
Лабораторна робота № 1 
(4 години) 

Тема: Планування процесу розробки програмної системи засобами MS Project.  
Мета: Здобути навички планування проектів на основі програмних засобів керування про-

ектами. 

Питання до вивчення 
1. Основні поняття керування проектами. 
2. Визначення етапів розробки та завдань проекту. 
3. Визначення ресурсів. 
4. Побудова діаграми Ганта та мережевого графіка. 
 

Короткі теоретичні відомості 
Проект (Project) – це тимчасовий комплекс пов’язаних заходів, спрямованих на 

створення унікального продукту (послуги, результату) згідно з поставленою метою та за 
наявних обмежень (час, вартість, ресурси і якість) 

Керування проектом полягає в складанні плану робіт і відстежуванні ходу їх вико-
нання. План проекту містить три основні елементи: завдання (tasks), ресурси (resource) і 
призначення (assignment).  

Завданням називається робота, здійснювана в рамках проекту для досягнення пев-
ного результату. Для зручності відстежування плану, завдання об'єднують в групи, або 
фази. Для досягнення результату фази потрібно виконати групу завдань. Сукупність фаз 
проекту називається його життєвим циклом. 

Завдання, в результаті виконання якого досягаються проміжні цілі, називаються за-
вершуючими завданнями і позначаються віхами (milestone). 

Тривалість завдання – це період робочого часу, необхідний для виконання завдання. 
Завдання в плані проекту взаємопов'язані. На плані проекту залежності 

(dependencies) позначаються за допомогою зв'язків (links). 
Ресурсами – працівники і устаткування, необхідні для виконання проектних завдань. 

Кожен працівник, що бере участь в проекті, отримує певну роль, відповідну його кваліфі-
кації. На початку проектування часто використовується ролеве планування. 

Важлива властивість ресурсів – вартість (cost). У MS Project існують два типи вар-
тості ресурсів: погодинна ставка (rate) і вартість використання (cost per use). 

Призначення – це зв'язок певного завдання і ресурсів, необхідних для його виконан-
ня. На одне завдання може бути призначене декілька ресурсів, як матеріальних, так і не-
матеріальних. 

Критичні завдання (Critical Tasks) – це такі роботи, затримка виконання яких може 
відбитися на термінах завершення усього проекту. Критичні роботи утворюють критич-
ний шлях (Critical path). Затримка виконання некритичних робіт до певної міри не впли-
ває на термін закінчення проекту. 

Одним з найбільш зручних інструментів керування проектами є діаграма Ганта 
(Gantt Chart), на якій кожна робота представляється у вигляді смуги, розташованої на ча-
совій шкалі. 

Послідовність планування 
Орієнтовне планування проекту включає наступні пункти: 

1) Визначення мети проекту і її опис.  
2) Визначення технологічних стадій згідно з обраною технологією проектування та реалі-

зації проекту.  
3) Визначення переліку завдань для кожної технологічної стадії (фази), їх послідовності і 

прогнозованої тривалості. 



4) Визначення матеріальних і нематеріальних (трудових) ресурсів проекту.  
5) Розподіл (призначення або закріплення) ресурсів за завданнями проекту. 
6) Побудова графіку виконання робіт (діаграм Ганта, мережевих графіків). 
7) Оптимізація графіку виконання робіт. 
8) Оцінка бюджету проекту на основі розцінок на ресурси. 

 

Завдання до виконання: 
На основі завдання, виданого викладачем, або для власного проекту здійснити пла-

нування проекту розробки програмного продукту: 
1. Сформувати перелік завдань проекту та здійснити його структурування (укласти пере-

лік фаз розробки і список завдань кожної фази). Оцінити тривалість завдань та визна-
чити послідовність їх виконання. 

2. Визначити основні віхи проекту та присвоїти їм змістовні назви. 
3. Запустити програму керування проектами (MS Office Project, ProjectLibre або ін.). На-

лаштувати робоче середовище, налаштувати календар (день початку тижня, робочі го-
дини, робочі та вихідні дні, свята). 

4. Створити новий проект і налаштувати відомості про проект (назва, дати початку і за-
кінчення, календар, тип планування). 

5. Ввести до таблиці завдання проекту та їх тривалість. Структурувати завдання за фаза-
ми. Визначити зв’язки між завданнями. 

6. Сформувати та ввести до таблиці ресурсів учасників проектної групи (ролі) та інші не-
обхідні ресурси. Оцінити та задати розцінки на ресурси.  

7. Закріпити завдання за конкретними виконавцями (ролями). 
8. Побудувати та вивести діаграму Ганта, плануючи від дати початку проекту. 
9. Вивести мережевий графік, визначити критичний шлях. 
10. Розрахувати вартість (бюджет) проекту. 
 

