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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. З позиції системного підходу, будь-

який проект можна розглядати як систему, що складається із зв’язаних між 

собою елементів, наприклад таких як: завдання проекту, перелік робіт його 

календарного плану, команда проекту, ризики і протиризикові заходи, 

бюджет проекту, процеси управління тощо. Ефективна реалізація проекту 

вимагає щоб він мав ті і тільки ті елементи, які сприяють створенню його 

продукту. Для цього характеристики проекту і його елементів повинні бути 

узгоджені (скоординовані) з вимогами до продукту і умовами оточення. 

Узгодженість являє собою одну з базових ознак будь-якої системи. 

Протягом життєвого циклу (ЖЦ) проекту неодмінно відбуваються 

зміни, які можуть виводити його із стану узгодженості. Наприклад, 

розглянемо можливу ситуацію в проекті розробки ПЗ для підтримки продажу 

банківських продуктів. Припустимо, під час реалізації проекту відбулося 

погіршення економічної ситуації, яке призвело до того, що потреби клієнтів в 

довгострокових депозитах втратили свою актуальність, а потреби в 

короткострокових кредитах виявилися достатньо гостро. Проте, складові 

проекту передбачають реалізацію можливості надання довгострокових 

депозитів в першій версії продукту, а реалізацію можливості 

короткострокового кредитування в останній версії. Також, складові 

припускають проведення масштабних маркетингових акцій по просуванню 

депозитів. Такий розузгоджений стан проекту веде до неефективних витрат 

його обмежених фінансових ресурсів, незадоволенню актуальних потреб 

клієнтів і, як наслідок, зменшенню прибутків, що отримує замовник. 

Величина збитків від розузгодження залежить від того, які елементи проекту 

розузгоджені, який ступінь їх розузгодження і як довго вони знаходяться в 

такому стані. Зменшення збитків вимагає швидкого реагування на зміни 

шляхом виконання коректуючих дій, які повертають проект назад в 

узгоджений стан. Цю функцію виконує процес управління змінами проекту. 
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Взаємозв’язок між елементами проекту призводить до того, що ефективність 

управління змінами залежить від наявності актуальної інформації про всі 

елементи, що торкаються тією або іншою зміною. Це тягне за собою 

необхідність обліку стану елементів проекту. Наявність контролю не 

виключає виникнення неконтрольованих змін, через що виникає необхідність 

перевірки узгодженості проекту. 

Загалом вказані вище дії направлені на підтримку узгодженості 

проекту, яка з необхідністю вимагає їх повного виконання. Виникає питання: 

як в проекті здійснюється підтримка його узгодженості? Згідно [1], це 

завдання вирішується в рамках процесу управління конфігурацією (УК) 

проекту. При цьому конфігурація – це сукупність характеристик будь-якого 

об’єкту [2; 3]. Тому під конфігурацією проекту розуміють сукупність його 

характеристик [1], яка визначається конфігурацією його елементів. 

Виступаючи основою активної підтримки напрямку розвитку і 

інфраструктури проекту, процес управління його конфігурацією критично 

важливий для успішного завершення проекту. Ефективність функціонування 

цього процесу безпосередньо впливає на якість кінцевого продукту проекту 

[1; 4]. 

Обмежені ресурси проекту ставлять наступні питання, відповіді на які 

обумовлюють вибір раціонального варіанту реалізації процесу УК проекту: 

• Як вибрати раціональний варіант реалізації процесу управління 

змінами проекту? Цей процес допускає різні варіанти реалізації: від 

формального контролю всіх змін, до неформального реагування. У першому 

випадку ступінь узгодженості проекту буде вищий, як і вартість реалізації 

самого процесу; у другому випадку навпаки. 

• Як вибрати раціональну множину елементів проекту, що вимагають 

обліку їх конфігурації? 

• Як вибрати раціональну множину елементів проекту, що вимагають 

перевірки їх конфігурації і раціональні моменти часу її проведення? 
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Ці питання є наслідком протиріччя між вартістю процесу УК проекту, 

яка необхідна для підтримки належного ступеня його узгодженості, і 

обмеженими ресурсами проекту. Властиве безпосередньо процесу УК 

проекту, це протиріччя має основою ресурсні обмеження проекту, що 

лімітують допустиму вартість підтримки узгодженості. Унікальність же 

кінцевого продукту виступає фактором, що обумовлює необхідний ступінь 

узгодженості проекту. 

Вказане протиріччя лежить в основі наступної практичної проблеми: 

неефективне УК проекту, що проявляється або в розузгоджені проекту, або в 

необґрунтованих витратах коштів на цей процес, призводить до зниження 

ефективності реалізації проекту, що може виражатися в зриві планованих 

термінів завершення проекту, перевитратах бюджету проекту, незадоволенні 

потреб його зацікавлених сторін та інших негативних наслідках для 

завершення проекту. 

Стан наукової розробки проблеми. Дослідження пов’язані з 

управлінням конфігурацією в управлінні проектами і програмами 

проводилися такими відомими українськими ученими як С.Д. Бушуєв, 

Н.С. Бушуєва, О.Б. Данченко, О.М. Медведєва, В.В. Морозов, Р.Т. Ратушний, 

В.А. Рач, О.В. Сидорчук, Б.Б. Стелюк, Ю.М. Тесля та інші; російськими – 

В.М. Бурков, В.В. Ліпаєв, Н.Ю. Налютін, С.В. Сініцин та інші; іноземними – 

Р. Арчібальд,  Д. Мілошевич, X. Танака та інші. 

Не дивлячись на глибоке опрацьовування теоретичних і методичних 

аспектів управління конфігурацією в різних предметних областях, процес УК 

проекту залишається дослідженим не повністю. Так, вимагають уточнення 

границі, мета, завдання, структура і склад даного процесу. Структура дій з 

підтримки узгодженості, що відображають суть процесу УК проекту 

залишаються цілком не розкритими. Основний акцент в наукових 

дослідженнях ставиться на процесі управління змінами, який є тільки 

частиною процесу УК проекту. Питання впливу оточення на УК проекту в 

наукових роботах також освітлені не достатньо детально. Присутня 
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необхідність структуризації й уточнення семантики термінів області знань 

«Управління конфігурацією» в управлінні проектами. 

Зростаюча складність проектів і програм пред’являє підвищені вимоги 

до ефективності УК проекту, оскільки цей процес є інфраструктурною 

основою інших процесів управління проектами. Проте, вказані вище наукові 

протиріччя не дають можливості розробити теоретично обґрунтовані методи 

УК проекту, що дозволяють відповісти на поставлені практикою питання, 

головне з яких формулюється так: як ефективно управляти конфігурацією 

проекту? 

Виділені наукові і практичні протиріччя обумовлюють науково-

прикладне завдання дослідження: визначити границю, мету, завдання, роль і 

місце процесу УК проекту в управлінні проектами, описати структуру дій з 

підтримки узгодженості проекту шляхом розробки концептуальної і 

математичної моделей цього процесу, на основі яких теоретично 

обґрунтувати методи УК проекту і розробити методику вибору 

раціонального варіанту реалізації вказаного процесу. 

Зазначене науково-прикладне завдання зумовило вибір теми 

дисертаційного дослідження, яка відноситься до управління інтеграцією і 

змінами проекту, що відповідає пункту 4 розділи II паспорта спеціальності 

05.13.22. 

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Тематика даної 

дисертаційної роботи пов’язана з науково-дослідними роботами, що 

проводяться професорсько-викладацьким колективом кафедри бізнес 

адміністрування і управління проектами ВНЗ «Університет економіки і права 

«КРОК» відповідно до затвердженої в УкрІНТЕІ кафедральної наукової теми 

«Розробка науково-методичних основ ефективного впровадження технологій 

управління проектами для розвитку підприємств і корпорацій», державний 

реєстраційний номер №011U000613 від 18.03.2010 р. Особистий внесок 

автора полягає в розробці концептуальної та математичної моделей процесу 
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УК проекту, а також теоретичному обґрунтуванні методів оцінки вартості 

реалізації цього процесу і збитку від розузгодження проекту. 

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження полягає в розробці 

формалізованих моделей та методів управління конфігурацією проектів, 

використання яких дозволить підвищити ефективність їх реалізації. Для 

досягнення поставленої мети виконані наступні завдання: 

1. Проаналізувати сучасний стан області управління конфігурацією 

проектів з метою визначення практичних проблем у вказаній області, які 

негативно впливають на ефективність виконання проектів. 

2. Розробити концептуальну модель процесу управління 

конфігурацією проекту з метою визначення границі цього процесу, його 

мети, завдань, ролі та місця в управлінні проектами. 

3. Провести формалізацію і розробити математичну модель процесу 

управління конфігурацією проекту на основі концептуальної моделі цього 

процесу. 

4. Розробити методи оцінки критеріїв ефективності процесу 

управління конфігурацією проекту на основі математичної моделі цього 

процесу. 

5. Розробити методику вибору раціонального варіанту реалізації 

процесу управління конфігурацією проекту на основі отриманих моделей та 

методів і провести апробацію цієї методики. 

6. Уточнити термінологічну базу області знань «Управління 

конфігурацією» в управлінні проектами з метою структурувати вказану 

область знань. 

Об’єктом дослідження є процеси управління конфігурацією проектів в 

сфері інформаційних технологій. 

Предметом дослідження є моделі і методи управління конфігурацією 

проектів в сфері інформаційних технологій. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і 

досягнення поставленої мети даної дисертаційної роботи були використані: 
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методи діагностики підприємств для дослідження оточення проектної 

діяльності; метод морфологічного синтезу для формування підходів до 

структуризації термінологічної системи області знань управління 

конфігурацією проекту; генетичний і ієрархічний метод для уточнення 

семантики термінів; методи абстракції, порівняння, аналогії, аналізу і 

синтезу, індукції і дедукції для розробки концептуальної моделі процесу 

управління конфігурацією проекту; методи теорії множин, методи теорії 

ймовірності для розробки математичної моделі процесу управління 

конфігурацією проекту; методи імітаційного моделювання, об’єктно-

орієнтованого аналізу і проектування для розробки програмної моделі 

процесу управління конфігурацією проекту; методи математичної статистики 

для аналізу результатів впровадження розроблених моделей і методів. 

Інформаційну базу дослідження сформували аналітичні та статистичні 

матеріали досліджень результатів завершення різних типів проектів у 

відповідних предметних областях; офіційні видання вітчизняних і 

міжнародних організацій, дані річних звітів, інформаційних та аналітичних 

бюлетенів, публікації, розміщені в мережі Internet; міжнародні стандарти, що 

стосуються управління конфігурацією у сфері управління проектами; 

результати наукових досліджень українських та зарубіжних вчених з 

проблем управління конфігурацією у сфері управління проектами 

відображені в монографіях, збірниках наукових праць та матеріалах 

всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференцій. 

Наукова новизна одержаних результатів. Основний науковий 

результат дисертаційного дослідження полягає у розробці концептуальної і 

математичної моделей процесу управління конфігурацією проекту, а також 

методів оцінки вартості реалізації цього процесу і збитків від розузгодження 

проекту, застосування яких забезпечує узгодженість проектів щодо змін в їх 

внутрішньому та зовнішньому оточенні. 
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Найбільш вагомими теоретичними та практичними результатами, що 

характеризують наукову новизну дослідження та особистий внесок автора, є 

такі: 

вперше розроблено: 

– концептуальну модель процесу управління конфігурацією проекту, 

що дозволило визначити границі цього процесу, його мету, завдання, роль і 

місце в управлінні проектами; 

– математичну модель процесу управління конфігурацією проекту, яка 

заснована на розробленій концептуальній моделі, що послужило основою для 

розробки методів управління конфігурацією проектів; 

удосконалено: 

– методи оцінки ефективності процесу управління конфігурацією 

проекту, які використовують в якості критеріїв вартість реалізації вказаного 

процесу і збитків від розузгодження проекту, інваріантно щодо семантики 

цих показників, що на відміну від існуючих, дозволяє використовувати ці 

методи як для управління конфігурацією проекту, так і для різних його 

елементів; 

отримала подальший розвиток: 

– термінологічна база області знань «Управління конфігурацією» у 

сфері управління проектами, що дозволило структурувати вказану область 

знань, показати границі, мету, завдання та підпроцеси процесу управління 

конфігурацією проектів, і уточнити визначення ключових термінів з позиції 

особливостей цього процесу. 

Практичне значення одержаних результатів. Методика вибору 

раціонального варіанту реалізації процесу управління конфігурацією 

проекту, заснована на отриманих моделях і методах, виступає науково-

методичною основою розробки ПЗ з підтримки прийняття рішень на етапі 

планування проекту з урахуванням його можливих змін. Економічний ефект 

застосування цієї методики полягає в зменшенні актуальної вартості і 

терміну реалізації проекту за рахунок ефективної обробки виникаючих змін і, 
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як наслідок, підтримки його узгодженості. Результати дисертаційної роботи 

впроваджені в: АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ» м. Київ (акт 

впровадження від 11.03.2015 р.), ПАТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ 

МІЖНАРОДНИЙ БАНК» м. Київ (акт впровадження від 7.07.2015 р.), ПрАТ 

«УКРРИБА», м. Київ (акт впровадження від 6.08.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним 

самостійним науковим дослідженням, у якому викладений авторський підхід 

до планування і управління процесом управління конфігурацією проекту. За 

темою дисертації опублікований перелік робіт. З наукових праць, 

опублікованих у співавторстві, у дисертаційній роботі використані лише ті 

ідеї та положення, які напрацьовані особисто автором. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та 

результати досліджень доповідались на 14 міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних конференціях, а саме: Науково-практичній 

конференції молодих учених «Еволюція наукової думки в контексті 

європейського вибору України» (21 жовтня 2015 р., м. Київ); ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Інформаційні технології та взаємодії» (3-5 

листопада 2015 р., м. Київ); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління проектами: стан та перспективи» (15-18 вересня 2015 р., м. 

Миколаїв); Міжнародній науково-практичній конференції «Математичне 

моделювання процесів в економіці та управлінні проектами та програмами 

(ММП – 2015)» (14-20 вересня 2015 р., м. Харків, м. Миколаїв); ХІІІ 

Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні інформаційні 

технології в економіці та управлінні підприємствами, програмами та 

проектами» (14-18 вересня 2015 р., м. Харків, м. Одеса); ХІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема «Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах 

нестабільного оточення» (22-23 травня 2015 р., м. Київ); ХІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема «Розвиток компетентності організації в управлінні 



13 

проектами, програмами та портфелями проектів» (23-24 травня 2014 р., м. 

Київ); Міжнародній науково-технічній конференції «Комп’ютерні науки: 

освіта, наука, практика» (15-18 травня 2014 р., м. Миколаїв); IV Міжнародній 

науково-практичній конференції магістрантів, аспірантів та науковців 

«Управління проектами в умовах транзитивної економіки» (13-14 грудня 

2013 р., м. Одеса); ІХ Міжнародній науково-практичній конференції 

«Управління проектами: стан та перспективи» (17-20 вересня 2013 р., м. 

Миколаїв); ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні 

інформаційні технології в економіці та управлінні підприємствами, 

програмами та проектами» (9-13 вересня 2013 г., м. Харків); Х Міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема «Управління проектами та програмами в умовах 

глобальної світової економіки» (17-18 травня 2013 р., м. Київ); Міжнародній 

заочній науково-практичній конференції «Сучасні тенденції економіки, 

управління, права, соціології, освіти, медицини, фізики, математики: новий 

погляд» (27-28 лютого 2013 р., м. Санкт-Петербург); ІХ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Управління проектами у розвитку 

суспільства. Тема «Управління програмами та проектами в умовах 

глобальної фінансової кризи» (11-12 травня 2012 р., м. Київ).  

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено у 24 

наукових працях, загальним обсягом 7,32 д.а., з них: 1 розділ колективної 

монографії (особисто автору належать 0,59 д.а.); 9 статей у фахових наукових 

виданнях (особисто автору належать 5,4 д.а.), з них 4 статті – зареєстровані у 

міжнародних наукометричних базах даних та системах IndexCopernicus, 

РИНЦ, Ulrich’s Periodicals Directory, DRIVER, BASE, WorldCat, Electronic 

Journals Library, DOAJ, EBSCO, ResearchBib, American Chemical Society, 

CrossRef; 1 стаття – в іноземному науковому виданні (особисто автору 

належать 0,1 д.а.) та 13 публікацій – за матеріалами конференцій (особисто 

автору належать 1,23 д.а.). 
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Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, 

переліку умовних позначень, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел і додатків. Повний обсяг роботи становить 217 

сторінок. Основний зміст дисертації викладено на 130 сторінках, що містить 

5 аналітичних таблиць, 26 рисунків, формули та графіки. Робота має 9 

додатків. Список використаних джерел налічує 171 найменування. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ 

КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ 

1.1 Формулювання практичної проблеми дослідження 

У межах дослідження, яке проводилося компанією 

PricewaterhouseCoopers [5], де розглядалися результати завершення 10640 

проектів 200 компаній з різних галузей із 30 країн, встановлено, що тільки 

2,5% підприємств успішно змогли завершити всі свої проекти. Особливо 

високий відсоток провалів проектів, що виконуються у високотехнологічних 

областях, наприклад в області інформаційних технологій. Аналіз результатів 

завершення 1471 IT-проектів показав, що в середньому 27% з них не могли 

вважатися успішними через перевищення встановленого бюджету або 

планованих термінів, а один з шести проектів завершився з 200% 

перевищенням бюджету і 70% перевищенням термінів [6]. Ці результати 

корелюють з тими, що приводяться в роботі С. Варрілоуа [7], у яких 

встановлено, що тільки 16% проектів у сфері IT завершуються успішно. 

Наслідком цього виступає той факт, що 75% керівників як бізнес, так і IT 

орієнтованих підрозділів прогнозують провали реалізації своїх проектів [8]. 

Така ситуація слугує причиною втрати економікою США від 50 до 150 

млрд дол. у рік через провали IT-проектів [5]. Вартість провалів IT-проектів 

для Європейського Союзу складала 142 млрд євро [5]. 

Для з’ясування причин, які приводять до невдалого завершення 

проектів був проведений ряд досліджень. Так згідно роботи К. Ел Емама та 

A. Гюнеса Кору [9], 33% проектів завершуються невдало внаслідок низького 

рівня залученості вищого керівництва. Узагальнення результатів приведених 

у [10; 11], показує, що основними причинами провалів проектів є: 

недостатній рівень поінформованості про стан проектів, нечіткі цілі і 

завдання проекту, недостатній рівень поінформованості про використання 

ресурсів і неефективна комунікація. 



16 

Проте, згідно висновків дослідження С. Варрілоуа [12], коренева 

причина – це неефективний процес управління змінами проекту. Такий же 

висновок був отриманий в результаті досліджень, що проводилися 

компаніями McKinsey та Prosci з 2005 до 2011 рр. [13]. Встановлено, що 

управління змінами є основним фактором, що впливає на показник прибутку 

від інвестицій (ROI). Крім того, була вироблена рекомендація виділяти 12%-

15% бюджету проекту на управління змінами. Встановлено, що проекти, де 

управління змінами відбувалося неефективно, мали рівень ROI в середньому 

35%, і навпаки, проекти з ефективним управлінням змінами мали рівень ROI 

в середньому 143%, мали вірогідність залишитися в рамках бюджету в 1,6 

разів вище, в 4 рази швидше завершитися у встановлені строки, і виконати 

всі поставлені завдання в 6 разів більше, ніж проекти з неефективним 

управлінням змінами. Представлені результати ілюструє рис. 1.1. 

 

Рис. 1.1 Вплив управління змінами на результати проекту 

Джерело: складено автором за даними: [13]. 

Інше дослідження, проведене Changefirst, показало, що прибуток від 

інвестицій в управління змінами для великих проектів в середньому склав 6,5 

доларів на кожен інвестований долар, а для проектів меншого розміру 2 

долари [13]. 
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Ключовий вплив управління змінами проекту на ефективність його 

реалізації можна пояснити тим, що протягом ЖЦ проекту неминуче 

відбуваються зміни, які можуть виводити його із стану узгодженості. 

Величина збитків від розузгодження залежить від того які елементи проекту 

розузгоджені, який ступінь їх розузгодження і як довго вони знаходяться в 

такому стані. Зменшення збитку вимагає швидкого реагування на зміни 

шляхом виконання корегуючих дій, які повертають проект в узгоджений 

стан. Саме цю функцію виконує процес управління змінами проекту. 

Проте, взаємозв’язок між елементами проекту призводить до того, що 

ефективність управління змінами залежить від наявності актуальної 

інформації про всі елементи, що торкаються тієї або іншої зміни. Це 

породжує необхідність в обліку стану елементів проекту. Наявність 

контролю не виключає виникнення неконтрольованих змін, через що виникає 

необхідність перевірки узгодженості проекту. В сукупності ці дії направлені 

на підтримку узгодженості проекту, яка згідно [1], здійснюється в процесі 

управління конфігурацією (УК) проекту. 

При цьому, під конфігурацією розуміють сукупність характеристик 

будь-якого об’єкту [2; 3]. Тому під конфігурацією продукту розуміємо 

сукупність характеристик продукту [4], а під конфігурацією проекту – 

сукупність характеристик проекту [1]. Оскільки метою будь-якого проекту є 

створення продукту [4], то характеристики проекту визначаються 

характеристиками майбутнього продукту. Узагальнюючи, можна сказати, що 

конфігурація проекту залежить від конфігурації продукту. 

Окрім процесу УК проекту виділяють процес УК продукту: перший 

направлений безпосередньо на проект, а другий на його кінцевий продукт і є 

специфічним для кожної предметної області, що охоплена продуктом [1]. 

Оскільки УК проекту включає управління змінами проекту [1, c. 2], то 

саме управління конфігурацією проекту, а не його змінами, як вказано в [12], 

є ключовим фактором, що впливає на результати завершення проекту. 
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Для підтвердження цієї тези, розглянемо результати досліджень причин 

невдач проектів, що проводяться компанією The Standish Group в 2012 р. [14; 

15]. У своєму дослідженні автори проаналізували результати завершення 50 

тис. проектів у сфері розробки ПЗ, 60% з яких були реалізовані в США, 25% 

в Європі і 15% в інших регіонах. 50% компаній, що здійснювали ці проекти 

входять в «Fortune 1000», 30% – компанії середньої категорії і 20% – компанії 

низької категорії [15]. Під час аналізу зібраних даних всі проекти були 

розділені на три класи: успішні проекти – які повністю досягли своїх цілей в 

рамках встановлених обмежень; провальні проекти – зупинені, за тими або 

іншими причинами, до отримання результатів; спірні проекти – дослідникам 

важко віднести проект до успішних або провальних, оскільки часткові 

результати все-таки були отримані. Розподіл проектів за кожним класом в 

період з 2004 до 2012 рр. представлено в табл. 1.1. 

Таблиця 1.1 

Розподіл результатів завершення проектів, % 

 2004 2006 2008 2010 2012 

Успішні 29 35 32 37 39 

Провальні 18 19 24 21 18 

Спірні 53 46 44 42 43 

Джерело: складено автором за даними: [14; 15]. 

Провівши аналіз зібраних даних, автори визначили, що результати 

завершення проектів корелюють з їх розмірами: чим більше за розміром 

проект, тим вище вірогідність попадання його в категорію провальних, що 

ілюструє рис. 1.2. Тому автори рекомендують застосовувати «стратегію 

малих проектів», а саме: розділяти великі проекти на ряд малих і управляти 

останніми на основі гнучких методологій. Такі методології за своєю суттю 

адаптивні, тобто засновані на концепції самоорганізації, яка припускає 

швидке реагування на виникаючі зміни зовнішнього і внутрішнього оточення 

проекту для підтримки його узгодженості [16; 17; 18]. 
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Рис. 1.2 Аналіз результатів завершення проектів від їх розмірів 

Джерело: складено автором за даними: [15, c. 4]. 

Звернемо увагу на встановлені фактори успіху малих проектів, які 

приводимо у порядку пріоритетності: підтримка вищого керівництва, 

залученість користувачів, оптимізація за розміром, кваліфікація команди, 

кваліфікація керівників, гнучкі методології, чіткі бізнес-цілі, емоційна 

зрілість, процеси управління, інструменти та інфраструктура [15, c. 3].  

Представлений авторами аналіз впливу цих факторів на результати 

проекту [15, c. 5-43], чітко показує, що всі фактори направлені на підтримку 

узгодженості проекту. 

Таким чином, можна стверджувати, що процес УК проекту є ключовим 

фактором, що впливає на результати завершення проекту. 

Процес УК проекту допускає різні варіанти реалізації: від формального 

контролю всіх змін, до неформального реагування. У першому випадку 

ступінь узгодженості проекту буде вищий, як і вартість реалізації самого 

процесу УК. У другому випадку навпаки – неформальне реагування на зміни 

проекту може привести до низького ступеня його узгодженості, але з 

низьким рівнем витрат на процес управління конфігурацією. Вибір 

раціонального варіанту вимагає врахування доступних ресурсів проекту, що 

обмежують допустиму вартість підтримки його узгодженості, і врахування 
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унікальності кінцевого продукту, що обумовлює достатній ступінь 

узгодженості проекту. Для врахування цих факторів необхідно відповісти на 

наступні питання, які є проявом описаної вище проблемної ситуації у сфері 

управління проектами: 

 Як вибрати раціональну множину елементів проекту, що вимагає 

контролю їх конфігурації і яким чином здійснювати цей контроль? 

 Як вибрати раціональну множину елементів проекту, що вимагають 

обліку їх конфігурації? 

 Як вибрати раціональну множину елементів проекту, що вимагають 

перевірки їх конфігурації та раціональні моменти часу її проведення? 

Ці питання є відображенням протиріччя між вартістю процесу 

управління конфігурацією проекту, яка необхідна для підтримки належного 

ступеня його узгодженості, і обмеженими ресурсами проекту. 

Для пошуку відповідей на поставлені питання розглянемо сучасні 

практичні інструменти, представлені у вигляді стандартів, методологій, 

зведень знань і моделей зрілості, які відносяться до управління 

конфігурацією в управлінні проектами. 

Існує велика кількість стандартів, які описують область знань 

«Управління конфігурацією» і покривають кожен з її аспектів: загальні – [19; 

20; 21; 22; 23], ідентифікація конфігурації – [24; 25], контроль конфігурації – 

[26; 27], облік і видача інформації про стан конфігурації – [28], аудит 

конфігурації – [29; 30]; управління і планування процесу УК – [31; 32]. 

Різноманітність предметних областей, які можуть бути залучені в 

проекти, міждисциплінарний характер самих проектів та інфраструктурна 

природа процесів УК призводить до того, що кожен з таких стандартів може 

знайти своє застосування в області УП для управління конфігурацією або 

продукту, або проекту. За об’єктом управління всі стандарти можна 

розділити на наступні три групи. 
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I. Стандарти, що описують процес УК продукту. 

Аналіз стандартів цієї групи показує, що вони отримали найбільший 

розвиток. Це пов’язано з тим, що історично дисципліна УК почала свій 

розвиток у військово-промисловій сфері, де типовою є ситуація, коли кінцеві 

продукти проектів покривають декілька предметних областей. За своїм 

змістом стандарти цієї групи можна розділити на два класи: що містять 

загальну і високорівневу інформацію, корисну для розуміння базових 

концепцій УК: EIA-649, ISO 10007:2003, IEEE Std-610.12-1990, ISO/IEC 

24765:2010 і ін. [19-23], а також ті, що містять принципи та процедури УК 

специфічні для конкретних предметних областей: DOD-STD-2167A, DOD-

STD-2168, MIL-STD-973, MIL-HDBK-61A (SE), MIL-STD-2549, MIL-STD-

480B, MIL-STD-481B, MIL-STD-482, MIL-STD-483A, MIL-STD-490A, MIL-

STD-1521B, IEEE Std-828-2012, ANSI/IEEE Std-1042-1987, ANSI/IEEE Std-

730-2014, ANSI/IEEE Std-1028-2008 і ін.  

Стисло розглянемо основні з них. 

I.1. EIA-649 National Consensus Standard for Configuration Management. 

Цей стандарт забезпечує розуміння основних фундаментальних концепцій і 

принципів УК, а також практик для їх реалізації. Особливістю є те, що 

необхідність процесу УК обґрунтовується з погляду зменшення можливого 

збитку для проекту, а не технічною потребою забезпечення задоволення 

продукту встановленим вимогам. 

I.2. ISO 10007:2003 Quality management systems – Guidelines for 

configuration management. Цей міжнародний стандарт представляє собою 

інструкцію з впровадження процесу УК в процеси проектування, 

виробництва, впровадження, експлуатації та супроводу продукту, а також 

розкриває необхідні інтерфейси з іншими системами управління і 

процедурами. Стандарт містить опис того, як дії з УК корелюють з 

вказаними фазами ЖЦ продукту, в які, очевидно, входять і фази проекту зі 

створення цього продукту. Зазначимо, що цей стандарт як і попередній, не 
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дивлячись на свою продуктову спрямованість, не прив’язаний до будь-якої 

предметної області або галузі. 

I.3. 828-2012 IEEE Standard for Software Configuration Management 

Plans. Даний стандарт містить опис дій, необхідних для планування процесу 

УК програмних продуктів, що розробляються, тобто відноситься до 

предметної області розробки ПЗ. Цей стандарт визначає мінімально 

необхідний зміст плану УК для вказаного типу продуктів. Не дивлячись на 

предметну спрямованість, викладені в стандарті положення розкривають суть 

дій з УК інваріантно до області застосування. 

I.4. 1042-1987 IEEE Guide to Software Configuration Management. 

Доповнює попередній стандарт і є найбільш повним міжнародним 

стандартом з УК доступним у сфері розробки ПЗ. Містить опис способів 

здійснення дій з УК в проектах розробки ПЗ, покриваючи повністю всі 

аспекти процесу УК. Однією з особливостей стандарту, важливою з погляду 

даної роботи, виступає зазначення переліку факторів, які необхідно врахо-

вувати при плануванні і управлінні процесом УК протягом ЖЦ проекту. 

I.5. MIL-HDBK-61A Military Handbook: Configuration Management 

Guidance. Не дивлячись на сфокусованість цього стандарту на проектах у 

військовій сфері США, він описує фундаментальні концепції, принципи і 

положення, що розкривають суть дій з УК, застосовних в проектах різних 

предметних областей. Однією з особливостей цього стандарту виступає 

детальність викладу процесів, процедур і дій з УК. 

Аналіз змісту стандартів цієї групи дає підстави стверджувати, що під 

контроль процесу УК повинні потрапляти не тільки компоненти продукту 

проекту, але і елементи проекту. Проте, явне розділення контрольованих 

елементів на компоненти продукту і елементи проекту відсутнє. Більш того, 

вказані стандарти не виділяють, властиві елементам проекту особливості, які 

унеможливлюють застосування одних і тих же конкретних методів УК до 

компонентів продукту і елементів проекту. 
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II. Стандарти, що описують процес УК проекту. 

Єдиним стандартом цієї групи є «Practice Standard for Project 

Configuration Management, PMI» [1], що дає можливість керівникові проекту 

зрозуміти вплив конфігураційного управління на хід виконання і результат 

проекту. Ключовою особливістю стандарту є те, що в нім чітко позначена 

відмінність між одиницями конфігурації продукту і проекту. Крім того, тут 

явно зазначено існування області знань «Управління конфігурацією 

проекту». Проте, даний стандарт містить загальну, високорівневу 

інформацію, яку складно безпосередньо застосувати на практиці без істотної 

додаткової конкретизації викладених положень. 

III. Стандарти, що описують деякі аспекти УК. 

Наступні стандарти не відносяться безпосередньо до області УК, проте 

стосуються деяких аспектів цієї сфери. Так стандарт ISO/IEC 12207:2008, 

який визначає загальний каркас для процесів ЖЦ ПЗ, згадує процес УК як 

підтримуючий, тобто інфраструктурний процес, розкриваючи при цьому 

його цілі, завдання, ролі і основні підпроцеси [33]. Хоча стандарти ISO 

9001:2015 та ISO 90003:2014 не згадують термін УК (не враховуючи його 

вживання в примітках), вони містять більшість концепцій з УК таких, 

наприклад, як ідентифікація, документування, контроль змін, аудит [34-36]. 

Для посилання на функції і процедури УК стандарт ISO 90003:2014 

посилається на ISO 10007:2003 [21]. Крім того, слід зазначити стандарт ISO 

10006:2003 [37], що визначає елементи, концепції і практичні результати 

системи якості, які забезпечують якість в УП, який (стандарт) базується на 

положеннях процесу УК, викладених в ISO 10007:2003. Стандарт ISO 

21500:2012, який визначає концепції і процеси УП, також визначає процес 

УК як підтримуючий і критично важливий для успішного завершення 

проекту [38]. 

Як видно з результатів аналізу стандартів всіх представлених груп, 

жоден з них не дає можливості вирішити вказане вище практичне 

протиріччя. Ці стандарти є базовими в сфері знань «Управління 
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конфігурацією», в тому сенсі, що вони виступають основою для інших 

стандартів доповнюючих їх, які детально описують всі аспекти дій з УК. 

Повні і актуальні переліки таких додаткових стандартів доступні на сайтах 

організацій [39], що їх розробляють та в деяких публікаціях [40-43]. Як 

показав аналіз вказаних додаткових стандартів, вони також не містять тих 

практичних рекомендацій, що дають відповіді на поставлені питання. 

У пошуках подібних рекомендацій розглянемо основні моделі 

покращення процесів УП і оцінки зрілості організацій, наприклад [44-46], які 

включають процес УК. Так для моделі CMM/CMMI УК є ключовою групою 

процесів починаючи з другого рівня зрілості – повторюваного [44]. Це 

свідчить про ключову роль групи процесів УК, яка, як вказано в [44, c. 62], є 

підтримуючою для решти груп процесів, контролюючи узгодженість робочих 

продуктів за допомогою основних функцій УК. Зазначимо, що модель 

ISO/IEC 15504 [45] також відносить процес УК до інфраструктурних 

процесів, накладаючи на нього роль підтримки узгодженості решти груп 

процесів. Модель зрілості організаційного управління проектами OPM3 [46] 

спирається на процес УК для підтримки узгодженості при управлінні 

програмами і портфелями проектів. Таким чином, розглянуті моделі зрілості 

чітко і однозначно визначають роль і місце процесу УК в УП, як 

інфраструктурного процесу, направленого на підтримку узгодженості, який є 

обов’язковим та ключовим елементом в системі згаданих моделей зрілості. 

Проте, ці моделі також не містять конкретних практичних рекомендацій, що 

дають відповіді на поставлені питання. 

Зведення знань, які прямо або побічно стосуються питань управління 

проектами, наприклад PMBOK [4] і SWEBOK [47], а також багато 

методологій УП, як інваріантні до області свого застосування, наприклад 

P2M [48; 49], Prince 2 [50], так і конкретних галузей, наприклад розробки ПЗ, 

такі як RUP і MSF [51-54], також інтегрують процес УК в представлені цими 

джерелами підходи, процедури і методи УП на інфраструктурному рівні, 

використовуючи ключові функції цього процесу для підтримки узгодженості 
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як продукту проекту, так і самого проекту. Зазначимо, що деякі з вказаних 

джерел знань, наприклад PMBOK, представляючи всі аспекти процесу УК, 

все ж таки основний акцент роблять на управлінні змінами, що є тільки 

частиною цього процесу, залишаючи не розкритими решту аспектів УК. 

