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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На сьогодні прогрес добробуту та безпеки суспільства 

можливий виключно за умови розвитку та впровадження інформаційних систем у 

всі сфери діяльності людей. Найбільш вартісними, складними, функціональними і, 

водночас, ефективними є автоматизовані системи управління підприємствами (ERP, 

Enterprise Resource Planning), які використовуються в усіх секторах економіки і 

безпеки. Помилки у програмному забезпеченні ERP-систем (ПЗ ERP) та в організації 

розроблення таких систем мають катастрофічні наслідки. Варто згадати проект по 

впровадженню ПЗ ERP у Військово-Морських Силах США у 2006–2015 рр., який 

тривав на 2 роки довше, а додаткові втрати склали 600 млн. доларів через помилки 

та недоліки в управлінні ресурсами. Під час створення єдиної системи автоматизації 

Департаменту транспорту Великобританії на базі SAP ERP у 2006–2008 роках 

затримка впровадження склала 2 роки, сукупні збитки – 81 млн фунтів стерлінгів. 

Під час проектування та кодування SAP ERP у торгівельній компанії Target Canada 

замовник і виконавець (компанія Accenture) припустили багато помилок як щодо 

підбору кваліфікованих фахівців, так і в архітектурі системи, управлінні даними, 

організації роботи виконавця–розробника ПЗ. Це призвело до втрати майже 7 млрд 

доларів США. Основні причини відмови ПЗ ERP – помилки приховані в програмі; 

спотворення вхідної інформації та невірні дії користувача. Помилки спричиняють 

збій програми або призводять до отримання недійсного виводу. Більшість помилок 

спричинені впливом людського фактору на створення вихідного коду, яке 

відбувається в умовах ресурсних обмежень. За статистикою близько 50-70 % 

вартості ERP-систем іде на заробітну плату розробників (програмістів); близько 70 

% суми, витраченої під час життєвого циклу ПЗ ERP витрачається на період 

супроводження. Саме в цей період помилки в ПЗ підвищують ризики втрат бізнесу і 

потребують негайних дій, а саме: документування, категоризацію, призначення, 

відтворення, виправлення та випуск виправленого коду. Зростання вартості помилок 

під час впровадження та супроводження ERP-систем обумовлює актуальність 

досліджень щодо зменшення кількості помилок за допомогою оптимізації структури 

команди розробників в умовах ресурсних обмежень. 

З огляду на зазначене, у дисертаційній роботі досліджувалось управління 

помилками ПЗ через роботоздатність ПЗ ERP, яке показує відмінність між 

функціональністю безпомилкового стану та функціональністю, що реалізована з 

помилками ПЗ ERP; проаналізовано досвід використання автоматизованих систем 

перероблення інформації та управління критичного застосування на основі 

статистики помилок ПЗ під час створення та модифікації ПЗ ERP. 

Розробленню наукових і методологічних основ створення роботоздатних 

інформаційних систем у частині, що стосується ефективного розроблення ПЗ, 

ґрунтуючись на положеннях теорії надійності, присвячені праці К. Бек, В. В. Голяна, 

А. Б. Клименко, К. М. Лаврищевої, В. В. Ліпаєва, А. О. Ханджяна, T. Gilb, 

G. J. Mayers, S. Russell, W. A. Wulf та ін. Принципи оптимізації в управлінні 

автоматизованими системами з урахуванням динаміки розвитку процесів 

досліджували О. І. Лисенко, В. В. Онищенко, В. Л. Шевченко. Моделі та методи 

онтологічного оцінювання якості ПЗ запропоновані у роботах О. Б. Вовка, 
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Т. О. Говорущенко, В. В. Куляміна, Barry W. Boehm, J. R. Brown, D. Galin, 

R. D. Hartwick, Н. Kaspar, M. Lipow, J. McCall, R. J. Rubey У зазначених роботах 

недостатньо враховані окремі кваліфікаційні класи розробників (програмістів) для 

забезпечення управління помилками під час розроблення, модифікації та 

експертного оцінювання якості (верифікації) ПЗ. На основі аналізу існуючих 

досліджень виявлене протиріччя між необхідністю забезпечити потрібний рівень 

роботоздатності ПЗ ERP за умови структурно-параметричних обмежень, з одного 

боку, та достатніми спроможностями існуючих методів щодо урахування впливу 

обраних факторів, з іншого. Зважаючи на означене протиріччя, розвиток моделей і 

методу оптимізації структури команди розробників в умовах ресурсних обмежень є 

актуальним. Відповідно, наукове завдання полягає у розробленні моделей і методу 

оптимізації структури команди розробників ERP-систем за умови ресурсних 

обмежень шляхом урахування факторів кваліфікації виконавців, часу, вартості, 

складності, роботоздатності та оцінювання якості ПЗ для підвищення ефективності 

управління помилками ПЗ ERP. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до поточних та перспективних планів наукової та 

науково-технічної діяльності Національного університету оборони України імені 

Івана Черняховського. Здобувач як виконавець брав участь у науково-дослідних 

роботах: “Розробка методичних рекомендацій щодо впровадження інформаційних 

технологій з управління ресурсами в органах військового управління” 

(№ 0101U000918); “Методи моделювання процесів діяльності Міністерства оборони 

України” (№ 0101U001050); “Розробка концепції створення та розвитку Єдиної 

системи управління адміністративно-господарськими процесами Збройних сил 

України” (№ 0101U000917); “Розвиток інформаційної системи управління 

оборонними ресурсами” (№ 0101U001051); “Дослідження можливості інтеграції 

існуючих автоматизованих систем управління різного функціонального призначення 

в єдине інформаційне середовище” (№ 0101U001529); “Обґрунтування загально-

системних вимог до центру обробки даних Збройних Сил України” 

(№ 0101U001680); “Обґрунтування рішень щодо побудови інтеграційної платформи 

баз даних єдиної системи управління оборонними ресурсами” (№ 0117U002693); 

“Обґрунтування рішень щодо забезпечення захисту інформації в інформаційній 

інфраструктурі Міністерства оборони України” (№ 0118U03776); “Обґрунтування 

архітектурних рішень щодо побудови інформаційної інфраструктури Міністерства 

оборони України” (№ 0118U000378); “Визначення доцільних підходів до управління 

функціональними сервісами єдиної інформаційної системи управління оборонними 

ресурсами” (№ 0120U000195). 

