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О. В. СИДОРЧУК, Р. Т. РАТУШНИЙ, О. М. ЩЕРБАЧЕНКО, О. М. СІВАКОВСЬКА
СТРУКТУРА ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ КОНФІГУРАЦІЄЮ ПРОЕКТІВ
Аналіз стану питання свідчить про недостатнє розкриття процесу управління конфігурацією проектів, яке має вирішальне значення у
забезпеченні їх успіху. Структуру процесу управління конфігурацією проектів розкрито на основі системного підходу. Виділені дві системні
складові проектів – проектно-технологічну та організаційно-технічну (управлінську). Розкрито сутність узгодження чотирьох основних процесів
управління конфігурацією, які відбуваються в проектах. Зв‘язки між ними належать до структури процесу управління конфігурацією проектів.
Ключові слова: управління, проект, конфігурація, продукт, ресурси , проектно-технологічні структури.
Анализ состояния вопроса свидетельствует о недостаточном раскрытии процесса управления конфигурацией проектов, который имеет
решающее значение в обеспечении их успеха. Структуру процесса управления конфигурацией проектов раскрыто на основании системного
подхода. Выделены две системные составляющие проектов – проектно-технологическую и организационно-техническую (управленческую).
Раскрыта сущность согласования четырех основных процессов управления конфигурацией, которые происходят в проектах. Связи между ними
относятся к структуре процесса управления конфигурацией проектов.
Ключевые слова: управления, проект, конфигурация, продукт, ресурсы, проектно-технологические структуры.
The accomplished analysis of scientific publications and research shows the deficient disclosure of the process for Projects Configuration Management that
has the conclusive meaning of their success. There has been used the system approach for the disclosure of the process structure for Projects Configuration
Management. There have been signed out two typical parts of projects – project and technological, and organization and technical (management). The
essence of four main processes, which are in projects, has been discovered. They are Product Configuration Management, Project Configuration
Management, the forming of product configurations, the forming of configurations for material and technical and energetic resources. There have been
determined process models of Product Configuration Management and Project Configuration Management. Connections which are in the process of the
concordance models for project and technological works with product configuration models, and configuration models of project and technological
structures and material and technical (energetic) resources with models of appropriate works, have been discovered. Configuration bases of products, the
configuration of project and technological structures, and the configuration of material and technical and energetic resources together with connections
which provide their management, form the process structure of Project Configuration Management.
Keywords: management, project, configuration, product, resources, project and technological structures.

Постановка
проблеми.
Успіх
проектів
зумовлюється якістю управління ними. Сфери знань з
управління проектами дають змогу системно
забезпечити знаннями відповідний процес і домогтися
таким чином успіху проектів [1]. Однак, стандартизація
цих знань відбувається без розгляду продукту, який
формується тим чи іншим проектом. Водночас, як
переконує практика, продукти суттєво впливають на
процеси управління проектами. Щоб врахувати цей
вплив
розробники
стандарту
з
управління
конфігурацією проектів дійшли висновку про потребу
синхронізації цього управління з процесом управління
конфігурацією продуктів [2]. На жаль, у цьому
стандарті
лише
задекларована
потреба
такої
синхронізації, без розкритя наукових та методичних

підстав її здійснення. Таким чином, сьогодні в науці з
управління проектами існує проблема узгодження
конфігурацій продуктів та їх проектів.
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
Процес управління конфігурацією продуктів є
стандартизованим і використовується у системах
менеджменту якості виробників у різних економічних
галузях [2]. Він є важливим також для забезпечення
якості управління проектами, а тому питання
управління конфігурацією продуктів у проектах різних
прикладних сфер знайшли відображення у багатьох
наукових працях [5–10]. Позитивно оцінюючи
результати цих досліджень, слід зауважити, що вони, на
жаль, не можуть дати відповіді на низку запитань, які
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стосуються реалізації проектів, зокрема, управління
їхньою конфігурацією.
Відомий стандарт з управління конфігурацією
проектів лише у загальних рисах дає відвідь на
запитання стосовно конфігурації проектів [3].
Водночас, як зазначалося раніше, у ньому не
розглядається
задача
узгодження
конфігурацій
продуктів та їх проектів. Виконані нещодавно
дослідження процесів управління конфігурацією
проектів [11] та узгодження конфігурацій продуктів і
проектів [12] сформували певні знання щодо вирішення
зазначеної проблеми. Однак, ці знання є недостатньо
повними для того щоб застосовувати їх у різних
прикладних сферах. Вони лише у першому наближенні
розкривають означену проблему.
Мета статті. Розкрити структуру
управління конфігурацією проектів.

