнес-процесів. 

5. Розроблено моделі, призначені для формування рекомендацій щодо 

усунення виявлених порушень правил побудови моделей бізнес-процесів. 

Оптимізаційні моделі 
1

M , 
2

M , 
3

M , 
4

M  дозволяють визначити зміни у 

структурі бізнес-процесу, що дозволять підвищити її якість. Для вирішення 

задач оптимізації використовується метод градієнтного спуску. Оскільки 

виникає необхідність організації людино-машинної процедури підтримки 

прийняття рішень щодо підвищення якості моделей бізнес-процесів, було 

запропоновано процедуру формування зрозумілих людині рекомендацій у 

вигляді текстових вказівок щодо вдосконалення структури бізнес-процесів, які 

базуються на результатах вирішення оптимізаційних задач. 

6. Розроблено інформаційну технологію аналізу та підвищення якості 

структури бізнес-процесів, яка базується на методі аналізу та вдосконалення 
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структури бізнес-процесів та розроблених моделях 
1

M , 
2

M , 
3

M  та 
4

M . Дана 

інформаційна технологія дозволяє автоматизувати виявлення та усунення 

порушень правил побудови структури бізнес-процесів, там самим 

забезпечивши підвищення її якості. На основі детального опису процесу аналізу 

та підвищення якості структури бізнес-процесів були визначені функціональні 

можливості та сформульовані вимоги до інформаційної технології. Архітектура 

інформаційної технології базується на сучасних технологіях вилучення, 

обробки та збереження інформації про структуру бізнес-процесів. Робота 

користувача з отриманими результатами може здійснюватися як через веб-

інтерфейс, так і на основі використання аналітичної приладової панелі, яка 

демонструє узагальнені результати аналізу та забезпечує підтримку прийняття 

рішень щодо підвищення якості структури бізнес-процесів. 

7. Перевірено працездатність розробленої інформаційної технології, що 

базується на розроблених методі та моделях, проаналізовано отримані 

результати дослідження. Працездатність інформаційної технології було 

перевірено на заздалегідь підготовлених моделях бізнес-процесів у різних 

нотаціях (BPMN, EPC, IDEF0 та DFD), в яких було навмисно допущено 

структурні помилки, які порушують визначені правила побудови структури 

бізнес-процесу 1 – 5. Крім того, інформаційну технологію було перевірено на 

повнорозмірній вихідній інформації про структуру бізнес-процесів у різних 

нотаціях – 209 моделей бізнес-процесів різної галузевої приналежності, 

створених в рамках тренінгів у компанії Camunda [154]; 12 еталонних моделей 

бізнес-процесів планування та здійснення проектних робіт [155, 156]; 14 

моделей бізнес-процесів різної галузевої приналежності, створених в рамках 

співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ»; 3 моделі бізнес-процесів, 

які були створені в рамках аналізу діяльності відділу зовнішньоекономічних 

зв’язків Інституту монокристалів НАН України. Результати підвищення якості 

структури проаналізованих моделей бізнес-процесів наведено у додатку Г. 

Список публікацій здобувача за темою дисертаційної роботи та відомості 

про апробацію результатів наведено у додатку Ж. 
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Таблиця А.1 – Порівняння існуючих інструментів моделювання бізнес-процесів 

Інструмент 

моделювання  

бізнес-процесів 

Підтримувані нотації 

моделювання  

бізнес-процесів 

Контроль наявності 

помилок побудови 

моделей бізнес-процесів 

Спеціалізовані інструменти моделювання бізнес-процесів 

ARIS Express EPC, BPMN контролюється лише 

наявність помилок 

позначення – 

інструментальні засоби 

надають «палітру» 

елементів для кожної з 

нотацій моделювання 

бізнес-процесів, що 

унеможливлює 

використання інших 

позначень для опису 

структури бізнес-процесу; 

інструменти дозволяють 

допущення будь-яких 

структурних помилок та 

не інформують 

користувача про їх 

наявність 

AllFusion Process 

Modeler (BPWin) 