Мета і завдання дослідження. Метою роботи є підвищення ефективності 

управління помилками програмного забезпечення ERP-систем шляхом розроблення 

моделей і методу оптимізації структури команди розробників ERP-систем в умовах 

ресурсних обмежень.  

Для досягнення мети дослідження в дисертації вирішені такі завдання: 

проаналізовано проблеми управління помилками програмного забезпечення 

ERP-систем під час розроблення та оцінювання якості ПЗ ERP-систем; 
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удосконалено модель динаміки кількості помилок програмного забезпечення 

ERP-систем; 

удосконалено модель оцінювання граничного рівня роботоздатності 

програмного забезпечення ERP-систем; 

розвинуто метод оптимізації структури команди розробників програмного 

забезпечення ERP-систем. 

Об’єкт дослідження – процеси розроблення та модифікації програмного 

забезпечення ERP-систем.  

Предмет дослідження – моделі і методи оптимізації структури команди 

розробників роботоздатного програмного забезпечення ERP-систем. 

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети у роботі використано 

такі методи дослідження: спостережень, системного аналізу та експертного 

оцінювання – для аналізу підходів щодо кваліфікаційного поділу виконавців 

програмування та підходів щодо оцінки якості ПЗ ERP; регресійного аналізу, 

порівняння, методи оптимізації та системного аналізу – для побудови моделі 

динаміки кількості помилок ПЗ ERP; методи системи масового обслуговування з 

чергою та метод Монте Карло – для перевірки адекватності зазначеної моделі; 

контролю однорідності оцінки експертів та таксонометричного аналізу – під час 

побудови моделі оцінювання граничного рівня роботоздатності ПЗ ERP. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що у 

дисертаційній роботі: 

удосконалено модель динаміки кількості помилок програмного забезпечення 

ERP-систем, яка, на відміну від відомих враховує фактори роботоздатності та 

складності програмного забезпечення, а також кваліфікацію розробників і ресурсні 

обмеження, що дозволило підвищити ефективність управління процесом 

розроблення та оптимізувати видатки на підтримку заданого рівня роботоздатності 

програмного забезпечення; 

удосконалено модель оцінювання граничного рівня роботоздатності 

програмного забезпечення ERP-систем, яка на відміну від відомих базується на 

принципах оцінки якості програмного забезпечення, таксономічному аналізі та 

враховує кваліфікацію розробників, що дозволило зменшити час експертного 

аналізу програмного забезпечення та провести аудит кваліфікацій розробників; 

набув подальшого розвитку метод оптимізації структури команди розробників 

програмного забезпечення ERP-систем, який на відміну від відомих використовує 

критерії часу, вартості, ефективності та складності програмного забезпечення, а 

також обмеження щодо кваліфікації виконавців, рівня роботоздатності програмного 

забезпечення та ресурсів, що дозволило скоротити тривалість етапів кодування та 

тестування життєвого циклу програмного забезпечення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні 

конкретних інженерних рішень щодо управління помилками за допомогою 

оптимізації структури команди розробників ERP-систем під час розроблення, 

модифікації та оцінювання якості ПЗ ERP. Зважаючи на постановку задачі 

замовником розроблені моделі та метод дають змогу підібрати оптимальну 

кваліфікаційну структуру команди розробників на етапах кодування, тестування та 
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експлуатації життєвого циклу ПЗ ERP, що призводить до зменшення витрат на 

3-6 %. Це досягається завдяки найкращому розподілу бюджету ресурсів організації 

при заданому рівні роботоздатності ПЗ, поточному аудиті кваліфікації розробників 

та економії часу експертів у процесі верифікації ПЗ ERP. Практичне значення 

результатів дослідження підтверджується актами впровадження розроблених 

моделей і методу в Українському науковому центрі розвитку інформаційних 

технологій Міністерства освіти і науки України; Управлінні інформаційних 

технологій Міністерства оборони України; військовій частині А2724; Товаристві з 

обмеженою відповідальністю “Конструкторське бюро “Логіка”, Акціонерному 

товаристві “Фоззі Рітейл”. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація виконана здобувачем самостійно з 

використанням останніх досягнень галузі інформаційних технологій. В основних 

роботах, які опубліковані у співавторстві, автору належать такі положення та 

результати: класифікація часових показників для покращення моніторингу наявних 

помилок ПЗ SAP ERP [1]; модель “розумного адміністрування” для ефективного 

управління ПЗ ERP [2]; принципи контролю впливу помилок на продуктивність ПЗ 

аналітичної системи SAP Business Intelligence – інтегрованої системи ERP-

комплексу [3], геоінформаційної системи (ГІС) [9], систем управління інформацією і 

подіями безпеки (SIEM) [13], систем управління оборонним плануванням НАТО (J-

DARTS) [14] для потреб інформаційної інфраструктури Міністерства оборони 

України; імовірнісна динамічна модель надійності роботоздатних програм від їх 

складності та кваліфікаційних класів програмістів на основі системи масового 

обслуговування з чергою та методів Монте Карло [4, 5]; удосконалена класифікація 

визначення поточної кваліфікації програмістів з урахуванням інтенсивності 

виправлення помилок [6]; регресійна модель динаміки кількості помилок ПЗ ERP за 

кваліфікаційними класами програмістів із поясненням їх природи [7]; модель 

обробки даних експертних оцінок під час визначення якості програм для 

оцінювання граничного рівня роботоздатності ПЗ ERP [8]; модель корисного ефекту 

динамічної залежності роботоздатності ПЗ ERP від фахового рівня програмістів 

[12]; метод експертного оцінювання на прикладі використання штучних нейронних 

мереж, що еволюціонують, для зменшення накопичування кількості помилок у 

виділених кластерах [15]. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень 

доповідались і обговорювались на конференціях та семінарах: ІІ, ІV-VII, IX, XI-XII 

науково-практичних семінарах “Актуальні питання управління проектами 

інформатизації у сфері безпеки і оборони” (м. Київ, 2009, 2011–2014, 2016,  

2018–2019 рр.); IІ міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми 

інформатизації” (м. Київ, 2014 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції 

“Актуальні проблеми забезпечення інформаційної та кібернетичної безпеки” (м. 