Аналіз вказаних зведень знань і методологій УП показує, що основним 

об’єктом управління конфігурацією виступає кінцевий продукт, а не проект. 

Проте, в результаті детального розгляду типів одиниць конфігурації, 

виявлено, що контроль конфігурації відбувається також і для елементів 

проекту. 

Узагальнені результати представленого аналізу показують, що: 

 Майже всі розглянуті джерела виділяють як об’єкт дій з УК кінцевий 

продукт проекту, а не сам проект. У той же час, свідченням необхідності 

виділення проекту, як окремого об’єкту процесу УК, є факт присутності 

документів, що описують конфігурацію безпосередньо проекту, а не його 

продукту. Тільки стандарт «Practice Standard for Project Configuration 

Management», розробленний PMI, явно вказує на існування області знань 

«Управління конфігурацією проекту» [1]. Там же чітко позначена 

необхідність розділення елементів проекту і компонентів продукту як 

одиниць конфігурації різних типів. 

 Зазначені джерела чітко не визначають границі процесу УК проекту, 

не виділяють його мету, завдання, роль і місце в управлінні проектами. 

 Вказані вище джерела не описують структуру дій з підтримки 

узгодженості проекту, які визначають структуру процесу УК проекту, а саме 

його підпроцеси і зв’язки між ними. 

Таким чином, розглянуті стандарти, методології, зведення знань і 

моделі зрілості не дають відповідей на поставлені вище практичні питання, 

що дозволило б вирішити протиріччя між вартістю процесу УК проекту і 

його обмеженими ресурсами. Тому можна зробити висновок про наявність 

наступної практичної проблеми: неефективне УК проекту, що виявляється 

або в розузгодженні проекту, або в необґрунтованих витратах коштів на цей 
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процес, призводить до зниження ефективності реалізації проекту, що може 

виражатися в зриві планованих термінів завершення проекту, перевитраті 

бюджету проекту, незадоволенні потреб його зацікавлених сторін і інших 

негативних наслідках для завершення проекту. 

1.2 Формулювання наукового завдання дослідження 

Результати аналізу проблемної ситуації вказують на те, що для 

вирішення практичної проблеми необхідне, по-перше, чітко визначити 

границю процесу УК проекту, мету цього процесу, його завдання, роль і 

місце в управлінні проектами, а також представити проект як 

контрольований об’єкт УК, по-друге, надати опис структури дій з підтримки 

узгодженості проекту, що виступає основою визначення структури процесу 

УК проекту, по-третє, мати науково обґрунтовані методи УК проекту. Для 

пошуку необхідних знань, представлених як моделі і методи, проведемо 

аналіз результатів наукових досліджень, які відносяться до розділу 

«Управління конфігурацією» області знань «Управління інтеграцією» в 

управлінні проектами. 

Найбільш видимою частиною будь-якого процесу УК є контроль 

конфігурації, ще відомий як управління змінами. Воно є критично важливим 

для успіху проекту елементом технічної компетенції [55, с. 49], висока 

ступінь володіння яким дозволяє менеджеру проекту ефективно 

контролювати узгодженість елементів проекту під час змін його зовнішнього 

і внутрішнього оточення. Ґрунтовно підійшла до дослідження проектно-

орієнтованого управління організаційними змінами Б.Б. Стелюк в своїй 

роботі [56], де автор використовує і уточнює введене І. Ансоффом [57, c. 62], 

поняття «розриву» між діяльністю організації в нестабільному зовнішньому, 

а також внутрішньому оточеннях і факторами цих оточень, обумовлюючими 

вказану діяльність [56, c. 2]. Автор пропонує метод проектно-орієнтованого 

розвитку організації шляхом збору двох «досьє» внутрішніх і зовнішніх 

факторів, на основі яких ведеться моніторинг оточення організації і 
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проводиться постійна оцінка «розриву», при перевищенні значення якого 

вище заданого ступеня невідповідності відбувається проектно-орієнтована 

ліквідація виявленого «розриву» [56, c. 9]. З погляду концепцій УК в 

представленому автором методі неявно використовується ідентифікація 

конфігурації організації, її зовнішнього і внутрішнього оточення; контроль 

конфігурації організації, облік і видача інформації про конфігурацію 

організації. Особливу увагу слід звернути на виділення автором причинно-

наслідкових взаємозв’язків між станом організації і факторами її оточення 

[56, c. 13]. Управлінню змінами в проектах також присвячені роботи Аль-

Шукрі Фатхі Мохамеда Ахмеда [58], М.В. Євланова [59], Сидорчука О.В. 

[60] та О.Г. Тімінського [61], особливістю яких є глибоке опрацювання 

процесів управління типовими змінами в проектах енергетичного 

будівництва та розробки інформаційних систем, а також питань адаптації 

систем управління проектами. На розкриття особливостей управління 

змінами безпосередньо проектів направлено дослідження О.Б. Данченко [62], 

де автор зупиняється на аналізі контролю конфігурації проектів і обґрунтовує 

важливість цього процесу з погляду підтримки узгодженості проекту.  

В рамках ціннісно-орієнтованого підходу цінності можна розглядати як 

один з типів елементів проекту. Як показують автори робіт [63; 64; 65], 

особливість цінностей полягає в тому, що вони виступають критично 

важливим кореневим фактором, який визначає конфігурацію інших 

елементів проекту. Оскільки цінності проектів і програм можуть змінюватися 

на їх життєвому шляху, то підтримка узгодженості проекту з його 

цінностями є одним з основних завдань управління проектом. 

Розглядаючи проект з точки зору теорії несилової взаємодії, яка 

розкрита Ю.М. Теслей в роботах [66; 67], потрібно визнати інформаційні 

ресурси проекту одним з видів його елементів. Відповідно до зазначеної 

теорії, несилова (інформаційна) взаємодія між елементами проекту є 

визначальним щодо його кінцевих результатів. Для забезпечення 

ефективного, з позиції досягнення цілей проекту, інформаційного обміну, 
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такі елементи проекту як: інформаційні ресурси, канали комунікації та 

процеси управління комунікаціями повинні бути узгоджені між собою. 

Однак, питання підтримки узгодженості між цими елементами протягом ЖЦ 

проекту повністю не досліджені. 

Органічним аспектом управління змінами виступають моменти 

взаємодії із зовнішнім оточенням проекту, яке в даний час відрізняється 

високою мінливістю і динамізмом. Дослідженням таких моментів присвячені 

роботи О.В. Бондарчука [68], Ч.О. Мгбере [69] та В.О. Хрутьби [70], у яких 

автори роблять спробу виявлення закономірностей впливу оточення на 

показники ефективності проекту і використання вказаних закономірностей 

для оптимізації процесів УП для конкретних предметних областей. 

Комплексному дослідженню процесів УК при УП розробки ПЗ присвя-

чені роботи Н.Ю. Налютіна, С. Сініцина, О. Хлитчиєва [71-75] та 

М.А. Сабурова [76]. На думку авторів конфігурацією прийнято називати 

узгоджені сукупності «взаємозв’язаних між собою результатів проекту – 

вимог, початкових текстів, об’єктних файлів, описів тестів тощо» [71, с. 4]. 

Згідно стандартів [1; 2; 3; 19], обсяг цього визначення не повністю включає 

всі можливі компоненти продукту і елементи проекту. Проте, особливістю і 

цінністю цієї роботи виступає спрямованість досліджень не тільки на процес 

УК продукту, але і на процес УК проекту. Хоча слід зазначити, що Н.Ю. 

Налютін явно не розділяє одиниці конфігурації продукту і проекту та 

застосовує єдиний підхід до УК, що не завжди ефективно з погляду 

підтримки узгодженості того або іншого об’єкту процесу УК. 

Необхідно звернути увагу на ряд робіт присвячених процесам УК 

кінцевих продуктів проектів різних предметних областей, а саме: системи 

пожежегасіння [77; 78; 79], системи електрозабезпечення [80; 81; 82; 83; 84], 

аграрне виробництво [85; 86; 87; 88], державне управління [89]. Особливістю 

вказаних робіт виступає всебічне і глибоке опрацювання авторами процесу  

розробки конфігурації кінцевого продукту і таких аспектів процесу УК як 

ідентифікації конфігурації [77; 78; 85; 86], а також контролю конфігурації 
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кінцевого продукту проекту [77; 85]. В роботах [80; 85; 86] автори 

використовують термін «об’єкт конфігурації» за семантикою співпадаючий з 

англійським терміном «configuration item», що при порівнянні з деякими 

роботами, наприклад [71], може привести до неоднозначного розуміння. 

Безперечною цінністю роботи М.А. Михалюк [85] виступає дослідження 

причинно-наслідкових зв’язків між одиницями конфігурації продукту, на 

підставі яких відбувається розробка його конфігурації. 

У роботі Дж. Вонга та Ю. Ліна [90] автори роблять спробу застосу-

вання методів нечітких множин для ухвалення рішення про вибір 

оптимальної множини одиниць конфігурації продукту в проектах розробки 

ПЗ, тобто вказана робота також сфокусована на процесі ідентифікації 

конфігурації кінцевого продукту проекту. 

Тісний взаємозв’язок процесів розробки та управління конфігурацією 

розкривається в роботах Д.С. Карасьова [91], П.А. Дурнова [92] та 

О.Д. Герасименко [93] направлених, в основному, на дослідження процесів 

розробки конфігурації продуктів різних предметних областей. Цінністю цих 

робіт є використання загальної термінологічної бази для опису двох вказаних 

процесів. Особливо чітко це розкривається Д.С. Карасьовим в роботі [91]. 

Слід звернути увагу на термінологічні аспекти області знань 

«Управління конфігурацією». Аналіз наукових праць, присвячених питанням 

термінології в управлінні проектами [94; 95; 96; 97], виявив наявність двох 

термінологічних проблем. 

Перша відноситься до неузгодженого вживання термінів у контексті 

наукових робіт з УК в УП. Окремо відзначимо, неузгоджене вживання таких 

термінів як «конфігурація проекту», «конфігурація в проекті» і «конфігурація 

продукту проекту». Аналіз показує, що в деяких роботах, наприклад [78; 80; 

85; 98], при вживанні одного з вказаних термінів, мають на увазі семантику 

іншого. Інший типовий приклад неузгодженого вживання термінів 

відноситься до позначення різними словами одних і тих же елементів, які 

підлягають контролю з боку процесу УК. У роботі [20], такі елементи 



30 

називаються «зв’язаними елементами», або просто «елементами». У тому ж 

джерелі використовується поняття «проміжного продукту» для посилання на 

проектну документацію та інші робочі продукти, які не відносяться до 

проектної документації. У роботах [20; 44] контрольовані елементи 

називаються «робочі продукти», а в роботах [43; 47] – «одиниці 

конфігурації». Це призводить до неоднозначності розуміння терміну 

«одиниця конфігурації» і є причиною суперечності, що зустрічається в 

деяких джерелах. Так у роботах [43; 47], всі робочі продукти, контрольовані 

процесом УК, включаючи проектну документацію, називають одиницями 

конфігурації. Проте, згідно визначення з [2; 3; 22; 47], одиниця конфігурації – 

це компонент продукту або елемент проекту. Проектна документація не є 

частиною продукту, і тому не може бути одиницею конфігурації згідно 

цьому визначенню. Документ [3] містить так само і інше визначення, згідно 

якому, будь-який робочий продукт тобто все, що контролюється процесом 

УК є одиниця конфігурації.  

Друга термінологічна проблема відноситься до використання термінів 

із зарубіжних джерел, перекладених державною мовою. Ця проблема полягає 

в багатозначності перекладу термінів з іноземної мови на державну і 

навпаки. Так наприклад, термін «configuration item» можна перевести як 

елемент або одиниця конфігурації. А терміном «configuration identification» 

позначають як сам процес ідентифікації конфігурації, так і його результат у 

вигляді набору документів для однієї одиниці конфігурації [39]. 

Проведений аналіз наукових робіт показує, що найглибше і 

всесторонньо досліджений саме процес УК продукту проекту, а не проекту. 

Про це свідчить кількість і масштаб розглянутих робіт, які охоплюють кожен 

підпроцес процесу УК продукту проекту в різних предметних областях. 

При цьому може виникнути питання: чому дослідженню процесу УК 

проекту наукове співтовариство приділяє так мало уваги? На наш погляд, 

основною причиною виступає інфраструктурна природа процесу УК проекту, 

що припускає його розподіл за всіма групами процесів і областями знань УП. 
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При такому розподілі одні і ті ж підпроцеси процесу УК проекту або його 

елементів розрізняються формою, але мають однаковий зміст. Наприклад, 

розглянемо процес УК команди проекту. У цьому випадку, підпроцес аудиту 

конфігурації команди проекту, в деякій своїй частині, матиме форму 

атестації співробітників, якщо їх кваліфікаційний рівень контролюється 

процесом УК проекту. Це призводить до того, що цей процес складно 

описати так, щоб отриманий опис, по-перше, відображав границі процесу, 

цілі, завдання, його роль і місце, по-друге, дозволяв пояснити структуру дій з 

підтримки узгодженості, розуміння чого необхідне для ефективної реалізації 

процесу, по-третє, дозволяв розробляти критерії його ефективності для 

вибору раціонального варіанту його реалізації. 

Зазначена складність пояснює і той факт, що найбільш видимим і, 

отже, відображеним в більшості наукових робіт підпроцесом процесу УК 

проекту виступає контроль конфігурації проекту, або в термінах PMBOK [4] 

загальне управління змінами. Це єдиний підпроцес зберігає свою форму 

незалежно від типу проекту і його предметної області, і тому явно видний, 

дозволяючи його границям бути чітко обкресленими.  

У цьому контексті цікавим представляється питання: чому не можна 

розглядати окремо загальне управління змінами від решти підпроцесів 

процесу УК проекту? Для відповіді на нього розглянемо докладніше зміст дій 

з управління змінами. Узагальнюючи і декілька спрощуючи, можна сказати, 

що цей підпроцес складається з двох етапів: розгляд запиту на зміну та 

ухвалення або відхилення розглянутого запиту. Саме в рамках вказаних 

етапів відбувається безпосередня підтримка узгодженості проекту. Решта 

підпроцесів виступає лише як ті, що підтримують цей найбільш видимий і 

важливий підпроцес. Так, ідентифікація конфігурації проекту фіксує в 

документації значення характеристик проекту, які потім використовуються 

під час розгляду запитів на зміну; облік конфігурації проекту протоколює 

інформацію про кожну зміну, яка також важлива для ефективного управління 



32 

змінами; аудит конфігурації проекту впевнюється в узгодженості проекту, 

забезпечуючи базис для ухвалення рішень про доцільність реалізації змін. 

Наявність проектної документації свідчить про наявність підпроцесу 

ідентифікації конфігурації проекту. Гнучкі методології УП сходяться на 

думці про недоцільність ведення проектної документації [16; 17; 18]. Проте в 

проектах, що використовують ці методології, також здійснюється процес УК 

проекту, але неформально. Отже, процес УК проекту здійснюється в будь-

якому проекті формальним або неформальним способом. 

Виділені наукові суперечності обумовлюють наукове завдання 

дослідження: визначити границю, мету, завдання, роль і місце процесу УК 

проекту в управлінні проектами, описати структуру дій з підтримки 

узгодженості проекту шляхом розробки концептуальної та математичної 

моделей цього процесу, на основі яких теоретично обґрунтувати методи УК 

проекту. 

1.3 Постановка цілей та завдань дослідження 

Критична важливість підтримки узгодженості проекту, яка виконується 

в рамках процесу управління його конфігурацією, відбивається у вказаних 

нижче перевагах [22, c. 16]: 

 Конфігурація проекту задокументована і встановлена основа для 

контролю її змін, що призводить до:  

– підвищення управлінської видимості для менеджера проекту (МП);  

– можливості МП ухвалювати рішення, ґрунтуючись на коректній 

інформації про поточну конфігурацію проекту;  

– збереження спадкоємності закладених ідей та підходів при заміні або 

появі нових членів команди проекту;  

– загального порозуміння команди проекту і іншими ЗС цілей, завдань, 

структури, процесів, напряму розвитку цього проекту. 

 Оцінюється вплив всіх запропонованих змін перед остаточним 

ухваленням рішення про їх реалізацію, що призводить до:  
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– зменшення ризику появи непередбачених складнощів під час 

реалізації змін;  

– впевненості в тому, що вплив запропонованих змін на результати, 

розклад і бюджет проекту розглянутий і врахований до їх реалізації. 

  Протоколюється і видається вся інформація про зміни конфігурації 

проекту протягом його ЖЦ, що призводить до:  

– можливості аналізувати хід виконання проекту і отримувати досвід;  

– можливості команді проекту і ЗС розуміти поточний стан проекту. 

 Оцінюється наскільки точно документація відображає поточну 

конфігурацію проекту, а також ступінь відповідності конфігурації проекту 

вимогам, що пред’являються до нього, що призводить до упевненості в 

узгодженості проекту. 

Звернемо увагу, що через свою інфраструктурну природу процес УК 

проекту не надає переваг сам по собі: він лише сприяє виконанню завдань 

інших процесів управління проектами [1]; [22, c. 27]. 

Важливість процесу УК проекту і наявність вказаної практичної 

проблеми обґрунтовують актуальність наукового завдання дисертації. Тому 

мета дослідження полягає в розробці моделей і теоретичному обґрунтуванні 

методів управління конфігурацією проектів, використання яких дозволить 

підвищити ефективність їх реалізації.  

Результати аналізу практичних інструментів, представлених у вигляді 

стандартів, методологій, зведень знань, моделей зрілості і інших джерел, 

наприклад [99-103], вказують на наявність ознак існування універсальної 

структури дій з підтримки узгодженості, які виступають основою процесів 

УК як продукту, так і проекту. 

Враховуючи це сформулюємо ідею рішення наукової задачі 

дослідження: управління конфігурацією різних контрольованих об’єктів, 

таких як проект і продукт проекту, переслідує одні і ті ж цілі та засновано на 

єдиній, універсальній структурі дій з підтримки узгодженості. Це дозволяє 

застосувати метод аналогії для визначення границі, мети, завдань, ролі і 
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місця процесу УК проекту, а також структури дій з підтримки його 

узгодженості з урахуванням особливостей проекту як контрольованого 

об’єкту процесу УК.  

У наступних розділах представлена ідея буде розвинена в наукову 

гіпотезу дослідження у формі концептуальної і математичної моделей 

процесу УК проекту. Ці моделі будуть основою для теоретичного 

обґрунтування методів УК проекту, на базі яких буде розроблена методика 

вибору раціонального варіанту реалізації вказаного процесу. Результати 

практичного застосування методики дозволять підтвердити або відкинути 

гіпотезу, що висувається. Як початкове положення гіпотези приймемо 

наступне твердження: моделі процесу УК проекту, що засновані на єдиній, 

універсальній структурі дій з підтримки узгодженості, дозволяють 

обґрунтувати методи УК проекту, практичне застосування яких, призводить 

до зменшення збитку від розузгодження проекту та вартості реалізації цього 

процесу. 

Висновки до розділу 1 

1. Ключовим фактором успішного завершення проекту виступає 

процес управління його конфігурацією, який повертає проект в узгоджений 

стан, тим самим зменшуючи збитки від розузгодження проекту, що 

відбувається в результаті виникнення будь-яких змін.  

2. Існує практичне протиріччя між вартістю процесу УК проекту, яка 

необхідна для підтримки належного ступеня його узгодженості, і 

обмеженими ресурсами проекту. Це протиріччя є основою наступної 

практичної проблеми: неефективне УК проекту, що виявляється або в 

розузгоджені проекту, або в необґрунтованій витраті коштів на цей процес, 

призводить до зниження ефективності реалізації проекту, що може 

проявлятися у зриві планованих термінів завершення проекту, перевитраті 

бюджету проекту, незадоволенні потреб його зацікавлених сторін та інших 

негативних наслідках щодо успішного завершення проекту. 
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3. Існує наукове протиріччя, що полягає у відсутності уявлення про 

роль, місце і структуру процесу УК проекту, що обумовлює наукове завдання 

дослідження: визначити границю, мету, завдання, роль і місце процесу УК 

проекту в управлінні проектами, описати структуру дій з підтримки 

узгодженості проекту шляхом розробки концептуальної та математичної 

моделей цього процесу, на основі яких теоретично обґрунтувати методи УК 

проекту. 

4. Актуальність наукового завдання дисертації обумовлює її мета, яка 

полягає в розробці моделей та теоретичному обґрунтуванні методів 

управління конфігурацією проектів, використання яких дозволить підвищити 

ефективність їх реалізації. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора: 

[104;105;106;107;108;109;110;111]. 
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РОЗДІЛ 2 

РОЗРОБКА КОНЦЕПТУАЛЬНОЇ МОДЕЛІ УПРАВЛІННЯ 

КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТУ 

2.1 Структура дій з підтримки узгодженості проекту 

Успішне завершення проекту вимагає наявності інформації про 

конфігурацію трьох об’єктів: продукту, проекту і його оточення. Тому, для 

досягнення мети дисертаційної роботи необхідно однозначно позначити 

границі кожного з указаних об’єктів. З цією метою пропонується 

використовувати наступне правило: якщо елемент відноситься до продукту, 

вимог до нього або технологій його створення, то елемент входить до області 

продукту; інакше, якщо менеджер проекту має офіційні повноваження для 

управління цим елементом з метою створення продукту, то даний елемент є 

елементом проекту; інакше, представлений елемент є елементом оточення. 

Використовуючи це правило, всі елементи сфери УП можна віднести до 

області продукту, проекту або оточення, що ілюструє рис. 2.1. Оскільки 

внутрішнє оточення проекту включає елементи проекту, то надалі 

уживатиметься термін «оточення», маючи на увазі зовнішнє оточення 

проекту. На всі елементи, які не входять в проект, посилатимемося як на 

зовнішні елементи. Слід відмітити, що розділення всієї сфери діяльності, в 

якій з’являється і розвивається проект, на власне проект, продукт і оточення 

певною мірою умовно [112]. Проте в даній роботі таке чітке розділення 

необхідне для досягнення мети дослідження. 

Під час планування проекту відбувається застосування явних або 

неявних правил, принципів, припущень, обмежень до факторів, від яких 

залежить конфігурація проекту. До таких факторів відносяться елементи з 

області продукту і оточення проекту. В результаті кожен елемент проекту 

виступає наслідком зовнішніх елементів при застосуванні до них цих правил, 

принципів, допущень, обмежень, в загальному випадку, відображень. Отже, 

для кожного елементу проекту i , існує відображення, що визначає як 

about:blank#ID_1283417935
about:blank#ID_1283417935
about:blank#ID_1283417935
about:blank#ID_1283417935
about:blank#ID_1283417935


37 

доцільність наявності цього елементу, так і значення його характеристик в 

рамках проекту. Областю визначення відображення iv  є множина зовнішніх 

елементів, а областю значень виступає множина потенційних елементів 

проекту. В результаті застосування цього відображення будуть отримані 

елементи, які в сукупності складуть проект, реалізація якого призведе до 

створення продукту, що задовольняє вимогам, які пред’являються за певних 

умов. 

 

Рис. 2.1 Границі проекту, продукту і оточення 

Джерело: складено автором самостійно. 

Протягом ЖЦ проекта відбувається створення кожного компоненту 

продукту k  шляхом застосування деякого відображення k , визначеного на 
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множині елементів проекту, областю значень якого є множина компонентів 

продукту. Очевидно, що відображення iv  і k  не є взаємооберненими, що 

ілюструє рис. 2.2. 

 

Рис. 2.2 Відображення між зовнішніми елементами та елементами проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

Наявність відображень iv  призводить до того, що між елементами 

проекту і зовнішніми елементами з’являється деяке відношення C , в рамках 

якого, зовнішні елементи є причиною існування елементів проекту, а останні 

є наслідком. На думку автора, семантика відношення C , а саме: вказування 

причини і наслідку, чітко відображає зміст категорії «узгодженість» 

(«скоординованість») в контексті цього дослідження. Відношення C  

називатимемо відношенням узгодженості. 

Аналіз цього відношення показав, що:  

 Відношення C  існує між характеристиками елементів проекту і 

характеристиками зовнішніх елементів. Відношення узгодженості між 

елементами є віддзеркаленням цих відношень між їх характеристиками. З 

погляду процесу УК, характеристика є найменшим атомарним об’єктом. В 
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рамках поточного дослідження характеристика включає своє значення на 

конкретному об’єкті. 

 Відношення C  існує між характеристиками елементів проекту. Слід 

підкреслити, що в рамках проекту повинні бути ті і лише ті елементи, які 

безпосередньо, або опосередковано інших елементів проекту, знаходяться у 

відношенні узгодженості із зовнішніми елементами. 

 Відношення вкладеності елементів проекту виступає як відношення 

C  між цими елементами, де батьківський елемент – причина, а елементи, що 

включаються в нього, тобто компоненти – наслідок. Батьківський елемент 

виконує роль посередника між зовнішніми елементами і своїми 

компонентами. Характеристики компонентів деталізують характеристики 

батьківського елементу та дозволяють побачити додаткові відносини 

узгодженості між компонентами і зовнішніми елементами. 

Виходячи з цього, визначення j-ої характеристики i-го елементу 

проекту – ijch , відбувається шляхом застосування відображення ijv  до 

множини характеристик ch
ijR  елементів проекту і зовнішніх елементів, які 

впливають на задану характеристику: 

ijch
ijijR ch


 . (2.1) 

Враховуючи вищевикладене, уточнимо деякі терміни: 

Визначення 1: Елемент проекту – це іменована сукупність харак-

теристик, яка визначається типом елементу. Елементи проекту можуть 

містити вкладені елементи – компоненти, кількість і тип яких, визначається 

типом цього елементу. Модель елементу проекту представлена на рис. 2.3. 

Моделі зовнішніх, по відношенню до проекту, елементів у даній 

дисертаційній роботі відповідають також цьому визначенню. 

Визначення 2: Стан елементу проекту – це іменована сукупність 

множин значень, визначених для кожної характеристики вказаного елементу. 

Надалі вислів «елемент знаходиться в деякому стані» означатиме, що 

значення кожної характеристики елементу міститься у відповідній цій 
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характеристиці множині значень, яка (множина) визначається вказаним 

станом. Для зручності викладу доцільно ввести термін «поточний стан», під 

яким розуміється зріз значень всіх характеристик елементу в нинішній 

момент часу. Тобто, це стан, кожна множина значень якого складається з 

одного значення – поточного. 

Визначення 3: Узгодженість елементу проекту – це такий стан 

вказаного елементу, який виходить за заданим правилом, з певних 

характеристик окремих елементів проекту і зовнішніх елементів. 

Визначення 4: Узгоджувати елемент проекту – означає змінювати 

значення характеристик цього елементу так, щоб він став узгодженим. 

У цій роботі терміни «узгодженість» і «узгоджений стан» є 

синонімами, а вираз «узгоджений елемент» означатиме «елемент в 

узгодженому стані». Модель поняття узгодженості представлена на рис. 2.4. 

Варто зауважити, що відображаючи відношення узгодженості C , стрілка 

направлена від наслідку до причини. 

На основі вищевикладеного, введемо такі вирази: 

 «Елемент A узгоджений з елементом B» – елемент A знаходиться в 

узгодженому стані, який слідує за заданим правилом з певних характеристик 

елементу B. Іншими словами: B – причина, A – наслідок. 

 «Елементи A1,…,An узгоджені з елементами B1,…,Bm» – кожен з 

елементів A1,…,An знаходиться в узгодженому стані, який слідує за заданим 

правилом з певних характеристик деяких елементів B1,…,Bm. 

 «Елементи A і B узгоджені один з одним» – елемент A узгоджений з 

елементом B або навпаки. 

 «Елементи множини узгоджені один з одним» – будь-який елемент 

цієї множини є причина або наслідок для якого-небудь іншого елементу цієї 

множини. 

 «Елемент A узгоджений» або «A в узгодженому стані» або 

«узгодженість елементу A» – причина встановлюється з контексту. 
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Рис. 2.3 Модель елементу проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. 2.4 Модель узгодженості 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Вирази, що стосуються характеристик, виходять з приведених вище 

шляхом заміни терміну «елемент проекту» на термін «характеристика». 

Потреба в узгодженні проекту виникає, по-перше, тому що до проекту 

пред’являються вимоги і, по-друге, тому що виникають зміни в проекті або 

вимогах до нього, через що проект перестає задовольняти вимогам, які 

пред’являються до нього. Ці дві умови призводять до необхідності 

реагування на зміни і їх обробки так, щоб проект знову почав задовольняти 

вимогам, що пред’являлися до нього. Як показує аналіз робіт [1; 4; 19; 22; 

50], реагування на такі зміни та їх обробка виступають основними діями з 

підтримки узгодженості проекту. 

Сутність підтримки узгодженості проекту полягає в тому, щоб 

зафіксувати перший узгоджений стан проекту і далі контролювати зміни як 

до поточного, так і до узгодженого стану, виконуючи дії з узгодження 

проекту і фіксуючи новий поточний і узгоджений стани при їх зміні. Це 

ілюструє рис. 2.5. 

 

Рис. 2.5 Сутність підтримки узгодженості проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

З вказаного підходу і міркувань практики випливають наступні дії з 

узгодження проекту [113-117]: 

1. Визначати контрольовані характеристики проекту і його елементів. 

Дана дія направлена на визначення мінімально необхідної множини 

контрольованих характеристик, за підтримки узгодженості якої величина 
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очікуваних збитків залишиться в прийнятних границях. Очевидно, що повної 

впевненості в узгодженості проекту можна досягти контролюючи всі 

характеристики проекту і його елементів на кожному рівні декомпозиції 

проекту. Проте, вартість контролю збільшується із збільшенням кількості 

контрольованих характеристик. Звернемо увагу на наступні два факти: 

перший – протягом ЖЦ проекту значення деяких характеристик можуть не 

змінитися; другий – розузгодження різних характеристик, в різний час і з 

різною тривалістю може призвести до різних за величинами збитків. З цих 

двох фактів виходить, що для деяких елементів проекту, за деяких умов, 

можна вибрати контрольовану множину характеристик, яка буде 

оптимальною за вартістю і очікуваною величиною збитку. 

2. Фіксувати контрольовані характеристики в документації. Виконання 

дій з узгодження проекту вимагає наявність актуальної інформації про всі 

його контрольовані характеристики. 

3. Контролювати зміни до виділених характеристик. Без змін проект 

завжди був би в узгодженому стані. 

4. Протоколювати всі зміни контрольованих характеристик. Дана дія 

задовольняє потребу в актуальній інформації. Зазначимо, що потрібна не 

тільки актуальна, але також і ретроспективна інформація [1; 20; 22; 47]. 

5. Видавати актуальну і ретроспективну інформацію про стан проекту. 

Це завдання доповнює попереднє. Важливо відзначити, що потреба у видачі 

вказаної інформації може впливати на вибір тієї або іншої характеристики в 

якості контрольованої. 

6. Перевіряти відповідність поточного стану контрольованих харак-

теристик на предмет їх узгодженості. Необхідність в цій дії виникає через 

можливість неконтрольованих змін контрольованих характеристик. Ця дія 

дає високий рівень упевненості в узгодженості проекту. 

7. Перевіряти відповідність поточного стану контрольованих харак-

теристик тим, що зафіксовані в документації. Задовольняє потребу в 



44 

актуальній інформації. Ця дія дає високий рівень упевненості в документації, 

що використовується як основа для підтримки узгодженості проекту. 

Припустимо, що існує потреба в підтримці узгодженості елементу 

проекту 1o  з іншими елементами проекту або зовнішніми елементами 

2 3, ,...o o , які схильні до змін. Саме тут і виникає необхідність в наявності 

зв’язку між елементом 1o  і елементами 2 3, ,...o o  Завдяки цьому зв’язку при 

зміні стану одного з елементів 2 3, ,...o o  відповідним чином мінятиметься еле-

мент 1o  для приведення його в узгоджений стан з елементами, що змінилися 

2 3, ,...o o  Цей зв’язок є спеціалізованим відношенням узгодженості C . 

Основою зв’язку виступає здатність елементу проекту сприяти в 

досягненні його мети; інакше елемент повинен бути виключений з проекту. 

Умовою реалізації зв’язку є процес УК проекту, який забезпечує реагування 

на зміни і виконання дій з узгодження проекту. Це обґрунтовує те, що метою 

процесу УК проекту є підтримка узгодженості проекту протягом його ЖЦ, а 

предметом – узгодженість проекту. З мети процесу виходить, що він виконує 

роль механізму підтримки узгодженості проекту. Розузгодженість сама по 

собі не представляє проблеми. Проблемою завжди є збитки, до якого може 

привести розузгодженість проекту. Тому, мотив існування цього процесу – 

потреба в підтримці узгодженості проекту з метою уникниння збитків від 

його розузгодження. 

2.2 Структура термінологічної системи області УК 

Для визначення завдань і елементів процесу УК проекту, а також його 

місця серед інших процесів необхідні знання структури області УК в УП. 

Віддзеркаленням структури вказаної області виступає структура її терміно-

системи (ТС) [118, с. 14]; [119; 120]. Оскільки структура ТС області УК не 

сформована, то виникає завдання з її формування. 

Перш за все визначається границя області УК. Вище вказувалося, що 

конфігурація проекту залежить від конфігурацій продукту і оточення. Дана 

залежність проілюстрована на рис. 2.6. Конфігурація будь-якого з вказаних 
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об’єктів може впливати і підпадати під вплив конфігурації будь-якого іншого 

об’єкту. Проте, з точки зору УК, істотним є тільки прямий вплив, який 

визначає конфігурацію об’єкту тобто, той вплив для якого ця конфігурація є 

наслідком. Це обґрунтовується тим, що саме цей вплив виступає основою для 

організації зв’язку процесом УК. Зворотний вплив відбувається через той 

самий зв’язк тоді, коли при зміні причини наслідок не може бути змінений 

частково або повністю. У цьому випадку необхідно якось змінити причину, 

щоб привести наслідок в узгоджений стан з причиною. 

 

Рис. 2.6 Залежності конфігурацій продукту, проекту і оточення 

Джерело: складено автором самостійно. 

Для ефективної реалізації проекту, конфігураціями трьох вказаних 

об’єктів необхідно управляти в тому або іншому ступені. Іншими словами, 

повинні здійснюватися підтримка узгодженості сукупності цих об’єктів. 

Наявність критичної залежності між цими об’єктами призводить до 

неможливості, без збитку для проекту, управляти ізольовано одним об’єктом 

в рамках відповідного йому процесу УК. Тому в проекті слід організувати 

комплексний, інтегрований процес для управління конфігурацією трьох 

вказаних об’єктів [1]. За аналогією з процесом «загальне управління 

змінами» [4], назвемо цей процес «загальне управління конфігурацією», який 

визначатиме границю області УК в управлінні проектами. 
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Для структуризації ТС області УК, необхідно, по-перше, сформувати 

термінологічне поле (ТП) вказаної області [119, с. 111], і, по-друге, об’єднати 

отримані терміни ТП в ТС, яка повинна володіти цілісністю, повнотою і 

структурованістю [118; 119; 120].  