IDEF0, DFD 

Bizagi Process Modeler BPMN контролюється наявність 

помилок: 

– іменування (елементи, 

для яких не задані 

текстові позначення, не 

унікальні назви функцій 

тощо); 

– позначення (на основі 

визначеної «палітри» 

структурних елементів); 

– деяких структурних 

помилок (шлюз повинен 

бути або розгалуженням 

або з’єднанням, події не 

можуть не мати вхідних 

та/або вихідних дуг) 

Enterprise Architect BPMN контролюється наявність 

помилок: 

– компонування; 

– іменування; 

– позначення 

IBM WebSphere Business 

Modeler 
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Закінчення таблиці А.1 

Інструмент 

моделювання  

бізнес-процесів 

Підтримувані нотації 

моделювання  

бізнес-процесів 

Контроль наявності 

помилок побудови 

моделей бізнес-процесів 

Business Studio IDEF0, EPC, BPMN контролюється лише 

наявність помилок 

позначення 

Бізнес-інженер IDEF0, DFD, EPC, 

BPMN 

контролюється: 

– наявність помилок 

позначення; 

– кількість елементів на 

діаграмі (об’єктів та 

зв’язків) без подальшої 

інтерпретації отриманих 

значень 

Camunda BPMN контролюється наявність 

структурних помилок 

лише з точки зору 

відповідності файлу XML, 

який описує структуру 

бізнес-процесу, схемі 

XSD, що визначена 

стандартом BPMN 2.0 

Signavio BPMN контролюється наявність 

помилок: 

– компонування; 

– іменування; 

– позначення; 

– деяких структурних 

помилок (невідповідність 

з’єднувачів, пропущені 

розгалуження або 

з’єднання) 

Інструменти побудови бізнес-діаграм 

Microsoft Visio IDEF0, DFD, EPC, 

BPMN 

помилки компонування, 

іменування, позначення, а 

також структурні 

помилки не 

контролюються – вся 

відповідальність за 

коректність моделей 

бізнес-процесів лягає на 

їх автора 

Edraw IDEF0, DFD, EPC, 

BPMN 

Lucidchart DFD, BPMN 

Draw.io BPMN 

Creately 

Gliffy 

SmartDraw 
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Таблиця Б.1 – Опис структури бази даних моделей бізнес-процесів 

Таблиця Атрибут Призначення 

f_recommendations mode_id код моделі бізнес-процесу 

recommendation_id код рекомендації щодо 

підвищення якості структури 

бізнес-процесу 

d_model model_id код моделі бізнес-процесу 

name назва бізнес-процесу 

description короткий опис бізнес-процесу 

file_name назва файлу, у якому збережено 

опис структури бізнес-процесу 

model граф моделі бізнес-процесу згідно 

з моделлю RDF, представлений у 

форматі JSON 

f_partition model_id код моделі бізнес-процесу 

features_id код набору характеристик 

d_notation notation_id код нотації моделювання 

name назва нотації моделювання 

f_analysis model_id код моделі бізнес-процесу 

notation_id код нотації моделювання 

time_id код часового виміру 

size кількість елементів у моделі 

functions кількість функцій у моделі 

connectors_balance значення коефіцієнтів 

збалансованості з’єднувачів та 

функцій відповідно 
functions_balance 

start_events кількість початкових та кінцевих 

подій відповідно end_events 

mismatch коефіцієнт відповідності з’єднань 

та розгалужень 

or_connectors кількість з’єднувачів типу OR 

quality узагальнений критерій якості 

d_features features_id код набору характеристик 

description опис набору характеристик з точки 

зору відповідності правилам 1 – 5 

d_time time_id код часового виміру 

time_stamp дата та час аналізу моделей бізнес-

процесів 

t_day день 

t_month місяць 

t_year рік 
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Рисунок В.1 – Результати вирішення задачі формування аналітичної приладової 

панелі 
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Моделі бізнес-процесів, для яких виконувались аналіз  

та підвищення якості 
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Заздалегідь підготовлені моделі бізнес-процесів, які містять структурні 

помилки різних типів, навмисно допущені з метою перевірки працездатності 

розробленої інформаційної технології (таблиця Г.1). Усі моделі бізнес-процесів 

підготовлені у відповідності до формату BPMN 2.0 згідно з підходом, описаним 

у пункті 4.1.3. 