процесу
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Виклад основного матеріалу. Для розкриття
структури процесу управління конфігурацією проектів
насамперед використаємо системний підхід, зокрема,
системний аналіз та синтез. Розглядуючи проект як
систему, виділимо основні його складові: 1) проектнотехнологічну підсистему (систему) П; 2) організаційнотехнологічну підсистему (систему), яка складається з
підсистеми управління конфігурацією продукту У К та
підсистеми управління конфігурацією проекту У КП .
Результатом функціонування цієї системи є продукт К.
на вході даної системи є ресурси (матеріально-технічні,
енергетичні) R, а також технічні засоби Т Н , які
упродовж життєвого проекту можуть змінюватися.
Динаміка відповідних процесів характеризується
зв‘язками, які є невід‘ємними структурними
складовими (рис. 1).

Рис. 1 – Графічна інтерпретація процесів забезпечення ( У К , У КП , П) та становлення конфігурації (К) продукту:
У К , У КП , П, К – відповідно процеси управління конфігурацією, управління конфігурацією проекту, формування проектнотехнологічних структур та формування конфігурації продукту; М К , М 1 ,…, М 4 – відповідно модель конфігурації (структури)
продукту та конфігураційних баз на чотирьох етапах її формування; К, К1 ,…, К 4 – відповідно конфігурація продукту та
конфігураційні бази на чотирьох етапах її формування; М n , М 1n ,…, М 1n – відповідно модель конфігурації проектнотехнологічної структури та моделі її конфігурації для чотирьох етапів формування конфігураційних баз продукту;
TH 1 , …, TH 4 – відповідно конфігурація проектно-технологічних структур для чотирьох етапів формування конфігураційних
баз продукту; R1 , …, R4 – відповідно конфігурація матеріально-технічних (енергетичних) ресурсів, що використовуються на
чотирьох етапах життєвого циклу проекту; d1 , …, d 4 – відповідно проектно-технологічні роботи на чотирьох етапах
формування конфігураційних баз продукту

Процес управління конфігурацією ( У К ) продукту
відобразимо

моделею

( МК )

його

структури

(конфігурації) (К). Час (  3 ) запуску відповідного
проекту формування конфігурації (К) продукту
розпочинається за відомої її моделі ( М К ). Наступні
складові процесу управління конфігурацією цього
30

продукту відображаються відповідними моделями
( М 1 ,…, М 4 ),
які
регламентують
послідовність
формування його конфігурації. Відображені у моделях
конфігурації
(конфігураційні
бази)
продукту
реалізуються у відповідну систему (продукт) завдяки
виконанню проектно-технологічних робіт (d). Ці
роботи не можуть бути виконаними без процесу
Вісник НТУ «ХПІ». 2017. № 3 (1225)
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управління ( У КП ) конфігурацією проекту. У процесі
планування проекту визначається відповідність між
моделлю М К конфігурації продукту та моделлю М n
конфігурації проекту, яка відображається такими
трьома характерними параметрами: 1) змістом
проектно-технологічних робіт d ; 2) конфігурацією
проектно-технологічних

структур

Тн ;

3) конфігурацією матеріально-технічних ресурсів R ; 4)
часом реалізації проекту t :

M n  (d , R, Т н , t )

(1)

