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ВСТУП 

 

Цей навчальний курс є логічним продовженням навчальних курсів 

«Проектування інформаційних систем», «Системи керування базами даних», 

«Комп’ютерні системи», «Прикладне програмування в комп’ютерних мережах» 

і т. д. Його мета – набуття студентами загальних теоретичних і практичних 

знань у галузі програмної інженерії, що базуються на сучасних інженерних 

методах і технологіях проектування надійних, якісних програмних проектів, 

зокрема для систем реального часу, а також організації функціонування та 

супровід програмних проектів і тестування розроблюваного програмного 

забезпечення.  

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є основні технології й 

методи  розробки програмного забезпечення, програмних проектів і критичних 

систем. 

Програмний проект – це процес створення складного програмного 

продукту, що виконується великим колективом висококваліфікованих фахівців.  

Отримання навичок практичної роботи з інструментальними засобами 

проектування програмних проектів і використання сучасних програмних 

засобів для проектування та реалізації програмного забезпечення є актуальним 

і складним завданням. 

Середовищем для виконання лабораторних робіт є Microsoft Project 2010. 

Система Microsoft Project 2010 має багато можливостей і розвинений 

набір інструментів для виконання широкого спектру дій із проектом. 

Microsoft Project 2010 відрізняється від Microsoft Project 2007 деякими 

новими функціями, а також призначеним для користувача інтерфейсом, який 

аналогічний інтерфейсу Microsoft Word 2007, що спрощує самостійне вивчення 

системи Project 2010. 

У цих методичних вказівках розглядається використання системи 

Microsoft Project 2010 року на прикладі управління проектуванням бази даних. 

У кожній роботі дається коротка теорія досліджуваної теми. У 
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лабораторних роботах послідовно вивчається методика управління проектом 

розробки бази даних, наводяться відомості за основними функціями системи.  

Мета та завдання дисципліни: набуття студентами загальних 

теоретичних і практичних знань у галузі програмної інженерії, що базуються на 

сучасних інженерних методах і технологіях проектування надійних, якісних 

програмних проектів, зокрема для систем реального часу, а також організації 

функціонування та супровід програмних проектів і тестування розроблюваного 

програмного забезпечення.  

Місце навчальної дисципліни у навчальному процесі: дисципліна 

базується на знаннях з навчальних дисциплін «Проектування інформаційних 

систем», «Комп’ютерні мережі», «Комп’ютерні системи», «Програмування», 

«Організація баз даних», «Системи керування базами даних» та ін. 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

 основні сучасні інструменти програмної інженерії; 

 основні принципи побудови програм і методології програмування; 

 процес розробки програмного забезпечення: універсального процесу, 

поточного процесу, стандартного процесу, удосконалення процесу, Push/Pull 

стратегії; 

 структуру класичної моделі процесу розробки програмного 

забезпечення; 

 архітектуру програмного забезпечення; 

 основи керування вимогами: види, властивості та формалізація вимог; 

уміти:  

– створювати діаграми класів; 

– розробляти структуру та взаємозв’язки проекту; 

– розробляти документацію до проекту; 

– працювати з декількома версіями проекту; 

– проектувати системи критичного значення та системи реального часу; 

– забезпечувати безпеку та стабільність проектованих критичних систем. 
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1 ПЕРЕЛІК ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ 

 

Лабораторна робота № 1 

Тема. Початкова стадія створення програмного проекту 

Мета: отримання навичок роботи на початкових етапах проектування 

програмних продуктів і систем; ознайомлення з основними елементами і 

освоєння навичок роботи з інтерфейсом системи Microsoft Project 2010, уміння 

вводити і редагувати завдання проекту. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Життєвий цикл програми або програмної системи включає в себе 

розробку, розгортання, підтримку та супровід. Процес проектування належить 

до першого етапу і може бути зображений у вигляді життєвого циклу 

програмного проекту (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Життєвий цикл програмного проекту 

  

Детальний план робіт зі створення програмного продукту є ієрархічною 

декомпозицію робіт, що виконується командою проекту для досягнення 
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заданих цілей і вимог. 

У лабораторних роботах вивчається методологія застосування пакета 

Microsoft Project 2010 року для управління проектом створення бази даних. 