 

Таблиця Г.1 – Моделі бізнес-процесів, використані з метою перевірки 

працездатності розробленої інформаційної технології 

Модель Графічне зображення Помилки 

basic-01 

 

Велика кількість 

елементів  

(більше 31) 

basic-02 

 

Відсутні завдання 

basic-03a 

 

Відсутні початкові 

події 

basic-03b 

 

Декілька 

початкових подій 

basic-04a 

 

Відсутні кінцеві 

події 

basic-04b 

 

Декілька кінцевих 

подій 

basic-05 

 

Наявність 

з’єднувачів  

типу OR 
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Продовження таблиці Г.1 

Модель Графічне зображення Помилки 

basic-06 

 

Велика кількість 

функцій  

(більше шести) 

basic-07 

 

Мала кількість 

функцій  

(менше трьох) 

basic-08 

 

Велика кількість 

робіт  

(більше семи) 

basic-09 

 

Відсутні роботи 

advanced-01a 

 

Елемент XOR 

з’єднаний з двома 

дугами 

(з’єднувач, який не 

виконує функцію 

розгалуження або 

злиття) 
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Продовження таблиці Г.1 

Модель Графічне зображення Помилки 

advanced-01b 

 

Елемент XOR 

з’єднаний з чотирма 

дугами 

(з’єднувач є 

розгалуженням і 

злиттям одночасно) 

advanced-02a 

 

У завдань відсутні 

вхідні і вихідні дуги 

advanced-02b 

 

У завдань відсутні 

вхідні і вихідні дуги 

advanced-02c 

 

Завдання мають 

більше одного 

входу або виходу 

 

Відсутні відповідні 

з’єднання та 

розгалуження типу 

XOR 

advanced-02d 

 
advanced-03a 

 

Відсутнє відповідне 

з’єднання типу XOR 

 

Кінцева подія має 

дві вхідні дуги 

advanced-03b 

 

Відсутнє відповідне 

розгалуження типу 

XOR 

 

Початкова подія має 

дві вихідні дуги 

advanced-03c 

 

Відсутнє відповідне 

з’єднання типу 

AND 

 

Кінцева подія має 

дві вхідні дуги 
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Продовження таблиці Г.1 

Модель Графічне зображення Помилки 

advanced-03d 

 

Відсутнє відповідне 

розгалуження типу 

AND 

 

Початкова подія має 

дві вихідні дуги 

advanced-04a 

 

Функція має  

велику кількість 

вхідних дуг  

(більше трьох) 

advanced-04b 

 

Функція має  

велику кількість 

вихідних дуг  

(більше трьох) 

advanced-04c 

 

Функція має  

велику кількість  

дуг управління  

(більше трьох) 
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Продовження таблиці Г.1 

Модель Графічне зображення Помилки 

advanced-04d 

 

Функція має  

велику кількість  

дуг механізму  

(більше трьох) 

advanced-05a 

 

Функція не має 

жодної вихідної 

дуги 

advanced-05b 

 

Функція не має 

жодної дуги 

управління 

advanced-05c 

 

Функція не має 

жодної дуги 

механізму 
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Закінчення таблиці Г.1 

Модель Графічне зображення Помилки 

advanced-06 

 

Функція має  

велику кількість 

вхідних дуг  

(більше трьох) 

advanced-07 

 

Кількість вхідних 

дуг роботи  

менша за кількість  

її вхідних дуг 

correct-01 

 

Помилки відсутні 

correct-02 

 

Помилки відсутні 

correct-03 

 

Помилки відсутні 
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Приклади вихідних моделей бізнес-процесів (рисунки Г.1 – Г.3), 

створених під час тренінгів з вивчення нотації BPMN, проведених компанією 

Camunda, та їх вдосконалені варіанти (рисунки Г.4 – Г.6). 