Київ, 2017 р.); IV міжнародній науково-практичній конференції “Застосування 

космічних та геоінформаційних систем в інтересах національної безпеки та 

оборони” (м. Київ, 2019 р.). 

Публікація результатів дослідження. За результатами дисертаційного 

дослідження опублікована 31 наукова праця. Основні наукові результати викладені 
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в 16 наукових статтях: у спеціалізованих фахових виданнях [1-15], з них 1 стаття 

проіндексована у наукометричній базі SCOPUS [15] та 1 опублікована в іноземному 

науковому виданні країни ЄC [16]. За матеріалами виступів на 11 науково-

практичних конференціях та семінарах опубліковано 15 тез доповідей. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотації, вступу, 

трьох розділів, висновків до кожного розділу та загальних висновків, списку 

використаних джерел та 11 додатків. Загальний обсяг дисертації становить 

199 сторінок, з них основного тексту – 155 сторінок, 73 рисунки та 9 таблиць на 

10 сторінках. Список використаних джерел налічує 140 найменувань. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано напрям досліджень та актуальність обраної теми, 

сформульовано мету і завдання дослідження. Викладено основні наукові та 

практичні результати, наведено відомості про їх впровадження та апробацію. 

У першому розділі “Аналіз стану питання та постановка задачі” 

проведено аналіз літературних джерел за темою дисертації. Визначена область 

застосування –надійні автоматизовані системи перероблення інформації класу ERP. 

Для експерименту використовувалась система управління оборонними ресурсами 

інстальована на платформі ПЗ SAP ERP у Міністерстві оборони (МО) України. 

Ядром програмно-технічного ERP-комплексу є центральний компонент ERP-

системи, який містить окремі системи – розроблення, забезпечення якості та 

продуктивну. Такий розподіл було виконано відповідно до методології Accelerated 

SAP і спрямований на зменшення помилок під час налаштування стандартного 

прикладного ПЗ SAP та розроблення спеціального ПЗ для відповідності вимогам 

галузі. Кожна зміна коду, як виникає внаслідок налаштування, розроблення чи 

модифікації, можлива лише у системі розроблення. Такі зміни автоматично 

оформлюються у вигляді запитів на зміну коду ПЗ ERP.  

Розкрите поняття “програміст” і перераховані загальні вітчизняні та світові 

підходи до класифікації програмістів. В Україні трудові функції фахівця з 

розроблення ПЗ, згідно зі стандартами, налічують 19 типів кваліфікації 

програмістів; у світі – у матриці програмістських компетенцій (Programmer 

Competency Matrix) налічується понад 90 компетенцій. Для демонстрації суті 

результатів досліджень узята група трьох типів програмістів І, ІІІ та ІІІ класу, яка 

відповідає найпоширенішому поділу, Senior, Middle та Junior. У проаналізованих 

наукових працях щодо розроблення ПЗ частково представлений фактор 

кваліфікаційного поділу програмістів у процесі розроблення, модифікації та 

перевірки якості. Оскільки для управління помилками ПЗ ERP, у межах розглянутої 

області, запропонованих підходів не достатньо, було сформульоване наукове 

завдання – розробити моделі і метод оптимізації структури команди розробників 

ERP-систем за умов ресурсних обмежень.  

Постановка задачі оптимізації для п’яти найбільш розповсюджених випадків 

наведена у табл. 1 за відповідними критеріями. Наведемо пояснення критеріїв: I1 – 

критерій максимальної роботоздатності ПЗ ERP, 𝑅𝑖 → max (і – номер задачі), за 

умови обмежень на заданий бюджет часу tzad або вартості Wzad; I2 – критерій 
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мінімального часу виконання завдання на розроблення та модифікацію ПЗ ERP, 

t→min; I3  – критерій максимальної ефективності за часом на розроблення та 

модифікацію ПЗ ERP, Et→max; I4  – критерій мінімальної вартості виконання 

завдання на розроблення та модифікацію ПЗ ERP, W→min; I5 – критерій 

максимальної ефективності за вартістю на розроблення та модифікацію ПЗ ERP, 

EW→max. 
            Таблиця 1 

Постановки задач оптимізації 

Задачі 

Критерії 
Постановка 

задачі 1 

Постановка 

задачі 2 

Постановка 

задачі 3 

Постановка 

задачі 4 

Постановка 

задачі 5 

1. Оптимальності I1=R
i
→max I2=t→min I3=E

t
→max I4=W→min I5=E

W
→max 

2. Переведені в 

обмеження 
t≤tzad або 

W≤Wzad 
R≥Rzad 

Останні 4 критерії використовуються за умови обмежень на заданий рівень 

роботоздатності, Rzad. Взаємно конвертованими є час t та вартість W і відповідні 

пари критеріїв I2 та I3, I4 та I5. Структурна схема постановки задачі оптимізації 

наведена на рис. 1. 

 

Залежно від 

обраної оптимізаційної 

задачі 1-5 на вхід (рис. 

1) подаються 

параметри Nq, cs 

(складність програм), cе 

(складність помилок), 

Rzad, t, tzad, Wzad, Wq 

(розмір заробітної 

плати для програмістів 

q кваліфікаційного 

класу). На виході 

маємо оптимальне 

рішення для структури 

команди    розробників 
Рис. 1. Структурна схема постановки задачі оптимізації 

Nq opt; допоміжні рішення для критеріїв I2, I3, I4, I5: tmin(Nq), Etmax(Nq), Wmin(Nq), 

EWmax(Nq) та для I1:  Rmax(Nq). 