Життєвий цикл таких проектів складається з етапів, зміст яких наведено в 

табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Деталізація основних етапів життєвого циклу бази даних 

Етап Опис 

Планування роз-

робки бази даних 

Планування найбільш ефективного способу реалізації 

етапів життєвого циклу системи 

Визначення 

вимог до системи 

Визначення діапазону дій і меж застосування бази даних, 

складу її користувачів і області застосування 

Збір і аналіз 

вимог 

користувачів 

Збір і аналіз вимог користувачів з усіх можливих сфер 

застосування 

Проектування 

бази даних 

Повний цикл розробки включає концептуальне, логічне і 

фізичне проектування бази даних 

Вибір цільової 

СКБД 

Вибір СКБД, яка найбільше підходить для застосування 

бази даних 

Розробка додатків 

 

Визначення користувацького інтерфейсу та прикладних 

програм, що використовують і обробляють дані в базі 

даних 

Створення 

прототипів 

(необов’язково) 

Створення робочої моделі програми бази даних, що 

дозволяє розробникам або користувачам уявити і оцінити 

кінцевий вигляд і способи функціонування системи 

Реалізація 

 

Створення зовнішнього, концептуального та 

внутрішнього визначення БД і прикладних програм 

Перетворення та 

завантаження 

даних 

Перетворення та завантаження даних (і прикладних 

програм) зі старої системи у нову 
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Продовження таблиці 1 

Етап Опис 

Тестування Додаток бази даних тестується для виявлення помилок, а 

також його перевірки на відповідність усім вимогам, що 

висунуті користувачами 

Експлуатація та 

супровід 

На цьому етапі додаток БД уважається розробленим і 

реалізованим. У разі необхідності в додаток, що 

функціонує, можуть вноситися зміни, що відповідають 

новим вимогам. Реалізація цих змін проводиться за 

допомогою повторного виконання деяких етапів. 

 

Початковий етап проектування бази даних полягає у вивченні предметної 

області. Для її опису необхідно побудувати модель, що відображає основні 

вимоги до системи, і функції. 

Постійне ускладнення виробничо-технічної й організаційно-економічної 

системи (фірми, підприємств, виробництва) та їх аналіз для вдосконалення 

функціонування та підвищення ефективності обумовлює необхідність 

застосування спеціальних засобів опису й аналізу таких систем. Для цього була 

розроблена методологія IDEF0, що отримала назву SADT (Structured  Analysis  

and Design  Technique) – технологія структурного аналізу та проектування [6, 7]. 

Методологія призначена для представлення функцій системи і аналіз 

вимог та застосовується на ранніх етапах «життєвий цикл» системи. Опис 

системи за допомогою SADT називається моделлю. У SADT-моделях 

використовуються як природна, так і графічна мови. Для передачі інформації 

про конкретну систему джерелом природної мови слугують люди, що описують 

систему, а джерелом графічної мови – сама методологія SADT. Графічна мова 

SADT організовує природну мову однозначно, за рахунок чого SADT дозволяє 

описувати системи, що не піддавалися адекватному представленню. 

У SADT система представляється як сукупність взаємодіючих робіт або 

функцій. Така функціональна орієнтація є принциповою – функції системи 
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аналізуються незалежно від об’єктів, якими вони оперують. Це дозволяє більш 

чітко змоделювати логіку та взаємодію процесів організації. 

SADT-модель дає повний, точний та адекватний опис системи, що має 

конкретне призначення, тому вона не може бути побудована без чітко 

сформульованої мети. Метою моделі є отримання відповідей на деяку 

сукупність питань. Інформація, отримана в результаті розробки моделі, має 

відповідати поставленій меті. 

З визначенням моделі тісно пов’язана позиція, з якої спостерігається 

система та створюється її модель. SADT вимагає, щоб модель розглядалася весь 

час з однієї й тієї самої позиції, що називається «точка зору» моделі. Як 

правило, вибирається точка зору людини, відповідальної за роботу 

проектованої системи. 