Формування ТП вимагає виділення початкових та загальних понять 

області УК. Для досягнення мети цього дослідження досить виділити 

наступні початкові поняття. 

Визначення 5: Узгодженість – це такий стан об’єкту, який виходить за 

заданим правилом з характеристик інших об’єктів. 

Визначення 6: Конфігурація – це сукупність певних характеристик 

будь-якого об’єкту. Наприклад, процес УК проекту може контролювати не 

всі характеристики проекту, а тільки ті з них, які складають оптимальну 

множину з погляду мінімізації очікуваного збитку. Оскільки цей процес 

управляє конфігурацією, то природно прийняти, що саме ця контрольована 

множина і складає узагальнений зміст поняття «конфігурація». 

Ці поняття відносяться до узагальненого процесу УК, який був 

виділений для формування структури ТС. Концептуальна модель цього 

процесу, виконана з використанням нотації UML [121], представлена на 

рис. А.1 Додатку А. Функціональна модель цього процесу, виконана з 

використанням нотації IDEF0 [122], показана на рис. А.2 Додатку А. 

Формування ТП розпочинається з розгляду родо-видових відношень 

терміну «конфігурація». Використовуючи об’єкти процесу загального УК і 

застосовуючи ієрархічний метод [119, c. 136] побудуємо нові терміни: 

Визначення 7: Конфігурація продукту – це сукупність певних харак-

теристик продукту. 

Визначення 8: Конфігурація проекту – це сукупність певних харак-

теристик проекту. Для посилання на всі характеристики проекту 

використовуватимемо терміни «стан» або «поточний стан». 
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Визначення 9: Конфігурація оточення – це сукупність певних харак-

теристик, певних елементів зовнішнього оточення проекту, які або 

впливають, або можуть вплинути на створення продукту. 

Визначення 10: Загальна конфігурація – це конфігурація трьох взаємо-

зв’язаних об’єктів: продукту, проекту і його оточення. 

Використовуючи генетичний метод [119, c. 136], заснований на 

виділенні похідних термінів з основних за принципом «об’єкт-ознака-

процес», отримаємо наступні види процесів з процесу загального УК: процес 

УК продукту, процес УК проекту, процес УК оточення. 

Використовуючи родо-видові відношення терміну «узгодженість» і 

об’єктів процесу загального УК, за допомогою ієрархічного методу 

отримаємо наступні терміни, що виступають як предмет відповідного 

процесу УК: 

Визначення 11: Узгодженість продукту – це стан продукту, коли він, 

як ціле, узгоджений з вимогами, що пред’являються до нього, всі його 

компоненти прямо або опосередковано узгоджені з цими вимогами між 

собою, фактична конфігурація продукту точно відображена в проектній 

документації. 

Визначення 12: Узгодженість проекту – це стан проекту, коли він, як 

ціле, узгоджений з вимогами, що пред’являються до нього, всі елементи 

проекту прямо або опосередковано узгоджені з цими вимогами між собою, 

фактична конфігурація проекту точно відображена в проектній документації. 

Слідуючи правилам структуризації ТС, потрібно припустити, що 

узгодженість оточення виступає предметом процесу УК оточення. Проте, 

звернемо увагу на наступний момент. Згідно встановленому правилу 

визначення приналежності, елементи оточення – це елементи для управління 

якими в МП немає офіційних повноважень. Проте, відсутність офіційних 

повноважень не впливає на наявність у менеджера будь-якої іншої 

можливості управління елементами оточення. Елементи оточення були 

розділені на керовані і некеровані. Приналежність до того або іншого класу 
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вирішується в рамках конкретного проекту. Так, у деяких випадках МП може 

управляти очікуваннями і відношенням до проекту зовнішніх ЗС [105]. 

Конфігурацією некерованих елементів управляти не можливо, можна тільки 

реагувати на зміну їх конфігурації. За визначенням, вони є ризиками, 

управління якими здійснюється в процесі «Управління ризиками проекту». 

Керовані елементи оточення, з погляду процесу УК, не відрізняються від 

елементів проекту. Тому для УК керованих елементів оточення можна 

застосовувати методи УК проекту. З цього виходить, що вводити окремий 

процес УК оточення недоцільно як з практичної точки зору, так і з погляду 

цієї дисертаційної роботи. Природним буде включити керовані елементи 

оточення до складу проекту і управляти їх конфігурацією в рамках процесу 

УК проекту. Тому змінимо правило приналежності елементів таким чином: 

«якщо елемент відноситься до продукту, вимог до нього або технологій його 

створення, то елемент входить до області продукту; інакше, якщо менеджер 

проекту має офіційні повноваження або інші можливості для управління цим 

елементом з метою створення продукту, то даний елемент є елементом 

проекту; інакше, згаданий елемент є елементом оточення». Тому, в рамках 

цієї моделі, до складу зовнішнього оточення входять тільки некеровані 

елементи, реагування на зміну конфігурації яких відбувається в рамках 

процесу управління ризиками. 

У цьому контексті слід звернути увагу на важливість проактивної 

реакції на зміни оточення проекту, яку розкрила в своїй роботі [123] Бушуєва 

Н.С. Автори роботи [55, с. 74] також вказують на перевагу проактивного 

підходу до управління змінами, який дозволяє прогнозувати необхідність 

змін, а не реагувати на очевидну необхідність їх здійснення. 

Виникає питання: який предмет у процесу загального УК? За аналогією 

з PMBOK [4], де визначено процес «Загальне управління змінами» без 

зазначення об’єкту, в рамках ТП, що формується, введемо термін «загальна 

узгодженість», якій позначатиме предмет процесу загального УК. 
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Визначення 13: Загальна узгодженість – це стан в проекті, коли проект 

та його продукт знаходяться в узгоджених станах. 

Графічне представлення понять області УК в УП показане на рис. 2.7 з 

використанням нотації описаної в [36]. 

Після завершення визначення основних термнів ТП проводиться його 

структуризація на основі класифікації понять області УК. Для цього 

виділяються ознаки класифікації на основі наступних міркувань. По-перше, 

терміни повинні відображати головні об’єкти УК в УП: продукт, проект, 

оточення. Ця ознака називається «Об’єкти процесу загального УК». 

 

Рис. 2.7 Графічне представлення понять області УК в УП 

Джерело: складено автором самостійно. 

По-друге, терміни повинні відображати процеси УК кожного з 

головних об’єктів. Для цього можна використовувати підпроцеси 

узагальненого процесу УК, що представлені на рис. А.2 Додатку А. Ця 
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ознака називається «Елементи узагальненого процесу УК». Використання 

кожної із запропонованих ознак окремо, призведе до втрати частини термінів 

ТП в області УК. Для усунення цього недоліку пропонується метод 

морфологічного синтезу двох запропонованих ознак наступним чином [124]. 

Формування термінологічних груп (ТГ) проводиться шляхом з’єднання 

значень ознаки «Об’єкти процесу загального УК» з кожним із значень ознак 

«Елементи узагальненого процесу УК» (рис. 2.8). 

 

Рис. 2.8 Структура ТС області УК в УП 

Джерело: складено автором самостійно. 

Повний аналіз отриманих ТГ дозволить виявити поняття, що не мають 

дефініцій. Проте, в рамках цієї роботи проведемо такий аналіз в обсязі, 

достатньому для побудови моделі процесу управління конфігурацією 

проекту. 

2.3 Концептуальна модель процесу УК проекту 

Підтримка узгодженості проекту вимагає контролю кожного його 

елементу, на кожному рівні декомпозиції. При великій кількості 

контрольованих елементів керованість цими елементами та їх інтерфейсами 

може зменшитися, що призведе до збільшення вартості управління 

конфігурацією. Тому, для збільшення керованості і зменшення вартості, всі 
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контрольовані елементи ділять на підмножини, що ідентифікуються та 

розглядаються як єдине ціле в процесі управління конфігурацією [22]. 

Визначення 14: Одиниця конфігурації проекту (ОК) – це сукупність 

елементів проекту, виділених з метою управління їх конфігурацією, які 

розглядаються як єдине ціле в процесі цього управління. ОК може бути будь-

який елемент проекту на будь-якому рівні декомпозиції. Таким чином, ОKмн 

(нижній індекс «мн» надалі позначатиме множину), так само як відповідні їм 

елементи, можуть складати ієрархічну структуру [22]. Варто зазначити, що 

сам проект є ОК. 

Після вибору одиниць конфігурації їх конфігурація повинна бути 

зафіксована в конфігураційній документації проекту (КД). КД включатиме 

тільки ту частину документації, яка спрямована на реалізацію проекту [104], 

наприклад: статут проекту, зміст проекту (сукупність робіт), WBS, план 

управління проектом, розклад проекту, бюджет проекту тощо. Слід звернути 

увагу на те, що конфігурація проекту зосереджена в його одиницях 

конфігурації і відображена в КД. Тому, контроль актуальності документації є 

одним з необхідних дій підтримки узгодженості проекту. 

Надалі, під «контрольованими елементами проекту» слід розуміти 

одночасно як його одиниці конфігурації, так і його конфігураційну 

документацію. Варто підкреслити, що конфігураційна документація не є 

одиницею конфігурації, вона лише відображає конфігурацію, оскільки 

конфігурація поняття абстрактне, якій необхідний відчутний засіб, яким є 

документація для свого представлення. Іншим представленням конфігурації є 

сам проект, в якому вона втілюється. 

Визначення 15: Базова лінія проекту – це зафіксована конфігурація 

проекту, на яку можна посилатися, та зміни якої вимагають обґрунтування і 

затвердження. Роль базової лінії – ідентифікація затвердженої конфігу-

раційної документації та контроль її змін. Конфігурація проекту при фіксації 

в конфігураційній документації стає базовою лінією, яка служить як 

відправна точка для майбутніх змін проекту. 
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Дії з підтримки узгодженості проекту, що вказані вище, виступають у 

ролі завдань процесу управління конфігурацією проекту, які виконуються в 

рамках його підпроцесів, відображених у табл. 2.1. 

Таблиця 2.1 

Зв’язок між завданнями і підпроцесами процесу УК проекту 

Завдання Підпроцеси 

1 
Визначати контрольовані характеристики 

проекту і його елементів Ідентифікація 

конфігурації проекту 

У
п

р
ав

л
ін

н
я
 і

 п
л
ан

у
в
ан

н
я
 п

р
о
ц

ес
у

 У
К

 п
р
о
ек

ту
 

2 
Фіксувати контрольовані характеристики в 

документації 

3 
Контролювати зміни до виділених 

характеристик 

Контроль конфігурації 

проекту 

4 
Протоколювати всі зміни контрольованих 

характеристик 
Облік і видача інформації 

про стан конфігурації 

проекту 5 
Видавати актуальну і ретроспективну 

інформацію про стан проекту 

6 

Перевіряти відповідність поточного стану 

контрольованих характеристик на предмет їх 

узгодженості Аудит конфігурації 

проекту 

7 

Перевіряти відповідність поточного стану 

контрольованих характеристик тим, що 

зафіксовані в документації 

Джерело: складено автором самостійно. 

Особливістю процесу УК продукту є те, що кожна предметна область 

проекту має свій специфічний для неї процес УК, що представлено 

концептуальною моделлю процесу управління конфігурацією продукту (рис. 

2.9). Це призводить до проблеми гармонізації потреб і вимог всіх процесів 

управління конфігурацією у всіх предметних областях залучених у проект, 

яка вирішується в процесі управління його конфігурацією (рис. 2.10). 

За допомогою методів аналізу, узагальнення та аналогії були виділені 

цілі та завдання кожного підпроцесу процесу управління конфігурацією 

проекту, які наведені в табл. 2.2. Для лаконічності, якщо це не призводить до 

неоднозначності, використовується термін «процес» замість «процес 

управління конфігурацією проекту». 
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Рис. 2.9 Концептуальна модель процесу УК продукту 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. 2.10 Інтеграція та гармонізація процесів УК проекту та продукту 

Джерело: складено автором за даними: [1]. 



54 

Таблиця 2.2 

Підпроцеси процесу УК проекту 

Управління і планування процесу УК проекту 

Мета Забезпечити ефективне функціонування процесу. 

Завдання 

 Планування процесу: вибір методів УК проекту; визначення діяльності, 

розподіл обов’язків і повноважень, ресурсів, розкладу діяльності, а 

також метрик ефективності процесу. 

 Впровадження процесу згідно плану: виділення необхідних ресурсів і 

інтеграція цього процесу в процес загального УК. 

 Управління процесом протягом ЖЦ проекту: моніторинг стану процесу, 

контроль, підвищення його ефективності, а також надбання досвіду з 

отриманих результатів. 

 Створення і підтримка бази даних УК проекту 

Ідентифікація конфігурації проекту 

Мета Виділити конфігурацію проекту і встановити його базову лінію. 

Завдання 

 Виділення оптимальної множини ОКмн проекту і контрольованої 

множини їх характеристик, використовуючи критерії і методи, 

встановлені в рамках підпроцесу «Управління і планування процесу УК 

проекту». 

 Фіксація конфігурації виділених ОКмн проекту в КД. 

Контроль конфігурації проекту 

Мета Управляти змінами до ОКмн проекту і КД. 

Завдання 

 Розгляд запитів на зміну до контрольованих елементів для ухвалення 

рішень про реалізацію або відхилення запрошуваних змін, 

використовуючи критерії і методи встановлені в рамках підпроцесу 

«Управління і планування процесу УК проекту». 

 Планування реалізації схвалених змін. 

 Моніторинг стану і закриття схвалених змін. 

Облік і видача інформації про стан конфігурації проекту 

Мета Забезпечити доступність інформації про конфігурацію проекту. 

Завдання 

 Зберігання інформації про конфігурацію проекту в базі даних УК. Ця 

інформація включає: затверджену КД, історію змін до неї, історію змін 

всіх запитів на зміни, результати всіх аудитів конфігурації, метрики 

ефективності і прогнози по процесу УК проекту протягом його ЖЦ. 

 Розрахунок метрик ефективності процесу, які були встановлені в рамках 

підпроцесу «Управління і планування процесу УК». 

 Видача інформації про стан конфігурації проекту за вказаний проміжок 

часу. 
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Продовження табл. 2.2 

Аудит конфігурації проекту 

Мета Встановити високий рівень упевненості в узгодженості проекту. 

Завдання 

 Перевірка поточної конфігурації проекту тобто його ОКмн на предмет 

узгодженості з вимогами, що пред’являються. Це завдання включає 

також перевірку узгодженості між елементами проекту. 

 Перевірка поточної конфігурації проекту тобто його ОКмн на предмет 

узгодженості з КД, яка використовується як основа для контролю 

конфігурації і підтримки узгодженості проекту. 

Джерело: складено автором самостійно. 

Концептуальна модель процесу УК проекту показана на рис. 2.11. 

Особливістю процесу УК проекту є те, що контроль конфігурації проекту 

включає тільки дії з обробки запитів на зміну, але не реалізацію самих змін. 

Реалізація змін відбувається в групі процесів виконання. У групі процесів 

моніторингу і управління відбувається тільки зміна проектної документації, 

схвалення, відхилення запитів на зміну і рекомендація коректуючих і 

застерігаючих дій [4, c. 41-42]; [4, c. 97]. 

Зазначимо, що процес УК проекту є інфраструктурною основою для 

всіх процесів УП, а не всіх процесів проекту, оскільки не включає підпроцеси 

орієнтовані на продукт. Цей процес виступає як проміжний шар, який зв’язує 

воєдино процеси управління проектом і його елементи. Через свою 

інфраструктурну природу, процес УК проекту розподілений за всіма 

областями знань УП. Так процеси управління змістом, розкладом [4, c. 153], 

вартістю, командою, учасниками, часткового контролю якості і моніторингу 

та управління ризиками є частиною процесу контролю конфігурації проекту 

або в термінах PMBOK – загального управління змінами. 

Для розподілу процесу УК проекту за областями знань і групами 

процесів УП розглянемо процес загального УК, який включає тільки процеси 

УК продукту і проекту, оскільки процес УК оточення, як було показано 

вище, виділяти окремо недоцільно. Концептуальна модель процесу 

загального УК показана на рис. 2.12. 
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Рис. 2.11 Концептуальна модель процесу УК проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. 2.12 Концептуальна модель процесу загального УК 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Включити до складу підпроцесів тільки процеси УК продукту і проекту 

було б неправильно, оскільки виділення цих процесів було зроблене тільки 

для досягнення мети даного дослідження. Слід нагадати, не можна 

ізольовано розглядати який-небудь один процес без іншого, через сильний, 

критичний для досягнення цілей проекту зв’язок між вказаними трьома 

об’єктами. Наприклад, не можна планувати і управляти цим процесом тільки 

для продукту, не враховуючи сам проект. Проте деякі підпроцеси зручніше 

реалізувати окремо, наприклад, ідентифікацію та аудит конфігурації. Тому 

процес загального УК доцільно, з точки зору його ефективності, 

декомпозувати на підпроцеси на основі його контрольованого об’єкту, а не 

на основі умовно виділених процесів УК продукту і проекту, що входять до 

його складу. Функціональні моделі процесу загального УК представлені на 

рис. Б.1-Б.9 Додатку Б. Концептуальні моделі процесів УК продукту, проекту 

і процесу загального УК, а також зв’язки між вказаними процесами 

відображені на рис. Б.10-Б.13 Додатку Б. Ключовою особливістю процесу 

загального УК виступає те, що він є інфраструктурною основою для всіх 

процесів проекту, а не тільки для процесів УП, оскільки включає і 

підпроцеси орієнтовані на продукт. Через свою інфраструктурну природу цей 

процес розподілений за всіма областями знань (ОЗ) УП, всіма групами 

процесів УП, і всіма предметними областями, які включені до проекту, що 

ілюструє рис. 2.13. 

З представлених в PMBOK [4] областей знань процес загального УК 

найтісніше пов’язаний з «Управлінням інтеграцією», яка включає підпроцес 

«Планування і управління процесом загального УК», решта частин процесу 

загального УК розподілена за іншими ОЗ УП і предметними областями, які 

включені до проекту. Таким чином, процес загального УК не входить в ОЗ 

«Управління інтеграцією». Мета процесів управління інтеграцією проекту – 

досягнення і підтримка загальної узгодженості. Мета процесу загального УК 

– тільки підтримка загальної узгодженості. Таким чином, область управління 

інтеграцією ширше, ніж область УК, оскільки включає ще і завдання 
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розробки оптимальної конфігурації проекту. Але навіть і це завдання 

розробки вирішується на основі процесів, що є реалізацією причинно-

наслідкового зв'язку між елементами продукту, проекту і його оточення. 

Зазначимо, що результатом процесів інтеграції проекту є загальна 

узгодженість. 

 

Рис. 2.13 Роль і місце процесів УК 

Джерело: складено автором самостійно. 

Зв’язок процесів розробки та управління загальною конфігурацією по-

казаний на рис. 2.14. Розподіл процесів розробки та УК проекту за областями 

знань і групами процесів УП показана на рис. 2.15. 

 

Рис. 2.14 Розробка та управління загальною конфігурацією 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. 2.15 Розподіл процесів розробки та УК проекту за областями знань і 

групами процесів УП 

Джерело: складено автором самостійно. 
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2.4 Варіанти оптимізації процесу УК проекту 

Оптимізація процесу управління конфігурацією проекту має на увазі 

знаходження оптимального варіанту його реалізації, що, у свою чергу, 

вимагає визначення можливих критеріїв оптимальності і обмежуючих умов 

[125; 126]. Виникає питання: що визначає варіант реалізації, і як відрізнити 

один варіант від іншого? Вважаємо, що в даному дослідженні, варіант 

реалізації процесу управління конфігурацією проекту повинен визначати які 

операції того або іншого підпроцесу виконуватимуться, а які не 

виконуватимуться для тієї або іншої характеристики проекту або його 

елементу. Знаючи такий варіант реалізації можна визначити як одиниці 

конфігурації проекту, так і підпроцеси, які доцільно реалізовувати: 

 Якщо для якого-небудь підпроцесу не вибрана жодна 

характеристика, то цей підпроцес реалізовувати не потрібно. 

 Якщо для якої-небудь характеристики не вибраний жоден 

підпроцес для контролю її узгодженості, то ця характеристика не входить в 

конфігурацію проекту. 

 Якщо жодна характеристика якого-небудь елементу проекту не 

входить в його конфігурацію, то цей компонент не є одиницею конфігурації 

проекту. 

В результаті аналізу і узагальнень виділені наступні варіанти критеріїв 

оптимальності і обмежуючих умов, на підставі яких пропонується проводити 

оптимізацію процесу управління конфігурацією проекту (конкретизація виду 

вказаних нижче функцій приведена в параграфах 3.3 та 3.4): 

 Мінімізувати очікуваний збиток при заданій очікуваній вартості. 

Визначити варіант реалізації процесу управління конфігурацією проекту  , 

при якому очікуваний збиток H  від розузгодження проекту o , був би 

мінімальний, а очікувана вартість C  реалізації цього процесу була не більш 

заданої maxC : 

    max, min, ,H o C o C   . (2.2) 
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 Мінімізувати очікувану вартість при заданому очікуваному збитку. 

Визначити варіант реалізації процесу управління конфігурацією проекту  , 

при якому очікувана вартість C  реалізації цього процесу, була б 

мінімальною, а очікуваний збиток H  від розузгодження проекту o  був не 

більш заданого maxH : 

    max, min, ,C o H o H   . (2.3) 

Звернемо увагу, що як збиток, так і вартість є очікуваними величинами, 

тобто вони мають імовірнісну природу. Це є наслідком того факту, що 

передбачити характеристики потоку змін до проекту практично неможливо. 

Решта варіантів критеріїв оптимальності і обмежуючих умов є 

похідними з вказаних двох. Наприклад, можливі такі постановки завдання 

оптимізації: 

 Мінімізувати очікуваний збиток при заданій вартості і вірогідності 

її реалізації. Визначити варіант реалізації процесу управління конфігурацією 

проекту  , при якому очікуваний збиток H  від розузгодження проекту o , 

був би мінімальний, а вартість C  реалізації цього процесу не перевищила 

задану maxC  з вірогідністю cP  не менш заданої minP : 

     max min, min, , , ,cH o C o C P o P     . (2.4) 

 Мінімізувати очікувану вартість при заданому збитку і вірогідності 

його реалізації. Визначити варіант реалізації процесу управління 

конфігурацією проекту  , при якому очікувана вартість C  реалізації цього 

процесу, була б мінімальною, а збиток H  від розузгодження проекту o  не 

перевищив заданий maxH  з вірогідністю HP  не менш заданої minP : 

     max min, min, , , ,HC o H o H P o P     . (2.5) 

Вибір один з представлених вище варіантів оптимізації здійснюється 

експертним шляхом, з урахуванням особливостей проекту. 
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Висновки до розділу 2 

1. Встановлено, що в процесі розробки конфігурації проекту між 

елементами проекту і елементами області продукту та оточення 

встановлюється відношення узгодженості, що визначає причину існування 

кожного елементу проекту. Семантика відношення узгодженості: вказування 

причини і наслідку, відображає зміст категорії «узгодженість» у сфері 

управління проектами. 

2. Запропонована структура дій з підтримки узгодженості проекту. 

Потреба в узгодженні проекту виникає через зміни в проекті, області 

продукту або оточенні, внаслідок чого проект розузгоджується, тобто 

перестає задовольняти вимогам, що пред’являються до нього. Для 

задоволення цієї потреби необхідна наявність зв’язку між елементами 

проекту і вимогами до нього. Вказаній зв’язок є спеціалізованим 

відношенням узгодженості, умовою реалізації якого (зв’язку) виступає 

процес управління конфігурацією проекту. 

3. Метою процесу управління конфігурацією проекту є підтримка 

узгодженості проекту з вимогами до нього протягом життєвого циклу 

проекту. Предметом процесу управління конфігурацією проекту є 

узгодженість проекту, а мотивом існування цього процесу виступає потреба в 

підтримці узгодженості проекту з метою уникнення збитків від його 

розузгодження. 

4. Обґрунтована структура і запропонований підхід до формування 

термінологічної системи області знань «Управління конфігурацією» у сфері 

управління проектами, розроблений шляхом застосування методу 

морфологічного синтезу. Запропонований підхід дозволив сформувати 

термінологічні групи, які дозволили структурувати вказану область знань, 

показати границі, мету, завдання і підпроцеси процесу управління 

конфігурацією проекта. З позиції особливостей процесу управління 
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конфігурацією проекту були уточнені визначення ключових термінів з 

використанням генетичного та ієрархічного методів. 

5. Розроблена концептуальна модель процесу управління 

конфігурацією проекту, заснована на запропонованій структурі дій з 

підтримки узгодженості проекту, що дозволило визначити границі цього 

процесу, його мету, завдання, елементи і зв’язки між ними. Представлена 

модель дає можливість розробляти математичні моделі процесів управління 

конфігурацією як проекту, так і окремих його елементів для подальшої 

оптимізації з метою ефективної практичної реалізації. 

6. Встановлено, що вводити і розглядати окремий процес управління 

конфігурацією оточення недоцільно: реагування на зміни оточення проекту, а 

також можливий, в деяких випадках, контроль елементів оточення доцільно 

здійснювати в рамках процесу управління конфігурацією проекту. 

7. Розроблена концептуальна модель процесу загального управління 

конфігурацією показує, що цей процес є інфраструктурною основою для всіх 

процесів проекту, а не тільки для процесів управління проектами, оскільки 

включає і підпроцеси орієнтовані на продукт. Встановлена чітка границя між 

процесами розробки та управління загальною конфігурацією: продукту та 

проекту. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора: 

[104;105;106;107;108;109;111;127;128]. 
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РОЗДІЛ 3 

РОЗРОБКА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ТА МЕТОДІВ УПРАВЛІННЯ 

КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТУ 

3.1 Математична модель проекту 

Позначимо як   | iO o i   нескінченну, зліченну множину всіх 

елементів проекту, області продукту та оточення. Для унікальної 

ідентифікації символів, які описують концепції, що формалізуються, 

використовуються натуральні числа з множини . Приналежність деякої 

концепції до i-го елементу зазначатиметься одним нижнім індексом, 

наприклад: ix , а приналежність до j-ої характеристики i-го елементу двома, 

наприклад: ijx , перший з яких указує на елемент, а другий на його 

характеристику. 

3.1.1 Характеристика 

Перед описом окремої характеристики слід нагадати наступні два 

фактори. По-перше, в рамках цієї роботи, характеристика нерозривно 

розглядається зі своїм значенням на певному елементі. По-друге, 

мінімальним рівнем визначення відношення узгодженості C  є рівень 

характеристик. Тому під j-ою характеристикою i-го елементу розуміється 

наступний кортеж: 

 , , , , , , 1,R
ij ij ij ij ij iijch id t v ID vf i j m   , (3.1) 

де ijid  – ідентифікатор характеристики, що є парою двох натуральних чисел, 

перше з яких указує на елемент, а друге на його характеристику; ijt  – тип 

характеристики, який представлятимемо парою ,  γij ijtid , де ijtid  – 

ідентифікатор типу характеристики, наприклад, «довжина», «термін 

виконання», «рівень компетенції» тощо, а γ ij  – шкала, що визначає діапазон 

допустимих значень характеристики та їх допустимі перетворення; ijv  – 

значення характеристики; R
ijID  – множина ідентифікаторів характеристик, 

які впливають на узгоджений стан цієї характеристики; ijvf  – багатозначне 
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відображення, що встановлює сукупність узгоджених значень для даної 

характеристики, яке визначене на множині значень характеристик вказаних в 

R
ijID , і що приймає значення на множині допустимих значень характеристи-

ки, яке визначається шкалою γ ij ; im  – кількість характеристик i-го елементу. 

3.1.2 Стан характеристики 

Формалізація поняття «стан характеристики» необхідна для зручності 

оперування змінами. Виділимо з опису характеристики всі схильні до змін 

складові, а саме: ijv , R
ijID  і ijvf , які і описуватимуть поточний стан j-ої 

характеристики i-го елементу: 

' , ,R
ij ij ijijs v ID vf . (3.2) 

Тепер характеристику можна представити як ', ,ij ij ij ijch id t s , а її 

зміна у момент часу t як перехід з одного поточного стану '(1)
ijs  в інший '(2)

ijs : 

'(1) '(2)
, ,ij t ij ijs s  . (3.3) 

З цього опису виходить, що зміна характеристики відбувається тоді, 

коли змінюється або її значення ijv , або множина R
ijID , що задає область 

визначення відображення ijvf , або безпосередньо його алгоритм. 

У цьому дослідженні, узгоджений стан потрібний тільки для 

встановлення факту узгодженості, яке полягає в перевірці приналежності 

поточного значення характеристики множині значень, визначеному за 

допомогою відображення ijvf . Тому представляється узгоджений стан j-ої 

характеристики i-го елементу так: 

   c R
ij ijxij ijs vf V v x x     , (3.4) 

де  , ,R R
kqij ijV v k q ID   – множина значень тих характеристик, що 

ідентифікуються множиною R
ijID . Очевидно, що залежно від шкали значень 

характеристики ij  і меж стану, множина c
ijs  може бути скінченною, 

нескінченною, зліченною і незліченною, але вона не може бути пустою. Як 

видно з опису узгодженого стану (3.4), при виникненні деякої зміни 
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характеристики ,ij t , яка зачіпає або множину R
ijID , або відображення ijvf , 

узгоджений стан цієї характеристики може змінитися. 

Позначимо як ch  функцію за допомогою якої встановлюватиметься 

факт знаходження заданої характеристики в узгодженому стані: 

 
1,

,
0,

c
ij ijcch

ij ij c
ij ij

v s
ch s

v s



 


. (3.5) 

Як було показано вище, наявність відображення ijvf  призводить до 

встановлення відношення узгодженості C  між кожною характеристикою 

kqch , що ідентифікуються множиною R
ijID  та характеристикою ijch , в 

рамках якого, kqch  – причина, а ijch  – наслідок. 

3.1.3 Відношення узгодженості 

Для формалізації відношення C  використовується бінарне відношення 

на множині характеристик елементів. Вибір саме бінарного відношення 

обумовлений наступними міркуваннями. В рамках цього відношення, одній 

причині може відповідати декілька наслідків, і навпаки, один наслідок може 

бути результатом декількох причин. Для різних характеристик кількість 

причин, тобто характеристик тих, що визначають її значення, різна. Тому 

використання математичного відношення з арностью більше двох було б 

важко. При використанні бінарного відношення можна завжди і відразу 

встановити всі причини та наслідки для деякої характеристики. 

Нехай  ijCH ch  – множина характеристик деякої сукупності 

елементів. Тоді, під відношенням узгодженості C  на множині CH  

розуміється наступна множина впорядкованих пар: 

  , | ,pq kr pq krch ch ch CH ch CH  C . (3.6) 

Перший елемент пари pqch  є наслідком, а другий krch  причиною в 

контексті семантики відношення узгодженості C . Тому позначення 

pq krch chC  читається як «характеристика pqch  узгоджена з характеристикою 

krch ». 
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Значення характеристики не може бути обґрунтоване самим цим 

значенням, оскільки, інакше, існували б характеристики із значеннями не 

сприяючими досягненню мети проекту. Тому відношення C  

антирефлексивне: 

 :ij ij ijch CH ch ch   C . (3.7) 

Дві різні характеристики не можуть обґрунтовувати значення одна 

одної, тому що, в цьому випадку, неможливо було б виділити визначувану і 

визначаючу характеристики і, як наслідок, набути значення хоч би однієї з 

них. Тому відношення C  антисиметричне: 

 , :pq kr pq kr pq kr kr pqch ch CH ch ch ch ch ch ch    C C . (3.8) 

З антирефлексивності та антисиметричності відношення C  виходить 

його асиметричність: 

 , :pq kr pq kr kr pqch ch CH ch ch ch ch  C C . (3.9) 

Узгодженість деякого елементу io  вимагає, щоб всі характеристики 

його компонентів були безпосередньо або опосередковано узгоджені, тобто 

знаходилися у відношенні узгодженості з характеристиками елементів, що 

визначають узгодженість елементу io . Згадана опосередкованість має на 

увазі транзитивність відношення C . Проте, на нашу думку, раціонально було 

б формалізувати тільки безпосередню частину даного відношення. В цьому 

випадку, знаючи всі відношення C  якої-небудь характеристики, можна буде 

відразу вказати всі інші, які визначають значення тієї характеристики, що 

розглядається. У разі ж транзитивності, відразу це зробити не можна. Тому 

приймається, що в рамках цього дослідження, відношення C  нетранзитивне. 

3.1.4 Проект 

В рамках цієї моделі проект можна розглядати як елемент конкретного 

типу, що визначає множину допустимих характеристик проекту. Тому далі 

описуватимемо окремий елемент проекту, маючи на увазі, що цей елемент 

може бути проектом. Для підтримки узгодженості елементу проекту 
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необхідно враховувати два моменти: структуру елементу, яка задається його 

компонентами, та оточення, яке містить фактори, що впливають на 

узгодженість цього елементу. 

Варто нагадати, що елемент проекту може бути декомпозований на 

компоненти, кожен з яких, з погляду своєї структури, розглядається як 

елемент проекту, і також може бути декомпозований, і так далі. 

Максимальний рівень декомпозиції визначається особливостями реалізації 

процесу УК [22]. Облік компонентів елементу дозволяє розглядати його з 

позиції моделі не «чорного», а «білого ящика» [129; 130]. Це підвищує 

ефективність управління змінами елементу за рахунок вказування 

відношення узгодженості між його компонентами. Так при розузгодженні 

елементу проекту, модель «білого ящика» дає можливість швидко і точно 

визначити компоненти, дія на які дозволить повернути елемент в узгоджений 

стан. 

До того ж доцільно звернути увагу, що потреба в УК елементу проекту 

io  виникає тоді, коли до нього пред’являються будь-які вимоги та існує 

відмінна від нуля вірогідність того, що елемент перестане задовольняти 

вимогам через будь-які зміни у вимогах або самому елементі. Те що є 

вимогами залежить від виду елементу проекту io . Проте, слід врахувати, що 

кожна вимога, якої б природи вона не була, має характеристики, які прямо 

або побічно вказують якими повинні бути ті, або інші, характеристики 

елементу io . Іншими словами, з погляду процесу УК, кожною вимогою є 

деякий елемент проекту, області продукту або оточення xo . Надалі 

посилатимемося на елементи, що є вимогами, як на зовнішні елементи. 

Оскільки зовнішні елементи суть елементи, то вони можуть бути рекурсивно 

декомпозовані на їх складові компоненти, які, з позиції контрольованого 

елементу проекту, також є зовнішніми елементами. 

Очевидно, що між характеристиками зовнішніх елементів може 

виникати відношення C . Метою процесу УК проекту є підтримка 

узгодженості проекту з факторами, що визначають його стан. Тут такі 
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фактори представлені як характеристики зовнішніх елементів. Тому, можна 

стверджувати, що ця модель, не втратить своєї адекватності, якщо вона не 

міститиме всі характеристики зовнішніх елементів, а врахує тільки ті з них, 

які безпосередньо впливають на узгодженість проекту. Таким чином, 

множина зовнішніх елементів включає тільки ті, які безпосередньо 

впливають на узгодженість проекту. 