Другий розділ “Модель динаміки кількості помилок програмного 
забезпечення ERP-систем” присвячено дослідженню управління помилками ERP-

систем та керуючим впливам з боку розробників. Була знайдена залежність помилок 

Er для групи розробників (класу програмістів) певної складності помилок ce та 

складності програм cs (cs=1 – простий рівень складності, cs=2 – складний, cs =3 – 

найскладніший) від часу t. Залежність R на основі значень Er показує рівень 

роботоздатності ПЗ ERP за певний проміжок часу для фіксованої групи розробників 

Nq і часу t:                      Er=f(Nq,cs,ce,t,W);                                            (1) 

R=(Pr0(cs)– PrEr(cs)∙Er(ce))/100,  Pr0>PrEr   (2) 
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                                          або   R=1–Re(Er),             (3) 

де Pr0 – загальна кількість програм (безпомилковий функціональний стан ПЗ); PrEr – 

загальна кількість програм з помилками або Re(Er) – роботоздатність ПЗ із 

помилками (функціональність PrEr, яка реалізована в коді ПЗ із помилками). 

 

 

 

Рис. 2. Статистика 

помилок ПЗ ERP, 

cs=3. 

(Варіант 

апроксимації) 

Первинна спрощена модель динаміки кількості помилок програмного 

забезпечення ERP-систем (рис. 2) була створена за допомогою регресійного аналізу 

статистичних даних 13 533 запитів щодо модифікації типової системи управління 

оборонними ресурсами ERP-класу на платформі SAP. Найкращою виявилась 

комбінація експоненціальної та логістичної залежностей, яка враховує природу 

появи і зникнення помилок: 

R=f(t)=a∙e(b∙t)+
s

1+e
– 

2
l
(t–k)

= exp(t) +SL(t).                      (4) 

Коефіцієнти залежностей (4) для програмістів І, ІІ та ІІІ класів для складності 

ПЗ ERP cs=3 (приклад) наведені у табл. 2. 

Таблиця 2 

Коефіцієнти моделі (4) для cs =3 

Кваліфікаційний клас 

програмістів 

Коефіцієнти функції (4), їх значення 

a b s l k 

І клас (cs =3) 103,7 – 0,1453 98,72 41,61 58,35 

ІІ клас (cs =3) 93,08 – 0,08997 97,99 68,50 81,66 

ІІІ клас (cs =3) 118,00 – 0,1415 42,16 43,26 57,94 

Адекватність моделі динаміки кількості помилок ПЗ ERP підвищувалась 

завдяки врахуванню додаткових факторів починаючи з найважливіших – часу, 

вартості, кваліфікації розробників, складності ПЗ ERP, розміру команди, структури 

команди. Перевірка адекватності моделі була виконана шляхом порівняння 

результатів моделювання з тестовою вибіркою статистичних даних та моделлю 

надійності ПЗ на основі методів системи масового обслуговування з чергою та 

Монте Карло. 

На рис. 3 б, показані обмеження за рівнем роботоздатності Rzad, часом 

обмеження tzad =100 діб та фахом розробників. Встановлений взаємозв’язок вартості 

і часу розробки:                             W=Wq∙tН+УВ∙t+f,                                        (5) 

де Wq – заробітна плата програмістів різної кваліфікації q; tН – нормований час; 

УВ∙t+f=const – утрачена вигода УВ за час t та інші постійні вартісні витрати f 
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приймаються за сталу величину, – найбільш актуальними є впродовж першої фази 

впровадження проекту:                                    tН=tк,q/Нч,q ,                                             (6) 

де tк,q  – нормований час, Нч,q  = норма часу (Нч,q  = 8 год/роб. день). 

Для загальної постановки задачі:        𝑊(Wq, t)= ∑ (Wq∙t∙ Nq)
Q

q=1                   (7) 

якщо tq=t=const, то:                       𝑊=t∙ ∑ (Wq∙ Nq)
Q

q=1 .                            (8) 

Знайдена залежність (8) перерахована у вартісних показниках (рис. 3 а, б). 

а)  б)  
Рис. 3. Визначення Rmax. ПЗ ERP (Efmax), для cs=2 (a) та cs=3 (б) 

 

У роботі Rmax – максимальна роботоздатність ПЗ або максимальний ефект 

відновлення ПЗ для програмістів певного класу значення функції f(t) в точці дотику 

R(a, b) для математичних залежностей f(t) (4) і f(t)
дот

=b+f'(t)∙(k-a) дорівнює: 

{
b – f ′ (t)∙a=p

b=f(t)
,             (9) 

де p – значення функції f(t) в точці екстремуму Q [g; p]. Точки оптимуму Qі знайдені 

методом “золотого перетину”, адекватність перевірена градієнтним методом другого 

порядку (Ньютона-Рафсона). Оптимізаційна задача 1 максимізації роботоздатності 

ПЗ ERP, є додатковою (рідко походить від замовника), Rmax отримується від значень 

заданих вартісних витрат заробітної плати Wzad за час t. 

Для оптимізаційних задач 2-5 значення рівня роботоздатності, R, визначаємо, 

як не менше, ніж задане R≥Rzad. При заданій роботоздатності ПЗ Rzad для R(Nq,t), 

знаходимо t, як мінімальний час від кваліфікації програмістів 𝑡 = 𝑡min (𝑁𝑞) → min. 