Ці параметри у процесі планування проекту є
віртуальними (ще не існуючими).
Процес узгодження конфігурацій продукту і
проекту розпочинається із процесу планування,
результатом якого є моделі продукту та проекту, а
також план узгодження конфігурацій. Моделі ( М К )
конфігурації продукту поділяються на узагальнену
( М К ), якою відображається структура цієї системи, та
етапні ( М j ), які відображають кожен з етапів
формування конфігурації. Етапні (часткові) моделі
( М j ) дають змогу відобразити послідовність
формування конфігурації продукту:
j k

М к   M j ; М j  M j 1  M j ,

(2)

j 1

де

Мj ,

М j 1

– модель конфігурації продукту

відповідно на j-y та j1 - у етапах її формування;
М j – модель об‘єкта (об‘єктів) конфігурації
продукту на j-y етапі формування конфігурації.
Розглядаючи процес управління конфігурацією
проекту ( У К ), приходимо до висновку, що моделі
n

( M j ) цієї конфігурації на

етапах моделювання

де У З (d j ) – процес узгодження змісту моделей робіт

d j з моделями М j конфігурації продукту на j-у етапі
її формування;
М j 1 – модель

конфігурації

продуктів

на

попередньому перед j-м етапом;
М j – модель об‘єкта (об‘єктів) конфігурації
продукту, яким

слід доповнити модель М j 1 , щоб

отримати модель М j .
Окрім моделей робіт d j , модель конфігурації
проекту

визначається

технологічних

структур

моделями

Rj ,

які

проектнозабезпечують

виконання цих робіт на j-у етапі формування
конфігураційних баз. Як уже згадувалося, проектнотехнологічні структури складаються із виконавців C і
технічних засобів Tн , за допомогою яких відбувається
дія на предмети праці (об‘єкти конфігурації продукту) з
метою зміни їх якісного стану, або ж просторового
розміщення. В основі цих дій лежать технологічні
знання ( Tл ) про послідовність змін конфігурації
продукту.
З огляду на викладене, метод узгодження
конфігурацій продукту і проекту на рівні їх моделей
передбачає
визначення
(розрахунок)
кількості
виконавців N вj та числа технічних засобів N rj r-о виду
для певної роботи d j :

Уз(Т Н ) : Nrj  f (d j , t j , Nвj ); Nвj  f II (d j , t j , Nrj ) , (5)
де Уз(Т Н ) – процес узгодження конфігурацій продукту
і проекту на рівні їх моделей;

t j – планова тривалість виконання проекту на j-y

конфігурації продукту мають бути узгодженими з цими
моделями М j :

етапі його реалізації.
Важливим елементом узгодження конфігурацій є
узгодження ресурсного забезпечення проектів:

M nj  f (M j ) .

Уз( R) : R j  f (Tл, d j ),

(3)

У цьому разі моделі М j конфігурації продукту
n
формують вимоги до моделі M j конфігурації проекту.

Ці вимоги стосуються моделей робіт d j , моделей
проектно-технологічних структур THj , матеріальнотехнічних ресурсів

R j , а також тривалостей

tj

реалізації проектів на j-x етапах. У процесі
стратегічного планування конфігурації проекту зміст

dj

моделей проектних робіт узгоджується ( У З ) з

моделями М j конфігурації продукту:

У З (d j ) : M j  M j 1  M j ; M j  f (d ),
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(4)

(6)

де Tл - технологія формування конфігурації продукту.
Означені
етапи
узгодження
конфігурацій
продукту та її проекту, а також концептуальні
аналітичні
залежності
для
обґрунтування
управлінських дій є основою структури процесу
управління конфігурацією проекту (рис. 2).
Розкриємо основні складові цієї структури. У
першу чергу до цієї моделі входять чотири процеси, які
відбуваються у проектах становлення продуктів:
1) формування конфігурацій відповідних систем;
2) управління цією конфігурацією; 3) формування
проектно-технологічних структур для виконання
проектно-технологічних
робіт;
4)
формування
конфігурації матеріально-технічних та енергетичних
ресурсів. Процес формування конфігурації продуктів
слід
визнати
основним.
Процес
управління
конфігурацією продуктів, як уже згадувалося, є
31
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фактично моделлю цього основного процесу.
Узгодження конфігурацій цих процесів полягає у
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встановленні відповідності конфігурації реального
процесу та його моделі.