Відносно зовнішніх елементів, істотним є те, що вони являються 

такими (зовнішніми) тільки по відношенню до контрольованого елементу 

проекту. Якщо як контрольований розглядати інший елемент проекту, то 

іншим буде по відношенню до нього і множина зовнішніх елементів. Це 

вказує на важливість коректного визначення границь контрольованого 

елементу. У даній моделі границі елементу проекту визначаються тільки 

характеристиками цього елементу і характеристиками його рекурсивно 

декомпозованих компонентів. 

Зважаючи на вищевикладене представимо i-й елемент проекту за 

допомогою наступного кортежу: 

, , , in
i i i i io id t CH O , (3.10) 

де iid  – ідентифікатор i-го елементу, що є натуральним числом i; it  – тип i-го 

елементу, який представлятимемо парою , i itid T , де itid  – ідентифікатор 

типу i-го елементу, наприклад, «робота», «ризик», «член команди» тощо, а 

 1, ,
ii i imT t t   – множина типів характеристик для i-го елементу; 

 1, ,
ii i imCH ch ch   – множина безпосередніх характеристик i-го елементу, 

кількість ( im ) та типи яких, визначаються типом it  цього элементу; in
iO  – 

множина елементів, які є компонентами i-го елементу.  

Множина типів характеристик iT  повністю визначається 

ідентифікатором типу елементу itid . Іншими словами, у двох елементів з 

однаковими типами, буде однаковий набір характеристик, але з можливо 

різними значеннями. Слід звернути увагу на те, що включення в опис i-го 

елементу сукупності його компонентів дасть можливість або конкретизувати 
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відносини узгодженості для безпосередніх характеристик i-го елементу, або 

абстрагуватися від структури елементу. 

3.1.5 Стан проекту 

Адекватна формалізація стану елементу проекту вимагає виділення з 

його опису всіх схильних до змін складових, так само як це було зроблено 

для характеристики. Зважаючи на практичну спрямованість поточного 

дослідження, природно допустити, що множина безпосередніх характеристик 

i-го елементу проекту iCH  незмінна в сенсі кількості характеристик та їх 

типів. Проте, очевидно, що кожна характеристика схильна до змін вигляду 

(3.3). Множина компонентів i-го елементу проекту in
iO  змінна. Наприклад, 

змінна сукупність робіт проекту, змінний склад команди проекту тощо. 

Враховуючи ці моменти розглянемо поточний стан i-го елементу проекту: 

 '' ',
in

i i is S S , (3.11) 

де  ' ' '
1, ,

ii i imS s s   – множина поточних станів безпосередніх характеристик 

i-го елементу;    ' '  | 
in

x iiS s x IN  – множина поточних станів безпосередніх 

компонентів i-го елементу; iIN  – множина ідентифікаторів безпосередніх 

компонентів i-го елементу. 

Рекурсивний спосіб побудови поточного стану елементу проекту 

дозволяє об’єднати всі характеристики компонентів елементу аж до 

максимального рівня його декомпозиції. 

Тепер зміну i-го елементу у момент часу t можна представити як 

перехід з одного поточного стану 
 ' 1
is  в інший 

 ' 2
is : 

   ' 1 ' 2
, ,i t i is s  . (3.12) 

З цього опису виходить, що зміна елементу проекту відбувається тоді, 

коли або змінюється одна з його безпосередніх характеристик ijch , у 

введеному вище сенсі (3.3), або змінюється множина компонентів цього 

елементу, або за складом, або за тільки що введеним сенсом (3.12). 
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Узгодженість, або іншими словами, узгоджений стан i-го елементу 

проекту представляється таким чином: 

 
,

c inc c
i i is S S , (3.13) 

де  1, ,
i

c c c
i i im

S s s   – множина узгоджених станів безпосередніх 

характеристик i-го елементу;     | 
c in c

x iiS s x IN   – множина узгоджених 

станів безпосередніх компонентів i-го елементу.  

З опису (3.13) видно, що при виникненні деякої зміни ,i t ,узгоджений 

стан i-го елементу може змінитися. 

Позначимо як o  функцію за допомогою якої, встановлюватимемо 

факт знаходження заданого елементу в його узгодженому стані: 

 
     

     

1,   , 1   , 1
,

0,    , 0   , 0

c cch o
ij ij x x xijco

i i c cch o
ij ij x x xij

ch ch s o o s
o s

ch ch s o o s

 


 

    
 

    
. (3.14) 

3.1.6 Карта узгодженості проекту 

Всі відношення C , що впливають на узгоджений стан i-го елементу 

проекту, представляються у вигляді наступного орієнтованого графа: 

,i i iG ID U , (3.15) 

де iID  – множина ідентифікаторів всіх характеристик, що впливають на 

узгодженість i-го елементу; iU  – множина дуг що відображають відношення 

узгодженості між характеристиками, ідентифікатори яких знаходяться в 

множині
 
 iID . 

Виходячи з опису узгодженого стану (3.13), множина iID  

складатиметься з ідентифікаторів безпосередніх характеристик i-го елементу, 

ідентифікаторів характеристик, що впливають на узгодженість, 

безпосередніх характеристик i-го елементу, а також ідентифікаторів 

характеристик всіх компонентів цього елементу проекту: 

1 1

i i

i

m m
R

i ij jij

j j j IN

ID id ID ID
 

     
           
     

. (3.16) 
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Нагадаємо, iIN  – це множина ідентифікаторів безпосередніх 

компонентів i-го елементу. Також звернемо увагу на рекурсивний спосіб 

побудови множини iID , який дає можливість об’єднати всі характеристики 

компонентів i-го елементу аж до максимального рівня його декомпозиції. 

Тепер визначимо множину дуг iU : 

  , | , ,  i pq kr pq kr pq i kr iU id id ch ch id ID id ID  C . (3.17) 

Видно, що початок кожної дуги є наслідком, а кінець причиною в 

контексті семантики відношення C . Безпосередньо з властивостей 

відношення C , витікає, що граф iG  – антисиметричний [131, c. 14], не може 

мати петель, нетранзитивний і нетотальний [131, c. 18]. Також цей граф не 

може мати контурів, оскільки в цьому випадку виникає суперечність при 

визначенні узгодженого значення характеристики. Проте, цей граф може 

мати цикли, і бути як зв’язний, так і не зв’язний [131]. 

Назвемо граф iG  картою узгодженості i-го елементу проекту (КУП), 

тому що він дозволяє для заданої характеристики зручно вказати ті, що 

безпосередньо або опосередковано впливають на її узгодженість, а також ті, 

на узгодженість яких, вона безпосередньо або опосередковано впливає. 

Надання такої інформації є роллю КУП. Для виконання цієї ролі КУП не 

потребує значень характеристик, тому вона (карта) визначена на 

ідентифікаторах характеристик, а не самих характеристиках, оскільки, за 

введеним визначенням, характеристика містить своє значення на елементі 

проекту. Слід зазначити, що при побудові КУП важливо вказати елемент 

проекту io , щоб правильно виділити множину характеристик його 

компонентів і зовнішніх елементів. 

3.2 Математична модель процесу УК проекту 

В рамках цієї моделі, процес УК проекту розглядається як сукупність 

взаємозв’язаних дій з підтримки узгодженості проекту. Вище було 

сформульовано завдання оптимізації процесу УК на підставі таких 
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показників ефективності як вартість реалізації цього процесу і збиток від 

розузгодження проекту, де залежно від умов реалізації, може мінімізуватися 

як вартість, так і збиток. Зважаючи на мету роботи, розробку математичної 

моделі процесу УК проекту вестимемо щодо вказаного завдання оптимізації. 

Нагадаємо, що в цій моделі проект можна розглядати як елемент 

конкретного типу, що визначає множину допустимих характеристик проекту. 

Тому далі робитимемо опис процесу УК елементу проекту, маючи на увазі 

те, що цей елемент може бути проектом.  

3.2.1 Множина дій з УК 

Погляд на процес УК, як на сукупність дій, має на увазі наявність 

деякої множини з якої проводиться вибір дій, що підлягають здійсненню в 

заданих умовах. Виникає питання: які дії складають цю множину? Ця 

множина включає всі дії, які теоретично здійсненні в заданих умовах. Вона 

формується шляхом розгляду дій, вказаних в стандартах з УК та інших 

активах організаційного процесу [132; 133; 134; 135]. Позначимо цю 

множину символом A  і визначимо як: теоретично здійсненна в заданих 

умовах множина дій з УК елементу проекту. Очевидно, що множина A  

скінченна та зліченна. Позначатимемо окрему дію як ia , де i  – 

ідентифікатор дії. Зазначимо, що схема ідентифікації дій така ж як і схема 

ідентифікації елементів проекту. Наявність залежності між множиною A  і 

контекстом реалізації процесу УК призводить до того, що при зміні 

контексту реалізації, множина A  також може змінитися. Проблема 

формування множини A  вимагає окремого дослідження. Тому для 

досягнення поставлених цілей поточного дослідження, необхідно вважати 

множину A  заданою. 

3.2.2 Дія 

Залежно від умов реалізації проекту, процес УК може складатися з 

різної кількості дій з різною структурою кожної з них. Тому з позиції 

адекватності моделі, що розробляється, потрібно представити окрему дію 
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так, щоб мати можливість описувати процес УК конкретного елементу 

проекту з будь-яких необхідних дій в заданих умовах. Для цього слід 

абстрагуватися від змісту дії, включивши в його опис тільки ті властивості, 

які істотні з погляду оптимізації даного процесу. На цьому етапі дослідження 

до таких властивостей відносяться декомпозованість і залежність дій. 

Декомпозованість потрібна для підвищення точності результатів 

моделювання, за рахунок деталізації тієї або іншої дії. Декомпозованість дій 

аналогічна ієрархічному представленню елементу проекту (3.10). 

Залежність розуміється, в тому сенсі, що результат однієї дії 

використовується для отримання результату іншої. Включення в модель 

аспекту залежності необхідне для виділення умовних значень властивостей 

залежних дій. Наприклад, нехай дія 1a  залежить від дії 2a  у вказаному сенсі. 

Нехай c  вартість виконання дії 1a  у разі виконання дії 2a . Нехай *c  вартість 

виконання дії 1a  у разі не виконання дії 2a . В більшості випадків *c c , 

тому що *c  включає також вартість виконання тієї частини дії 2a , яка 

необхідна для виконання дії 1a . 

Аналіз семантики і структури дій з УК, а також їх взаємозв’язків 

показує, що будь-яку залежну дію можна виконати, не виконуючи ніяку 

іншу, від якої вона залежить. Дійсно, розглянемо, наприклад дії з аудиту 

конфігурації проекту, які залежать, серед іншого, від дій з ідентифікації 

конфігурації проекту. Результатом ідентифікації конфігурації є фіксація 

конфігурації проекту в документації. Очевидно, що наявність такої 

інформації підвищує ефективність дій з аудиту конфігурації. Проте,  навіть за 

відсутності конфігураційної інформації аудит може бути здійснений. Таким 

чином, можна підсумувати, що між діями процесу УК немає відносин 

жорсткої залежності. Зазначимо, що цей висновок підтверджується 

наявністю гнучких методологій управління проектами [136]. Виходячи з 

такого уявлення, окрема дія може виступати як окрема операція, процедура 

або процес. 
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3.2.3 Групи дій 

Для подальшого аналізу дій розглянемо докладніше схему 

функціонування процесу УК проекту, яка представлена на рис. В.1 Додатку В 

і виконана з використанням нотації UML [121]. З цієї схеми випливає, що 

весь процес УК можна розділити на п’ять груп дій, а саме ті, що 

виконуються: 

– до досягнення першого узгодженого стану елементу проекту; 

– після досягнення узгодженого стану елементу проекту; 

– після розузгодження елементу проекту; 

– у певні моменти часу; 

– у випадкові моменти часу. 

Ці групи дій для i-го елементу проекту позначаються відповідно 

,1 ,2 ,3 ,4 ,5, , , ,i i i i iAG AG AG AG AG . Зміст і семантика груп очевидна з 

представленої схеми та їх назв. Оскільки окрема дія може входити в декілька 

груп, то ці групи не є взаємовиключними, тобто вони не виступають як 

класифікаційна ознака для дій. Введення груп у модель, що розробляється, 

обґрунтовується тим, що вони дозволяють вказувати дії, які виконуються 

одноразово, після розузгодження, періодично і випадково. Така інформація 

необхідна для розрахунку показників ефективності процесу УК. 

3.2.4 Класифікація дій 

Аналіз дій з підтримки узгодженості проекту дозволяє виділити 

наступні ознаки класифікації дій, які важливі для побудови моделі процесу 

УК (рис. 3.1): направленість, формальність і момент виконання дії. 

За направленістю виконання, всі дії з УК можна розділити на два класи, 

а саме, на тих, що направлені на елемент проекту в цілому і ті, що направлені 

на окрему характеристику елементу або його компоненту. 
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Рис. 3.1 Класифікація дій процесу УК проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

Так всі дії підпроцесу «Планування і управління» направлені на 

елемент проекту в цілому, оскільки як планування, так і управління 

ґрунтуються і враховують елемент цілком, а не його окрему характеристику. 

І навпаки, дії всіх інших підпроцесів направлені на окремі характеристики 

елементу або його компонентів. Наприклад, «Ідентифікація конфігурації» 

фіксує окремі характеристики, «Контроль конфігурації» обробляє зміни 

окремої характеристики, «Облік і видача конфігураційної інформації» також 

працює на рівні характеристик, як і підпроцес «Аудит конфігурації». Отже, за 

направленістю, всі дії з УК поділяються на дії рівня елементу проекту і дії 

рівня характеристики. Необхідність виділення цього аспекту дії пояснюється 

тим, що він визначє наскільки детально потрібно вказувати значення 

властивостей тієї або іншої дії. Для дій рівня елементу проекту значення їх 

властивостей вказуються один раз для всього елементу. Для дій рівня 

характеристик ці значення потрібно вказувати для кожної контрольованої 

характеристики окремо. Зазначимо, що при застосуванні дії до 

характеристики, його семантика конкретизується так, щоб відображати суть 

дії. Наприклад, аудит конфігурації, при застосуванні його до рівня 

кваліфікації члена команди проекту, буде конкретизований як атестація 

співробітника. 
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Наступним фактором, що впливає на величини вартості реалізації 

процесу УК і збитку від розузгодження елементу проекту є формальність 

виконання дії. Під формальністю будемо розуміти ступінь строгості 

дотримання встановлених правил виконання дії. Отже, правила повинні бути 

якимсь чином встановлені і де-небудь зафіксовані. З цього визначення видно, 

що типів дій з цієї класифікаційної ознаки може бути нескінченно багато: від 

повністю формальних (повна відповідність правилам), до повністю 

неформальних або adhoc (повне ігнорування правил або їх відсутність 

взагалі). Зазначимо, що в незалежності від формальності необхідної дії, вона 

здійснюватиметься завжди, розрізнятися буде тільки вартість його виконання 

і якість результатів. Формальні дії, зазвичай, мають вищу вартість і якість 

результатів. Введення терміну «формальність» зводить завдання оптимізації 

процесу УК до знаходження формальності кожної його дії. Але при такій 

постановці виникає проблема змістовної інтерпретації набутих значень 

ступенів формальності дій [129; 130; 137]. Оскільки в цій моделі дії можуть 

бути декомпозовані, то можна ввести тільки два типи дій: формальне і 

неформальне, і, при необхідності, декомпозувати будь-яку дію до того рівня, 

на якому щодо кожної дії можна стверджувати чи буде вона виконана 

формально або неформально. Отже, за формальністю, всі дії з УК проекту 

діляться на формальні і неформальні. 

Рис. В.1 Додатку В ілюструє, що залежно від моменту виконання, всі 

дії можна розділити на два класи. У перший потрапляють ті дії, які необхідно 

виконати щонайшвидше після виникнення зміни, для того, щоб зменшити 

тривалість перебування елементу проекту в розузгодженому стані. Такі дії 

називаються прив’язаними до змін. До них відносяться всі дії груп 

,2 ,3,i iAG AG . Другий клас включає дії, момент виконання яких не залежить 

прямо від виникнення змін. Цей клас дій називається неприв’язаними до 

змін. До них відносяться всі дії груп ,1 ,4 ,5, ,i i iAG AG AG . Проте не дивлячись 

на назву класу, такі дії все ж таки прив’язані до змін, але побічно, моменти їх 

виконання регулюються інтенсивністю потоку змін. 
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3.2.5 Варіант реалізації 

Процес УК елементу проекту підтримує узгодженість шляхом 

контролю змін, що має на увазі постійне повернення елементу проекту назад 

в узгоджений стан при його розузгодженні через виникаючі зміни. 

Розузгодження елементу завжди призводить до деякого збитку, величина 

якого залежить не тільки від часу і рівня розузгодження, але і від самого 

елементу: його природи та мети існування. Наприклад, очевидно, що 

величини збитків від розузгодження проектів розробки космічного 

літального апарату і розробки сайту-візитівки різні. З цього виходить, що 

серед тих факторів, які впливають на склад процесу УК, присутній 

безпосередньо контрольований елемент проекту. 

Але з часом елемент проекту може змінюватися, оскільки інакше не 

було б підстав для реалізації процесу управління його конфігурацією. Тому, 

після чергової зміни елементу, може виникнути ситуація, коли спочатку 

запланований склад процесу перестає відповідати елементу, що змінився, за 

ступенем необхідної ефективності. Ця обставина призводить до необхідності 

контролю ефективності процесу після кожної зміни елементу, і у разі 

незадовільної ефективності процесу, може спричинити його перепланування. 

З цього виходить два висновки (рис. 3.2): по-перше, процес УК являє собою 

впорядковану в часі послідовну серію своїх варіантів реалізації (ВР), і, по-

друге, при описі процесу УК повинен задаватися час його функціонування. 

Слід уточнити визначення ВР, яке наведене вище: це незмінна сукупність дій 

з УК із постійними властивостями. Представимо процес УК i-го елементу 

проекту так: 

 1 2, , , ,n
i i i iCMP      , (3.18) 

де n
i  – варіант реалізації процесу УК i-го елементу в n-й період. 

З рис. 3.2 видно, що в цій моделі існує взаємно-однозначна 

відповідність між періодами і варіантами реалізації процесу УК. 
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Рис. 3.2 Варіанти реалізації процесу УК проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

Варіанти реалізації процесу УК одного і того ж контрольованого 

елементу проекту можуть відрізнятися за складом, тобто множині дій, що 

підлягають виконанню, залежностями між ними, рівнем формальності і 

вартістю виконання кожної дії. 

При плануванні ВР відбувається вибір дій, які будуть його змістом. У 

рамках цієї моделі такий вибір проводиться з множини A . Нехай n
iA A  – 

множина дій варіанту n
i . Цей вибір може носити як евристичний характер 

[48; 133; 134; 136], так і ґрунтуватися на конкретних методах і процедурах [1; 

4; 19; 22]. Істотно те, що множина n
iA  формується на основі аналізу 

практичної здійсненності кожної дії з урахуванням таких критичних факторів 

як, наприклад: бюджет реалізації і термін функціонування процесу, 

критичність елементу, допустимий рівень збитку від розузгодження і 

націлення на мінімізацію вказаної величини збитку. Це відрізняє множину 

n
iA , що складається з практично здійсненних дій, яке оптимізоване за деяким 

критерієм, від множини A , що складається з теоретично здійсненних дій в 

даних умовах, і яке не оптимізоване ні за одним критерієм. Складність 

формування множини n
iA  є окремою проблемою, яка вимагає відповідних 

досліджень. Тому для досягнення поставлених цілей даної роботи, 

вважатимемо множину n
iA  заданою. 
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Як вже було сказано, залежності між діями є значущими з погляду 

адекватності моделі, що розробляється. Тому слід ввести до складу варіанту 

n
i  наступну квадратну матрицю, що відображає відношення залежності між 

діями:  

     , 1, , 1, ,n n
pqi iAD ad p k q k k card A    , (3.19) 

де pqad  приймає значення 1, якщо дія pa  залежить від дії qa  і 0, якщо ці дії 

незалежні. 

Вказування залежності між діями можна було б ввести в опис дії. Але, 

оскільки залежність не є універсальною і визначається умовами реалізації, а 

дії для ВР вибираються з універсальної множини A , то вказування 

залежності потрібно проводити на рівні ВР, а не дії. 

Оскільки окрема дія може входити в декілька груп, то повний опис 

варіанту n
i  вимагає вказування складу всіх груп дій: 

,5,1 ,2 ,3 ,4, , , ,n n n n n n
i ii i i iAG AG AG AG AG AG , (3.20) 

де ,
n
i gAG  – множина дій g-ої групи i-го елементу в n-му періоді: 

   , , , , 1,5n
xi gAG a g    . (3.21) 

Об’єднання всіх груп повинно бути рівним множині ,
n n
i i gA AG . 

Позначимо як n
iACH  – множину дій рівня характеристики, а n

iAO  – 

множину дій рівня елементу для варіанту n
i . При цьому \n n n

i i iAO A ACH . 

Формальність однієї і тієї ж дії різна в різних групах. Наприклад, 

первинне планування ефективніше проводити на основі певної методики – 

формально, а повторне планування, як реакцію на зміну елементу, в деяких 

випадках, ефективніше проводити неформально. Тому формальність 

виконання дій вказується на рівні груп. У кожній групі можуть бути дії рівня 

елементу проекту і рівня характеристики. Отже, опишемо формальність дій 

варіанту n
i  так: 

,5,1 ,2 ,3 ,4, , , ,n n n n n n
i ii i i iAF AF AF AF AF AF , (3.22) 

де ,
n

i gAF  – формальність дій g-ої групи i-го елементу в n-му періоді: 
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, , ,,n n n
i g i g i gAF AFO AFCH , (3.23) 

де ,
n
i gAFO  – матриця-рядок формальності дій рівня елементу, в якій стовпці 

представляють дії з множини n
iAO : 

    1 1, , 1, , 0,1n n
k ki g iAFO afo k card AO afo   , (3.24) 

де ,
n
i gAFCH  – матриця формальності дій рівня характеристики, у якій рядки 

представляють характеристики i-го елементу проекту та його компонентів, а 

стовпці дії з множини n
iACH : 

, ,n
jki gAFCH afc  

       1, , 1, , 0,1in n
jki ij card CH k card ACH afc   , 

(3.25) 

де in
iCH  – множина, яка включає як безпосередні характеристики i-го 

елементу, так і характеристики всіх його компонентів аж до максимального 

рівня його декомпозиції. 

В обох матрицях значення 0 позначає неформальне виконання дії, а 

значення 1 – формальне. Включення компонентів i-го елементу в матрицю 

,
n
i gAFCH  обумовлене тим, що процес УК підтримує узгодженість тільки i-го 

елементу, тобто його безпосередніх характеристик і характеристик його 

компонентів, і ніяких інших зовнішніх елементів. 

Опис варіанту реалізації буде не повним, якщо не вказати тривалість 

виконання всіх дій з множини n
iA . Необхідність такого кроку обумовлена 

тим, що тривалість є ключовим фактором впливу на збиток від 

розузгодження елементу: чим довше елемент проекту розузгоджений, тим 

більше значення збитку; але час знаходження в розузгодженому стані 

залежить безпосередньо від тривалості виконання дій з множини n
iA . Ясно, 

що, також як і формальність, тривалість виконання однієї і тієї ж дії різна в 

різних групах. Залежність тривалості від випадкових факторів указує на те, 

що ця величина випадкова. Більш того, очевидно, що тривалість залежить як 

від формальності виконання дії, так і від ії спрямованості, тобто конкретної 

характеристики або елементу. Отже, потрібно ввести в модель наступні 

випадкові величини та їх функції розподілу: ,i gkAL  – тривалість виконання k-
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ої дії рівня елементу g-ої групи для i-го елементу;  ,i gkALF x  – функція 

розподілу величини ,i gkAL ; ,ij gkAL  – тривалість виконання k-ої дії рівня 

характеристики g-ої групи для j-ої характеристики i-го елементу; 

 ,ij gkALF x  – функція розподілу величини ,ij gkAL . Конкретні аналітичні 

види функцій розподілу ,i gkALF  та ,ij gkALF  повинні залежати від 

формальності виконання дій n
iAF , тому що формальність виконання дій 

n
iAF  – керуючий параметр даної моделі. 

Тривалість виконання дій варіанту n
i  задається як: 

,5,1 ,2 ,3 ,4, , , ,n n n n n n
i ii i i iAL AL AL AL AL AL , (3.26) 

де ,
n
i gAL  – тривалість виконання дій g-ої групи i-го елементу в n-му періоді: 

, , ,,n n n
i g i g i gAL ALO ALCH , (3.27) 

де ,
n
i gALO  – матриця-рядок функцій розподілу тривалості виконання дій 

рівня елементу, в якій стовпці представляють дії з множини n
iAO : 

  1 1 ,, ,   1, ,n n
k k i gki g iALO alo k card AO alo ALF   , (3.28) 

а ,
n
i gALCH  – матриця функцій розподілу тривалості виконання дій рівня 

характеристики, в якій рядки представляють характеристики i-го елементу та 

його компонентів, а стовпці дії з множини n
iACH : 

, ,n
jki gALCH alc  

      ,1, , 1, ,in n
jk ij gki ij card CH k card ACH alc ALF   . 

(3.29) 

Варіант n
i  з урахуванням всіх складових описується так: 

, , , , ,n n n n n n n
i i i i i i iAO ACH AD AG AL AF  . (3.30) 

Згідно формулі (3.25) визначення варіанту n
i  залежить від множини 

in
iCH . Отже, зміна цієї множини вимагає визначення нового варіанту 

реалізації. Оскільки множина in
iCH  включає безпосередні характеристики 

i-го елементу, і характеристики всіх його компонентів аж до максимального 

рівня декомпозиції, то додавання нового компоненту або видалення вже 

існуючого, завжди вимагає визначення нового варіанту 1n
i
 . 
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Проте якщо зміна множини компонентів відбулася нижче за формально 

встановлений максимальний рівень декомпозиції елементу, то необхідність у 

визначенні нового варіанту реалізації не виникає, тому що, у цьому випадку, 

змінюється лише значення деякої інтегральної характеристики, яке залежить 

від множини компонентів, що торкається цією зміною. Таким чином 

встановлено, що протягом n-го періоду можуть змінюватися тільки значення 

безпосередніх характеристик елементу та його компонентів, а додавання або 

видалення компонентів вимагає визначення нового варіанту реалізації. 

Слід підкреслити: всі дії з множини n
iA  виконуються завжди – 

розрізняється тільки формальність їх виконання n
iAF , яка є єдиним 

керуючим параметром в цій моделі; опис дії не включає свої складові дії, 

тому що при моделюванні процесу УК необхідно декомпозувати кожну дію 

до того рівня, на якому можна стверджувати чи буде вона виконана повністю 

формально, чи ні. 

3.2.6 Зміни 

З рис. В.1 Додатку В видно, що такі дії є або підготовкою до 

виникнення змін ( ,1iAG ), або безпосередньою ( ,2 ,3,i iAG AG ) або 

опосередкованою ( ,4 ,5,i iAG AG ) реакцією на їх виникнення. Тому важливим 

фактором впливу на склад процесу УК і значення його показників 

ефективності є зміни. Дійсно, чим більше щільність потоку змін, тобто 

середня кількість змін в одиницю часу [138], тим більше кількість 

виконуваних дій з їх обробки, отже, більша вартість реалізації процесу УК. 

Далі, чим більше щільність потоку змін, тим більше характеристик 

розузгоджується, отже, більший збиток від розузгодження контрольованого 

елементу проекту. Тому невід’ємною частиною математичного опису 

процесу УК є формальний опис можливих змін, які можуть виникати 

протягом ЖЦ проекту. 

Розглянемо можливі типи змін, що виникають під час реалізації 

процесу УК. Аналіз досліджень у сфері управління проектами, наприклад [1; 
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48; 132; 133], показує, що, з погляду процесу УК, доцільно класифікувати 

вказані зміни так, як показано на рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3 Класифікація змін 

Джерело: складено автором самостійно. 

За причиною виникнення, зміни діляться на кореневі зміни та зміни-

наслідки. Кореневі зміни – це ті, які не є наслідком інших змін. Необхідно 

зазначити, що це визначення умовне, оскільки філософський принцип 

загального взаємозв’язку явищ говорить, що таких змін не існує. Кореневою 

зміна може бути тільки з погляду процесу УК конкретного елементу. Цілком 

природною може бути ситуація, коли одна зміна є кореневою для процесу УК 

одного елементу, і зміною-наслідком для процесу УК іншого елементу. 

Зміни-наслідки – це ті, які є наслідком кореневих змін. Дії з групи ,3iAG  

виконуються не відразу після виникнення кореневої зміни (рис. В.1 Додатку 

В), а через деякий час, який іде на повідомлення зацікавлених сторін про 

виникнення цієї зміни. Протягом цього часу первинна коренева зміна може 

викликати виникнення інших прямих або непрямих змін-наслідків, які 

можуть призвести до розузгодження елементу. Зміни-наслідки виникають 

через наявність деякого взаємозв’язку між характеристиками елементу(-ів), 

основа якого обумовлена природою самого елементу(-ів) [139; 140]. 
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За природою наслідків такі зміни діляться на коректуючі зміни і 

некоректуючі. Коректуючі зміни – це зміни-наслідки, метою яких є 

приведення елементу проекту назад в узгоджений стан. Ці зміни є 

результатом корегуючих дій. Звернемо увагу, що ці дії не входять до складу 

процесу УК. Вони є частиною інших процесів управління проектом, оскільки 

за своєю суттю виступають як об’єктно-предметно-орієнтовані, і, отже, не 

можуть вважатися інфраструктурними, як дії з УК. З цієї причини 

коректуючі дії не повинні враховуватися при оцінці вартості процесу УК. 

Зрозуміло, що коректуючі зміни призводять до зміни контрольованого 

елементу. Якщо такі зміни стосуються контрольованих характеристик 

елементу, то необхідно провести, як мінімум, дії з обліку нової 

конфігураційної інформації. Таким чином, не дивлячись на те, що 

коректуючі зміни не призводять до розузгодження елементу, вони повинні 

також оброблятися процесом УК. Зміни-наслідки, які не відносяться до 

коректуючих, назвемо некоректуючими змінами. 

За направленістю, зміни діляться на зміни елементу і зміни вимог. 

Зміни елементу ,i t  формально були визначені вище як перехід з одного 

поточного стану елементу в інший у момент часу t . До таких змін 

відносяться: зміни характеристик елементу або його компонентів, а також 

зміни складу множини компонентів елементу in
iO . Для опису того, що було 

зачеплено деякою зміною ,i t , введемо термін «область впливу зміни», який 

формально є кортежем, що вказує на те, що було зачеплено в рамках цієї 

зміни: 

, , ,a c r
i t    , (3.31) 

де a  – множина пар ,x y , які вказують, що елемент yo  став компонентом 

елементу xo ; c  – множина ідентифікаторів характеристик, що змінилися; 

r  – множина пар ,x y , які вказують, що елемент yo  перестав бути 

компонентом елементу xo . 
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З цього визначення видно, що область впливу ,i t  вказує на відмінність 

між попереднім і поточним станами елементу. Зміни вимог виступають як 

зміни елементів, оскільки, в цій моделі, вимоги суть елементів. Тому все 

викладене щодо змін елементів відноситься і до змін вимог. Зміни вимог, в 

більшості випадків, є кореневими. Проте, якщо контрольований елемент у 

нинішній момент змінити не можна, то можуть бути змінені самі вимоги. У 

цьому випадку, зміни вимог є корегуючими. 

У моделі, що розробляється, будь-яка зміна може бути класифікована 

базуючись на таких підставах: причина виникнення і спрямованість. 

Запропонована класифікація виступає як базова і може бути розширена 

додатковими видами змін, які вимагають умови реалізації процесу УК. 

Опис класифікації змін буде не повним, якщо не вказати ще один тип 

змін, що впливає на показники ефективності. Зміни можуть стосуватися 

самого процесу УК. Наприклад, зміни процесу УК можуть проявляти себе як: 

зміни множин дій A  та n
iA ; зміни складу груп n

iAG  і залежностей між діями 

n
iAD ; зміни бюджету процесу, а також інші зміни, що залежать від умов 

реалізації цього процесу. Всі ці зміни вимагають повторного планування 

процесу УК, що призводить до нового ВР і, відповідно, новим значенням 

показників ефективності. Якщо зміни процесу УК виступають як кореневі, то 

виникає така ситуація, коли контрольований елемент виступає як вимога до 

процесу управління своєю конфігурацією, а останній стає контрольованим 

елементом для процесу УК більш високого рівня. Врахування змін процесу 

УК на даному етапі дослідження сильно ускладнить розробку моделі; тому 

опис таких змін є наступний етап розвитку цієї моделі. 

3.3 Метод оцінки вартості реалізації процесу УК проекту 

Погляд на процес УК i-го елементу, як на сукупність своїх варіантів 

реалізації n
i  вказує, що вартість iC  реалізації цього процесу дорівнює сумі 

вартостей n
iC  реалізації всіх варіантів n

i : 
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Ξ

1

i

n
i i

n

C C


 , (3.32) 

де Ξ i  – кількість варіантів реалізації процесу УК i-го елементу. 

В свою чергу, погляд на варіант n
i  як на сукупність дій вказує, що 

величина n
iC  складається з вартості виконання кожної дії, яка буде виконана 

протягом n-го періоду. 

3.3.1 Вартість виконання дії 

Аналіз процесів УК в різних типах проектів виявив наступні фактори, 

що впливають на вартість виконання окремої дії:  

 Група дії. Вартість виконання однієї і тієї ж дії в різних групах – 

різна. Наприклад, первинне планування практично завжди вище за вартістю, 

ніж повторне планування як реакція на зміну елементу. Таким чином, при 

визначенні вартості виконання дії потрібно враховувати групу, в якій вона 

знаходиться. 

 Формальність дії. Як вказувалося вище, формальність виконання дії 

впливає на його вартість. Оскільки процес УК представлений як сукупність 

своїх варіантів реалізації, то може виникнути така ситуація, коли деяка дія, 

виконана формально в попередньому ВР з деякою ефективністю, у 

поточному ВР матиме нульову вартість формального виконання з тією ж 

ефективністю. Цей випадок, наприклад, добре ілюструють дії з ідентифікації 

конфігурації. Таким чином, при визначенні вартості виконання дії потрібно 

враховувати формальність ії виконання як в поточному, так і в попередньому 

ВР. 

 Залежність дії. Як вже зазначалося, залежність між діями має на 

увазі те, що результати однієї дії, наприклад 1a , необхідні для виконання 

іншої дії, наприклад 2a . Якщо якість результатів дії 1a  неприйнятна для 

виконання дії 2a , то до змісту дії 2a  увійде підвищення якості результатів до 

прийнятного рівня. Це збільшує вартість виконання дії 2a . Таким чином, при 
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визначенні вартості виконання дії потрібно враховувати формальність 

виконання всіх дій, від яких залежить задана дія. 

 Спрямованість дії. Для дій рівня характеристик, вартість виконання 

однієї і тієї ж дії для різних характеристик може бути різна. Тому, вартість 

такої дії потрібно задавати для кожної характеристики окремо. Це дасть 

можливість врахувати особливості кожної характеристики, які впливають на 

величину вартості виконання дії. 