Контрольні питання 
1. Назвіть стадії життєвого циклу розробки програмного засобу. 
2. Як здійснюється налаштування програми MS Project? 
3. Як зберігаються і відображаються дані в MS Project (що таке «внутрішня» і «зовніш-

ня» таблиці)? Що таке представлення (view)? 
4. Які стандартні таблиці входять до складу MS Project? 
5. Що таке діаграма Ганта? 
6. Назвіть вбудовані версії діаграм Ганта в MS Project і опишіть їх призначення. 
7. Як складається скелетний план проекту? 
8. Що таке віха. Як створюються віхи в MS Project? 
9. Які типи зв'язків можуть бути визначені між завданнями в MS Project? 
10. Що таке фаза і як створюються фази в MS Project? 
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Додатки 
Додаток 1 

Розробка CRM-системи 
Структура робіт проекту 

Роботи проекту Тривалість, днів 
1. Визначення вимог до CRM-системи і їх аналіз – 

1.1.Структурний аналіз підприємства та побудова моделей біз-
нес-процесів "Як є" (As-Is) 

10 

1.2. Аналіз моделі "Як є" 7 
1.3. Побудова моделі бізнес-процесів "Як буде" (To-Be) 12 
1.4. Технічне завдання на розробку CRM-системи затверджено 0 

2. Проектування інформаційної системи 16 
3. Створення програмного забезпечення 30 
4. Тестування програмного забезпечення 15 
5. Впровадження CRM-системи – 

5.1. Пробне впровадження 7 
5.2. Здача в експлуатацію 5 
5.3. Акт здачі в експлуатацію підписано 0 

Зустріч розробника із замовником (завдання, що повторюється) 1 
 
 
 
 

Додаток 2 
Доступні ресурси 

 
Найменування  

ресурсу 
Доступна 
кількість 

Ставка,  
грн на годину 

Ставка понад-
нормових,  

грн на годину 

Витрати на ви-
користання,  

грн 
Керівник проекту 1 50 65 – 
Системний аналітик 2 45 55 – 
Програміст 2 40 50 – 
Тестувальник 2 40 50 – 
Фахівці підприємст-
ва-замовника 

4 40 50 – 

Експерт з предметної 
області 

1 – – 500 

Комп’ютер 4 2 – – 
Принтер 1 3 – – 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 3 
Закріплення завдань за виконавцями 

 

Найменування ресурсу 
Роботи, у виконанні 
яких приймає участь 

ресурс 

Зайнятість одної одиниці 
ресурсу на даній роботі, % 
(помножити на доступну 

кількість ресурсу) 
1.1 30 % 
1.2 30 % 
1.3 30 % 
2 30 % 
3 30 % 
4 30 % 

5.1 30 % 

Керівник проекту 

5.2 30 % 
1.1 80 % 
1.2 50 % 
1.3 50 % 

Системний аналітик 

2 100 % 
Програміст 3 100 % 
Тестувальник 4 100 % 

1.1 50 % 
1.2 50 % 
1.3 20 % 
2 20 % 
4 20 % 

5.1 50 % 

Фахівці підприємства-замовника 

5.2 50 % 
1.2 100 % 

Експерт з предметної області 
1.3 100 % 
1 100 % 
2 100 % 
3 100 % 
4 100 % 

Комп'ютер 

5 100 % 
1 100 % 
2 100 % Принтер 
5 100 % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 4 
Приклад структури та графіку робіт до проекту 

 
Орієнтовний список робіт: 

1. Попереднє визначення переліку і структури видаваних документів, інформаційних ма-
сивів і характерів їх використання (40 днів). 

2. Розробка загальної схеми рішення задачі, затвердження переліку і форм видаваних до-
кументів, видача завдання на програмування (30 днів). 

3. Визначення структур даних і способів кодування інформації (35 днів). 
4. Забезпечення формування початкових даних (20 днів). 
5. Забезпечення формування нормативних масивів (12 днів). 
6. Забезпечення формування базових масивів (30 днів). 
7. Розробка програмного забезпечення (100 днів). 
8. Налагодження програм (30 днів). 
9. Технічне забезпечення рішення задачі (12 днів). 
10. Організаційне забезпечення рішення задачі (20 днів). 
11. Досвідчено-промислова перевірка (30 днів). 
12. Коректування за результатами перевірки (60 днів). 
 

Орієнтовний сітковий графік розробки і впровадження програмного продукту 

 
 

Додаткові ресурси 
 Програма ProjectLibre 

https://sourceforge.net/projects/projectlibre/ 
 Методичка з ProjectLibre 

http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1190/1/IT_project_management.pdf 
 Відео з ProjectLibre 

1. ProjectLibre по-русски. Создание проекта 
https://www.youtube.com/watch?v=aTuCTUjZ5WM 
2. ProjectLibre по-русски. Ограничения проекта. Связи 
https://www.youtube.com/watch?v=CG4oum4VUlg 
3. ProjectLibre по-русски. Календарь 
https://www.youtube.com/watch?v=b9yzfRG7T_s 
4. ProjectLibre по-русски. Назначение ресурсов 
https://www.youtube.com/watch?v=w-JuFjptdWE 