Метрики вихідних моделей бізнес-процесів наведено у таблиці Г.2. 

 

Таблиця Г.2 – Метрики вихідних моделей (рисунки Г.1 – Г.3) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесу 

відправлення 

продукції покупцям 

(рисунок Г.1) 

15 6 0 0.17 2 1 4 2 0.21 

Бізнес-процесу 

повернення 

страхової виплати 

(рисунок Г.2) 

15 5 0 0.2 1 3 2 0 0.53 

Структури бізнес-

процесів ресторану 

самообслуговування 

(рисунок Г.3) 

4 3 0 0.33 1 0 0 0 0.65 

12 6 0 0.33 2 2 2 0 0.37 

5 2 0 0.5 1 1 1 0 0.53 

 

 

Рисунок Г.1 – Вихідна діаграма BPMN, що описує бізнес-процес відправлення 

продукції покупцям 
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Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.1): 

1) видалити одну початкову подію; 

2) видалити два з’єднувачі типу OR; 

3) від’єднати одну вхідну дугу від завдання «Make a package label»; 

4) додати два розгалуження XOR або видалити два злиття XOR; 

5) видалити два розгалуження AND або додати два злиття AND. 

 

 

Рисунок Г.2 – Вихідна діаграма BPMN, що описує бізнес-процес повернення 

страхової виплати 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.2): 

1) видалити дві кінцеві події; 

2) від’єднати одну вхідну дугу від завдання «Forward to collection agency»; 

3) видалити два розгалуження XOR або додати два злиття XOR. 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.3): 

1) від’єднати одну вхідну дугу від завдання «Prepares meal»; 

2) видалити два розгалуження XOR або додати два злиття XOR; 

3) видалити одне розгалуження AND або додати одне злиття AND; 

4) з’єднати одну вихідну дугу із завданням «Sets Buzzer and Passes to 

guest»; 

5) додати три кінцеві події; 

6) видалити одну початкову подію; 

7) від’єднати одну вхідну дугу від завдання «Collect Money»; 
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8) з’єднати одну вихідну дугу із завданням «Receive Buzzer». 

 

 

Рисунок Г.3 – Вихідна діаграма BPMN, що описує структуру бізнес-процесів 

ресторану самообслуговування 

 

Метрики вдосконалених на основі отриманих рекомендацій моделей 

бізнес-процесів наведено у таблиці Г.3. 

 

Таблиця Г.3 – Метрики вдосконалених моделей (рисунки Г.4 – Г.6) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесу 

відправлення 

продукції покупцям 

(рисунок Г.4) 

14 6 0 0 1 1 0 0 1 
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Закінчення таблиці Г.3 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесу 

повернення 

страхової виплати 

(рисунок Г.5) 

22 5 0 0 1 1 0 0 1 

Структури бізнес-

процесів ресторану 

самообслуговування 

(рисунок Г.6) 

5 3 0 0 1 1 0 0 1 

14 6 0 0 1 1 0 0 1 

6 2 0 0 1 1 0 0 1 

 

 

Рисунок Г.4 – Удосконалена діаграма BPMN, що описує бізнес-процес 

відправлення продукції покупцям 

 

 

Рисунок Г.5 – Удосконалена діаграма BPMN, що описує бізнес-процес 

повернення страхової виплати 
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Рисунок Г.6 – Удосконалена діаграма BPMN, що описує структуру бізнес-

процесів ресторану самообслуговування 

 

Приклади вихідних моделей бізнес-процесів у різних нотаціях (рисунки 

Г.7 – Г.9), визначених еталонною моделлю діяльності підприємства згідно зі 

стандартом ISO 9001, та їх вдосконалені варіанти (рисунки Г.10 – Г.12). 

Метрики вихідних моделей бізнес-процесів наведено у таблиці Г.4. 