Після того, як визначені суб’єкт, мета та точка зору моделі, починається 

перша інтеграція процесу моделювання за методологією SADT. Суб’єкт 

визначає, що включити у модель, а що виключити з неї. Точка зору диктує 

автору моделі вибір потрібної інформації про суб’єкта та форму її подачі. Мета 

стає критерієм закінчення моделювання. Кінцевим результатом цього процесу є 

набір ретельно взаємопов’язаних описів, починаючи з опису верхнього рівня 

всієї системи і закінчуючи докладним описом деталей або операцій системи. 

Універсальною одиницею пунктуації структурного аналізу є SA-блок 

(рис. 2). 

 

Рисунок 2 – SA-блок 
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На рис. 3 показано діаграму SADT А0, а на рис. 4 – діаграму А0 

створення бази даних. 

 
Рисунок 3 – Діаграма SADT А0 

 

 
Рисунок 4 – Діаграма А0 створення бази даних 

 

Інтерфейс системи Microsoft Project 2010 

Інтерфейс основного подання проекту у вигляді діаграми Ганта показано 

на рис. 5. 
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Рисунок 5 – Загальний вигляд інтерфейсу Microsoft Project 2010 

 

У всіх програмах пакета Office 2010 команди організовані на 

горизонтальній смузі, що називається стрічкою та розташована у верхній 

частині вікна програми. Команди розташовуються на спеціальних вкладках і в 

особливих функціональних групах на всіх закладках. На рис. 5 відкрита вкладка 

Завдання, для якої існують групи: Вид, Буфер обміну, Шрифт, Планування, 

Завдання, Вставити, Властивості, Редагування. 

Під стрічкою розташована панель швидкого доступу, на яку можна 

вивести необхідний набір кнопок за допомогою команди Файл / Параметри / 

Панель швидкого доступу. У крайньому лівому стовпчику вікна знаходиться 

поле Представлення. Це централізований інтерфейс для управління формою 

представлення даних проекту. На рис. 5 вибрано представлення Діаграма 

Ганта. Якщо поле Представлення приховано, то можна використовувати меню 

представлень на панелі швидкого доступу. 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Побудувати діаграму проектування програмного продукту, 

використовуючи методологію SADT: 
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1) побудувати життєвий цикл довільного програмного продукту; 

2) розробити SADT-модель та ієрархічну структура SADT-діаграми з 

трирівневим (мінімально) рівнем деталізації; 

3) описати взаємозв’язок між блоками SADT-діаграми. 

Завдання 2. Створити новий файл проекту «База даних» і виконати 

операції редагування даних у вигляді Діаграма Ганта: 

1) створити файл проекту:  

– вибрати вкладку Проект, виконати команду Відомості про проект – 

відкриється діалогове вікно; 

– у поле Дата початку ввести необхідну дату або прямим набором, або за 

допомогою календаря, використовуючи стрілку ОК. 

– зберегти проект, вибираючи вкладку Файл і команду Зберегти. Під час 

першого збереження проекту відкривається вікно Зберегти як і запропонується 

ім’я за замовчуванням «Проект 1». Уведіть нове ім’я «Проект База даних Крок 

1 <Прізвище студента>» і збережіть створений файл у папці Мої документи в 

папці «MS Project Gr <N>», де N – номер групи. Файл проекту в Microsoft 

Project 2010 зберігається з розширенням .mpp. 

Інший спосіб створення файлу проекту: 

1. Натиснути кнопку Файл / Створити (рис. 6). Тут можна вибрати різні 

варіанти, в тому числі і використання шаблонів вже наявних проектів. 

2. Створити завдання: виділити в стовпці Назва завдання верхню вільну 

комірку і ввести задачу Проект БД. 

3. У стовпці Тривалість у відповідній клітинці, користуючись кнопками, 

ввести потрібну тривалість завдання. Для першого завдання встановіть один 

день. Початок Завдання визначте за власним бажанням. У другій клітинці 

введіть завдання Початок проекту та встановіть тривалість 0 днів. Справа на 

графіку з’являться значки, які відповідають завданням. 