Далі знайдемо аргумент t, що належить множині припустимих значень часу 

t ∈ Ωt у рівнянні R(t)=Rzad:                 tmin(Nq)= arg (R(t) =Rzad).                                    (10) 

Корені системи рівнянь представлені скалярними значеннями на проміжку 

зростання f(t): 

для усереднених значень по кожному q кваліфікаційному класу N 

розробників: 

                    {
Ef

t
=f(t)Nq

Ef
t
=Rzad

;                                  (11) 

для гомогенної команди розробників (програмістів) по кожному 

кваліфікаційному класу q, чисельністю Niq: 
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{
Ef

t
=th(SLN)Niq

Ef
t
=Rzad             

,         (12) 

де Ef
t
 – корисний ефект роботоздатності ПЗ (R

max
=Ef

t
) при впливі числа програмістів 

Nіq ; NSL  – залежність відновлення рівня роботоздатності R (змінна t): 

SLN= (
si

1+e
– 

2(t–ki–pi

li–ri

) ∙Niq,           (13) 

де рі  – вільний член; ∆x=ki – зсув по осі x; rі – коефіцієнт зменшення l. Процес 

результату моделювання для гомогенної команди Rmax та Rzad наведено на рис. 4.  

 

 

Рис. 4. Результати моделювання для 

гомогенних команд розробників Nіq. 

Умови: 

q=1 (І клас); 

Ni1=1,10 ̅̅ ̅̅ ̅̅  (до 10 чол.); 

cs=1; 

Rmax – значення tq (червоні кільця); 

Rzad=0,4=40 % – значення tq (зелені 

кільця, ліворуч від t=arg Q
1min

).  

На рис. 4 пряма паралельна осі ординат t=arg Q
1min

 обмежує область 

допустимих значень [Q,+∞) – від значення точки екстремуму Q регресійної 

залежності динаміки кількості помилок роботоздатного ПЗ ERP (4) відновленого 

програмістами I класу для cs=3 до нескінченості. Пряма Rzad=0,4 визначає 

мінімальний граничний рівень роботоздатності ПЗ ERP; 

для гетерогенної команди розробників (програмістів) по кожному 

кваліфікаційному класу q, із заданою чисельністю N
com zad.

= ∑ (Nq)m
q=1 , або 

{
Ef

t,Nq
=th((Ef

t
)kqiNq)

Ef
t,Nq

=Rzad.

,      (14) 

де 𝐸𝑓𝑡,𝑁𝑞 − корисний ефект роботоздатності ПЗ ERP при впливі Nq, Rmax=Ef
t,Nq

; kqi – 

коефіцієнт взаємного впливу між програмістами різних кваліфікаційних класів. У 

демонстраційному прикладі для розробників трьох класів q=3, Rmax буде 

дорівнювати: 

R
max=Ef

t,Nq
=th((N1– 0,01∙N2– 0,1∙N3)∙Ef

t1
+(N2– 0,2∙N1– 0,05∙N3)∙Ef

t2
+ 

+(N3– 0,1∙N1– 0,2∙N2)∙Ef
t3

),                                    (15) 

де Ef
t1

 ,Ef
t2

 , Ef
t3

 – внески у роботоздатність ПЗ N програмістами різної кваліфікації.  

Ефективність у часових показниках Etmax знаходимо як відношення заданої 

роботоздатності ПЗ Rzad. до часу її досягнення tmin:         Etmax=
Rzad

tmin
→max.       (16) 

Знаючи час t роботи програмістів та розмір середньої заробітної плати 

програмістів (за категоріями кваліфікаційних класів) на ринку праці Wq для заданої 

Rzad отримуємо W(Wq, Rzad, tmin), що дає змогу визначити мінімальні вартісні витрати 
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для числа програмістів N для кожної категорії q (рис. 5):         W=Wmin→min.      (17) 

 

а)   б)  

Рис. 5. Результати моделювання пошуку Nq opt , для cs=3 для календарного 

часу (а) та вартості (б) (реверсивна інтерпретація кубічною інтерполяцією) 

 

Ефективність у вартісних показниках, як відношення заданої роботоздатності 

ПЗ Rzad. до вартісних витрат на її досягнення:         EWmax=
Rzad

Wmin
→max.                     (18) 

Нехай обмеження на чисельність окремих класів розробників ПЗ ERP в 

команді становлять:            Ncom= ∑ (Nq)3
q=1 , при Ncom=10, 1≤N1≤2, 1≤N2≤6.              (19) 

У внутрішньому контурі схеми (див. рис. 1) виконувалася оптимізація витрат 

часу tmin, вартості Wmin та ефективності розроблення ПЗ ERP Etmax, EWmax: для 

фіксованої структури команди (для усереднених значень) N, для різного розміру 

команди розробників Nіq одного кваліфікаційного  класу  (гомогенність)  та  команди 
 

 

розробників різних Nq кваліфікаційних класів 

(гетерогенність) q =1, Q
̅̅ ̅̅ ̅

. 

Пошук оптимальної структури команди 

розробників ПЗ ERP при обмеженні на розміри 

окремих класів програмістів, часу на 

виконання, рівень роботоздатності, складності 

ПЗ приймає вигляд зазначений на рис. 6. 

Контурний графік рис. 6 побудований 

реверсивною сплайн інтерполяцією, де 

найкращі значення знаходяться на “низинах”. 

Відповідно, область допустимих значень для 

tmin за умови обмежень (19) для структури 

команди розробників Nq(tmin): (N1=1 чол.; 

N2=1 чол.; N3=8 чол.), (2; 1; 7),  

(1; 2; 7), (2; 2; 6), (1; 5; 4), (2; 5; 3), (1; 6; 3). 

Рис. 6. Пошук Nq(tmin) opt за tН для 

гетерогенної моделі команди 

розробників ПЗ ERP, умова (19) 

Третій розділ “Розвиток та впровадження моделі оцінювання граничного 

рівня роботоздатності програмного забезпечення ERP-систем і методу 
оптимізації структури команди розробників ERP-систем” включає підрозділи, 

що описують модель оцінювання граничного рівня роботоздатності ПЗ ERP, яка 

базується на принципах оцінювання якості ПЗ і таксономічного аналізу, та метод 

оптимізації структури команди розробників ПЗ ERP. 
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Модель включає обробку даних експертних оцінок під час визначення якості 

роботоздатного ПЗ ERP. В основу оцінювання якості ПЗ ERP покладені фактори, 

критерії та метрики існуючої моделі якості ПЗ. Для дослідження впливу кваліфікації 

виконавця на якість ПЗ ERP були вибрані 14 критеріїв та розподілені характерні 

критерії за типовими кваліфікаціями. Була побудована модель обробки даних 

експертних оцінок способом оцінювання вагових коефіцієнтів узагальненого 

критерію якості ПЗ ERP способом врахування неоднорідності складу експертів на 

основі механізмів “редукторів степені свободи” викладених у методиці А. Вороніна. 