 Ступінь розузгодження. У багатьох випадках, чим більше ступінь 

розузгодження елементу проекту або характеристики, тим вище вартість 

виконання дії. Ступінь розузгодження впливає тільки на дії, що прив’язані до 

змін, оскільки розузгодження це результат зміни. Нехай ступінь 

розузгодження позначається символом . Слід нагадати, що різні 

характеристики можуть приймати свої значення ijv  на різних множинах, 

взагалі кажучи не метричних. Вже одна ця обставина, у доповненні до інших 

типів зміни елементу, підводить до питання: як охарактеризувати ступінь 

розузгодження елементу або характеристики? Універсальним описом 

ступеня розузгодження є метрика d . Ввівши метрику для i-го елементу 

проекту на множині всіх його можливих станів iS , ступінь розузгодження 

i  i-го елементу буде рівний: 

   1 2' , , , :c
i i i i i ii i id s s d s s S S    . (3.33) 

І аналогічно для j-ої характеристики i-го елементу: 

   1 2' , , , :c
ij ij ij ij ij ijij ij ijd s s d s s S S    . (3.34) 

Введені таким чином метрики дозволяють охарактеризувати ступінь 

розузгодження елементу i  або характеристики ij , яка виникає при будь-

яких типах змін, описаних вище. 

 Умови виконання дії. Очевидно, що вартість виконання дії залежить 

від умов його виконання, наприклад, таких як: виконавець, місце, 

корпоративна культура тощо, серед яких, очевидно, присутні випадкові 

фактори. Отже, вартість виконання дії є випадковою величиною. 
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Зважаючи на залежність вартості виконання дії від її направленості та 

групи, а також невизначеність умов виконання дії, вводяться такі випадкові 

величини та їх функції розподілу: ,i gkC  – вартість виконання k-ої дії рівня 

елементу g-ої групи для i-го елементу;  ,i gkCF x  – функція розподілу 

величини ,i gkC ; ,ij gkC  – вартість виконання k-ої дії рівня характеристики g-ої 

групи для j-ої характеристики i-го елементу;  ,ij gkCF x  – функція розподілу 

величини ,ij gkC .  

Для врахування всіх вказаних факторів впливу, конкретні аналітичні 

види функцій розподілу ,i gkCF  та ,ij gkCF  повинні залежати від формальності 

виконання дій n
iAF , ступеня розузгодження  та попереднього ВР 1n

i
 . 

Необхідно зазначити, що для визначення ступеня розузгодження за 

допомогою метрик (3.33) і (3.34) необхідно знати поточний '
is  і узгоджений 

c
is  стани елементу, а також поточний '

ijs  і узгоджений c
ijs  стани 

характеристик. Визначити ці стани можна з опису елементу проекту io . 

З часом вид функцій розподілу ,i gkCF  та ,ij gkCF  може змінюватися. Не 

дивлячись на це, в даній моделі вказана величина не залежить від часу. Це 

пояснюється тим, що значна зміна виду цих функцій розподілу може вивести 

поточний варіант n
i  з точки оптимуму, і, як наслідок, привести до переходу 

на новий, оптимальний варіант 1n
i
 . Тому в рамках n-го періоду, вид  

функцій розподілу ,i gkCF  та ,ij gkCF  буде вважатися постійним. 

Використовуючи випадкові величини ,i gkC  і ,ij gkC  можемо написати 

вираз для розрахунку вартості реалізації n
iC  варіанту n

i : 

     , ,5

, , , ,

1 1 1 1

n nin
i g i gicard AO card ACHcard CH

n
i gk i gk ij gk ij gki

g k j k

C n c n c
   

 
  
 
 

    ,  (3.35) 

де ,i gkn  – кількість виконань k-ої дії рівня елементу g-ої групи для i-го 

елементу; ,ij gkn  – кількість виконань k-ої дії рівня характеристики g-ої групи 

для j-ої характеристики i-го елементу; ,i gkc  і ,ij gkc  – реалізації випадкових 

величин ,i gkC  і ,ij gkC  відповідно, при кожному виконанні дії. 
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Через залежності від випадкових факторів, вартість реалізації n
iC  

варіанту n
i  і вартість iC  реалізації процесу УК є випадковими величинами. 

За формою опису, вказані вище параметри вартості співпадають з 

параметрами тривалості виконання дій n
iAL  варіанту n

i . Надалі 

посилатимемося на параметри вартості реалізації варіанту n
i  як n

iAC . 

3.3.2 Кількість дій 

Формула (3.35) призводить до необхідності визначення кількості 

виконаних дій протягом n-го періоду: ,i gkn  і ,ij gkn . Слід нагадати, що кожна 

дія входить в одну або декілька груп. Момент виконання кожної групи 

визначається настанням деякої події, яка надалі називатиметься тригерною. 

Кожна група має свій певний набір тригерних подій: 

 ,1iAG  – початок реалізації процесу УК. 

 ,2iAG  – коректуючі зміни та зміни, що не порушують узгодженості. 

 ,3iAG  – кореневі зміни, що порушують узгодженість. 

 ,4iAG  – заплановані події. 

 ,5iAG  – випадкові події. 

При виникненні однієї тригерної події, у відповідній йому групі, всі дії 

рівня елементу повинні бути виконані один раз, а всі дії рівня 

характеристики повинні бути виконані тільки для деякої сукупності 

характеристик, яка дотична з цією тригерною подією. Ця сукупність 

характеристик визначає межу застосування кожної дії рівня характеристик. У 

кожній групі повинні виконатися всі дії: розрізняється тільки формальність їх 

виконання та межі застосування. Таким чином, кількість дій n-го періоду 

прямо пропорційна кількості тригерних подій, що виникають протягом цього 

періоду, кожна з яких тягне за собою виконання тієї або іншої групи. 

З кожною дією пов’язана певна потреба, для задоволення якої вона 

виконується. На потребу будь-якої дії вказує тригерна подія тієї групи, до 

якої належить ця дія. Якщо до початку виконання дії потреба зникає, то 

зникає і необхідність її виконання. Якби всі дії виконувалися одразу після 
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виникнення потреби, то жодна потреба б не зникала. Це вимагає наявності 

необмежених ресурсів для виконання теоретично необмеженої кількості дій. 

Оскільки ресурси проекту завжди обмежені, то виникає ситуація, коли деякі 

дії виконуються не відразу після виникнення потреби, а чекають звільнення 

ресурсів. Очікування є результатом того, що виконання будь-якої дії займає 

деякий випадковий час. Крім того, одній з складових часу очікування є 

виконання дій, які не входять до складу процесу УК. Під час очікування 

може зникнути потреба у виконанні дії. Наприклад, одна зміна може вивести 

характеристику з узгодженого стану, а під час очікування, інша зміна може 

повернути її назад в узгоджений стан. Тому, виникнення тригерної події не 

завжди викликає виконання всіх дій відповідної групи. 

Залежність від випадкових факторів, а саме: кількості тригерних подій 

що виникають в n-ий період, а також тривалість очікування і тривалість 

виконання дії, призводить до того, що величини ,i gkn  і ,ij gkn  є реалізацією 

таких випадкових величин: ,i gkN  – кількість виконань k-ої дії рівня елементу 

проекту g-ої групи для i-го елементу;  ,i gknf x  – щільність розподілу 

величини ,i gkN ; ,ij gkN  – кількість виконань k-ої дії рівня характеристики g-ої 

групи для j-ої характеристики i-го елементу;  ,ij gknf x  – щільність розподілу 

величини ,ij gkN . Для опису функцій ,i gknf  та ,ij gknf  потрібно враховувати 

наступне: 

 Кількість тригерних подій для g-ої групи, які відбудуться в n-му 

періоді. Для деяких груп час між появами двох послідовних подій 

випадковий. Очевидно, що закон розподілу цього часу може бути будь-яким і 

змінюватися з часом. 

 Протокол реагування на тригерні події. Такий протокол може, 

наприклад, класифікувати події і визначати, які з них оброблятимуться 

послідовно або паралельно, формально або неформально. 

 Кількість виділених ресурсів на процес УК. Це впливає на 

тривалість виконання дій і, як наслідок, на тривалість очікування їх 

виконання. Зазначимо, що тривалість очікування і виконання дії величини 
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випадкові з довільними законами розподілу, які, у загальному випадку, 

можуть також змінюватися з часом. 

Очікування дією свого виконання має на увазі наявність якоїсь черги 

тригерних подій і, як мінімум, одного каналу їх обробки, який полягає у 

виконанні відповідної групи. Це означає, процес УК можна розглядати як 

систему масового обслуговування (СМО) [138; 141]. З цієї точки зору, процес 

УК завжди є СМО з очікуванням. Дійсно, наприклад, при зміні будь-якої 

одиниці конфігурації, її новий стан завжди повинен бути зафіксований 

незалежно від того, коли почнеться ця фіксація. При цьому, деякі тригерні 

події, або використовуючи терміни СМО – заявки, можуть як застарівати, так 

і ні, про що свідчить зникнення певної потреби. Конкретні характеристики 

цієї СМО такі як, наприклад: число каналів обслуговування, довжина черги 

та інші, визначаються умовами здійснення процесу УК і контрольованим 

елементом проекту. 

Довільність всіх вказаних законів розподілу не дозволяє викорис-

товувати для опису цієї СМО стандартний математичний апарат марківських 

випадкових процесів, що припускає пуасоновські потоки тригерних подій 

[138; 141]. В цьому випадку, єдиним практично придатним методом моделю-

вання процесу УК виступає метод імітаційного моделювання [138; 141; 142], 

використання якого дозволить оцінити кількість дій в n-й період. 

Нагадаємо, що величини ,i gkC , ,ij gkC  та відповідні ним функції 

розподілу ,i gkCF , ,ij gkCF  можуть змінюватися від одного ВР до іншого. Тому 

для вказування періоду використовуватимемо верхній індекс: ,
n
i gkC , ,

n
ij gkC , 

,
n

i gkCF , ,
n

ij gkCF . 

3.4 Метод оцінки збитку від розузгодження проекту 

Загальний збиток iH  від розузгодження елементу завданий протягом 

всього процесу природно представити як суму збитків n
iH  нанесених 

протягом кожного варіанту реалізації n
i : 
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Ξ

1

i

n
i i

n

H H


 .  (3.36) 

У цій роботі піддається аналізу тільки та частина збитку, яка з’явилася 

через розузгодження контрольованого елементу проекту. Це означає, що 

збиток, якої б семантики він не був, завжди є різницею значень одного і того 

ж певного критерію, які (значення) розраховані на основі узгодженого і 

поточного стану контрольованого елементу: 

   'n h h c
ii i i iH kf s kf s  , (3.37) 

де '
is  – поточний стан i-го елементу; c

is  – узгоджений стан i-го елементу; 

h
ikf  – функція для розрахунку значень критерію, розкид яких, семантично 

визначає збиток для i-го елементу. 

Якщо контрольований елемент io  є проектом, то як приклад такого 

критерію, можна привести дату завершення проекту. У цьому випадку, 

збиток є різницею між прогнозованою датою  'h
iikf s , розрахованою на 

основі поточного стану проекту, і запланованою датою  h c
i ikf s , 

розрахованою на основі узгодженого стану проекту. Тут збиток – це 

перевищення запланованого терміну завершення проекту, тобто затримка. 

Інший приклад збитку – перевитрата бюджету проекту, де критерієм 

виступає бюджет проекту. Надалі такі критерії називатимуться критеріями 

збитку. 

З приведених прикладів видно, що функція h
ikf  повинна бути 

числовою, а сам збиток n
iH  виражається деяким числом, у загальному 

випадку, дійсним. При цьому збиток матиме нульове значення, тільки тоді, 

коли елемент знаходиться в узгодженому стані, а конкретна інтерпретація 

позитивних і негативних значень збитку визначається його семантикою. 

Значення критерію збитку, яку б семантику він не мав, завжди можна 

визначити на основі значень деякої множини характеристик. Більш того, у 

деяких випадках, наприклад, як у наведених вище прикладах, критерій 

збитку визначається тільки однією характеристикою. Отже, у таких 
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випадках, збитком є відхилення значення цієї характеристики від її 

узгодженого стану. Наприклад, нехай критерієм збитку є задоволеність 

зацікавленої сторони результатом проекту. В цьому випадку контрольованим 

елементом io  є проект, а зацікавлена сторона є компонентом xo  цього 

проекту, який має характеристику xjch  – задоволеність, вимірювану, 

наприклад, у відсотках. В подальшому розглядається тільки випадок, коли 

критерій збитку залежить від значень множини характеристик, як більш 

загальний. Позначимо множину таких характеристик для i-го елементу як 

h
iCH . Із залежності значення критерію збитку від значень характеристик 

множини h
iCH  витікає, що у функцію h

ikf  можна передавати не поточний та 

узгоджений стан елементу, а тільки відповідні стани характеристик із 

згаданої множини: 

   ,' ,h h cn h h
i i i i iH kf SCH kf SCH  , (3.38) 

де ,'h
iSCH  і ,h c

iSCH  – множина поточних та узгоджених станів 

характеристик з h
iCH  відповідно. 

Елементи, чиї характеристики входять у множину h
iCH  можуть як бути 

компонентами i-го елементу, так і ні. Важливим є те, що всі характеристики 

із h
iCH  пов’язані прямо або опосередковано відношеннями узгодженості C  з 

іншими характеристиками з множини in
iCH  (характеристики елементу і його 

компонентів). Це означає, що будь-яка зміна ,i t  i-го елементу (і, отже, 

характеристик з in
iCH ) може призвести до зміни значення критерію збитку. 

Така ситуація виникає тому, що будь-яка зміна ,i t  може вплинути через 

відношення узгодженості C  і інших внутрішніх зв’язків елементу, на 

поточний або узгоджений стан характеристик з h
iCH , від яких залежить 

значення критерію збитку (3.38). Тому значення збитку n
iH  залишається 

постійним тільки між сусідніми змінами елементу. 

Збиток n
iH , який визначається формулою (3.38), це той збиток, до 

якого призведе поточний ступінь розузгодження i  i-го елементу до кінця 

ЖЦ проекту. Для ілюстрації цього слід повернутися до прикладу з 
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перевищенням терміну завершення проекту. Нехай деяка зміна призвела до 

розузгодження проекту, що збільшило планований термін його реалізації, 

наприклад, на X днів. В цьому випадку збиток n
iH X . Але, це не означає, 

що проекту, у момент виникнення зміни, буде відразу завданий збиток із 

значенням X. Очевидно, що збитки проекту завдаватимуться з деякою 

швидкістю і в кінці його ЖЦ, якщо не виникне інша зміна, завданий збиток 

буде дорівнювати X. Отже, в загальному випадку, весь збиток n
iH  завдається 

не відразу після зміни, а протягом певного часу з певною швидкістю. 

З цього слідує, що величину, яка визначається формулою (3.38), не 

можна назвати збитком від розузгодження i-го елементу протягом n-го 

періоду. У подальшому ця величина буде називатися збитком за станом з 

моменту часу t , а позначатися як ,
s
i tH . Вона не прив’язана ні до якого 

періоду, а її розрахунок здійснюється за формулою: 

   ,' ,
, , ,

h h cs h h
i t i i t i i tH kf SCH kf SCH  , (3.39) 

де ,'
,
h
i tSCH  і ,

,
h c
i tSCH  – множина поточних і узгоджених станів характеристик 

з h
iCH  відповідно, які вони мали в момент t . 

Отже, величина ,
s
i tH  показує який збиток буде нанесений починаючи з 

моменту часу t  і до кінця ЖЦ проекту, при незмінних поточному і 

узгодженому станах елементу проекту. Нехай швидкість нанесення збитку 

від розузгодження i-го елементу в одиницю часу у будь-який момент t  визна-

чається функцією  ihv t . Тоді збиток, який завданий протягом інтервалу 

часу  , починаючи з моменту t , можна визначити так: 

   ,

t

i i

t

hf t hv x dx






  . (3.40) 

Зрозуміло, що в загальному випадку, не можна зробити припущення 

щодо вигляду функції ihv , але можна стверджувати, що вона повинна бути 

інтегровною на всій своїй області визначення, а також задати для неї 

наступну умову нормування: 

 , ,s
ii tH hf t T , (3.41) 
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де T  – інтервал часу від моменту виникнення зміни t  і до кінця ЖЦ проекту.  

В якості ілюстрації, розглянимо як можна задати функцію ihv  для 

прикладу з перевищенням терміну завершення проекту на X  днів, тобто 

,
s
i tH X . Припустимо, що цей час займає тільки одна додаткова робота 

(зміна-наслідок), що з’явилася через розузгодження елементу проекту, 

лежачи на критичному шляху і така, що не виконується паралельно з іншими 

роботами. Нехай одиницею вимірювання часу буде день і ця додаткова 

робота починається в момент bt , а закінчується в момент e bt t X  . В 

цьому випадку функція ihv  матиме наступний вигляд: 

 
0,  

1,  

b e
i

b e

t t t t
hv t

t t t

  
 

 
, (3.42) 

Необхідно зазначити, що задавши функцію ihv  на всьому протязі ЖЦ 

проекту можна визначити збиток iH  для всього процесу за формулою (3.40), 

задавши момент початку ЖЦ і його довжину. З цієї точки зору, розглянимо 

особливості, які властиві функції ihv : 

 Ця функція не матиме однакового аналітичного вигляду протягом 

всього ЖЦ. Точки зміни вигляду функції співпадатимуть з моментами деяких 

змін контрольованого елементу. Дійсно, з умови (3.41) видно, що вид функції 

залежить від збитку ,
s
i tH  (3.39), який залежить від множини поточних і 

узгоджених станів характеристик з множини h
iCH . Ці стани також, як і 

h
iCH , можуть мінятися при деяких змінах контрольованого елементу. 

 Враховуючи практичну спрямованість дослідження, припустимо, 

що функція ihv  детермінована як мінімум у межах окремого варіанту 

реалізації n
i . 

З вказаних особливостей видно, що аналітичний вираз для функції ihv  

може мінятися після кожної зміни елементу. Тому, навіть в межах одного 

періоду, збиток n
iH  є сумою збитків від однієї зміни до іншої: 

 ,

Δ n

n n
i i t

t

H hf 


  , (3.43) 
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де Δ n  – множина моментів часу зміни елементу в n-му періоді;   – інтервал 

часу від моменту t  до моменту появи наступної зміни; ,
n

i thf – функція 

визначає збиток, нанесений протягом заданого інтервалу часу, починаючи з 

моменту t : 

   , ,

t

n n
i t i t

t

hf hv x dx






  , (3.44) 

де ,
n
i thv  – функція, що визначає швидкість нанесення збитку від розуз-

годження i-го елементу в заданий момент часу, починаючи з моменту часу t . 

Умова нормування для функції ,
n

i thf  не змінилася (3.41): значення цієї 

функції на всьому інтервалі часу від моменту t  і до кінця життєвого циклу 

проекту повинно дорівнювати збитку за станом ,
s
i tH  з того ж моменту. 

Моменти часу зміни елементу з множини Δ n  випадкові. Дійсно, вони 

залежать від потоків кореневих і корегуючих змін. Щільність останніх 

залежить, серед іншого, від формальністі виконання дій, яка є керуючим 

параметром в цій моделі. Тому збиток n
iH  також залежить від формальності 

виконання дій n
iAF . 

Для розрахунку збитку n
iH  потрібно володіти інформацією про те, 

коли, скільки і які відбудуться зміни. Для більшості елементів проекту, таку 

інформацію отримати на етапі планування практично неможливо. Оскільки 

процес управління конфігурацією можна розглядати як систему масового 

обслуговування, для розрахунку вартості функціонування якої, вище був 

запропонований метод імітаційного моделювання, то, розробивши імітаційну 

модель для розрахунку вартості, можна використовувати цю модель для 

визначення часу появи змін елементу проекту та їх вигляду, тобто 

формування множини Δ n . Далі, на підставі цієї інформації, шляхом 

визначення функції ,
n

i thf  для кожної зміни, можна за формулою (3.44) 

оцінити збиток n
iH  для n-го періоду. 
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Висновки до розділу 3 

1. Розроблена математична модель, що дозволяє формально, на основі 

теорії графів, представляти проект і його елементи як контрольовані об’єкти 

процесу управління конфігурацією проекту на необхідному рівні їх 

декомпозиції. Розроблений математичний об’єкт – «карта узгодженості 

проекту», дає можливість подальшого дослідження відношення узгодженості 

з метою побудови ефективного процесу управління конфігурацією проекту. 

2. Розроблена математична модель процесу управління конфігурацією 

проекту, що дає можливість врахування як періодів життєвого циклу 

проекту, обумовлюючих існування критично важливих умов, що впливають 

на ефективність цього процесу, так і різні типи дій з управління 

конфігурацією і різні типи змін, що призводять до розузгодження проекту. 

3. Розроблені методи оцінки критеріїв ефективності процесу 

управління конфігурацією проекту, які використовують в якості критеріїв 

вартість реалізації вказаного процесу і збиток від розузгодження проекту, 

причому інваріантно до семантики цих показників, що, на відміну від 

існуючих методів, дозволяє використовувати ці методи як для проекту, так і 

для різних його елементів. 

4. Встановлено, що, з математичної точки зору, процес управління 

конфігурацією проекту можна представити як систему масового 

обслуговування з очікуванням. Показано, що через довільність законів 

розподілу, що описують потоки змін проекту, оптимізацію процесу 

управління конфігурацією проекту доцільно проводити на основі методу 

імітаційного моделювання. 

Основні наукові результати розділу опубліковані у працях автора: 

[143;144;145;146;147;148;149;150;151;152;153;154;155]. 
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РОЗДІЛ 4 

РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЗАПРОПОНОВАНИХ МОДЕЛЕЙ 

ТА МЕТОДІВ У ПРОЕКТАХ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В БАНКІВСЬКІЙ СФЕРІ 

4.1 Методика вибору раціонального варіанту реалізації процесу УК 

проекту 

Розроблені моделі та методи були використані для вибору 

раціональних варіантів реалізації процесів УК проектів розробки 

програмного забезпечення (акти впровадження представлені в Додатках Г та 

Д) і проектів розвитку послуг у сфері оренди холодильних камер та сухих 

складів (акт впровадження представлений у Додатку Е) на основі методики, 

що наведена нижче. 

Метою розробки методики виступає вибір раціонального варіанту 

реалізації процесу УК проекту на кожному етапі ЖЦ проекту. Методика 

ґрунтується на методах оцінки вартості реалізації цього процесу і оцінки 

збитку від розузгодження проекту, теоретично обґрунтованих у параграфах 

3.3 та 3.4. Оцінки цих критеріїв ефективності виконуються на базі методу 

імітаційного моделювання, використання якого обґрунтоване вище.  

Методика складається з наступних кроків: 

1. Опис проекту як контрольованого об’єкту. 

2. Опис потоків змін проекту. 

3. Опис процесу УК проекту. 

4. Опис потоків тригерних подій. 

5. Опис показників ефективність процесу УК проекту. 

6. Імітаційне моделювання процесу УК проекту. 

7. Вибір раціонального варіанту реалізації процесу УК проекту. 

Розглянемо кожен з зазначених кроків детально. 
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4.1.1 Опис проекту як контрольованого об’єкту 

Щоб описати проект як контрольований об’єкт io  процесу УК, 

необхідно вказати наступне: 

1. Структуру проекту. Це передбачає рекурсивну декомпозицію проек-

ту на складові його елементи до рівня, що визначається особливостями 

проекту. З формальною точки зору, це означає рекурсивне завдання множині 

in
iO  елементів проекту io . 

2. Характеристики проекту та його елементів. Окрім опису поточних 

значень xyv  характеристик, це також включає опис відображень xyvf  для 

визначення множини узгоджених значень цих характеристик. 

3. Зовнішні фактори впливу на проект. Необхідно нагадати, що такі 

фактори є зовнішніми елементами при описі яких, досить вказати тільки ті їх 

характеристики, які безпосередньо впливають на проект. Опис характеристик 

зовнішніх факторів не включає опис їх відображень xyvf , тому що 

узгодженість таких характеристик не є предметом процесу УК проекту io . 

Слід зазначити, що вказана вище інформація дозволяє побудувати 

карту узгодженості проекту, яка сама по собі є зручним інструментом 

підтримки його узгодженості. 

4.1.2 Опис потоків змін проекту 

У загальному випадку інтенсивності потоків змін різних характеристик 

та елементів проекту різні. Адекватний опис закону розподілу інтервалу часу 

між сусідніми змінами потоку вимагає, щоб всі зміни потоку були однорідні 

по областях свого впливу  , ,      0,i t t  . Проте, кількість можливих областей 

впливу, які можна скласти з характеристик і елементів проекту, може бути 

настільки великою, що адекватно визначити та задати для кожної області 

потік її змін буде практично неможливо. Виникає завдання знаходження 

практично дієвого способу опису потоків змін проекту. Визначимо як можна 

цього досягти. 
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Із визначення області впливу ,i t  видно, що будь-яку зміну проекту 

можна представити множиною елементарних змін трьох видів: зміна 

характеристики проекту, додавання і видалення його елементу. Складною 

зміною називається така зміна, що складається більш ніж із однієї 

елементарної зміни. Описавши потоки кожної елементарної зміни, можна 

моделювати складні зміни. В один і той же момент часу може виникнути 

декілька елементарних змін, які в сукупності можуть розглядатися як одна 

складна зміна. При цьому загальна кількість потоків змін, які потрібно задати 

буде значно менше, за рахунок виключення комбінацій характеристик і 

елементів проекту. Можна ще більше зменшити цю кількість шляхом 

відсіювання тих елементарних змін, які практично неможливі або незначно 

впливають на збиток. Зазначимо, що цей підхід, у разі потреби, дозволяє 

окремо задати потоки складних змін. 

Розглянемо як можна описати потоки елементарних змін. На цьому 

етапі побудови моделі описуються тільки некоректуючі зміни, тому що 

коректуючі зміни є результатом коректуючих дій і вимагають іншого 

способу опису, викладеного нижче. 

Розглянемо потік змін характеристики ijch . У цьому випадку, 

змінитися може або значення ijv  характеристики, або її відображення ijvf , 

що відображає відношення узгодженості C . 

Для опису потоку змін значення характеристики потрібно, по-перше, 

вказати закон розподілу інтервалу часу між сусідніми змінами в потоці, і, по-

друге, вказати нові значення, які прийматиме характеристика при кожній 

зміні. 

Щільність розподілу інтервалу часу vc
ijT  між сусідніми змінами 

значення характеристики ijch  в потоці позначається як  vc
ijtf t . У 

загальному випадку не можна робити припущення про стаціонарність цього 

потоку і відсутності в ньому післядії; але, очевидно, що цей потік 

ординарний. Функція  vc
ijtf t  може залежати від поточного значення 

характеристики, що призводить до необхідності вказування цій функції для 
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кожного можливого значення характеристики. Цього зробити не можна для 

значень, визначених на незліченних множинах, наприклад . В цьому 

випадку, можна розбити множину допустимих значень на класи 

еквівалентності по відношенню рівності функції  vc
ijtf t . Якщо ця функція 

повинна залежати від моменту ЖЦ проекту, то можна розбити ЖЦ на класи 

еквівалентності по відношенню до рівності розбиття допустимих значень 

характеристики. 

Слід вважати, що нове значення характеристики ijch , яке вона приймає 

при зміні, загалом, є випадковою величиною. Закон розподілу цієї величини 

функцією розподілу  vc
ijVF v , оскільки ця величина може бути дискретною 

або безперервною. Значення функції  vc
ijVF v  може залежати від моменту 

часу і поточного значення характеристики, тому при визначенні цієї функції 

можна використовувати ті ж методи, що і для функції  vc
ijtf t . 

Складність опису потоків змін відображення ijvf  не дозволяє зробити 

це в рамках поточного дослідження. Тому відображення ijvf  вважається 

постійним. 

Розглянемо опис елементарних змін, які полягають у додаванні 

елементів. Правила композиції елементів проекту визначається їх типами. 

Тобто, щоб один елемент став компонентом деякого іншого, перший повинен 

мати строго визначенний тип. Наприклад, не можна додати деяку роботу як 

члена команди проекту. Взагалі, додавання компоненту може бути як 

випадковою, так і детермінованою подією. Вірогідність виникнення цієї події 

може залежати від поточного стану проекту та моменту ЖЦ. Отже, 

позначимо вірогідність додавання елементу yo , як компоненту елементу xo  

у момент часу t як функцію  a
xyp t , яка визначена протягом всього ЖЦ 

проекту. При об’ємності опису, що здається на перший погляд, на практиці 

кількість пар ,x y , для яких необхідно задавати цю функцію, буде 

невеликою через обмежену кількість поєднуваних типів елементів та 

практичної неможливості деяких варіантів композиції. 
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Варто звернути увагу, елемент xo  повинен входити в карту 

узгодженості проекту, а елемент yo  – ні. Оскільки компонент є елементом, 

то опис додавання компоненту вимагає вказівки значень його характеристик. 

Якщо характеристика є детермінованою величиною, то досить описати 

правила визначення її значення. Якщо характеристика є випадковою 

величиною, то для опису її значення можна використовувати такий же підхід, 

як і для опису зміни значення характеристики. Єдина відмінність полягає в 

тому, що потрібно вказувати, до якого елементу додається компонент. Отже, 

описуватимемо закон розподілу значення j-ої характеристики елементу yo  

при додаванні його як компоненту до елементу xo  за допомогою функції 

розподілу  ,
va
x yjVF v . 

Для опису елементарних змін останнього типу, тобто видалення 

компоненту, досить вказати для кожного моменту часу t ЖЦ проекту та 

кожного його елементу вірогідність того, що цей елемент буде видалений у 

момент часу t. Позначимо вірогідність того, що елемент yo  перестане бути 

компонентом елементу xo  як функцію часу  r
xyp t , яка визначена протягом 

всього ЖЦ проекту. Ця функція дозволяє описувати як випадкові, так і 

детерміновані зміни. Зазначимо, що значення функції  r
xyp t  може залежати 

від поточного стану проекту. Очевидно, що визначати цю функцію потрібно 

тільки для елементів проекту, коли видалення елементу не є практично 

неможливою подією. 

При використанні вказаного підходу для моделювання змін, виникає 

питання: у який момент часу виконувати дії рівня проекту для кожної групи? 

Дійсно, якщо після кожної елементарної зміни виконувати дії рівня проекту, 

то така ситуація не відповідатиме реальному процесу УК, що призведе до 

неадекватності моделі. Одним з варіантів вирішення цієї проблеми є 

перенесення всіх дій рівня проекту з груп 2AG  і 3AG  в групу 4AG  – 

заплановані події, і додавання додаткових, регулярних потоків тригерних 

подій для групи 4AG , по настанню яких виконуватимуть перенесені дії. 

Складність полягає у виборі такого інтервалу часу між подіями, який би 
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забезпечував порівнянну з реальною кількість виконань дій рівня проекту з 

груп 2AG  і 3AG . Вирішення цієї проблеми визначається умовами реалізації 

процесу УК проекту. 

4.1.3 Опис процесу УК проекту 

Оскільки процес УК проекту є послідовність варіантів реалізації n
i , то 

природно буде розділити процес моделювання на етапи, кожен з яких 

представляє один варіант реалізації. Щоб описати варіант реалізації n
i  

необхідно вказати наступне: 

1. Множина дій A  з УК. Опис теоретично здійсненних дій вимагає, 

щоб всі вони були декомпозовані до рівня, на якому щодо кожного з них 

можна сказати чи буде воно виконано формально чи ні. 

2. Множина дій n
iA  варіанту n

i . Вибір практично здійсненних дій 

виконується з множини A , тобто n
iA A . 

3. Дії рівня проекту n
iAO  та дії рівня характеристики n

iACH . Повинна 

виконуватися умова \n n n
i i iAO A ACH . 

4. Склад груп дій n
iAG  варіанту n

i . Нагадаємо, що кожна дія може 

входити в одну або декілька груп, але завжди повинна виконуватися умова 

,
n n
i i gA AG . 

5. Матрицю залежності між діями n
iAD  варіанту n

i . 

6. Формальність дій n
iAF  варіанту n

i . Формальність повинна 

задаватися окремо для дій рівня проекту n
iAO  і дій рівня характеристики 

n
iACH . 

7. Тривалість виконання дій n
iAL  варіанту n

i . Тривалість, також як і 

формальність, повинна задаватися окремо для рівня проекту n
iAO  та дій 

рівня характеристики n
iACH . 

8. Доступні ресурси для виконання груп дій n
iAG  варіанту n

i . Від 

вигляду і кількості ресурсів залежить кількість черг в СМО, яка 

представлятиме процес УК проекту. Ресурси можуть задаватися окремо для 

кожної групи дій. 
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9. Протокол виконання груп дій n
iAG  варіанту n

i . Від того, яким 

чином виконуватимуться дії в тій або іншій групі, залежатиме загальна 

тривалість виконання групи, що впливає на вартість реалізації n
iC  варіанту 

n
i  та збиток n

iH  в n-му періоді. 

4.1.4 Опис потоків тригерних подій 

Розглянемо опис потоків тригерних подій для кожної групи дій ,
n
i gAG . 

Слід зазначити, що без знання умов реалізації проекту не можна робити 

припущення щодо стаціонарності та ординарності потоків тригерних подій, а 

також наявності в них післядії. 

Група 1AG . Тригерна подія цієї групи детермінована та виникає тільки 

один раз: на початку реалізації процесу УК проекту, який зазвичай співпадає 

з початком його ЖЦ. 

Група 2AG . Ця група має два види тригерних подій: 

1. Кореневі зміни, що не призводять до розузгодження проекту. 

2. Коректуючі зміни, що є результатом коректуючих дій. Тому 

щільність потоку коректуючих змін буде дорівнювати щільності потоку 

виконання коректуючих дій. Моделювання останніх вимагає вказування 

тривалості кожного з них. Проте, тут виникає така ж проблема, яка була при 

описі змін проекту: велика кількість можливих областей впливу ,i t  

коректуючих дій призводить до необхідності опису такої ж кількості цих дій. 

Для вирішення цієї проблеми можна застосувати прийом, що 

використовується при описі некоректуючих змін проекту, а саме: 

декомпозуються всі коректуючі дії до елементарних, і лише для них 

визначається тривалість. За аналогією із змінами, елементарні коректуючі дії 

матимуть наступні типи: коректування зміною значення характеристики, 

коректування додаванням і видаленням компоненту. Тривалість виконання 

кожної вказаної дії – безперервна випадкова величина. Введемо позначення: 
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 vc
ija  – елементарна коректуюча дія, що змінює значення j-ої 

характеристики i-го елементу; vc
ijAT  – тривалість виконання дії vc

ija ; 

 vc
ijatf t  – щільність розподілу vc

ijAT . 

 a
xya  – елементарна коректуюча дія, що додає елемент yo  як 

компонент елементу xo ; a
xyAT  – тривалість виконання дії a

xya ;  a
xyatf t  – 

щільність розподілу a
xyAT . 

 r
xya  – елементарна коректуюча дія, що видаляє елемент yo  з 

множини компонентів елементу xo ; y
r
xAT  – тривалість виконання дії r

xya ; 

 xy
ratf t  – щільність розподілу y

r
xAT . 