4. Зберегти файл проекту (вибираючи команди Файл / Зберегти, або 

використовуючи кнопку збереження на панелі швидкого доступу). 
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Рисунок 6 – Вікно створення нового файла 

 

Завдання 3. Введення набору завдань з програмного проекту: 

1) увести декілька завдань, що відповідають проектуванню баз даних, і їх 

параметри; 

2) провести операції редагування тексту в стовпцях і рядках (вибір 

шрифту та його розміру, копіювання, видалення, вставка стовпців і рядків); 

3) на вкладці Формат ознайомитися з можливостями зображення 

діаграми Ганта. На вкладці Вид вивчити методи роботи зі шкалою часу та 

виглядом Тимчасової шкали. 

Увага! Після роботи згідно з завданням 3 файл проекту не зберігати. 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Методика проведення роботи з графічними результатами, а саме: 

– завдання на проектування початкового етапу; 

– ієрархічна структура SADT-моделі проекту програмного продукту; 

– перелік SADT-діаграми і опис зв’язків між блоками діаграм; 

– завдання на роботу з інтерфейсом; 

– копію екрану з введенням складом завдань; 
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– перелік операцій, виконаних з файлом проекту. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні питання 

1.  Пояснити функціональне призначення вкладок на інтерфейсі.  

2. Пояснити призначення функціональних груп на інтерфейсі Microsoft 

Project 2010. 

3. Як увести в графіку проект нової задачі? 

4. Як увести тривалості завдань проекту? 

5. Як вставити новий стовпець? 

6. Описати способи зміни шкали часу графіка. 

7. Чим відрізняється тимчасова шкала в функціональній групі 

Комбінований режим від шкали часу в групі Масштаб? 

8. Описати способи вибору представлень графіків проекту. 

9. Що таке шаблони проектів? 

10. Яке розширення має файл проекту в системі Microsoft Project 2010?  

 

Література: [1, 6, 7, 10].  

 

 

Лабораторна робота № 2 

Тема. Управління плануванням програмного проекту за допомогою 

системи Microsoft Project 2010 

Мета: набуття навичок використання інструментів Microsoft Project 2010 

для організації планування програмного проекту; отримання навичок 

структуризації робіт проекту та призначення ресурсів завдань. 

 

Короткі теоретичні відомості 

Під час розробки детального графіка проекту найбільш зручним є метод 

мережевого планування. Будується мережевий графік, вершини якого – 
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завдання або робота, а дуги визначають часові взаємозв’язки між завданнями. 

Основна мета використання мережевого графіка – це скорочення до мінімуму 

тривалості виконання проекту, насамперед шляхом виділення та подальшої 

мінімізації «критичного шляху». 

Тривалість проекту може бути скорочена за рахунок зменшення часу 

виконання завдань, що перебувають на критичному шляху. Для оптимізації 

мережевих графіків використовують методи календарно-мережного планування 

й управління (КМПУ). Це сукупність моделей і методів, що використовує теорія 

графів і орієнтована на розв’язання завдань управління проектами. У рамках 

КМПУ розв’язується завдання встановлення послідовності виконання операцій 

і розподіл ресурсів між ними, за заданим оптимальним критерієм або 

сукупністю критеріїв [9]. 

Під час розробки детального графіка реалізації проекту та застосування 

методів КМПУ зручно використовувати діаграму Ганта. Вона являє собою 

горизонтальну лінійну діаграму, на якій завдання проекту представлені 

протяжними в часі відрізками, що характеризуються календарними датами 

початку та закінчення виконання робіт. На діаграмі Ганта вказуються 

взаємозв’язки між завданнями, а також ресурси, що використовуються в них. 

Метод критичного шляху (Critical Path Method, CPM) широко 

використовується під час визначення часових показників на мережевих 

моделях. 

Критичний шлях – це послідовність завдань, яка має максимальну 

тривалість і найменшу величину резерву часу виконання. Затримка у виконанні 

якого-небудь завдання на критичному шляху призведе до порушення планового 

терміну виконання проекту. У той же час, завдання, які не належать до 

критичного шляху, мають резерв часу. Це дозволяє або зрушувати їх у часі, або 

збільшувати термін виконання. 

Розрахунок критичного шляху проводиться за два проходи за мережевим 

графіком для всіх завдань. Для кожного завдання необхідно обчислити дати 

раннього та пізнього початку та дати раннього та пізнього закінчення. Прямий 
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прохід розраховує дати раннього початку та раннього закінчення всіх завдань, а 

зворотний прохід – дати пізнього початку та пізнього закінчення. 