Для врахування неоднорідності складу експертів був заданий масив вихідних 

даних експертних оцінок a. Вагові коефіцієнти становлять: kj
i
= a δj

i⁄ , a=const. 

Розходженість у вагових коефіцієнтах свідчить про низький рівень інформативності 

каналу надходження даних експертних оцінок якості ПЗ ERP. Тобто, про факт 

свідомого завищення або заниження оцінки експертом. Різниця середніх значень 

першої і останньої ітерації свідчить про рівень адекватності загальної оцінки 

більшості експертів:                           ∆ah=|6,75–7,11|=0,36.                                        (20) 

Розрахунок рейтингування таксономії експертного оцінювання ПЗ ERP, з 

урахуванням кваліфікації програміста за методом В. Плюта, виконувався із 

формуванням рейтингового списку програм із зазначенням автора (програміста з 

відповідним фаховим рівнем І-ІІІ класу). Перелік програм із зазначенням автора 

(програміста з відповідним фаховим рівнем q =1, Q
̅̅ ̅̅ ̅

) було описано множиною 

M = (m1, m2, m3, …mk), де k – кількість програм ПЗ, які перевіряються; кожна програма 

ПЗ оцінена відповідно до методичних рекомендацій з моделі оцінки якості ПЗ за 

відповідними критеріями V=(v1, v2, v3, …vn), де n – кількість критеріїв оцінки. Після 

проведення таксономічного аналізу були одержані рейтингові списки ПЗ та 

програмістів, був знайдений інтегральний таксономічний показник рейтингу ПЗ, 

який у деякій мірі сприяє аудиту кваліфікації:                  Mi= –1–Ci0/C0 ,       (21) 

де С0 –коефіцієнт таксономії; Сі0 - відстані між і-ми елементами матриці досліджень 

(оцінок) до значень еталону ефективності. 

На рис. 7 наведений приклад демонструє використання стандартизації шкал 

через співставлення оцінок програм із заданим Rzad показує, що перевірена програма 

не задовольняє за якістю граничного рівня роботоздатності ПЗ ERP Rzad=60 %, 

оскільки має середнє значення оцінок менше, ніж задовільний на 6 балів. 

 

 

 

 

 

Рис. 7.  

Оцінювання граничного рівня 

роботоздатності ПЗ ERP: поточна 

(експертна), задовільна (R) та критична шкала 
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Шкала достатності оцінювання граничного рівня ПЗ ERP побудована в 

полярній системі координат і має середній рівень межі на рівні значень Rzad (рис. 7). 

Модель оцінювання граничного рівня роботоздатності програмного 

забезпечення ERP-систем враховує фактори кваліфікації розробників та дозволяє 

зекономити час експертного аналізу ПЗ: 

U= 
RzadTexp

i

TPi ∙Pi
Ni;U>Umin,                                        (22) 

Texp
qi

= ∑ (Tp
i
(RNi

, cs, kj, Mi))
n
i=0 ,                                   (23) 

 ∆Texp
q
=Texp  –  Texp

qi
                                                (24) 

∆Texp
q
= ∑ (Tp

i
)n

i=0  – ∑ (Tp
i
(RNi

, cs, kj, Mi))n
i=0 = 7…15% ,             (25) 

де Texp – загальний час затрачений експертом на оцінювання ПЗ ERP; Tpi – час 

експерта на перевірку однієї програми; RNi – коефіцієнт рівня роботоздатності ПЗ 

ERP; cs – коефіцієнт складності ПЗ ERP; ki – рівень допуску якості ПЗ ERP; Mi – 

інтегральний таксономічний показник рейтингу кожної з програм та розробників. 

Проведення верифікації ПЗ експертами із урахуванням авторства розробників 

роботоздатного ПЗ призвело до продуктивного розподілу зусиль експерта за 

характерними критеріями якості під час повторного оцінювання програм 

розробників з урахуванням їх підтвердженої кваліфікації (Mi).  

Поточний аудит кваліфікації програмістів здійснюється після рейтингування 

програм, співставляється рейтинг розробників (програмістів) з урахуванням їх 

кваліфікації. Потім проводиться перевірка класу програмістів після оцінювання 

якості ПЗ із оголошеною кваліфікацією перед оцінюванням. У разі підтвердження 

кваліфікації, подальше оцінювання ПЗ можливе за правилом “вибраних критеріїв 

якості за класами”. 

У методі оптимізації структури команди розробників ПЗ ERP (рис. 8) критерії 

оптимальності обираються у залежності від постановки задачі замовником (див. 

табл. 1 та рис. 1).  

 

 

Рис. 8.  

Метод 

оптимізації 

структури 

команди 

розробників 

ПЗ ERP 
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Метод реалізований такими кроками: 1. На основі заданої постановки задачі 

виконується уточнення вимог щодо збору та обробки статистичних даних помилок, 

рівень адекватності моделі, критерії оптимальності; 2. Визначаються параметри 

моделі експертним оцінюванням; 3. Виконується еволюційне вдосконалення моделі 

поетапним врахуванням додаткових факторів (часу, кваліфікації виконавців, 

складності ПЗ ERP, розміру команди, структури команди); 4. Перевіряється якість 

ПЗ ERP експертами, уточняється кваліфікація розробників і рівень роботоздатності 

ПЗ ERP на етапі супроводження; на етапі впровадження ПЗ ERP виконується 

останнім пунктом; 5. Оптимізується склад команди розробників за критеріями 

визначеними в постановці задачі; 6. Перевіряється адекватність рішення; 7. За 

потребою виконується повернення на попередні етапи процедури. 