Задавши щільність розподілу тривалості виконань елементарних дій, 

можна імітувати потік коректуючих змін проекту. При потребі підвищення 

точності результатів моделювання можна окремо описати коректуючі дії з 

необхідною областю впливу результуючої зміни. Враховуючи умови 

реалізації проекту, можна задати динаміку завантаження ресурсів, які 

виконуватимуть коректуючі дії, а також інші фактори впливу. Остаточний 

опис коректуючих змін проекту вимагає вказування нових значень, що 

отримуються характеристиками в результаті виконання коректуючих дій. Це 

можна зробити за допомогою методу описаного вище для некоректуючих 

змін. Проте, функції розподілів нових значень характеристик необхідно 

визначати тільки на множині їх узгоджених значень. Зазначимо, що первинне 

досягнення узгодженості, у рамках цієї моделі, також можна вважати 

коректуючою зміною. 

Оскільки всі зміни (що коректують і не коректують) можуть 

відбуватися одночасно, то можлива така ситуація, коли їх області впливу 

перетинаються або накладаються одна на одну. Також ймовірна ситуація, 

коли область впливу будь-якої виниклої зміни перетинається з областю 

впливу будь-якої зміни яка чекає обробки в черзі. Зазвичай, у таких випадках, 

пріоритет має остання зміна, але, очевидно, що універсальні правила обробки 

таких випадків встановити не можна. 
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Група 3AG . Тригерними подіями цієї групи є кореневі зміни, які 

виводять проект з узгодженого стану. Зазначимо, до таких змін відносяться 

зміни зовнішніх елементів. 

Група 4AG . Тригерними подіями цієї групи виступають моменти часу, 

визначені в плані процесу УК проекту. Окрім цього там же визначається і 

множина дій, які повинні бути виконані в указаний час, а також межі 

застосування цих дій. При цьому виникає питання: що визначає моменти 

часу, коли потрібно виконувати дії які входять до цієї групи? Враховуючи 

мету процесу УК можна стверджувати, що основним критерієм вибору таких 

моментів часу є прогнозований рівень збитку, якого можна запобігти 

виконанням цих дій. З практичної точки зору, прогнозування рівня збитку є 

складним завданням, особливо у високо-динамічному оточенні. Тому більш 

реальним представляється варіант, коли моменти часу визначаються або по 

кількості виниклих некоректуючих змін проекту, або через рівні проміжки 

часу, які можна встановлювати як для всього проекту, так і для його окремих 

характеристик. Це обумовлюється тим, що із збільшенням як кількості 

некоректуючих змін, так і проміжків часу, збільшується і рівень очікуваного 

збитку від розузгодження проекту. При цьому звернемо увагу, що конкретні 

способи визначення таких моментів часу залежать від умов реалізації 

проекту. Способи описів потоків тригерних подій цієї групи аналогічні 

вищезазначеним способам для опису змін. 

Група 5AG . Тригерними подіями цієї групи виступають випадкові 

моменти часу. Межами застосування дій даної групи може бути як весь 

проект, так і деякі його характеристики, що залежать від конкретної події. 

Тому для моделювання цієї групи необхідно: по-перше, класифікувати всі 

можливі тригерні події, по-друге, для кожного типу події вказати щільність 

розподілу інтервалу часу між сусідніми подіями потоку та межі застосування 

дій, яка повинна бути виконана при настанні цієї події. Способи описів 

потоків тригерних подій цієї групи аналогічні вищезазначеним способам для 

опису змін. 
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4.1.5 Опис показників ефективності процесу УК проекту 

Перед описом показників ефективності процесу УК проекту необхідно 

встановити їх семантику, а саме: що є вартістю реалізації iC  цього процесу 

та збитком iH  від розузгодження проекту. Параметри імітаційної моделі 

можуть залежати від семантики показників ефективності. Наприклад, якщо 

вартістю є тривалість виконання всього процесу, то окремо параметри 

вартості вказувати не потрібно, оскільки вона складається з тривалості 

виконання кожної дії з УК і описана як складова частина параметрів 

тривалості n
iAL  варіанту реалізації n

i . 

Для опису параметрів вартості реалізації iC  процесу УК проекту 

потрібно вказати: 

1. Функцію розподілу  ,i gkCF x  вартостей ,i gkC  виконання всіх дій 

(індекс k) рівня об’єкту g-ої групи для всього проекту (індекс i). 

2. Функцію розподілу  ,ij gkCF x  вартостей ,ij gkC  виконання всіх дій 

(індекс k) рівня характеристики g-ої групи для кожної характеристики (індекс 

j) кожного елементу проекту (індекс i). 

Для опису збитку iH  від розузгодження проекту потрібно вказати: 

1.  Критерій збитку, різниця значень якого є збиток від останньої зміни 

до кінця ЖЦ проекту за умови відсутності подальших змін. 

2.  Множина характеристик h
iCH , на підставі станів яких можна 

визначити значення критерію збитку. 

3.  Функцію h
ikf  для розрахунку значень критерію збитку на підставі 

станів характеристик з множини h
iCH . За необхідністю, що визначається 

умовами реалізації проекту, критерій збитку може змінитися. Це може 

привести також до зміни множини h
iCH  та функції h

ikf . У цьому випадку, у 

процесі моделювання, можна зробити точку зупинення, де вказати нові 

параметри для розрахунку критерію збитку. 

4.  Функцію  ,
n
i thv x  для визначення швидкості нанесення збитку від 

розузгодження проекту в заданий момент часу x, починаючи з моменту часу 

t. Оскільки функція  ,
n
i thv x , в більшості випадків, мінятиметься від однієї 
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зміни проекту до іншої, то потрібно або визначити правило зміни вигляду 

цієї функції залежно від стану проекту, або робити точку зупинення в процесі 

моделювання, де указувати новий вигляд цієї функції. 

4.1.6 Імітаційне моделювання процесу УК проекту 

Як вказано вище, процес моделювання розділяється на етапи, кожен з 

яких представляє один варіант реалізації. 

Необхідно нагадати, що перехід від одного варіанту до іншого 

відбувається в двох випадках: по-перше, при структурних змінах проекту 

(додавання або видалення його елементів на будь-якому рівні декомпозиції), 

по-друге, при змінах проекту, які виводять його з точки оптимуму, яка 

визначається величинами вартості iC  і збитку iH . 

Для деяких елементів проекту, на певному рівні їх декомпозиції, 

структурні зміни відбуваються настільки часто, що витрати на планування 

нового варіанту реалізації стають неприйнятними. До таких елементів, 

наприклад, можна віднести роботи, декомпозовані до рівня окремих 

операцій, або канали комунікації в IT-проектах розробки ПЗ, що 

використовують гнучкі методології [16; 17; 18]. У подібних випадках, 

потрібно зменшити рівень декомпозиції елементу. При цьому, структурні 

зміни елементу будуть інкапсульовані його характеристиками: такі зміни 

відображаються змінами значень цих характеристик. Проте, такий прийом 

призводить до «огрубіння» контролю за конфігурацією елементу. З іншого 

боку, може виникнути ситуація, коли потрібно забезпечити «тонкіший» 

контроль конфігурації. У цьому випадку потрібно навпаки – збільшити 

рівень декомпозиції елементу. 

Розглянемо схему імітаційного моделювання варіанту n
i , яку 

представимо інваріантно до використовуваних технологій та інструментів. 

Представлення процесу УК проекту як СМО має на увазі, перш за все, 

наявність джерел заявок, їх черг і каналів обслуговування. У цій моделі, 

заявками виступатимуть тригерні події, які виникаючи, потрапляють у чергу, 
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чекаючи свого обслуговування, яке здійснюється шляхом виконання дій 

відповідних подіям груп. 

Моделювання зводиться до розиграшу моментів появи тригерних 

подій, для кожного з яких розігрується тривалість виконання всіх дій групи, 

що викликається цією подією, а також, у разі змін проекту, його новий 

поточний стан. Від події до події розраховується вартість реалізації iC  

процесу і збиток iH  від розузгодження проекту. 

4.1.6.1 Структура імітаційної моделі 

Очевидно, що структури імітаційних моделей процесів УК проектів 

різних типів будуть різні. Проте, можна виділити два види високорівневих 

структур таких моделей. Перша використовується тоді, коли початок 

реалізації процесу УК проекту співпадає з початком ЖЦ цього проекту. У 

цьому випадку, обробка тригерних подій починається після установки 

першої базової лінії проекту так, як показано на рис. Ж.1 Додатку Ж. 

Звернемо увагу, що цей малюнок відображає загальну схему функціонування 

процесу УК (рис. В.1 Додатку В). Необхідно зазначити, що це типовий 

випадок: інфраструктурна природа процесу УК, а також його інтегруюча 

роль, вимагають виконання групи ,1iAG  на самому початку ЖЦ проекту. 

Проте, так відбувається не завжди. Іноді потреба в процесі УК 

усвідомлюється через деякий час після початку проекту. В цьому випадку 

алгоритм моделювання відображає той факт, що під час виконання групи 

,1iAG  виникатимуть тригерні події інших груп, що показане на рис. Ж.2 

Додатку Ж. 

Для моделювання настання тригерної події можна скористатися 

процедурою «розиграшу» моменту часу його появи, використовуючи 

відповідний тій або іншій події закон розподілу інтервалу часу між подіями в 

потоці. Вказана процедура «розиграшу» детально описана в роботі [138]. 

Кількість черг тригерних подій і параметри цих черг, наприклад такі 

як: час життя заявки, довжина черги, пріоритетність обробки заявок і тому 
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подібне [138], контекстно-залежні, тобто, залежать від конкретного проекту, 

використовуваної методології УП, інформаційної системи УП, прийнятих в 

організації підходів до УК, вигляду та кількості ресурсів виділених на УК, а 

також інших факторів оточення проекту. Можлива кількість черг тригерних 

подій може бути від одиниці і до максимально можливої кількості областей 

впливу цих подій. Теж саме можна сказати і про джерела таких подій. 

Звернемо увагу, що на технічному рівні реалізації моделі всі джерела подій 

генерують такі події. Це призводить до того, що, не дивлячись на 

інваріантність опису схеми моделювання до використовуваних технологій та 

інструментів, не варто забувати, що технічні можливості останніх і 

характеристики платформи прогону моделі істотно впливають на структуру 

самої моделі. 

Обслуговування заявки, тобто тригерної події, відбуватиметься шляхом 

виконання відповідної групи дій з УК. Варіанти моделювання такого 

обслуговування також контекстно-залежні. Наприклад, дії можуть 

виконуватися як послідовно, так і паралельно, що залежить від виділених 

ресурсів на процес УК проекту. 

Нехай для обробки деякої події можна виконати спочатку всі дії рівня 

характеристики паралельно, а потім послідовно. Варіант алгоритму 

моделювання цієї ситуації представлений на рис. Ж.3 Додатку Ж. 

Зупинимося докладніше на алгоритмі моделювання реакції на 

виникнення змін проекту або вимог до нього (група ,3iAG ). Особливістю 

такої реакції є те, що вона включає і коректуючі дії. Моделювання виконання 

коректуючих дій здійснюватимемо також, як і дій процесу УК проекту. 

Проте, для коректуючих дій черга, що моделює затримку їх виконання, не є 

обов’язковим елементом, оскільки коректуючі дії предметно-орієнтовані та 

виконуються згідно плану проекту, в основному, без затримок. «В 

основному» вказує на необхідність врахування особливостей конкретного 

проекту при побудові моделі його процесу УК. Як ілюстрація наведений рис. 

Ж.4 Додатку Ж, який відображає варіант алгоритму моделювання реакції на 
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виникнення змін проекту або вимог до нього при декількох джерелах змін і 

каналах їх обробки. 

Слід звернути увагу на необхідність введення в модель зв’язку між 

діями з аудиту конфігурації проекту і узгодженістю проекту. Такий зв’язок, 

наприклад, може бути виражений вірогідністю виявлення розузгодження 

проекту при окремій процедурі аудиту його конфігурації. Результатом 

виявлення розузгодження проекту повинно бути або виникнення запиту на 

зміну проекту, або деякі коректуючі дії. 

4.1.6.2 Розрахунок показників ефективності 

Розглянемо, як можна за допомогою представленої моделі оцінити 

вартість реалізації n
iC  процесу УК та збиток n

iH  від розузгодження проекту 

протягом n-го періоду або одного варіанту реалізації n
i . 

Розрахунок величини n
iC  очевидний і полягає в підсумовуванні, 

протягом n-го періоду моделювання, вартості кожної виконуваної дії, 

значення якої (вартість) отримується за допомогою вказаної вище процедури 

«розиграшу» на основі функцій розподілу ,
n

i gkCF , ,
n

ij gkCF . 

Після закінчення моделювання n-го періоду буде отримане деяке 

значення n
ic , яке є однією реалізацією випадкової величини n

iC . Проте, для 

вибору раціонального варіанту реалізації процесу УК необхідно визначити 

МО цієї величини. За теоремою Чебишева (закон великих чисел) це 

приблизно можна зробити шляхом знаходження середнього арифметичного 

n
ic  значень n

ic , отриманих в результаті великого числа N  незалежних 

«дослідів» [138]: 

   1

N n
i lln n

i i

c
M C c

N

 


, (4.1) 

де  
n
i l

c  – реалізація випадкової величини n
iC  в l-му «досвіді». 

Дисперсію випадкової величини n
iC  можна знайти так [138]: 
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. (4.2) 

При використанні цих формул природно виникає проблема оцінки 

точності отриманих результатів, яку можна виразити наступними двома 

питаннями [138; 156; 157]: 

1. Наскільки велика помилка   при заміні МО  n
iM C  величини n

iC  її 

середнім арифметичним n
ic ? 

2. Яку кількість N  незалежних «дослідів» потрібно провести, щоб 

помилка   із заданою достовірністю Q  не вийшла за задані межі? 

Відповіді на ці питання базуються на центральній граничній теоремі, 

згідно якої при великому числі дослідів N  середнє арифметичне n
ic  

розподіляється приблизно по нормальному закону [157]. Виходячи з цього 

точність визначення МО  n
iM C  по середньому арифметичному n

ic  може 

бути оцінена так [157]: 
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, (4.3) 

де n
iC  – СКВ величини n

iC ; Φ  – функція Лапласа.  

Оскільки на початку серії «дослідів» ні МО, ні СКВ не відоме, то 

використовуватимемо замість СКВ n
iC  його статистичною оцінкою, 

вносячи до нього відповідні поправки в міру збільшення числа «дослідів» 

[157]: 
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Відповідь на друге питання про необхідну кількість N  незалежних 

«дослідів» також виходить з центральної граничної теореми [157]: 
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, (4.5) 

де 1Φ   – функція, зворотна функції Лапласа. 
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Для опису схеми розрахунку величини n
iH  пригадаємо, що функція 

,
n
i thv , яка визначає швидкість нанесення збитку від розузгодження проекту, в 

загальному випадку, міняється від однієї зміни до іншого. Тому розрахунок 

величини n
iH  полягає в підсумовуванні, протягом n-го періоду моделювання, 

збитку нанесеного в інтервалі часу між сусідніми змінами, значення якого 

(збитку) виходить шляхом інтегрування функції ,
n
i thv  в межах цього 

інтервалу. Точність величини n
iH  залежатиме від точності задання функції 

,
n
i thv : можна задати залежність її вигляду від стану проекту, або вказувати 

безпосередньо після кожної виникаючої зміни. 

МО та інші характеристики випадкової величини, а також їх точність, 

визначаються аналогічно відповідним характеристикам випадкової величини 

n
iC  так, як зазначено вище. 

Окрім вказаних показників ефективності за допомогою моделі, що 

розробляється, можна визначити і інші показники, наприклад, середній час 

знаходження заявок в черзі, що вказуватиме на завантаження виконавців. 

Також можна визначити залежності між декількома величинами, наприклад, 

між кількістю аудитів конфігурації проекту, що проводяться, і величиною 

збитку від його розузгодження при постійних параметрах формальності 

виконання процесу УК проекту. 

4.1.7 Вибір раціонального варіанту реалізації процесу УК проекту 

Вище були поставлені завдання оптимізації процесу УК проекту. 

Розглянемо, як можна вибрати раціональний варіант реалізації процесу УК 

проекту на основі першого з них за допомогою представленої моделі. Підхід 

до вибору на основі інших завдань аналогічний. 

Використовуючи введені позначення, слід нагадати, що дане завдання 

оптимізації процесу УК в n-му періоді має наступний вигляд: 

    ,maxmin,  n n n n n
i i i i iAF AF C  , (4.6) 

де n
i  – функція збитку від розузгодження проекту в n-му періоді; n

i  – 

функція вартості реалізації процесу УК проекту в n-му періоді; ,max
n
iC  – 
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максимально допустима вартість реалізації процесу УК проекту в n-му 

періоді. 

Варто зазначити, що функції n
i  і n

i  однакові та представлені цією 

імітаційною моделлю. Визначимо таку єдину функцію як n
i : 

:n n n n
i i i iSAF SH SC  , (4.7) 

де n
iSAF  – скінченна, зліченна множина можливих значень вектора 

формальності n
iAF ; n

iSH  – множина можливих значень збитку n
iH ; n

iSC  – 

множина можливих значень вартості n
iC . 

Отже, завдання оптимізації процесу УК проекту – це завдання умовної 

глобальної оптимізації [156-161], яка полягає в пошуку глобального 

мінімуму функції n
i  за першою складовою областю значень – збитку n

iH , 

при обмеженні зверху по другій складовій – вартості n
iC . Це завдання 

оптимізації відноситься до класу стохастичних, оскільки процес УК є 

випадковим. 

Для вибору методу оптимізації слід відповісти на таке питання: що 

апріорі відоме про функцію n
i ? Тільки те, що вона однозначна через 

стійкість середніх  n
iM H  і  n

iM C  при великому числі N  незалежних 

«дослідів». Зазначимо, що два виміри області значень Im n
i  можуть бути 

неоднорідні за своєю природою. Це призводить до того, що не можна ввести 

ні норму, ні метрику в Im n
i . Крім того, не можна напевно стверджувати 

чи є ця функція безперервною, частково-заданою, унімодальною тощо. Тому 

для вирішення цього завдання можна використовувати метод перебору або 

одновимірний метод Монте-Карло. 

Для зручності використання цих методів, а саме для організації 

перебору, або випадкового вибору елементу з множини n
iSAF , потрібно 

перенумерувати всі елементи множини n
iSAF . Це можна зробити, 

представивши кожен елемент множини n
iSAF  у вигляді десяткового числа на 

підставі його двійкового представлення. 
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Стосовно оптимізації процесу УК проекту на основі представленої 

моделі, алгоритм використання методу перебору виглядатиме так, як 

показано на рис. 4.1. 

 

Рис. 4.1 Алгоритм використання методу перебору (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 

Відмінність методу перебору від одновимірного методу Монте-Карло 

полягає тільки в тому, що елементи з множини n
iSAF  вибираються не 

послідовно, а випадковим чином. Необхідно відзначити, що в 

представленому вище алгоритмі не присутній крок вибору або, іншими 

словами, окіл елементу формальності, яка впливає на точність результату. 

Обґрунтуванням цього є те, що: по-перше, в загальному вигляді, не можна 

строго визначити що таке окіл елементу множини n
iSAF , по-друге, точність 

результатів можна збільшити шляхом збільшення рівня декомпозиції 

елементів проекту. 

Згідно опису вказаних методів як перебір, так і випадковий вибір 

потрібно здійснювати в межах всієї множини n
iSAF . Проте, враховуючи 

особливості процесу УК проекту, можна запропонувати наступний спосіб 
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підвищення ефективності процедури перебору. Для з’ясування його суті, 

зазначимо, що відношення узгодженості C  розділяє всі рекурсивно-

декомпозовані елементи проекту, і всі їх характеристики, на шари. При 

цьому кожен шар деталізує той, що йде над ним. Наприклад, завдання 

проекту деталізують його мету. Це добре ілюструє топологічне сортування 

карти узгодженості проекту, яка є графом відношення узгодженості C . 

Для більшості проектів, за винятком тих, що використовують гнучкі 

методології, вибір раціонального варіанту реалізації даного процесу полягає 

у відповіді на питання: на якому рівні декомпозиції проекту припинити 

формально управляти його конфігурацією? Дійсно, складно формально 

управляти конфігурацією завдань проекту, не управляючи при цьому 

формально конфігурацією його мети. Крім того, підставою для такого 

питання служить очевидний факт: чим глибше рівень декомпозиції елементу 

проекту, на якому управління його конфігурацією здійснюється формально, 

тим вище вартість такого управління. Отже, для підвищення ефективності 

процедури перебору потрібно спочатку провести топологічне сортування 

карти узгодженості проекту, а потім послідовно, починаючи з формального 

УК деякої характеристики деякого елементу проекту самого верхнього шару 

рухатися, проганяючи модель потрібну кількість разів, від однієї 

характеристики елементу до іншої, від одного елементу до іншого, від 

верхнього шару до нижнього, збільшуючи при кожній ітерації прогонів 

множину контрольованих характеристик, тобто вибираючи кожного разу 

інший елемент множини n
iSAF , який відповідає цій множині 

контрольованих характеристик (рис. 4.2). 

Припинити перебір потрібно тоді, коли МО вартості  n
iM C  

перевищить задане допустиме значення ,max
n
iC . При цьому може вийти так, 

що знайдений вектор формальності n
iAF  буде не оптимальний через те, що у 

поточному рівні декомпозиції можуть залишитися необроблені 

характеристики. Тому, при досягненні точки перевищення допустимої 

вартості ,max
n
iC , потрібно продовжити перебір всіх характеристик на 
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поточному рівні декомпозиції. При такій процедурі перебору відразу 

відсікаються всі вектори формальності n
iAF , які призводять до перевищення 

допустимої вартості ,max
n
iC  реалізації варіанту n

i . 

 

Рис. 4.2 Спосіб підвищення ефективності процедури перебору 

Джерело: складено автором самостійно. 

Наприкінці розділу відзначимо, що в деяких випадках можна провести 

вибір раціонального варіанту реалізації процесу УК проекту для всього ЖЦ 

проекту з допомогою методу динамічного програмування [145] або методу 

послідовного аналізу варіантів [162]. 

4.2 Результати застосування методики вибору раціонального 

варіанту реалізації процесу УК проекту 

Розроблені моделі та методи були використані для вибору 

раціональних варіантів реалізації процесів УК різних типів проектів різних 

предметних областей про що свідчать акти впровадження, які представлені у 

Додатках Г, Д та Е.  

Впровадження отриманих наукових результатів проводилося на основі 

методики описаної в параграфі 4.1. Для прикладу застосування цієї методики 

був обраний проект розробки програмної системи підтримки продажу 

банківських продуктів та надання банківських послуг в АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». Особливості цього проекту зумовили те, що 

інформація про поточні значення ijv  його характеристик і вид кожного 
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відображення ijvf  були отримані та представлені за допомогою імітаційної 

моделі, яка використовувалася для розробки конфігурації проекту. Ця 

інформація є початковою для розробленої методики, яка заснована на методі 

імітаційного моделювання. Тому для вибору раціонального варіанту 

реалізації процесу УК була використана вже існуюча імітаційна модель, на 

основі якої здійснювалась розробка конфігурації проекту. Опис процесу 

розробки конфігурації проекту і створення вказаної моделі наведені в 

Додатку З, а покрокове застосування методики вибору раціонального 

варіанту реалізації процесу УК в реальних економічних умовах наведено у 

Додатку К. Обсяг змісту вказаного проекту не дозволяв повністю показати як 

була розроблена конфігурація і як був раціоналізований весь процес УК 

проекту. Тому демонстрація застосування розробленої методики вимагала 

зменшення проекту до його елементу, наприклад, команди проекту і деяких її 

характеристик, наприклад, кількості і кваліфікації її членів. Спосіб розробки 

конфігурації та вибір раціональних варіантів реалізації процесів УК інших 

елементів проекту і всього проекту в цілому аналогічний представленому. 

Розглянемо результати застосування представленої методики для 

раціоналізації процесів УК команд декількох проектів АТ «БАНК 

РЕНЕСАНС КАПІТАЛ», які були виконані в період з 2013 по 2014 рр. (акт 

впровадження наведений у Додатку Г). 

У результаті впровадження результатів дисертаційної роботи, у всіх 

проектах, де процеси УК проектних команд раціоналізували за допомогою 

розробленої методики, вдалося добитися помітного зменшення затримки 

випуску кінцевого продукту, тобто зменшити збиток 0H , семантика якого 

представляла перевищення терміну T  завершення проекту. Статистичні дані 

показують, майже у всіх проектах термін їх завершення був перевищений, що 

розглядалося як ключова проблема, яка критично впливає на 

конкурентоздатність організації. Отримані результати наведені в табл. 4.1 та 

на рис. 4.3. 
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Таблиця 4.1 

Вплив раціоналізації процесів УК команд проектів на величину збитку – 

перевищення терміну завершення проектів 

Категорії проектів банку 
Збиток, дні 

У 2013 р. У 2014 р. 

Розвиток кредитних продуктів 32 25 

Розвиток депозитних продуктів 45 31 

Розвиток карткових продуктів 34 27 

Модернізація ІТ-інфраструктури 24 19 

Розвиток операційної діяльності 27 12 

Розвиток бізнес-інфраструктури 41 33 

Розвиток роздрібного бізнесу 28 26 

Розвиток корпоративного бізнесу 37 22 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. 4.3 Рівні перевищення термінів завершення проектів до і після 

раціоналізації процесів УК команд проектів 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Своєчасне завершення цих проектів виступає основним результатом 

оскільки для проектів банківської сфери швидкість виводу на ринок нового 

банківського продукту або послуги є найбільш важливою і ключовою 

конкурентною перевагою [109]. 

При цьому виникає питання: за рахунок чого вдалося зменшити 

затримку випусків кінцевих продуктів? Адже, згідно моделі процесу УК, 

термін реалізації проекту, при виконанні дій з УК, може тільки збільшитися 

або за рахунок дій ініціалізації процесу УК, або за рахунок реагування на 

зміни проекту, або за рахунок дій, що коректують. Зменшити затримку 

випусків кінцевих продуктів стало можливим через те, що в заплановану 

тривалість проекту був закладений як очікуваний збиток 0H  (семантика: 

перевищення терміну T  завершення проекту), так і вартість 1C  реалізації 

процесу УК команди проекту (семантика: тривалість виконання цього 

процесу). 

Вплив ефективної підтримки узгодженості команди проекту на 

ефективність його виконання виражається в тому, що в кожен момент ЖЦ 

проекту склад його команди, кількість її членів, їх рівні кваліфікації або 

повністю відповідають потребам проекту, або розузгодження усувається 

щонайшвидше за допомогою коректуючих дій. Раціоналізація процесу УК 

команди дозволила мінімізувати загальний інтервал часу перебування 

проекту в розузгодженому стані за рахунок ефективного реагування на зміни. 

Наслідком раціоналізації процесу УК команд проектів з’явилося також 

зменшення загальної вартості цих проектів за рахунок скорочення витрат на 

підбір персоналу. Дані характеризують результати наведені в табл. 4.2 та 

проілюстровані на рис. 4.4. 

Регулярні корпоративні опитування всіх категорій ЗС показують 

збільшений рівень задоволеності результатами проектів, що ілюструють дані 

табл. 4.3 та рис. 4.5. Рівень задоволеності є безрозмірною, скінченною, 

дискретною величиною, що вимірюється за порядковою шкалою. 
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Таблиця 4.2 

Вплив раціоналізації процесів УК команд проектів на величину витрат 

на підбір персоналу 

Категорії проектів банку 
Витрати на підбір персоналу, тис. грн 

У 2013 р. У 2014 р. 

Розвиток кредитних продуктів 56 34 

Розвиток депозитних продуктів 23 13 

Розвиток карткових продуктів 37 21 

Модернізація ІТ-інфраструктури 104 75 

Розвиток операційної діяльності 48 36 

Розвиток бізнес-інфраструктури 69 43 

Розвиток роздрібного бізнесу 59 42 

Розвиток корпоративного бізнесу 12 9 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. 4.4 Рівні витрат на підбір персоналу для проектів до і після 

раціоналізації процесів УК команд проектів 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Таблиця 4.3 

Вплив раціоналізації процесів УК команд проектів на рівень 

задоволеності ЗС проектів 

Категорії ЗС 
Рівень задоволеності, без. розм. 

У 2013 р. У 2014 р. 

Керівники вищої ланки 7 7 

Керівники середньої ланки 5 6 

Співробітники back-office 2 4 

Кредитні представники 3 4 

Агенти неповної схеми 3 4 

Агенти повної схеми 1 5 

Супервізори 7 8 

Колектори 5 5 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. 4.5 Рівні задоволеності ЗС проектів до і після раціоналізації процесів УК 

команд проектів 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Варто зазначити, що один з очікуваних результатів раціоналізації 

процесів УК команд проекту проявився в помітному зменшенні частоти 

звільнень співробітників банку. Це пояснюється збільшенням ефективності 

процесів реагування на підвищення КР співробітників, що беруть участь у 

проектах. Цей результат характеризують дані табл. 4.4 та ілюструє рис. 4.6. 

Таблиця 4.4 

Вплив раціоналізації процесів УК команд проектів на частоту 

звільнення співробітників, що беруть участь у проектах 

Період 
Частота звільнення, співроб./міс. 

У 2013 р. У 2014 р. 

Січень 12 12 

Лютий 16 12 

Березень 14 8 

Квітень 18 14 

Травень 13 10 

Червень 8 6 

Липень 6 8 

Серпень 9 6 

Вересень 14 11 

Жовтень 15 10 

Листопад 12 9 

Грудень 11 10 

Джерело: складено автором самостійно. 

Представлений аналіз результатів раціоналізації процесів УК команд 

розглянутих проектів банку вказує на те, що підтримуючи узгодженість 

елементів проекту, якими в цьому випадку виступали члени команди, можна 

істотно підвищити ефективність реалізації проектів, що виражається в 

своєчасному завершенні проектів, скороченням загальної вартості реалізації 

проектів, збільшенням задоволеності зацікавлених сторін проекту, а також 

зменшенням частоти звільнень співробітників організації та підвищенням їх 

лояльності до проекту і організації в цілому. 
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Рис. 4.6 Частота звільнення співробітників, що беруть участь в проектах до і 

після раціоналізації процесів УК команд проектів 

Джерело: складено автором самостійно. 

Висновки до розділу 4 

1. Розроблена методика вибору раціонального варіанту реалізації 

процесу УК проекту, що ґрунтується на методах оцінки вартості реалізації 

цього процесу та оцінки збитку від розузгодження проекту, теоретично 

обґрунтованих в параграфах 3.3 та 3.4. Оцінки критеріїв ефективності 

виконуються на базі методу імітаційного моделювання. Особливостями 

запропонованої методики виступає: по-перше, можливість її використання не 

тільки для проекту, але й для окремого його елементу, по-друге, 

інваріантність методики до конкретних засобів імітаційного моделювання. 

Застосування методики було продемонстрованого на прикладі процесу УК 

команди проекту розробки ПЗ в банківській сфері, для чого була створена 

програмна імітаційна модель. Ключовою особливістю вказаної моделі 

виступає те, що вона також була використана на етапі розробки конфігурації 
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команди проекту, що дає можливість безпосереднього визначення 

відображень між характеристиками проекту, які припускають наявність між 

ними відношення узгодженості. 

2. Раціоналізація процесів УК команд різних проектів в банківській 

сфері на основі розроблених моделей та методів дозволила добитися 

скорочення затримок випусків кінцевих продуктів проектів на 27%, 

скорочення витрат на підбір персоналу проектів на 33%, збільшення 

задоволеності зацікавлених сторін проекту на 75% і зменшення частоти 

звільнень співробітників на 18%. 

Основні наукові результати розділу опубліковані в працях автора: 

[108;109;163;164;165]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі вирішено актуальне науково-практичне 

завдання визначення границі, мети, завдань, ролі і місця процесу управління 

конфігурацією проекту, опису структури дій з підтримки узгодженості 

проекту шляхом розробки концептуальної і математичної моделей цього 

процесу, теоретичному обґрунтуванні методів управління конфігурацією 

проекту, а також розробці методики вибору раціонального варіанту реалізації 

вказаного процесу. Отримані наукові результати підтверджують досягнення 

мети завдяки вирішенню поставлених завдань дослідження. Це дає підставу 

зробити такі висновки: 

1. Проведений аналіз підсумків завершення проектів у різних галузях, 

існуючих стандартів, моделей зрілості та методологій управління проектами, 

дав можливість виявити наявність практичної проблеми в області управління 

конфігурацією проектів, яка полягає в тому, що неефективний процес 

управління конфігурацією проекту призводить до зниження ефективності 

його реалізації. У результаті дослідження існуючих моделей та методів 

підтримки узгодженості проекту з метою вирішення вказаної практичної 

проблеми були сформульовані наукові завдання дослідження, які полягають 

у визначенні границі, мети, завдань, ролі і місця процесу управління 

конфігурацією проекту в управлінні проектами, розкритті структури дій з 

підтримки узгодженості проекту шляхом розробки концептуальної та 

математичної моделей цього процесу, а також теоретичному обґрунтуванні 

методів управління конфігурацією проектів. 

2. Розроблена концептуальна модель процесу управління 

конфігурацією проекту, заснована на запропонованій структурі дій з 

підтримки узгодженості проекту. У процесі розробки конфігурації проекту 

між елементами проекту і елементами області продукту та оточення 

встановлюється відношення узгодженості, що визначає причину існування 

кожного елементу проекту. Потреба в узгодженні проекту виникає через 



129 

зміни, що приводять проект в розузгоджений стан. Для задоволення цієї 

потреби необхідна наявність зв’язку між елементами проекту і вимогами до 

нього. Вказаний зв’язок є спеціалізованим відношенням узгодженості, 

умовою реалізації якої виступає процес управління конфігурацією проекту. 

Метою процесу управління конфігурацією проекту є підтримка узгодженості 

проекту з вимогами до нього протягом життєвого циклу проекту. Предметом 

процесу управління конфігурацією проекту є узгодженість проекту, а 

мотивом існування цього процесу виступає потреба в підтримці узгодженості 

проекту з метою уникнення збитку від його розузгодження. Встановлена 

чітка границя між процесами управління конфігурацією продукту і проекту. 

3. Розроблена математична модель процесу управління конфігурацією 

проекту, яка, по-перше, дозволяє формально представляти проект і його 

елементи як контрольовані об’єкти цього процесу на необхідному рівні їх 

декомпозиції, і, по-друге, дає можливість врахування як этапів життєвого 

циклу проекту, які обумовлюють існування критично важливих умов, що 

впливають на ефективність цього процесу, так і різні типи дій з управління 

конфігурацією та різні типи змін, що призводять до розузгодження проекту. 

4. Розроблені методи оцінки критеріїв ефективності процесу 

управління конфігурацією проекту, які використовують в якості критеріїв 

вартість реалізації вказаного процесу і збиток від розузгодження проекту, 

причому інваріантно до семантики цих показників, що на відміну від 

існуючих методів, дозволяє використовувати ці методи як для проекту, так і 

для різних його елементів. 

5. Розроблена методика вибору раціонального варіанту реалізації 

процесу управління конфігурацією проекту, яка ґрунтується на теоретично 

обґрунтованих методах оцінки вартості реалізації цього процесу і оцінки 

збитку від розузгодження проекту. Оцінки вказаних критеріїв ефективності 

виконуються на базі методу імітаційного моделювання. Особливостями 

запропонованої методики виступає: по-перше, можливість її використання не 

тільки для проекту, але й для окремого його елементу; по-друге, 
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інваріантність методики до конкретних засобів імітаційного моделювання. 