 

Таблиця Г.4 – Метрики вихідних моделей (рисунки Г.7 – Г.9) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесів 

верхнього рівня 

щодо реалізації 

проекту 

(рисунок Г.7) 

23 5 0 1 0 0 0 0 0.52 
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Закінчення таблиці Г.4 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесу 

робочого 

проектування 

(рисунок Г.8) 

24 9 0.33 0 1 1 1 0 0.53 

Бізнес-процесу 

введення 

системи в 

експлуатацію 

(рисунок Г.9) 

15 4 0 0.5 0 0 0 0 0.52 

 

 

Рисунок Г.7 – Вихідна діаграма IDEF0, що описує бізнес-процеси верхнього 

рівня щодо реалізації проекту 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.7): 

1) з’єднати одну дугу механізму з функцією «Формування документації»; 

2) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Організація та виконання 

робіт»; 

3) з’єднати одну дугу механізму з функцією «Передпроектне 

обстеження»; 
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4) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Проектування та аналіз 

проекту»; 

5) з’єднати одну дугу механізму з функцією «Проектування та аналіз 

проекту»; 

6) від’єднати дві вихідні дуги від функції «Пуско-наладочні роботи»; 

7) з’єднати одну дугу управління з функцією «Пуско-наладочні роботи». 

 

 

Рисунок Г.8 – Фрагмент вихідної діаграми EPC, що описує бізнес-процес 

робочого проектування та аналізу проекту 
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Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.8): 

1) від’єднати одну дугу від з’єднувача XOR; 

2) видалити одне розгалуження XOR або додати одне злиття XOR. 

 

 

Рисунок Г.9 – Вихідна діаграма DFD, що описує бізнес-процес введення 

системи в експлуатацію з точки зору потоків даних 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.9): 

1) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Виконання прийомо-

здаточних робіт»; 

2) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Внесення здаточної 

документації до теки проекту». 

Метрики вдосконалених на основі отриманих рекомендацій моделей 

бізнес-процесів наведено у таблиці Г.5. 
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Таблиця Г.5 – Метрики вдосконалених моделей (рисунки Г.10 – Г.12) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесів 

верхнього рівня 

щодо реалізації 

проекту 

(рисунок Г.10) 

24 5 0 0 0 0 0 0 1 

Бізнес-процесу 

робочого 

проектування 

(рисунок Г.11) 

25 9 0 0 1 1 0 0 1 

Бізнес-процесу 

введення 

системи в 

експлуатацію 

(рисунок Г.12) 

13 4 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Рисунок Г.10 – Удосконалена діаграма IDEF0, що описує бізнес-процеси 

верхнього рівня щодо реалізації проекту 
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Рисунок Г.11 – Фрагмент вдосконаленої діаграми EPC, що описує бізнес-процес 

робочого проектування та аналізу проекту 

 

 

Рисунок Г.12 – Удосконалена діаграма DFD, що описує бізнес-процес введення 

системи в експлуатацію з точки зору потоків даних 
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Вихідні моделі бізнес-процесів у різних нотаціях (рисунки Г.13 – Г.15), 

які були створені в рамках співробітництва з ТОВ «Науковий Парк НТУ «ХПІ», 

та їх вдосконалені варіанти (рисунки Г.16 – Г.18). 

Метрики вихідних моделей бізнес-процесів наведено у таблиці Г.6. 

 

Таблиця Г.6 – Метрики вихідних моделей (рисунки Г.13 – Г.15) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесів 

верхнього рівня 

(рисунок Г.13) 

14 4 0 0.25 0 0 0 0 0.52 

Бізнес-процесу 

обслуговування 

клієнтів 

(рисунок Г.14) 

7 5 0 0.4 1 1 0 0 0.81 

Бізнес-процесу 

взаємодії з 

клієнтом 

(рисунок Г.15) 

13 7 0 0.43 0 0 0 0 0.52 

 

 

Рисунок Г.13 – Вихідна діаграма IDEF0, що описує бізнес-процеси верхнього 

рівня щодо роботи з клієнтами 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.13) – 

з’єднати одну дугу управління з функцією «Client Activities». 
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Рисунок Г.14 – Вихідна діаграма BPMN, що описує бізнес-процес 

обслуговування клієнтів 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.14): 

1) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Employee Day Start»; 

2) від’єднати одну вхідну дугу від функції «Open Service Call». 