Проведено пошук оптимальної структури гетерогенної команди розробників 

ПЗ ERP за вартістю при обмеженні на розміри окремих класів програмістів (рис. 9). 

До того ж ураховувалась оцінка рівня роботоздатності ПЗ ERP Rzad з уточненим 

значенням структури команди NqM – для N-розробників із q-кваліфікацією 

перевіреною за Mi показником рейтингу таксономії або аудиту кваліфікації (21):  

 

 

{
Ef

w,Nq
 = th((Ef

w
)kqiNqM)

Ef
w,Nq

≥Rzad

.     (26) 

Приклад (рис. 9) ілюструє розв’язок задачі 

оптимізації для Wmin (з урахуванням інтегрального 

коефіцієнта таксономії Мі – рейтингування 

розробників ПЗ ERP (з моделі оцінювання 

граничного рівня роботоздатності). При 

обмеженнях (19) та розв’язання системи рівнянь 

(26), структура команди розробників (рис. 9) 

набуває оптимальних значень Nq opt: (N1=1 чол.; 

N2=1 чол.; N3=8 чол.); субоптимальних значень:  

(2; 1; 7) (1; 2; 7). 

Статистики кількості помилок в програмах 

при існуючому (Yісн) та новому підходах (Yнов) 

порівняні з результатом моделювання на рис. 10. 

Рис. 9. Пошук Nq(Wmin) opt за 

вартістю для гетерогенної 

моделі команди розробників ПЗ 

ERP при (19) та Мі. (Реверсія) 

 

 

Рис. 10. Порівняння 

статистики значень 

роботоздатності ПЗ 

ERP з результатом 

моделювання 

 

У цілому, сукупне використання моделей і методу оптимізації структури 

команди розробників ERP-систем в умовах ресурсних обмежень призвело до 

досягнення мети роботи – підвищення ефективності управління помилками ПЗ ERP:  

ΔYEff=Yнов-Y
існ

=5,9…7,0 % .                          (27) 
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У додатках наведені розрахунки, комбінації структури команди розробників 

ERP-систем, акти впровадження результатів дисертаційної роботи і список 

публікацій за темою дисертації. 

ВИСНОВКИ 
У дисертації проведено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукового 

завдання, яке полягало в розробленні моделей і методу оптимізації структури 

команди розробників ERP-систем в умовах ресурсних обмежень з урахуванням 

факторів кваліфікації виконавців, часу, вартості, складності, роботоздатності та 

оцінки якості ПЗ.  

У результаті виконання дисертаційного дослідження отримані такі нові 

наукові й практичні результати. 

1. Проаналізовано основні науково-методичні підходи та нормативно-правові 

шляхи щодо управління помилками під час забезпечення процесів розроблення, 

модифікації та оцінювання якості роботоздатного ПЗ ERP. На підставі аналізу 

виявлено неповноту існуючих факторів впливу на процес управління помилками під 

час створення ПЗ ERP, недостатність оцінювання якості ПЗ ERP та відсутність 

методів управління рівнем роботоздатності ПЗ ERP і кваліфікаційного класу 

програмістів для вибору оптимальної структури команди розробників. Зроблено 

висновок щодо необхідності розроблення моделей і методу оптимізації структури 

команди розробників ERP-систем в умовах ресурсних обмежень. 

2. Удосконалено модель динаміки кількості помилок програмного 

забезпечення ERP-систем, яка на відміну від відомих враховує фактори 

роботоздатності та складності програмного забезпечення, а також кваліфікацію 

розробників і ресурсні обмеження, що дозволило підвищити ефективність 

управління процесом розроблення на 6-8 % та оптимізувати видатки на підтримку 

заданого рівня роботоздатності програмного забезпечення. Представлені результати 

допомогли знайти оптимальні рішення для різних постановок задач із 

використанням потенціалу гетерогенного характеру команд розробників. 

3. Удосконалено модель оцінювання граничного рівня роботоздатності 

програмного забезпечення ERP-систем, яка на відміну від відомих базується на 

принципах оцінки якості програмного забезпечення, таксонометричному аналізі та 

враховує кваліфікацію розробників, що дозволило зменшити час експертного 

аналізу програмного забезпечення на 7-15 % та провести аудит кваліфікацій 

розробників. Це сприяло поточному проведенню аудиту кваліфікації програмістів. 

Ця модель є циклічною і після початкової повної перевірки (ініціалізації) якості 

програмного забезпечення усі подальші процедури оцінювання якості здійснюються за 

правилом обраних критеріїв якості програмного забезпечення за кваліфікаційними 

класами програмістів. 

4. Набув подальшого розвитку метод оптимізації структури команди 

розробників програмного забезпечення ERP-систем, який на відміну від відомих 

використовує критерії часу, вартості, ефективності та складності програмного 

забезпечення, а також обмеження щодо кваліфікації виконавців, рівня 

роботоздатності програмного забезпечення та ресурсів, що дозволило скоротити 

тривалість етапів кодування та тестування життєвого циклу програмного 
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забезпечення на 3-6 %. Це призвело до підвищення конкурентоздатності ПЗ та 

можливості раннього запуску етапу експлуатації ERP-систем. Отриманий метод 

допомагає приймати рішення для прогнозу чи зміни в очікуваних видатках, часу та 

рівня роботоздатності. 

5. Загалом, розв’язання наукового завдання дало змогу досягнути мети 

досліджень – підвищити ефективність управління помилками ПЗ ERP завдяки 

розробленим моделям і методу оптимізації структури команди розробників ERP-

систем при ресурсних обмеженнях на 5,9-7,0 %. 

6. Надані практичні розрахунки, апробації та рекомендації щодо управління 

помилками для поліпшення інженерних рішень під час розроблення, модифікації та 

оцінювання якості експертами підготовленого ПЗ ERP. 