Практичне застосування цієї методики в різних проектах дозволило досягти 

скорочення затримок випусків кінцевих продуктів проектів на 27%, 

скорочення витрат на підбір персоналу проектів на 33%, збільшення 

задоволеності зацікавлених сторін проекту на 75% і зменшення частоти 

звільнень співробітників на 18%. 

6. Обґрунтована структура і запропонований підхід до формування 

термінологічної системи області знань «Управління конфігурацією» у сфері 

управління проектами, розроблений шляхом застосування методу 

морфологічного синтезу. Запропонований підхід дозволив сформувати 

термінологічні групи, які дозволили структурувати вказану область знань, 

показати границі, мету, завдання і підпроцеси процесу управління 

конфігурацією проектів. З позиції особливостей цього процесу були уточнені 

визначення ключових термінів з використанням генетичного і ієрархічного 

методів. 

Отримані в дисертації нові наукові результати створюють основу для 

продовження досліджень в області «Управління конфігурацією». Провідним 

напрямком подальших досліджень повинно стати виділення особливостей 

процесів управління конфігурацією проектів різних типів, що дозволить 

конкретизувати отримані математичні моделі і представити їх в 

аналітичному вигляді, який є зручним для застосування математичних 

методів оптимізації. Окремий комплекс досліджень доцільно провести з 

проблеми гармонізації потреб і вимог всіх процесів управління 

конфігурацією предметних областей залучених в проект. 
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Додаток А 

 

Рис. А.1 Концептуальна модель узагальненого процесу УК (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. А.2 Функціональна модель узагальненого процесу УК 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Додаток Б 

 

Рис. Б.1 Модель процесу загального УК (A-0) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.2 Модель процесу загального УК (A0) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.3 Модель процесу загального УК (A1) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.4 Модель процесу загального УК (A11) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.5 Модель процесу загального УК (A12) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.6 Модель процесу загального УК (A2) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.7 Модель процесу загального УК (A3) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.8 Модель процесу загального УК (A4) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.9 Модель процесу загального УК (A5) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.10 Концептуальна модель зв’язку між процесами УК продукту, проекту і загального УК (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.11 Концептуальна модель процесу УК продукту (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.12 Концептуальна модель процесу УК проекту (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Б.13 Концептуальна модель процесу загального УК (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Додаток В 

 

Рис. В.1 Загальна схема функціонування процесу УК проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Додаток Ж 

 

Рис. Ж.1 Алгоритм моделювання при збіганні початку процесу УК і початку 

проекту (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Ж.2 Алгоритм моделювання при не збіганні початку процесу УК і 

початку проекту (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. Ж.3 Варіант алгоритму моделювання виконання декількох дій (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. Ж.4 Алгоритм моделювання обробки змін проекту або вимог до нього 

(UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Додаток З 

Приклад розробки конфігурації команди проекту 

Проаналізуємо процес розробки конфігурації команди проекту 

розробки програмної системи підтримки продажу банківських продуктів та 

надання банківських послуг, який був реалізований в період з 2013 р. по 2014 

р. в АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». 

Необхідність опису процесу розробки конфігурації команди проекту 

для демонстрації методики вибору раціонального варіанту реалізації процесу 

УК проекту обумовлена наступним. У параграфі 4.1 визначено, що 

раціоналізація процесу УК проекту відбувається при наявності інформації 

про поточні значення ijv  характеристик і вид кожного відображення ijvf , що 

відображає відношення узгодженості C . Така інформація є результатом 

процесів розробки конфігурації проекту, який представлений процесами 

планування проекту.  

Для раціоналізації процесу УК проекту зручніше, з погляду виконання 

розрахунків, мати аналітичні вирази для відображень ijvf . Розглянутим 

конкретним проектом є складний, високотехнологічний, міждисциплінарний 

захід, для якого точно отримати такі аналітичні вирази практично 

неможливо, особливо з урахуванням тимчасових і ресурсних обмежень. Як 

показано у параграфі 4.1, для раціоналізації процесу УК проекту досить мати 

засіб, який би пов’язував значення ijv  будь-яких характеристик проекту та 

його елементів із значенням величини збитку iH , обраної для раціоналізації 

цього процесу УК. Такий засіб представлений функцією n
i  для розрахунку 

збитку від розузгодження проекту протягом n-го періоду (див. формулу 4.6).  

Враховуючи складність даного проекту та тимчасові обмеження, що 

накладаються, для реалізації вказаного засобу, тобто функції n
i , був 

вибраний метод імітаційного моделювання. Необхідна модель повинна 

пов’язувати значення всіх характеристик проекту та його елементів з 

величиною збитку від розузгодження проекту. 
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Оскільки обсяг змісту даного проекту не дозволяє повністю показати 

як була розроблена конфігурація, та як був раціоналізован процес УК 

проекту, то проект був зменшений до команди проекту і лише деяких її 

характеристик: кількості та кваліфікації її членів. Спосіб розробки 

конфігурації та раціоналізація процесів УК інших елементів проекту і всього 

проекту в цілому, аналогічний тому, що розглядається далі. 

Перед описом побудови моделі важливо відзначити, що семантикою 

збитку в даному проекті, як встановлено в роботі [109], виступає 

перевищення терміну його завершення, а семантикою вартості реалізації 

процесу УК проекту – тривалість виконання цього процесу. 

Отже, необхідно розробити конфігурацію команди проекту, а саме, 

визначити узгоджені з терміном реалізації проекту кількість і кваліфікацію 

членів команди проекту. Для цього потрібно визначити фактори, що 

впливають на виділені характеристики, а також характер цього впливу; 

створити імітаційну модель проекту, використовуючи яку розробити 

конфігурацію команди проекту. 

З.1 Фактори впливу на конфігурацію команди 

Метою даного проекту є автоматизація процесів продажу банківських 

продуктів і надання банківських послуг у відділеннях банку. Кінцевим 

продуктом проекту виступає програмна система підтримки продажу 

банківських продуктів і надання банківських послуг. Ініціація проекту 

відбулася через наявність ринкового вікна, яке обумовлює певну дату 

закінчення проекту eD , яка спільно з датою початку проекту bD  призводить 

до певного планованого терміну проекту в днях, який позначимо як plT . 

Проведений аналіз факторів впливу на кількість і кваліфікацію членів 

команди проекту показав, що значення вказаних характеристик 

безпосередньо залежать від планованого обсягу роботи і процесу УП. 

Розглянемо кожен з цих факторів і визначимо інші, опосередковані фактори, 

які впливають на цільову конфігурацію команди проекту. 
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Початковою точкою будь-якого проекту розробки ПЗ є проблема або 

можливість, яка відображається в деякій множині початкових вимог до 

кінцевого продукту, які пред’являються зацікавленими сторонами. Згідно 

прийнятої в організації класифікації, такі початкові вимоги називаються 

потребами. При цьому, загальна кількість потреб, які повинен задовольнити 

кінцевий продукт, виражає обсяг проекту.  

Досвід реалізації попередніх проектів розробки ПЗ ілюструє, що 

потреби розрізняються по складності, терміновості і обсягу реалізації. При 

цьому можливі значення цих властивостей мають нечіткі межі і по своїй 

семантиці суб’єктивні, що утрудняє їх безпосереднє використання при оцінці 

обсягу проекту.  

Одним з рішень було розбиття всіх можливих значень вказаних 

властивостей на класи. Проте, застосування такого підходу привело б до 

недоцільного, з погляду вартості, ускладнення процедури оцінки обсягу 

проекту, оскільки кількість таких класів, для адекватного опису всіх значень, 

була б досить великою для практичного застосування. Тому був вибраний 

іншій, більш простій у використанні, варіант, суть якого полягає в переході 

від реальних потреб до усереднених по всіх вказаних властивостях потреб. 

Кількість усереднених потреб на одну реальну визначається експертним 

методом [166; 167]. При розробці статуту цього проекту за допомогою 

методів прогнозування на основі статистичного матеріалу, отриманого з 

попередніх проектів розробки ПЗ в організації, було визначено безліч 

очікуваних реальних потреб. Далі ці потреби були усереднені і отримана 

оцінка загального планованого обсягу проекту в усереднених потребах, яку 

позначимо як plV . 

Згідно положення банку з управління проектами розробки ПЗ, 

необхідно використовувати ітеративний підхід на основі методології MSF 3.1 

[168]. Суть цього підходу полягає в тому, що весь продукт створюється не 

відразу, а випускається по частинах, інкрементально нарощуючи необхідну 

функціональність від однієї версії продукту до іншої. Рекомендована 
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тривалість однієї ітерації, яку позначимо як r
itT , знаходиться в межах від 14-

ти до 30-ти днів. Також рекомендується прагнути до того, щоб всі ітерації 

мали однакову тривалість. 

Члени команди проекту розбиті на функціональні групи згідно 

спеціалізації: бізнес-аналітики, системні-аналітики, менеджери, програмісти і 

тестувальники. Впровадження продукту здійснюється співробітниками 

банку, які не входять в команду цього проекту, а підтримують всі проекти 

розробки і супроводу ПЗ в цьому банку. Організаційна структура проекту 

представлена на рис. З.1. 

 

Рис. З.1 Організаційна структура проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

Кожна функціональна група працює згідно затвердженого 

корпоративного процесу, який розроблявся на основі галузевих стандартів і 

рекомендацій [169]. На вхід кожного процесу надходять певні артефакти, які 

обробляються членами команди проекту відповідної функціональної групи. 

Внаслідок цього на виході процесу з’являються артефакти, конкретний 

вигляд і природа яких, визначаються особливостями цього процесу. 

Ланцюжок перетворень артефактів (рис. З.2) виглядає так: потреби → бізнес-

вимоги → вимоги до ПЗ → завдання на розробку ПЗ → програмні модулі → 

продукт наступної версії. 
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Рис. З.2 Функціональна модель проекту розробки ПЗ 

Джерело: складено автором самостійно. 

Потреби поступають на вхід процесу бізнес-аналізу від зацікавлених 

сторін через випадкові проміжки часу. Встановлено, що такі проміжки в 

потоках реальних потреб розподілені по експоненціальному закону з різними 

параметрами. Зазначимо, що термін завершення проектів розробки ПЗ 

залежить від постійної наявності необроблених потреб на вході процесу 

бізнес-аналізу, що дозволяє виключити стан неповного, тобто неефективного 

використання людських ресурсів, як мінімум, бізнес-аналітиків. Тому однією 

з характеристик, множину узгоджених значень якої потрібно знайти в рамках 

завдання розробки конфігурації даного проекту, є інтенсивність потоку 

реальних потреб. Структура цієї множини виглядає так:  ,nd  , де nd  – 

мінімально прийнятна інтенсивність потоку реальних потреб, яка може 

забезпечити повне використання людських ресурсів, тобто команди проекту.  

Оскільки імітаційна модель дозволить визначити величину nd  тільки 

для усереднених потреб, то виникає питання інтерпретації цього значення, а 

саме: як перейти від величини nd  для усереднених потреб до такої ж 

величини для реальних? Для вирішення вказаної задачі використовувався 

метод аналогій, який полягає в наступному. Даний проект є типовим для 

банку і тому може використовувати результати обробки статистичного 
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матеріалу, накопиченого по досвіду попередніх проектів такого ж типу. 

Згадані результати включають в себе, серед іншого, оцінку відповідності, з 

практично прийнятною точністю, між інтенсивностями потоків реальних і 

усереднених потреб. 

Вказані артефакти (рис. З.2), аналогічно потребам, розрізняються по 

деяких властивостях таким як складність, терміновість і обсяг обробки. Це 

призводить до тієї ж проблеми, яка була описана вище для потреб, проте не з 

погляду вартості оцінки обсягу обробки, а з погляду вартості розробки 

імітаційної моделі проекту. Для вирішення цієї проблеми застосуємо той же 

підхід, що для потреб, а саме: усереднимо вказані артефакти. При цьому 

проблеми інтерпретації результатів моделювання не виникає, тому що 

інтенсивності потоків бізнес-вимог, вимог до ПЗ і програмних модулів не є 

зовнішніми характеристиками проекту, які вимагають безпосереднього 

впливу. Цей вплив відбувається через управління інтенсивністю потоку 

усереднених потреб, спосіб інтерпретації яких відомий. Надалі, якщо не 

вказане зворотне, матимемо на увазі усереднених артефакт. 

Наступним кроком в побудові необхідної моделі є відповідь на питання 

про співвідношення числа вхідних і вихідних артефактів для кожної 

функціональної групи, що відображена на рис. З.2.  

Нехай ,  , , ,nd br sr ct smN N N N N  позначають кількість потреб, бізнес-

вимог, вимог до ПЗ, завдань на розробку ПЗ і програмних модулів 

відповідно, оброблених протягом однієї ітерації. Тоді шукані співвідношення 

можна представити наступними трьома величинами: /br br ndk N N , 

/sr sr brk N N , /ct ct srk N N , /sm sm ctk N N , які, як встановлено, є 

випадковими величинами розподіленими по нормальному закону з 

параметрами показаними в табл. З.1. 
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Таблиця З.1 

Параметри НЗ розподілу співвідношень числа артефактів 

Співвідношення 
МО СКВ 

Позначення Значення Позначення Значення 

brk  
brkm  14,7 

brk  3,8 

srk  
srkm  19,7 

srk  7,7 

ctk  
ctkm  5,5 

ctk  2,1 

smk  
smkm  21,7 

smk  3,7 

Джерело: складено автором самостійно. 

Кожен член команди обробляє артефакти, що поступають йому, 

послідовно. При цьому один артефакт повністю обробляється одним членом 

команди протягом деякого випадкового проміжку часу. Як видно з рис. З.2, 

таких проміжків декілька. Для їх позначення введемо наступні випадкові 

величини: ndT  – тривалість обробки однієї потреби бізнес-аналітиком в днях; 

brT  – тривалість обробки однієї бізнес-вимоги системним-аналітиком в днях; 

plT  – тривалість планування реалізації однієї вимоги до ПЗ менеджером в 

днях; imT  – тривалість реалізації одного завдання на розробку ПЗ 

програмістом в днях; tsT  – тривалість тестування одного програмного 

модуля тестувальником в днях; dpT  – тривалість впровадження готової версії 

продукту в днях. Встановлено, що ці величини розподілені по нормальному 

закону, параметри якого залежать від кваліфікації виконавця. Тому перш ніж 

задавати значення параметрів, потрібно якимсь чином описати кваліфікацію 

виконавця. 

Згідно затвердженого положення банку з набору та розвитку 

персоналу, для співробітників були визначені загальні кваліфікаційні рівні, 

які в цілому характеризують компетенції співробітника, необхідні для 

ефективного виконання ним своїх обов’язків. Ці рівні можуть бути природно 

формалізовані за допомогою безрозмірної, скінченої, дискретної величини, 

що вимірюється за порядковою шкалою. Назвемо цю величину 

кваліфікаційним рівнем (КР) і позначимо як Q . Вона матиме наступну 
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множину допустимих значень: 1 – низький, 2 – середній, 3 – високий. Окрім 

швидкості обробки артефактів, ця величина впливає на якість створюваних 

артефактів, а також оплату праці співробітника, тобто члена команди 

проекту. 

Тепер, ввівши величину Q , можна в залежності від її значення задати 

параметри нормального закону розподілу для введених величин швидкості 

обробки артефактів. Ці значення наведені в табл. З.2. 

Таблиця З.2 

Параметри НЗ розподілу для швидкості обробки артефактів 

Величина 

МО СКВ 

Позначення 
КР 

Позначення 
КР 

1 2 3 1 2 3 

ndT  
ndTm  2,8 4,3 8,1 

ndT  1,2 2,6 3,3 

brT  
brTm  0,8 1,4 2,2 

brT  0,4 0,4 1,8 

plT
 plTm  0,1 0,2 0,4 plT  0,03 0,04 0,2 

imT  
imTm  0,4 0,8 1,5 

imT  0,2 0,5 1,1 

tsT  
tsTm  0,1 0,3 0,3 

tsT  0,02 0,1 0,1 

dpT
 dpTm  0,2 dpT  0,04 

Джерело: складено автором самостійно. 

В результаті зусиль по раціоналізації процесів УП було вирішено, що 

бізнес-аналітики і системні-аналітики не працюватимуть ітеративно: 

впродовж всього проекту до них поступатиме потік потреб, в результаті 

обробки яких, формуватимуться вимоги до ПЗ. Останні потрапляють і 

накопичуються в спеціальному репозиторії, який називається 

«ProjectBacklog». Кожна ітерація починається з вибору вимог з 

«ProjectBacklog», реалізація яких складе зміст наступного випуску продукту. 

Така множина вимог називається «IterationBacklog». Безпосередньо розробка 

ПЗ здійснюється ітеративно: повністю реалізуються всі вимоги з 

«IterationBacklog», тестуються та впроваджуються, після чого починається 
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нова ітерація. Зазначимо, що не можна починати наступну ітерацію не 

закінчивши поточну. 

Важливим фактором, що впливає на термін реалізації проекту, є потік 

запитів на консультації (ЗНК) для бізнес-аналітиків, системних-аналітиків і 

групи управління. Аналогічно потребам, не класифікуватимемо консультації 

по складності і обсягу, а усереднимо їх по цих властивостях. Зазначимо, що 

потреба в консультації виникає тоді, коли, за тими або іншими причинами, 

неможливо зрозуміти інформацію відображену в артефактах. В основному, 

це виникає при низькому рівні якості артефактів, яка залежить від КР членів 

команди проекту, які брали участь в створенні цих артефактів. Отже, 

інтенсивності потоків ЗНК залежать від КР членів команди проекту. Строге 

введення в модель цієї залежності на даному етапі дослідження надмірно 

ускладнить модель, при цьому істотно не вплинувши на загальну кінцеву 

мету завдання. Тому, для врахування цього фактора, на основі зібраного 

статистичного матеріалу, визначимо середні інтенсивності вказаних потоків і 

будемо використовувати отримані величини при моделюванні. Позначимо як 

cba , csa , cmg  інтенсивності потоків ЗНК для бізнес-аналітиків, 

системних-аналітиків і групи управління відповідно. Встановлено, що 

проміжок часу між появами двох послідовних ЗНК розподілен по 

експоненціальному закону (табл. З.3). 

Таблиця З.3 

Значення інтенсивностей потоків запитів на консультації 

Величина Значення 

cba  1,4 

csa  3,8 

cmg  8,5 

Джерело: складено автором самостійно. 

Позначимо як cbaT , csaT , cmgT  тривалість в днях проведення однієї 

консультації по бізнес-аналізу, системному-аналізу і управлінню відповідно. 
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Встановлено, що тривалість проведення однієї консультації розподілена по 

нормальному закону з параметрами, залежними від КР, значення яких 

наведені в табл. З.4. 

Таблиця З.4 

Параметри НЗ розподілу для тривалості консультацій 

Величина 

МО СКВ 

Позначення 
КР 

Позначення 
КР 

1 2 3 1 2 3 

cbaT  cbaTm  0,02 0,03 0,04 
cbaT  0,01 0,01 0,02 

csaT  csaTm  0,02 0,03 0,05 
csaT  0,01 0,02 0,03 

cmgT  cmgTm  0,02 0,03 0,03 cmgT  0,01 0,01 0,02 

Джерело: складено автором самостійно. 

Згідно рис. З.2, для побудови необхідної моделі потрібно вказати 

характеристики потоків завдань по рефакторінгу і регресійному тестуванню. 

З практики відомо, що інтенсивності цих потоків зростають із збільшенням 

кількості, а також при низькому рівні якості розроблених програмних 

модулів. Тобто з часом інтенсивності цих потоків повинні зростати. Облік 

вказаних факторів на даному етапі дослідження дуже ускладнить модель. 

Тому при моделюванні використовуватимемо середні інтенсивності вказаних 

потоків, отримані з накопиченого статистичного матеріалу. Встановлено, що 

проміжок часу між двома послідовними завданнями в згаданих потоках 

розподілений по експоненціальному закону. Позначимо як rf , rt , 

інтенсивності потоків завдань по рефакторінгу і регресійному тестуванню 

відповідно. Значення цих параметрів для різних КР наведені в табл. З.5. 
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Таблиця З.5 

Значення інтенсивностей потоків завдань по рефакторінгу і 

регресійному тестуванню 

Величина Значення 

rf  3,9 

rt  6,2 

Джерело: складено автором самостійно. 

Позначимо як rfT , rtT  тривалість реалізацій одного завдання по 

рефакторингу і регресійному тестуванню відповідно. Встановлено, що ці 

величини розподілені по нормальному закону з параметрами залежними від 

КР, значення яких представлені в табл. З.6. 

На основі вищенаведеного концептуального опису проекту була 

побудована карта узгодженості команди проекту (КУКП), що наведена на 

рис. З.3. КУКП дозволяє визначити як безпосередні, так і опосередковані 

характеристики, що впливають на конфігурацію команди проекту, яка в 

поточному дослідженні представлена двома характеристиками: «кількістю» 

членів команди та їх «кваліфікаційним рівнем». Звернемо увагу, що всі 

характеристики, які визначають конфігурацію команди проекту, як показано 

нижче, будуть вхідними параметрами для створюваної імітаційної моделі. 

Таблиця З.6 

Параметри НЗ розподілу для тривалості реалізації завдань по 

рефакторінгу та регресійному тестуванню 

Величина 

МО СКВ 

Позначення 
КР 

Позначення 
КР 

1 2 3 1 2 3 

rfT  rfTm  0,2 0,6 1,3 rfT  0,2 0,4 0,9 

rtT  rtTm  0,07 0,2 0,2 
rtT  0,02 0,04 0,07 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. З.3 Карта узгодженості команди проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 
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З.2 Формальна постановка завдання 

Використовуючи наведений опис проекту і введені величини, 

поставимо формальне завдання створення імітаційної моделі, яка повинна 

забезпечувати визначення значень характеристик команди проекту. Знайдені 

значення будуть узгоджені в сенсі що описується у параграфі 2.1, а саме: такі 

значення, які б забезпечували завершення цього проекту в необхідний термін 

при мінімально можливій вартості. 

Тут, «мінімально можлива вартість» означає, що ступінь використання 

членів команди проекту повинна бути максимальною протягом всього його 

ЖЦ. Подібне спрощення продиктоване обраною множиною характеристик, 

що складають конфігурацію команди проекту, а саме «кількість» і 

«кваліфікація» її членів: для них вказана інтерпретація «мінімальної 

вартості» достатня для визначення їх узгоджених значень. Ступінь 

використання (СВ) члена команди (%) – це частка ЖЦ проекту, протягом 

якої, цей член команди виконував роботи по проекту. 

Отже, потрібно створити імітаційну модель даного проекту розробки 

ПЗ. Значення характеристик, виступаючих в ролі вхідних параметрів моделі, 

наведені в табл. З.7. 

Таблиця З.7 

Задані характеристики – параметри моделі 

№ Характеристика і одиниця вимірювання Величина Значення 

1 Планована тривалість проекту, дні plT  300 

2 Планований обсяг проекту в потребах, шт. plV  200 

3 Тривалість ітерації, що рекомендується, дні r
itT  30 

4 
Параметри закону розподілу співвідношень числа 

вхідних і вихідних артефактів 

brk , srk  

ctk , smk  

Таблиця 

З.1 

5 
Параметри закону розподілу швидкості обробки 

артефактів, днів/шт. 

ndT , brT , plT  

imT , tsT , dpT  

Таблиця 

З.2 
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Продовження табл. З.7 

6 
Інтенсивності потоків ЗНК для бізнес-аналітиків , 

системних-аналітиків і групи управління, шт./день 

cba , csa ,

cmg  

Таблиця 

З.3 

7 
Параметри закону розподілу швидкості проведення 

консультацій, днів/шт. 

cbaT , csaT ,

cmgT  

Таблиця 

З.4 

8 
Інтенсивності потоків завдань по рефакторингу і 

регресійному тестуванню, шт./день 
rf , rt  

Таблиця 

З.5 

9 

Параметри закону розподілу швидкості реалізації 

завдання рефакторинга і регресійного тестування, 

днів/шт. 

rfT , rtT  
Таблиця 

З.6 

Джерело: складено автором самостійно. 

Модель повинна забезпечувати визначення значень характеристик 

зазначених у табл. З.8. 

Таблиця З.8 

Характеристики, що вимагають узгодження за допомогою моделі 

№ Характеристика та одиниця вимірювання Величина 

1 Інтенсивність потоку потреб, шт./день nd  

2 Кількість бізнес-аналітиків 1-го КР, шт. ,1baM  

3 Кількість бізнес-аналітиків 2-го КР, шт. ,2baM  

4 Кількість бізнес-аналітиків 3-го КР, шт. ,3baM  

5 СВ групи бізнес-аналізу %. baU  

6 Кількість системних-аналітиків 1-го КР, шт. ,1saM  

7 Кількість системних-аналітиків 2-го КР, шт. ,2saM  

8 Кількість системних-аналітиків 3-го КР, шт. ,3saM  

9 СВ групи системного-аналізу %. saU  

10 Кількість менеджерів 1-го КР, шт. ,1mgM  

11 Кількість менеджерів 2-го КР, шт. ,2mgM  

12 Кількість менеджерів 3-го КР, шт. ,3mgM  

13 СВ групи управління, %. mgU  
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Продовження табл. З.8 

14 Кількість розробників ПЗ 1-го КР, шт. ,1dvM  

15 Кількість розробників ПЗ 2-го КР, шт. ,2dvM  

16 Кількість розробників ПЗ 3-го КР, шт. ,3dvM  

17 СВ групи розробки, %. dvU  

18 Кількість тестувальників ПЗ 1-го КР, шт. ,1tsM  

19 Кількість тестувальників ПЗ 2-го КР, шт. ,2tsM  

20 Кількість тестувальників ПЗ 3-го КР, шт. ,3tsM  

21 СВ групи тестування ,% tsU  

22 Очікувана кількість ітерацій проекту, шт. itN  

23 Очікувана тривалість ітерації, дні itT  

24 Очікувана тривалість проекту, дні T  

Джерело: складено автором самостійно. 

З.3 Створення імітаційної моделі 

На основі підходів, методів і принципів, представлених в роботах Є.С. 

Вентцель, Л.О. Овчарова, Р. Шенон [142; 156; 157], була спроектована і 

реалізована імітаційна модель, яка дозволяє повністю зімітувати ЖЦ проекту 

задану кількість разів, розрахувавши при цьому значення всіх необхідних 

характеристик. Модель має модульну структуру, яка зображена на рис. З.4. 

Зазначимо, що в цій моделі процес роботи кожної функціональної 

групи реалізований за допомогою окремої моделі, що дозволяє проводити 

раціоналізацію цього процесу незалежно від решти процесів управління 

проектом. Презентаційний рівень самої верхньої моделі, що здійснює 

управління рештою моделей, представлений на рис. З.5. Вікно введення 

даних моделі представлене на рис. З.6. Дана модель дозволяє моделювати 

детальні кроки процесу, наприклад, процес виникнення потреби в зміні і 

створення запиту на зміну, як описано в [148]. Рис. З.7 ілюструє модель етапу 

планування проекту. 
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Рис. З.4 Модульна декомпозиція імітаційної моделі (UML) 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. З.5 Презентаційний рівень верхньої моделі 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Рис. З.6 Головне вікно введення даних моделі 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. З.7 Моделювання етапу планування проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Важливим моментом, з погляду своєчасного завершення проекту, є 

значення обсягу однієї ітерації itV  в потребах; іншими словами розмір 

«IterationBacklog». Ця величина обчислюється так: / (T/ T )r
it itV V , де в 

знаменнику стоїть апріорне число ітерацій проекту ' T/ T r
it itN  . Мінімальна 

кількість готових вимог до ПЗ, які знаходяться в «ProjectBacklog», повинно 

бути в середньому не менше itV  для кожної ітерації. 

З.4 Методика проведення експериментів 

Розглянемо методику використання цієї моделі, яка базується на 

методах і підходах викладених в роботах [138] та [142]. Перш за все 

зазначимо, що всі характеристики, окрім очікуваної тривалості ітерації itT , 

очікуваної кількості ітерацій itN , очікуваної тривалості проекту T  і ступенів 

використання всіх функціональних груп baU , saU , mgU , dvU , tsU  задаються 

в моделі явно перед її запуском, тобто навіть ті характеристики, узгоджене 

значення яких необхідно знайти. Вказані характеристики визначаються 

безпосередньо при кожному прогоні моделі. При цьому отримані значення, 

які позначимо як itt , itn , t , bau , sau , mgu , dvu  і tsu  є реалізаціями 

випадкових величин itT , itN , T , baU , saU , mgU , dvU  і tsU  відповідно. 

Проте, згідно постановці завдання, потрібно знайти МО цих величин. Методи 

розрахунку МО, СКВ та мінімально необхідної кількості прогонів моделі 

аналогічні представленим у параграфі 4.1. 

Для того, щоб показати, як визначити шукані значення решти 

характеристик, представимо створену модель у вигляді двох функцій: 

: , :T UIP T IP U  , (З.1) 

де IP  – декартовий добуток множини допустимих значень всіх шуканих 

характеристик, окрім вищевказаних безпосередньо підраховуваних: itT , itN , 

T , baU , saU , mgU , dvU  та tsU ; U  – ступінь використання команди проекту, 

яка дорівнює середньому арифметичному величин baU , saU , mgU , dvU  та 

tsU . Множина допустимих значень величини U  є відрізок [0,1] . 

Використовуючи функції T  і U  можна представити завдання так: 
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( ) max, ( )U TIP IP T  , (З.2) 

тобто необхідно знайти таке значення вектора IP , при якому ступінь 

використання членів команди проекту U  була б максимальною, а термін 

завершення проекту не перевищував запланований T . Це є завдання умовної 

глобальної оптимізації [156-161]. Воно відноситься до класу стохастичних 

завдань оптимізації, оскільки процес, що моделюється, залежить від ряду 

випадкових чинників. Практична складність визначення аналітичного виду 

функцій T  і U  не дає можливість щось затверджувати ні про їх 

модальність, ні про їх безперервність. Виходячи з цього, для пошуку значень 

вектора IP  будемо використовувати метод перебору. Початкове значення 

величини nd  для методу перебору можна обчислити так: / (T T )r
nd itV   . 

З.5 Результати розробки конфігурації команди проекту 

Експерименти, проведені з імітаційною моделлю, згідно викладеній 

методиці, дозволили знайти узгоджені значення характеристик, які 

представлені в табл. З.9. 

Таблиця З.9 

Результати розробки конфігурації команди проекту 

№ Величина Значення № Величина Значення 

1 ,1baM  3 9 ,3mgM  0 

2 ,2baM  2 10 ,1dvM  3 

3 ,3baM  2 11 ,2dvM  8 

4 ,1saM  2 12 ,3dvM  4 

5 ,2saM  3 13 ,1tsM  2 

6 ,3saM  1 14 ,2tsM  2 

7 ,1mgM  1 15 ,3tsM  1 

8 ,2mgM  1 16 nd  2,21 

Джерело: складено автором самостійно. 
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Значення величин, що визначаються безпосереднім підрахунком, а 

саме: itT , itN , T , baU , saU , mgU , dvU , tsU  та U  були отримані в результаті 

обробки зібраних статистичних рядів. Рис. З.8 ілюструє гістограму 

статистичного ряду величини itT . 

 

Рис. З.8 Гістограма очікуваної тривалості ітерації 

Джерело: складено автором самостійно. 

Обробивши зібраний статистичний матеріал згідно вищевикладеній 

методиці, були отримані, згідно [170; 171], статистичні оцінки вказаних 

величин, які наведені в табл. З.10. 

Таблиця З.10 

Статистичні оцінки безпосередньо підраховуваних величин 

Величина 
МО ± довірчий 

інтервал 
СКВ Величина 

МО ± довірчий 

інтервал 
СКВ 

T  305,48±14,2 18,1 saU  0,84±0,05 0,08 

itN  10,3±0,02 1,42 mgU  0,67±0,05 0,15 

itT  31,3±1,2 2,8 dvU  0,91±0,05 0,03 

baU  0,78±0,05 0,12 tsU  0,86±0,05 0,09 

Джерело: складено автором самостійно. 

У результаті розробки конфігурації команди проекту був отриманий 

узгоджений склад команди та кваліфікаційний рівень кожного її члена. 

Очікуваний загальний ступінь використання команди U  склав 81,2%. 
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Додаток К 

Приклад вибору раціонального варіанту реалізації 

процесу УК команди проекту 

Розглянемо процес вибору раціонального варіанту реалізації процесу 

УК команди проекту розробки програмної системи підтримки продажу 

банківських продуктів і надання банківських послуг, який був реалізований в 

період з 2013 р. по 2014 р. в АТ «БАНК РЕНЕСАНС КАПІТАЛ». 

Контрольованим об’єктом процесу УК виступає команда проекту, яку 

позначимо як 1o , а її функціональні групи (ФГ) як: 2o  – бізнес-аналітики, 3o  

– системні-аналітики, 4o  – менеджери, 5o  – програмісти, 6o  – 

тестувальники. Нагадаємо, що для демонстрації застосування підходу до 

раціоналізації процесу УК множина характеристик команди була звужена до 

двох: кількості та кваліфікаційного рівеню (КР) її членів. Оскільки семантика 

цих характеристик кожній ФГ однакова, то для демонстрації досить буде 

показати як раціоналізувати процес УК для будь-якої однієї ФГ, наприклад, 

системного-аналізу (СА). 

К.1 Опис ФГ СА як контрольованого об’єкту 

При розробці конфігурації команди проекту, ФГ СА описувалася 

тільки трьома характеристиками: ,1saM , ,2saM , ,3saM  – кількість системних-

аналітиків 1-го, 2-го і 3-го КР відповідно. З погляду процесу УК ФГ СА 

зазначених характеристик недостатньо. Пригадаємо, що процес УК досягає 

своєї мети шляхом створення умов для виникнення причинно-наслідкового 

зв’язку на основі відношення узгодженості C  між характеристиками. Такі 

умови створюються за допомогою механізмів формального контролю, обліку 

і розповсюдження конфігураційної інформації про контрольований об’єкт. У 

разі опису ФГ СА тільки вказаними трьома характеристиками, формально 

управляти її конфігурацією неефективно з погляду вартості. Так, наприклад, 

при звільненні системного-аналітика відсутня необхідність використовувати 

формальні процедури для повідомлення про звільнення зацікавлених сторін і 
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ухвалення рішення про пошук нового співробітника. Все це відбувається 

неформально. Також, очевидно, немає необхідності у формальному аудиті 

конфігурації: перевірці актуальної кількості системних-аналітиків. Таким 

чином, можна стверджувати, що формально виконувати будь-які дії з УК 

відносно характеристик, що описують тільки кількість співробітників ФГ 

СА, недоцільно. 