 

 

Рисунок Г.15 – Вихідна діаграма DFD, що описує бізнес-процес взаємодії з 

клієнтами з точки зору потоків даних 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.15): 
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1) від’єднати одну вихідну дугу від функції «Order»; 

2) з’єднати одну вхідну дугу з функцією «New Lead»; 

3) від’єднати дві вихідні дуги від функції «Bill of Materials Return». 

Метрики вдосконалених на основі отриманих рекомендацій моделей 

бізнес-процесів наведено у таблиці Г.7. 

 

Таблиця Г.7 – Метрики вдосконалених моделей (рисунки Г.16 – Г.18) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Бізнес-процесів 

верхнього рівня 

(рисунок Г.16) 

15 4 0 0 0 0 0 0 1 

Бізнес-процесу 

обслуговування 

клієнтів 

(рисунок Г.17) 

10 5 0 0 1 1 0 0 1 

Бізнес-процесу 

взаємодії з 

клієнтами 

(рисунок Г.18) 

13 7 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Рисунок Г.16 – Удосконалена діаграма IDEF0, що описує бізнес-процеси 

верхнього рівня щодо роботи з клієнтами 
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Рисунок Г.17 – Удосконалена діаграма BPMN, що описує бізнес-процес 

обслуговування клієнтів 

 

 

Рисунок Г.18 – Удосконалена діаграма DFD, що описує бізнес-процес взаємодії 

з клієнтами з точки зору потоків даних 

 

Вихідні діаграми IDEF0 (рисунки Г.19 – Г.21), які були побудовані в 

рамках аналізу діяльності відділу зовнішньоекономічних зв’язків Інституту 

монокристалів НАН України, та їх вдосконалені варіанти (рисунки Г.22 – Г.24). 

Метрики вихідних моделей бізнес-процесів наведено у таблиці Г.8. 
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Таблиця Г.8 – Метрики вихідних моделей (рисунки Г.19 – Г.21) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Структури бізнес-

процесів відділу 

зовнішньоекономічних 

зв’язків 

(рисунок Г.19) 

20 3 0 0.67 0 0 0 0 0.52 

Бізнес-процесу 

закупівлі сировини 

(рисунок Г.20) 

18 5 0 0.4 0 0 0 0 0.52 

Бізнес-процесу 

комерційної реалізації 

продукції 

(рисунок Г.21) 

25 6 0 0.17 0 0 0 0 0.52 

 

 

Рисунок Г.19 – Вихідна діаграма IDEF0, що описує структуру бізнес-процесів 

відділу зовнішньоекономічних зв’язків 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.19): 

1) від’єднати дві дуги механізму від функції «Коммерческая реализация 

продукции»; 

2) від’єднати дві вхідні дуги від функції «Закупка сырья»; 

3) з’єднати одну вихідну дугу з функцією «Закупка сырья». 
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Рисунок Г.20 – Вихідна діаграма IDEF0, що описує бізнес-процес закупівлі 

сировини 

 

Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г.20): 

1) від’єднати одну дугу управління від функції «Прием товара на 

таможне»; 

2) з’єднати одну вихідну дугу з функцією «Доставка товара и его 

приходование». 

 

 

Рисунок Г.21 – Вихідна діаграма IDEF0, що описує бізнес-процес комерційної 

реалізації продукції 
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Отримані рекомендації щодо підвищення якості моделі (рисунок Г. 21) – 

від’єднати дві дуги механізму від функції «Согласование заказа с научными 

отделами». 

Метрики вдосконалених на основі отриманих рекомендацій моделей 

бізнес-процесів наведено у таблиці Г.9. 