7. Результати досліджень впроваджено у діяльність таких підприємств і 

організацій, як Український науковий центр розвитку інформаційних технологій 

Міністерства освіти і науки України; Управління інформаційних технологій 

Міністерства оборони України; військова частина А2724; Товариство з обмеженою 

відповідальністю “Конструкторське бюро “Логіка”, Акціонерне товариство “Фоззі 

Рітейл”. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
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АНОТАЦІЯ 

Федорієнко В. А. Моделі і метод оптимізації структури команди 
розробників ERP-систем в умовах ресурсних обмежень. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології. – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України. – Київ, 

2021. 

У роботі удосконалено модель динаміки кількості помилок програмного 

забезпечення ERP-систем, у якій враховано фактори роботоздатності та складності 

програмного забезпечення, а також кваліфікацію розробників і ресурсні обмеження 

та модель оцінювання граничного рівня роботоздатності програмного забезпечення 

ERP-систем, яка базується на принципах оцінки якості програмного забезпечення та 
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таксономічному аналізі. Набув подальшого розвитку метод оптимізації структури 

команди розробників програмного забезпечення ERP-систем, який на відміну від 

відомих використовує критерії часу, вартості, ефективності та складності 

програмного забезпечення, а також обмеження щодо кваліфікації виконавців, рівня 

роботоздатності програмного забезпечення та ресурсів. Метод дає змогу скоротити 

тривалість етапів кодування та тестування життєвого циклу програмного 

забезпечення на 3-6 %. Ефективність управління помилками програмного 

забезпечення ERP-систем була підвищена на 5,9-7,0 %. 

Ключові слова: структура команди розробників, помилки, управління 

помилок, роботоздатність, програмне забезпечення, ERP-система, якість 

програмного забезпечення, кваліфікація програмістів. 

ABSTRACT 

V. Fedoriienko. V. Fedoriienko. Optimization of the Qualification Structure of 
the ERP-system Developer Team in Terms of Resource Constraints. – Qualifying 

scientific work as the manuscript. 

The dissertation for obtaining the scientific degree of the candidate of technical 

sciences on the specialty 05.13.06 – information technologies. – Taras Shevchenko 

National University of Kyiv of the Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 

2021. 

The thesis is devoted to solving the urgent problem of developing a method of 

optimizing the qualification structure of the team of software developers ERP-systems in 

terms of resource constraints, taking into account the qualifications of performers, time 

factors, cost, complexity and software, expert assessment of software quality by solving 

partial problems, which led to new scientific results: 

1. An improved model of the dynamics of the number of errors in the software of 

ERP-systems, which, in contrast to the known, takes into account the factors of 

performance and complexity of the software, as well as the qualifications of developers 

and resource constraints; 

2. An improved model for assessing the maximum level of software performance of 

ERP-systems, which, unlike the known ones, is based on the principles of software quality 

assessment and taxonomic analysis, which allowed to reduce the time of expert analysis of 

software; 

3. Further development of the method of optimizing the structure of the team of 

software developers of ERP-systems, which, in contrast to the known ones, is based on the 

use of criteria of time, cost, efficiency and complexity of software, as well as restrictions 

on performers' qualifications, software performance and resources. 

The developed models and method allow increasing the efficiency of management 

of the process of working software development by 6-8%, to reduce the time for 

verification by software experts by 7-15%, to reduce the duration of coding and software 

life cycle testing by 3-6%. This is achieved through the optimal use of the ERP software 

development team depending on the customer's task setting, budget allocation of the 

organization's resources, as well as saving expert time in assessing the quality of ERP-

system software. In general, this led to an increase in the efficiency of error management 

software ERP systems by 5.9-7.0%. 
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The primary simplified model of the dynamics of the number of errors in the 

software of ERP was created by regression analysis of the bugs and error statistics. The 

model is based on the evolutionary increase of adequacy with consistent use of factors: 

resource constraints, time and cost, qualifications of developers (or programmers), 

software complexity, software performance, size and structure of the development team. 

Taking them into account has led to the search for the optimal solution in terms of 

minimum time and cost, maximum efficiency in time and cost, maximum performance of 

ERP-system software. Multidimensional dependences of the domain of optimal values 

were constructed for selection of structures of development teams. The presented results 

helped to find optimal solutions for different problem statements using the potential of 

heterogeneous nature. 

The model for assessing the maximum level of software performance of ERP 

systems is based on the verification of software by experts, taking into account the 

authorship of developers of working software. This led to the division of the expert's 

efforts according to the characteristic quality criteria for each qualification class of 

programmers during the evaluation. A sufficient level of software performance was 

specified to define the boundaries of the software quality assessment scale, which 

influenced the choice of the development team structure and the allocation of time and 

cost resources. After the initial full check (initialization) of the software quality, all further 

quality assessment procedures are carried out according to the rule of the selected software 

quality criteria according to the qualification classes of programmers. The use of this 

model also helped to verify and clarify the current qualification level of developers. 

The method of optimizing the structure of the team of software developers of ERP-

systems at the input has a problem statement, and at the output of the optimization 

solution. First, the requirements for the collection and processing of statistics are defined. 

This is necessary to check the level of adequacy of the model, to clarify the parameters of 

the model by experts and the criteria of optimality. The method involves the 

implementation of evolutionary improvement of the model by taking into account the 

factors (time, performance of software, software complexity, team size, team structure). 

On the basis of the constructed mathematical model, the received criteria and restrictions, 

optimization of the structure of a team of developers according to the criteria defined in 

the statement of a problem is carried out. The adequacy of the solution is checked by 

checking it on statistical data and the quality of programs is evaluated by experts 

(verification), taking into account the level of software performance and qualifications of 

developers. If necessary, return to the previous stages of the procedure for making 

changes. This method covers the organizational aspects of software development, 

modification and evaluation. 

The practical significance of the obtained results is to develop recommendations for 

improving engineering solutions for error management by optimizing the structure of the 

team of ERP-system developers during the development, modification and evaluation of 

ERP-software software. 

Keywords: structure of the development team, errors, bug management, operability, 

software, ERP-system, software quality, qualification of programmers. 
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