Алгоритм містить такі дії.  

Спочатку виконується прямий прохід: 

1. Для задач, у яких немає попередників, дата раннього початку береться 

рівною датою планового початку проекту. Додаючи до дат раннього початку 

тривалості виконання завдань, отримуємо дати раннього закінчення. 

2. Для кожного завдання, що має попередників, визначаються дати їх 

раннього початку та раннього закінчення. 

2.1. Якщо у завдання є один попередник, то дата раннього початку цієї 

задачі дорівнює даті раннього закінчення попередника. 

2.2. Якщо у завдання кілька попередників, то дата раннього початку цієї 

задача дорівнює максимуму з дат раннього закінчення завдань-попередників. 

Дата раннього закінчення цього завдання визначається як сума вибраної дати 

раннього початку та тривалості самого завдання. 

3. Дії повторюються, поки не будуть розраховані дати раннього 

закінчення для всіх завдань. Максимальне значення з цих дат береться як дата 

планового завершення проекту. 

Потім виконується зворотний прохід: 

1. Для задач, у яких немає послідовників, дата пізнього закінчення 

береться рівною даті планового закінчення проекту. Віднімаючи від дат 

пізнього закінчення тривалості виконуваних завдань, отримуємо дати пізнього 

початку. 

2. Для кожного завдання, що має послідовників, визначаються дати їх 

пізнього початку та закінчення. 

2.1. Якщо у завдання один послідовник, то дата пізнього закінчення 

дорівнює даті пізнього початку послідовника. 

2.2. Якщо у завдання декілька послідовників, то дата пізнього закінчення 

цієї задачі дорівнює мінімуму з дат пізнього початку задач-послідовників. Дата 

пізнього початку цього завдання визначається як різниця вибраної дати 
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пізнього закінчення та тривалості самого завдання. 

3. Дії повторюються, поки не будуть розраховані дати пізнього початку 

для всіх завдань. 

4. Для кожного завдання обчислюється резерв часу. Він дорівнює різниці 

між датами пізнього та раннього початку, або різниці між датами пізнього та 

раннього закінчення завдання. 

Завдання знаходиться на критичному шляху, якщо її резерв часу дорівнює 

нулю. 

Приклад 1. На рис. 7 показано мережевий графік проекту, що містить 9 

завдань у заданій послідовності. У позначенні вершин графіка містяться номер 

завданнята тривалість її виконання в днях. 

 

Рисунок 7 – Мережевий графік проекту 

 

У табл. 2 подано розрахунок критичного шляху за описаним алгоритмом. 

Вершина Х1 не має попередників. Вершини Х2, Х3 і Х4 мають тільки одного 

попередника Х1, тому ранній початок для них дорівнює 2. Вершини Х6 мають 

два попередників Х2 і Х4. 

Вибирається максимум з двох термінів раннього закінчення (7-й день і 

10-й день), тобто 10-й день. Після прямого проходу визначається максимальна 

дата закінчення рівна 36-го дня, що і є плановою датою закінчення проекту. 
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Таблиця 2 – Розрахунок критичного шляху для прикладу 1 

Завдан-

ня 

Ранній 

поча-

ток 

Раннє 

закін-

чення 

Завдання-

поперед-

ники 

Пізнє 

закін-

чення 

Пізній 

початок 

Завдання-

послідов-

ники 

Резерв 

часу 

X1 0 2 - 2 0 X2, X3, 

X4 

0 

X2 2 7 X1 10 5 X6, X8 3 

X3 2 3 X1 22 21 X5, X7, 

X9 

19 

X4 2 10 X1 10 2 X6 0 

X5 3 6 X3 34 31 X8 28 

X6 10 22 X2, X4 22 10 X7, X9 0 

X7 22 24 X3, X6 24 22 X8, X9 0 

X8 24 26 X2, X5, X7 36 34 - 10 

X9 24 36 X3, X6, X7 36 22 - 0 

 

На зворотному проході спершу розглядаються вершини Х8 і Х9, що не 

мають послідовників. Пізнє закінчення для них дорівнює 36-му дню. Вершина 

Х7 має двох послідовників з термінами пізнього початку 24-й день і 34-й день. 