 

Таблиця Г.9 – Метрики вдосконалених моделей (рисунки Г.22 – Г.24) 

Модель N  F  C

b
K  F

b
K  

s
E  

e
E  MM  

or
C  PMQ  

Структури бізнес-

процесів відділу 

зовнішньоекономічних 

зв’язків 

(рисунок Г.22) 

16 3 0 0 0 0 0 0 1 

Бізнес-процесу 

закупівлі сировини 

(рисунок Г.23) 

19 5 0 0 0 0 0 0 1 

Бізнес-процесу 

комерційної реалізації 

продукції 

(рисунок Г.24) 

20 6 0 0 0 0 0 0 1 

 

 

Рисунок Г.22 – Удосконалена діаграма IDEF0, що описує структуру бізнес-

процесів відділу зовнішньоекономічних зв’язків 
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Рисунок Г.23 – Удосконалена діаграма IDEF0, що описує бізнес-процес 

закупівлі сировини 

 

Дуга механізму «Научные отделы» може бути детально розкладена за 

підрозділами, з якими проводиться узгодження (рисунок Г.24), на наступному 

рівні декомпозиції «Согласование заказа с научными отделами» (рисунок Г.25). 

 

 

Рисунок Г.24 – Удосконалена діаграма IDEF0, що описує бізнес-процес 

комерційної реалізації продукції 
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Рисунок Г.25 – Декомпозиція функціонального блоку «Согласование заказа с 

научными отделами» 

 

Продемонстрована на рисунку Г.25 декомпозиція роботи «Согласование 

заказа с научными отделами» дозволяє визначити послідовність узгодження 

замовлення з різними науковими відділами інституту, оскільки вказується з 

якими роботами безпосередньо зв’язані ті чи інші наукові відділи. 

Структура бізнес-процесу, зображеного на рисунку Г.24, на відміну від 

вихідної діаграми IDEF0 (рисунок Г.21), стала зрозумілішою як на рівні опису 

бізнес-процесу комерційної реалізації продукції за рахунок того, що було 

прибрано надлишкові дуги механізмів, що позначають кожний відділ окремо 

(усі чотири наукові відділи зв’язані з однією роботою, що значно ускладнює 

сприйняття такої структури), так і на рівні декомпозиції блоку узгодження 

замовлення на доповненій діаграмі IDEF0 (рисунок Г.25), яка визначає точну 

послідовність узгодження замовлення з кожним відділом окремо. 
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Таблиця Е.1 – Перелік застосованих програмних засобів 

№ Назва Ліцензія Призначення 

1 Intellij IDEA 

(Community 

edition) 

Ліцензія Apache (вільне 

програмне 

забезпечення) 

Розробка програмного 

забезпечення, що реалізує 

метод аналізу та 

вдосконалення структури 

бізнес-процесів 

2 OpenOffice 

Writer 

Підготовка рукопису та 

супровідних документів 

3 OpenOffice 

Calc 

Перевірка розроблених 

математичних моделей, 

вирішення задачі формування 

складу аналітичної 

приладової панелі, побудова 

графіків 

4 OpenOffice 

Draw 

Підготовка ілюстраційних 

матеріалів (блок-схеми, 

діаграми UML, діаграма 

сутність-зв’язок тощо) 
5 Visual 

Paradigm 

Community Edition 

(безкоштовна версія 

для некомерційного 

використання) 

6 Microsoft 

Visual Studio 

Code 

Ліцензія MIT (відкрите 

програмне 

забезпечення) 

Розробка веб-інтерфейсу 

програмного забезпечення, 

що реалізує метод аналізу та 

вдосконалення структури 

бізнес-процесів 

7 MySQL Ліцензія GNU GPL v2 

(вільне програмне 

забезпечення) 

Розробка бази даних моделей 

бізнес-процесів, яка є 

складовою розробленої 

інформаційної технології 

8 Microsoft 

Power BI 

Desktop 

Freeware (безкоштовне 

програмне 

забезпечення) 

Побудова аналітичної 

приладової панелі 

9 Bizagi Process 

Modeler 

Формування структури 

бізнес-процесів у нотації 

BPMN 

10 ARIS Express Формування структури 

бізнес-процесів у нотації EPC 

11 Ramus 

Educational 

Формування структури 

бізнес-процесів у нотаціях 

IDEF0 та DFD 
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