Виправдовує реалізацію формального процесу УК ФГ СА інша 

характеристика – кваліфікаційний рівень співробітників. З часом 

відбувається природне збільшення КР системних-аналітиків за рахунок 

освоєння ними нових підходів, методів та інструментів. У результаті може 

виникнути ситуація, коли актуальний КР системного-аналітика, виявиться 

вище, ніж офіційний КР посади на якій він знаходиться. Це означає, що за 

наявності достатньої кількості пропозицій на ринку праці, підвищується 

ризик звільнення цього аналітика, що може спричинити погіршення 

показників ефективності виконуваного проекту. Щоб цього уникнути, 

необхідна існування зв’язку між фактом зміни актуального КР аналітика та 

встановленим в проекті механізмом компенсації, наприклад, підвищенням 

заробітної плати або переводі на іншу посаду. Зазначений механізм повертає 

ФГ СА назад в узгоджений стан. На забезпечення умов реалізації вказанного 

зв’язку направлений процес УК ФГ СА. При неформальному підході до УК 

буде проблематично встановити навіть сам факт зміни КР. Зазначимо, що 

при розробці конфігурації команди проекту, КР кожного співробітника був 

розроблений неявно – через кількість співробітників кожного КР. З 

урахуванням вищевикладеного, для раціоналізації процесу УК ФГ СА 

необхідно чітко вказати КР кожного системного-аналітика. 

Оцінка КР кожного системного-аналітика вимагає наявність еталонних 

зразків трьох КР. Описи еталонних КР можуть знаходитися в деякому 

документі. Наявність документа тягне за собою формальне виконання дій з 

ідентифікації конфігурації еталонних КР системних-аналітиків в рамках 

процесу УК ФГ СА. 
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Виникає питання: чи виправданий такий формальний підхід? Для 

відповіді потрібно представити еталонні КР як компоненти функціональних 

груп СА та виділити ті характеристики, що входять до складу кожного КР: 

уміння, навики, досвід, питання на співбесіді тощо. У рамках поточної моделі 

команди проекту, КР її членів не диференціюється на окремі складові. Тому 

еталонні КР будуть представлені як три окремі комплексні характеристики: 

31v , 32v , 33v . Природу значень ціх характеристик, а саме тим, як буде 

представлений той або інший еталонний КР, можна не враховувати. Це 

обумовлюється тим, що, як показує досвід реалізації попередніх проектів, 

вірогідність зміни еталонних КР протягом даного проекту дуже мала. Це 

призводить до відсутності необхідності вказування множини можливих 

значень характеристик 31v , 32v , 33v . Отже, єдиним питанням по відношенню 

до еталонних КР є необхідність їх документування, тобто ідентифікації їх 

конфігурації. 

Функціональна група системного-аналізу 3o , з погляду процесу УК, 

описується характеристиками, вказаними в табл. К.1. Тут та надалі для 

спрощення викладення прийнято припущення, що ,1 1saM  , ,2 1saM   та ,3 1saM  . 

Таблиця К.1 

Характеристики функціональної групи системного-аналізу 

Позначення Назва 

31v  1-й еталонний КР системних-аналітиків 

32v  2-й еталонний КР системних-аналітиків 

33v  3-й еталонний КР системних-аналітиків 

34v ,…,  ,13 3 saMv   
Актуальні КР системних-аналітиків 1-го 

офіційного КР 

 ,13 3 saMv  ,…,  ,1 ,23 3 sa saM Mv    
Актуальні КР системних-аналітиків 2-го 

офіційного КР 

 ,1 ,23 3 sa saM Mv   ,…, 

 ,1 ,2 ,33 3 sa sa saM M Mv     

Актуальні КР системних-аналітиків 3-го 

офіційного КР 

Джерело: складено автором самостійно. 
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У рамках цього проекту прийнято, що системні-аналітики одного і того 

ж КР є однорідними по застосованих до них методах управління. Це 

призводить до недоцільності знаходження значень формальності виконання 

дій для кожного системного-аналітика окремо. Досить обмежитися 

знаходженням формальності для всіх системних-аналітиків одного і того ж 

КР загалом, як до підгрупи. Набуті таким чином значення 

застосовуватимуться до кожного системного-аналітика виділеної підгрупи. 

Для реалізації цього, згрупуємо всі характеристики, що вказують на 

актуальний КР, а на отримані групи посилатимемося за допомогою штучних 

введених характеристик , , '''v v v   наступним чином: 

1.  ,134 3 3, , '
saMv v v  . 

2.    ,1 ,1 ,23 3 3 3, ,
sa sa saM M Mv v v     . 

3.    ,1 ,2 ,1 ,2 ,33 3 3 3, , '''
sa sa sa sa saM M M M Mv v v      . 

Такий підхід істотно спрощує технічну реалізацію імітаційної моделі 

процесу УК ФГ СА за рахунок зменшення кількості параметрів, що 

обробляються. Проте, при необхідності підвищення точності та 

гранулярності результатів, можна повернутися до розгляду кожного 

системного-аналітика окремо. 

Таким чином, множину характеристик ФГ СА описуватимемо так: 

 3 31 32 33, , , , , '''CH v v v v v v  . (К.1) 

Нагадаємо, що відображення xyvf  для кожної вказаної характеристики, 

а також зовнішні фактори впливу на ФГ СА, представлені імітаційною 

моделлю, яка була побудована на етапі розробки конфігурації. 

К.2 Опис потоків змін функціональних груп СА 

У проекті можна виділити такі елементарні некоректуючі зміни ФГ СА: 

збільшення актуального КР аналітика та звільнення аналітика. Підбір нового 

співробітника є коректуючою зміною, яка буде описана нижче. 

Позначимо як 12TQ  та 23TQ  періоди часу протягом яких системні-

аналітики підвищують свій КР з 1-го на 2-ий, і з 2-го на 3-ій відповідно. 
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Встановлено, що ці величини розподілені за нормальним законом з 

параметрами, що наведені в табл. К.2. 

Таблиця К.2 

Параметри НЗ розподілу для періодів  

підвищення КР системними-аналітиками 

Величина 
МО СКВ 

Позначення Позначення 

12TQ
 12TQm

 
127 12TQ

 
23 

23TQ
 23TQm

 
241 23TQ

 
38 

Джерело: складено автором самостійно. 

Звільнення аналітика може відбуватися з багатьох причин, однією з 

яких є невідповідність актуального КР офіційному. Позначимо як  o a
sal  

інтенсивність потоку звільнень співробітників, що вимірюється в 

співробітниках в день, якщо їх офіційний КР рівний o , а актуальний рівний 

a . Встановлено, що проміжок часу між двома послідовними звільненнями 

розподілений за експоненціальним законом, значення параметра якого для 

кожного потоку зазначено в табл. К.3. 

Таблиця К.3 

Значення інтенсивності потоків звільнень 

Величина Значення Величина Значення 

 1 1
sal  

0,0042  2 2
sal  

0,0027 

 1 2
sal  

0,0083  2 3
sal  

0,0111 

 1 3
sal  

0,0166  3 3
sal  

0,0018 

Джерело: складено автором самостійно. 

З наведених даних видно, що чим більше невідповідність актуального і 

офіційного кваліфікаційних рівнів, тим вище інтенсивність потоку звільнень. 
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Зазначимо, що при рівності актуального і офіційного рівнів вірогідність 

звільнення співробітників більше нуля, хоч і мінімальна. 

К.3 Опис процесу УК ФГ СА 

Для формалізації процесу УК ФГ СА розглянемо його на 

концептуальному рівні. Основною подією, яка обґрунтовує існування цього 

процесу, є звільнення системного-аналітика (надалі просто співробітника). 

Для того, щоб зменшити кількість звільнень внаслідок невідповідності 

актуального КР офіційному, в проекті прийнято таке правило: якщо виникає 

вказана невідповідність, існує вакансія відповідна актуальному КР 

співробітника і у нього присутнє бажання переходу, то співробітник завжди 

переводиться на цю нову посаду. Якщо відповідної вакансії немає, то 

співробітник залишається на поточній посаді, підвищуючи тим самим 

вірогідність ризику свого звільнення. Якщо ж правило реалізується, то 

вакансія переміщається на посаду з нижчим КР. Це пов’язано з тим, що чим 

вища необхідна кваліфікація співробітника, тим складніше знайти його на 

ринку праці. 

У даному проекті це правило не має виключень. Іншими словами, якщо 

всі умови вказані в правилі виконуються, воно реалізується завжди, не 

вимагаючи при цьому витрат будь-яких ресурсів на ухвалення рішення.  

Зменшення інтенсивності потоку звільнень, при застосуванні вказаного 

правила, можна досягти якщо повідомлення про невідповідність 

кваліфікаційних рівнів будуть доступні зацікавленим особам, що ухвалюють 

рішення про перехід співробітника, щонайшвидше. Для підвищення 

швидкості доставки таких повідомлень в проекті існує два механізми: 

періодична атестація співробітників для перевірки їх актуального КР, а також 

можливість проведення позачергової атестації за запитом співробітника. 

Зазначимо, що обидва вказані механізми для своєї реалізації вимагають 

витрат часового ресурсу інших членів команди. Може виникнути питання: 

навіщо проводити періодичні атестації, якщо існує можливість проведення 
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позачергової? Сама по собі можливість проведення позачергової атестації не 

гарантує, що всі співробітники нею скористаються. Багато хто із 

співробітників, по тих або інших причинах, не використовує згадану 

можливість. Очевидно, що чим частіше проходять атестації, тим вище 

швидкість доставки повідомлень про невідповідність КР. 

Як видно з концептуального опису, до факторів, що впливають на 

структуру процесу УК ФГ СА, відноситься кон’юнктура на ринку праці та 

швидкість підвищення співробітниками свого КР. Вірогідність зміни цих 

факторів дуже мала. Тому було ухвалено рішення не розбивати процес УК 

ФГ СА на варіанти реалізації (ВР), вважаючи, що він складається з одного ВР 

– 1
3 . Тут нижній індекс «3» показує ідентифікатор контрольованого об’єкту 

3o  – ФГ СА, а верхній індекс «1» показує період процесу УК цього ВР, який 

тільки один. 

Фінансові можливості організації, в рамках якої здійснюється цей 

проект, дозволяють виконати більшість теоретично можливих дій з УК. Ці дії 

складають множину дій A  з УК. Перерахування цих дій недоцільне, оскільки 

процес УК ФГ СА складається з одного ВР, що виключає його можливі 

зміни. В результаті розробки процесу УК ФГ СА з множини A  були виділені 

дії, складові множини дій 1
3A  варіанту 1

3 : 

 1a  – ідентифікація конфігурації; 

 2a  – контроль конфігурації; 

 3a  – облік конфігураційної інформації; 

 4a  – видача конфігураційній інформації; 

 5a  – плановий аудит конфігурації; 

 6a  – позаплановий аудит конфігурації. 

Всі дії з множини 1
3A  відносяться до дій рівня характеристики. Іншими 

словами, дії рівня об’єкту 3o  – ФГ СА, відсутні. Зіставивши дії з множини 

1
3A  з кожною характеристикою з множини 3CH , отримаємо конкретний зміст 

кожної дії процесу ФГ СА. Результати зіставлення наведені в табл. К.4 і є 
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конкретними діями, що позначаються як jka ,   31,j card CH , 

  1
31,k card A . 

Таблиця К.4 

Дії з УК процесу УК ФГ СА 

1
3A

 
3CH  Ідентифікатор і конкретний зміст дії 

1a  

31v  11a  Опис 1-го еталонного КР системних-аналітиків. 

32v  21a  Опис 2-го еталонного КР системних-аналітиків. 

33v  31a  Опис 3-го еталонного КР системних-аналітиків. 

'v  41a  
Фіксація в документації 1-го початкового КР системного-

аналітика. 

''v  51a  
Фіксація в документації 2-го початкового КР системного-

аналітика. 

'''v  61a  
Фіксація в документації 3-го початкового КР системного-

аналітика. 

2a  

'v  42a  
Ухвалення рішення про перехід системного-аналітика 1-го 

офіційного КР на нову посаду. 

''v  52a  
Ухвалення рішення про перехід системного-аналітика 2-го 

офіційного КР на нову посаду. 

'''v  62a  
Ухвалення рішення про перехід системного-аналітика 3-го 

офіційного КР на нову посаду. 

3a  

'v  43a  
Фіксація в документації актуального КР системного-аналітика 1-

го офіційного КР. 

''v  53a  
Фіксація в документації актуального КР системного-аналітика 2-

го офіційного КР. 

'''v  63a  
Фіксація в документації актуального КР системного-аналітика 3-

го офіційного КР. 

4a  

31v  14a  Видача інформації про 1-й еталонний КР системних-аналітиків. 

32v  24a  Видача інформації про 2-й еталонний КР системних-аналітиків. 

33v  34a  Видача інформації про 3-й еталонний КР системних-аналітиків. 

'v  44a  
Видача інформації про актуальний КР системного-аналітика  1-го 

офіційного КР. 

''v  54a  
Видача інформації про актуальний КР системного-аналітика  2-го 

офіційного КР. 

'''v  64a  
Видача інформації про актуальний КР системного-аналітика  3-го 

офіційного КР. 
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Продовження табл. К.4 

5a  

'v  45a  
Планова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика 1-го офіційного КР. 

''v  55a  
Планова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика  2-го офіційного КР. 

'''v  65a  
Планова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика  3-го офіційного КР. 

6a  

'v  46a  
Позапланова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика 1-го офіційного КР. 

''v  56a  
Позапланова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика 2-го офіційного КР. 

'''v  66a  
Позапланова атестація: перевірка актуального КР системного-

аналітика 3-го офіційного КР. 

Джерело: складено автором самостійно. 

Зазначимо, що не всі дії із 1
3A  можна застосовувати до кожної 

характеристики з 3CH . Наприклад, до характеристик еталонних КР: 

31v , 32v , 33v  застосована тільки дія 1a  – ідентифікація конфігурації, тому що 

вірогідністю їх зміни протягом проекту можна знехтувати. Такі несумісні, 

конкретні дії в табл. К.4 не вказані. 

Нагадаємо, що для підвищення точності результатів, вказані в табл. К.4 

дії можна декомпозувати. Так, наприклад, підпроцес аудиту конфігурації був 

декомпозований на дві дії: 5a  і 6a . Планування процесу УК ФГ СА, 

управління цим процесом, а також його контроль здійснюватимуться в 

рамках процесу загального УК, і тому тут не представлені. 

Розглянемо уважно зміст дій з аудиту. Згідно концептуальній моделі 

процесу УК проекту, атестація аналітиків не входить в процес УК ФГ СА, а 

знаходиться в рамках процесу управління персоналом проекту. Зміст дій з 

аудиту конфігурації ФГ СА повинен включати тільки процедури перевірки 

актуальних КР аналітиків тим, що зафіксовані в документації. Проте кожна 

така перевірка вимагає проведення атестації для визначення актуального КР. 

Іншими словами, будь-який аудит конфігурації ФГ СА завжди вимагає 

проведення атестації аналітиків і обґрунтовує саму необхідність проведення 

такої атестації (документування, контроль і облік змін, видача інформації). 
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Оскільки атестація вимагає виділення ресурсів проекту, то виникає завдання 

визначення оптимальних моментів часу її проведення. Нерозривний 

взаємозв’язок атестації та аудиту призводить до того, що вказане завдання 

зручно і природно вирішувати в рамках завдання раціоналізації процесу УК 

ФГ СА, розглядаючи атестацію як дію з УК ФГ СА. 

Розподіл дій з множини 1
3A  по групах дій наступний: 

1. До досягнення першого узгодженого стану. 

 1
11 21 313,1 , ,AG a a a . Початкове планування процесу УК ФГ СА, а та-

кож установка необхідної технічної інфраструктури відбувається в рамках 

планування та впровадження процесу загального УК проекту. Моделювання 

починається в момент коли команда проекту вже повністю укомплектована. 

2. Після досягнення узгодженого стану. 

 1
41 51 61 43 53 63 44 54 643,2 , , , , , , , ,AG a a a a a a a a a . Визначення початково-

го КР системних-аналітиків відбувається під час співбесіди при підборі но-

вих співробітників. Зазначимо, що дії з підбору нових системних-аналітиків 

не входять до процесу УК ФГ СА. 

3. Після розузгодження об’єкту. 

 1
42 52 62 43 53 63 44 54 643,3 , , , , , , , ,AG a a a a a a a a a . Дії з контролю конфі-

гурації виконуються в момент появи повідомлення про невідповідність КР. 

4. У певні моменти часу. 

 1
14 24 34 44 54 64 45 55 653,4 , , , , , , , ,AG a a a a a a a a a . 

5. У випадкові моменти часу. 

 1
14 24 34 44 54 64 46 56 663,5 , , , , , , , ,AG a a a a a a a a a . Зазначимо, що якщо 

результати виконання дії 6a  (позачерговій атестації) показують невід-

повідність КР, то відразу повинні бути виконані дії групи 1
3,2AG . 

Для побудови матриці залежності між діями 1
3AD  зазначимо, що дії 

2a , 3a , 4a , 5a , 6a  залежать від 1a  – ідентифікації конфігурації. Дійсно, 

неможливо виконати формально контроль ( 2a ) або аудит ( 5a , 6a ) 

конфігурації, а також облік ( 3a ) і видачу ( 4a ) конфігураційної інформації, 

якщо не відомо які саме характеристики складають конфігурацію об’єкту і 
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які їх значення на даний момент. Окрім того, контроль конфігурації ( 2a ) і 

аудит конфігурації ( 5a , 6a ) залежать від обліку ( 3a ) і видачі ( 4a ) 

конфігураційної інформації, які залежать один від одного. Вид матриці 1
3AD  

представлений нижче. 

1 2 3 4 5 6

1

2

1
33

4

5

6

1 0 0 0 0 0

1 1 1 1 0 0

.1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 0 0

1 0 1 1 1 0

1 0 1 1 0 1

a a a a a a

a

a

AD a

a

a

a

  (К.2) 

Матриця 1
3AD  показує залежності між діями по рівню формальності: 

якщо дія прийнята до виконання формально, то необхідно виконувати 

формально і ту дію, від якої вона залежить. 

Розглянемо формальність виконання дій. Оскільки дії рівня об’єкту 

відсутні, то формальність описуватиметься тільки матрицями формальності 

дій рівня характеристики 1
3,gAFCH  для кожної групи дій (1,5)g  . Аналіз 

розподілу дій ka  по групам 1
3,gAG  показує недоцільність диференціювання 

формальності дії по вказаним групам. Дійсно, дія 1a  входить тільки до однієї 

групи, також як і дії 2a , 5a  та 6a . Дія 3a  виконується як після досягнення 

узгодженого стану ( 1
3,2AG ), так і після розузгодження об’єкту ( 1

3,3AG ). 

Формально виконувати дію 3a  в одній групі, не виконуючи його формально 

в іншій, не має сенсу, оскільки це призведе до втрати цілісності проектної 

документації. Дії 3a  і 4a  згідно (К.2) взаємозалежні, тому ці дії завжди 

матимуть однакову формальність. Тому, параметри формальності виконання 

дій можна описати тільки однією матрицею: 

     1 1
33 3, 1, , 1,jkAFCH afc j card CH k card A   . (К.3) 

Значення формальності виконання для несумісних, конкретних дій 

вважатимемо невизначеними. 
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Вкажемо тривалість виконання дій. Зважаючи на те, що множина 1
3A  

складається тільки з дій рівня характеристики, тривалість описуватиметься 

матрицею 1
3, , (1,5)gALCH g  . Аналіз показує, що тривалість можна вказувати 

інваріантно по відношенню до груп, аналогічно (К.3). Дійсно, всі дії, окрім 

3a  і 4a , входять тільки до однієї групи, а дії 3a  і 4a  мають однакову 

тривалість в різних групах. Тому, параметри тривалості виконання дій одним 

виконавцем можна описати тільки однією матрицею: 

     1 1
33 3, 1, , 1,jkALCH ALC j card CH k card A   , (К.4) 

де jkALC  – тривалість виконання k-ої дії для j-ої характеристики.  

Величини jkALC  випадкові, розподіленими по НЗ розподілу як 

зазначено в табл. К.5. Зміст колонок наступний: 2 і 5 – позначення, 3 і 6 – 

формально, 4 і 7 – неформально. 

Таблиця К.5 

Параметри НЗ розподілу тривалості дій з УК ФГ СА 

Величина МО, дні СКВ, дні 

1 2 3 4 5 6 7 

11ALC  
11ALCm  2,1 0,021 11ALC

 
0,03 0,002 

21ALC  
21ALCm  2,4 0,035 21ALC

 
0,04 0,004 

31ALC  
31ALCm  2,8 0,058 31ALC

 
0,07 0,006 

41ALC  
41ALCm  0,16 0 41ALC

 
0,08 0 

51ALC  
51ALCm  0,21 0 51ALC

 
0,12 0 

61ALC  
61ALCm  0,25 0 61ALC

 
0,16 0 

42ALC  
42ALCm  0 0 42ALC

 
0 0 

52ALC  
52ALCm  0 0 52ALC

 
0 0 
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Продовження табл. К.5 

62ALC  
62ALCm  0 0 62ALC

 
0 0 

43ALC  
43ALCm  0,022 0 43ALC

 
0,004 0 

53ALC  
53ALCm  Див. 53ALC

 
Див. 

63ALC  
63ALCm  Див. 63ALC

 
Див. 

14ALC  
14ALCm  0,054 1,5 14ALC  0,02 0,16 

24ALC  
24ALCm  Див. 24ALC

 
Див. 

34ALC  
34ALCm  Див. 34ALC

 
Див. 

44ALC  
44ALCm  Див. 44ALC

 
Див. 

54ALC  
54ALCm  Див. 54ALC

 
Див. 

64ALC  
64ALCm  Див. 64ALC

 
Див. 

45ALC  
45ALCm  0,083 0,041 45ALC

 
0,02 0,01 

55ALC  
55ALCm  0,125 0,063 55ALC

 
0,04 0,03 

65ALC  
65ALCm  0,166 0,079 65ALC  0,06 0,03 

46ALC  
46ALCm  Див. 46ALC

 
Див. 

56ALC  
56ALCm  Див. 56ALC

 
Див. 

66ALC  
66ALCm  Див. 66ALC

 
Див. 

Джерело: складено автором самостійно. 

Оскільки закон розподілу цих величин залежить від формальності, то 

параметри вказані для двох варіантів виконання дії: формального і 
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неформального. Тривалість виконання несумісних, конкретних дій 

вважатимемо невизначеною. 

Зазначимо, параметри розподілів величин 43ALC , 53ALC  та 63ALC  

однакові. Також однакові параметри розподілів величин 14ALC , 24ALC , 

34ALC , 44ALC , 54ALC  та 64ALC . Це пов’язано з високим ступенем 

автоматизації таких дій, яка забезпечується організацією, що виконує проект. 

З тієї ж причини, тривалість виконання дій не залежить від КР співробітника, 

який їх виконує. Дії 42a , 52a , 62a  мають нульову тривалість, оскільки 

рішення про підвищення співробітників при перевищенні актуального КР над 

офіційним і наявності вакансії ухвалюється відразу на підставі правила, 

зазначеного вище. 

На основі прийнятій в проекті процедурі, всі дії виконуються членами 

функціональної групи менеджерів послідовно. 

К.4 Опис потоків тригерних подій 

Наступним кроком в побудові імітаційної моделі є опис потоків 

тригерних подій для кожної групи дій. Детермінована, тригерна подія групи 

1
3,1AG  відбувається один раз під час ініціалізації проекту. Оскільки кореневі 

зміни ФГ СА, що не виводять її з узгодженого стану, відсутні, то тригерні 

події групи 1
3,2AG  представлені двома коректуючими змінами: підбір нового 

аналітика, а також переходом аналітика на нову посаду. Тривалість переходу 

вважатимемо рівною нулю, тому що цю дію виконують співробітники, що не 

беруть участь в проекті і вона (дія) не впливає на термін завершення проекту. 

Тривалість підбору нового аналітика залежить від необхідного КР. Чим вище 

необхідний КР, тим довше підбір співробітника. Згідно введеним вище 

угодам, позначимо величину тривалості підбору системного-аналітика q-го 

КР як 3q
aAT . Встановлено, що величини 3 , (1,3)a

q qAT   розподілені за 

нормальним законом з параметрами, представленими в табл. К.6. 
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Таблиця К.6 

Параметри НЗ розподілу тривалості підбору системних-аналітиків 

Величина 
МО, дні СКВ, дні 

Позначення Позначення 

31
aAT  

31
aATm  24 

31
aAT  8 

32
aAT  

32
aATm  31 

32
aAT  14 

33
aAT  

33
aATm  47 

33
aAT  12 

Джерело: складено автором самостійно. 

Процедура підбору не завжди забезпечує прийом аналітика з 

необхідним КР. В деяких випадках, актуальний КР нового аналітика нижче 

потрібного. Вірогідність виникнення такої ситуації залежить від наявності 

опису еталонного КР, на підставі якого повинен здійснюватися підбір. 

Позначимо вірогідність успішного підбору нового системного-аналітика з 

q-м КР за наявності опису еталонного q-го КР як 3
a
qP , а ту ж вірогідність за 

умови відсутності опису як '
3q
aP . Значення цієї вірогідності зазначені в табл. К.7. 

Таблиця К.7 

Ймовірність успішного підбору системних-аналітиків за наявності опису 

еталонного КР 

Величина Значення 

31
aP  0,89 

32
aP  0,82 

33
aP  0,74 

'
31
aP  0,61 

'
32
aP  0,52 

'
33
aP  0,44 

Джерело: складено автором самостійно. 



 211 

Нагадаємо, що коректуючі зміни не входять до складу процесу УК ФГ 

СА, а, отже, не впливають на його вартість. 

Тригерними подіями для групи 1
3,3AG  є збільшення актуального КР 

системного-аналітика або його звільнення. Опис цих змін наведений вище. 

У проекті, який розглядається, тригерними подіями для групи 1
3,4AG  

виступатимуть періодичні моменти часу, визначені в плані атестації 

системних-аналітиків. Одним із завдань, яке потрібно вирішити за 

допомогою цієї імітаційної моделі, буде знаходження вказаних моментів 

часу, які повинні забезпечувати оптимальний за вартістю процес УК ФГ СА. 

Позначимо частоти проведення планової атестації, тобто частоти виконання 

дій 45a , 55a , 65a  як 45w , 55w , 65w  відповідно. 

Для групи 1
3,5AG  тригерними подіями виступатимуть запити на 

позачергову атестацію, тобто запити на виконання дій 46a , 56a , 66a . 

Зазначимо, що такі запити з’являються у момент підвищення КР аналітика за 

наявності у нього бажання підтвердження нового рівня. В цілях спрощення 

моделі вважатимемо, що бажання у аналітика присутнє завжди. Тому 

інтенсивності тригерних подій цієї групи будуть рівні інтенсивностям 

підвищення КР аналітика, які представлені в табл. К.2. 

К.5 Показники ефективності процесу УК ФГ СА 

Вартістю реалізації процесу УК ФГ СА 3C  є тривалість його 

виконання. Виходячи з цього, параметри вартості задаються параметрами 

тривалості виконання дій jka . Згідно розробленому підходу, величина 3C  

визначається безпосереднім підсумовуванням актуальної тривалості 

виконання кожної з дій jka  під час імітаційного моделювання. Зазначимо, 

що тривалість виконання коректуючих дій при розрахунку вартості 

враховувати не потрібно. 

По своїй семантиці, збиток 0H  в даному проекті 0o  є перевищенням 

терміну T  завершення проекту. Отже, критерієм збитку є термін T  проекту, 
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що визначається безпосередньо за допомогою імітаційної моделі, 

розробленої на етапі розробки конфігурації. 

К.6 Формальна постановка завдання 

Вхідні параметри імітаційної моделі процесу УК функціональних груп 

СА представлені в табл. К.8. Модель повинна забезпечувати визначення 

значень величин зазначених в табл. К.9. 

Таблиця К.8 

Вхідні параметри моделі 

№ Характеристика та одиниця вимірювання Величина Значення 

Функціональна група системного-аналізу 

1 
Кількість системних-аналітиків кожного КР, 

шт. 

,1saM , ,2saM , 

,3saM  

Таблиця 

З.9 

2 

Параметри НЗ розподілу для періодів 

підвищення КР системними-аналітиками, 

день 

12TQ , 23TQ  
Таблиця 

К.2 

3 
Значення інтенсивності потоків звільнень 

системних-аналітиків, співробітників/день 

 1 1
sal , 

 1 2
sal , 

 1 3
sal , 

 2 2
sal , 

 2 3
sal , 

 3 3
sal  

Таблиця 

К.3 

Тривалість виконання дій 

4 
Параметри НЗ розподілу тривалості 

виконання дій з процесу УК ФГ СА, день 

jkALC  

(1,3), (1,6)j k   

Таблиця 

К.5 

Потоки тригерних подій 

5 
Параметри НЗ розподілу тривалості підбору 

системних-аналітиків, день 31
aAT , 32

aAT , 33
aAT  

Таблиця 

К.6 

6 
Ймовірність успішного підбору системних-

аналітиків за наявності опису еталонного КР 31
aP , 32

aP , 33
aP  

Таблиця 

К.7 

7 
Максимально допустима вартість реалізації 

процесу УК ФГ СА, день 
3,maxC  

15 

(5% plT ) 

Джерело: складено автором самостійно. 

Значення величин ,1saM , ,2saM , ,3saM  є узгоджені актуальні КР 

системних-аналітиків:  ,1 ,2 ,334 3 3, ,
sa sa saM M Mv v    . 
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Таблиця К.9 

Вихідні параметри моделі 

№ Характеристика та одиниця вимірювання Величина 

1 
Формальності виконання всіх конкретних дій процесу УК ФГ 

СА, див. К.3 
1
3AFCH  

2 
Частоти проведення планових атестацій системних-аналітиків 

1-го, 2-го і 3-го КР, тобто частоти виконання дій, шт./день 
45w , 55w , 65w  

3 
Вартість реалізації процесу УК ФГ СА, тобто тривалість 

виконання цього процесу, день 
3C  

4 
Збиток від розузгодження проекту, тобто перевищення 

терміну завершення проекту, день 
0H  

Джерело: складено автором самостійно. 

К.7 Створення імітаційної моделі 

Відображення xyvf  для кожної характеристики множини 3CH  

представлені імітаційною моделлю, побудованою на етапі розробки 

конфігурації. Використання вказаних відображень є необхідним для 

визначення терміну завершення проекту T , який виступає в ролі критерію 

збитку. Тому буде природним розширення існуючої моделі такими 

можливостями, які дозволяють визначити оптимальні значення вихідних 

параметрів. Шляхом додавання можливостей імітації потоків всіх тригерних 

подій і визначення вартості 3C  реалізації процесу УК ФГ СА та терміну 

завершення проекту T , при врахуванні всіх параметрів, що безпосередньо 

вводяться, була отримана модель, структура якої в частині імітації процесу 

УК відповідає представленій в параграфі 4.1. 

К.8 Методика проведення експериментів 

Розглянемо методику проведення експериментів з побудованою 

моделлю. Завдання раціоналізації процесу УК ФГ СА, використовуючи 

введені величини, можна представити так: 

   1 1
0 5 3 5 3,3 3,   ,   ,   maxAFCH W min AFCH W C   (К.5) 
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де 0  і 3   – функції розрахунку збитку 0H  та вартості 3C  представлені 

моделлю; 5W  – трійка частот виконання планових атестацій 45 55 65, ,w w w . 

Матриця формальності 1
3AFCH  і частоти 5W  є управляючими 

параметрами моделі, раціональні значення яких потрібно знайти. 

Всі параметри вказані в табл. К.8, а також 1
3AFCH  і 5W  задаються в 

моделі явно перед її запуском. Величини 3C  і 0H  – випадкові, реалізації 

яких 3c  і 0h  визначаються безпосередньо при кожному прогоні моделі. 

Величини 1
3AFCH  і 5W  визначаються методом перебору згідно підходу, 

представленому в параграфі 4.1. 

Розглянемо метод розрахунку реалізації збитку 0h  за один прогін 

моделі. Величина 0h  є різницею між терміном 'T  завершення проекту в 

стабільному зовнішньому і внутрішньому оточеннях та терміном ''T  

завершення проекту в динамічному оточенні: 0
'' 'h T T  . Стабільність 

оточення припускає, що проект знаходитиметься в узгодженому стані 

протягом всього ЖЦ. Динамічне оточення припускає, що зміни, у випадкові 

моменти часу, виводять проект з узгодженого стану і потрібна наявність 

процесу УК проекту для повернення його назад в узгоджений стан. 

З викладених вище особливостей витікає наступний порядок 

раціоналізації процесу УК ФГ СА за допомогою розробленої моделі: 

 Визначити величину 'T . Для цього потрібно: вказати такі значення 

для параметрів нормального закону розподілу періодів підвищення КР 

системними-аналітиками, які б виключили практичну можливість збільшення 

КР протягом реалізації проекту; обнулити інтенсивності потоків звільнень 

аналітиків; обнулити частоти проведення планових атестацій аналітиків; 

використовуючи модель і методи математичної статистики визначити оцінку 

величини 'T  із заданою точністю   і достовірністю R . 

 Використовуючи модель і метод перебору (параграф 4.1), шляхом 

зміни значень величин 1
3AFCH  і 5W , знайти такі їх значення, які б 

задовольняли умові (К.5). 
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 Провести необхідну кількість випробувань, для досягнення заданої 

точності   і достовірності R  та визначити оцінку збитку 0H  і вартості 3C  

при оптимальних значеннях величин 1
3AFCH  і 5W . 

Статистична обробка результатів моделювання проводиться згідно 

вказівкам, представленим в параграфі 4.1. 

К.9 Результати раціоналізації процесу УК команди проекту 

Експерименти, проведені з імітаційною моделлю, згідно викладеній 

методиці, дозволили знайти раціональні значення величин, що представлені в 

табл. К.10. 

Таблиця К.10 

Результати раціоналізації процесу УК ФГ СА 

№ Величина Значення 

1 1
3AFCH  

1 2 3 4 5 6

31

32

33

1 1

1 1

1 1

1 0 1 0 1 0

1 0 1 0 1 1

''' 0 0 0 0 1 0

a a a a a a

v

v

v

v

v

v

   

   

 



 





 

2 45w  0,011 

3 55w  0,008 

4 65w  0,006 

Джерело: складено автором самостійно. 

Значення величин, що визначаються безпосереднім підрахунком, а 

саме: 0H  і 3C  були отримані в результаті обробки зібраних статистичних 

рядів. Рис. К.1 та К.2 ілюструють гістограми статистичних рядів величин 0H  

і 3C  відповідно. Обробивши зібраний статистичний матеріал згідно 

вищевикладеній методиці, були отримані, згідно [170; 171], статистичні 

оцінки вказаних величин, які наведені в табл. К.11. 
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Рис. К.1 Гістограма очікуваного збитку від розузгодження проекту 

Джерело: складено автором самостійно. 

 

Рис. К.2 Гістограма очікуваної вартості реалізації процесу УК ФГ СА 

Джерело: складено автором самостійно. 

Таблиця К.11 

Статистичні оцінки безпосередньо підраховуваних величин 

Величина МО та його довірчий інтервал СКВ 

0H  18±1,4 5,3 

3C  10±0,9 2,4 

Джерело: складено автором самостійно. 
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З отриманих результатів випливає наступне: формальність виконання 

дій, направлених на співробітників 3-го КР, істотно не впливає на значення 

збитку 0H , але значно впливає на вартість 3C . Звернемо увагу, що дії, 

пов’язані з еталонними КР, повинні виконуватися формально, для підтримки 

узгодженості команди проекту. 
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