Рис. 2 – Структура процесу управління конфігурацією проектів: М К , М 1 , М 2 , … – відповідно модель конфігурації продукту
та його конфігураційних баз; К, К1 , К 2 , … – відповідно конфігурація продукту та його конфігураційні бази; M кn , M1n , M 2n , …
– відповідно модель конфігурації проектно-технологічної структури та моделі її конфігурації для формування окремих
конфігураційних баз; TH 1 , TH 2 , …, THк – відповідно конфігурація проектно-технологічних структур для формування окремих
конфігураційних баз; R1 , R2 , …, Rк – відповідно конфігурація матеріально-технічних (енергетичних) ресурсів для формування
окремих конфігураційних баз; d1 , d 2 , …, d к – відповідно номенклатура проектно-технологічних робіт для формування
окремих конфігураційних баз; Ом , 1м , 2 м , …, К м – відповідно управлінські зв‘язки між процесами управління конфігурацією
продукту та його проекту; 1п , 2 п , … – відповідно управлінські зв‘язки між процесами формування конфігурації продукту та
управління конфігурацією проекту; 1к , 2 к , …, К к – відповідно зв‘язки між процесами формування конфігурації продукту та
управління цією конфігурацією; 1R , 2 R , …, K R – відповідно управлінські зв‘язки між моделлю процесу управління
конфігурацією проекту та конфігурацією матеріально-технічних (енергетичних) ресурсів; 1d , 2 d , …, K d – відповідно
управлінські зв‘язки між проектно-технологічними роботами та проектно-технологічними структурами

Розкриємо основні складові цієї структури. У
першу чергу до цієї моделі входять чотири процеси, які
відбуваються у проектах становлення продуктів:
1) формування конфігурацій відповідних систем;
2) управління цією конфігурацією; 3) формування
проектно-технологічних структур для виконання
проектно-технологічних
робіт;
4)
формування
конфігурації матеріально-технічних та енергетичних
ресурсів. Процес формування конфігурації продуктів
слід
визнати
основним.
Процес
управління
конфігурацією продуктів, як уже згадувалося, є
фактично моделлю цього основного процесу.
Узгодження конфігурацій цих процесів полягає у
встановленні відповідності конфігурації реального
процесу та його моделі.
Проектно-технологічний процес покликаний
забезпечити формування конфігурацій продуктів. Він
забезпечує дії (роботи) у відповідному проекті. Для
його здійснення створюються проектно-технологічні
структури, які завжди характеризуються відповідною
конфігурацією. Узгодження цієї конфігурації із
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конфігурацією продуктів відбувається за допомогою
відповідної управлінської складової, яка на основі
аналізу відповідності стану (конфігурації) продукту з
конфігурацією його моделі, визначає доцільність зміни
конфігурації проектно-технологічної структури, А
також конфігурації ресурсів для виконання відповідних
проектно-технологічних робіт. Формування цієї
структури та ресурсів забезпечується відповідними
проектно-технологічними процесами. Управління цими
процесами
належить
до
процесу
управління
конфігурацією проектів.
Отже, розроблена структура процесу управління
конфігурацій проектів базується на системному аналізі
згаданих трьох проектно-технологічних та процесу
управління конфігурацією продуктів і покликана
забезпечити їх якісний синтез.
Висновки. Залежність успіху проектів від якості
управління їх конфігурацією є основною підставою для
дослідження структури відповідного управлінського
процесу. Встановлено, що процес управління
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конфігурацією
проектів
здійснюється стосовно
чотирьох процесів – формування конфігурації
продуктів,
формування
конфігурації
проектнотехнологічних структур; формування конфігурації
матеріально-технічних (енергетичних) ресурсів, а
також
управління
конфігурацією
продуктів.
Конфігураційні бази продуктів визначають характерні
зв‘язки між зазначеними процесами, які змінюються
упродовж життєвого циклу проектів і зводяться до
узгодження конфігурацій продуктів і їх проектів.
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