Вибирається мінімум, рівний 24-го дня, як пізнє закінчення завдання Х7. 

Після завершення зворотного проходу обчислюються резерви часу. 

Критичний шлях утворюють завдання з номерами 1, 4, 6, 7, 9, що мають 

нульовий резерв часу. Вершини і дуги, відповідні критичному шляху, виділені 

жирним шрифтом. 

Розклад проекту на діаграмі Ганта 

Як зазначалося вище, розклад проекту зручно представити у вигляді 

діаграми Ганта. Для цього використовується відповідне подання на панелі зліва 

екрану. На рис. 8 показана діаграма Ганта для прикладу 1. Порядок дій для 

побудови діаграми Ганта для прикладу 1 такі. 

У полі Назви завдань у перший рядок уводиться назва загальної задачі 
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«Критичний шлях», а нижче в рядку вводиться назва або символи підрядних 

завдань. Найперше завдання називається «Початок проекту», йому 

присвоюється тривалість 0 днів і воно є віхою. Потім уводяться завдання Х1–

Х9. Останнє завдання «Закінчення проекту» також визначається як віха. Для 

завдання «Початок проекту» задається дата початку, що вибирається з 

календаря. Потім для кожного завдання в стовпці Тривалість заносяться 

тривалості в днях, що показані на рис. 7. 

Тепер необхідно відобразити зв’язок між завданнями. Для цього в стовпці 

Попередники для кожного завдання проставляються номери попередніх 

завдань, тобто тих, що мали завершитися перед виконанням завдання. На рис. 8 

це відображено дугами. Віха «Закінчення проекту» має попередників – останні 

завдання Х8 і Х9, тобто такі завдання, у яких немає послідовників. 

 
Рисунок 8 – Графік проекту у вигляді діаграми Ганта 

 

Завдання «Критичний шлях» має більш високий рівень, оскільки включає 

в себе часткові завдання Х1-Х9. Для установки рівня завдань використовується 
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команда Знизити рівень завдання в групі Планування на вкладці Завдання або 

комбінація клавіш (ALT+SHIFT+стрілка вправо). Вона застосовується до групи 

виділених завдань. 

Тепер слід перейти до представлення Діаграма Ганта з відстеженням, на 

якому визначається та відображається критичний шлях. Він поданий у вигляді 

світлих відрізків тривалостей критичних завдань, при цьому у некритичних 

завдань чорної рисою виділено резерв часу. Із рис. 8 видно, що результати 

збігаються з результатами в табл. 2. 

 Типи зв’язку завдання 

У прикладі 1 розглядався випадок, коли кожна наступна задача 

починається тільки після завершення завдання-попередника. Це найбільш 

поширений тип зв’язку, який називається «закінчення – початок» (ЗП). Окрім 

цього типу системи MS Project 2010 підтримує такі типи зв’язку завдання: 

 «закінчення – закінчення» (ЗЗ); 

 «початок – початок» (ПП); 

 «початок – закінчення» (ПЗ). 

Тип зв’язку задається у вікні Відомості про завдання. За замовчуванням 

установлений тип зв’язку «закінчення-початок». 

Тип зв’язку ЗЗ описує випадок, коли завершення одного завдання 

зумовлює завершення іншого завдання, наприклад, розрахунки на 

орендованому комп’ютері припиняються після закінчення терміну оренди.  

Тип зв’язку ПП показує механізм синхронізації початку робіт за двома 

або декількома завданнями.  

Тип зв’язку ПЗ відповідає ситуації, коли до початку однієї роботи мають 

закінчитися інші завдання. Наприклад, початок приймально-здавальних 

випробувань припиняє роботи з тестування системи, оскільки повне тестування 

практично вимагає дуже багато часу. 

На рис. 9 показані чотири типи відносин завдань. 
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Рисунок 9 – Типи зв’язків задач: а) ЗП; б) ПП; в) ЗЗ; г) ПЗ 

 

Ієрархічна структура роботи програмний проект 

Завдання є основним об’єктом, з яким працює графік проекту. У 

лабораторній роботі докладно вивчаються способи задання властивостей і 

параметрів завдань. 

Структура проекту містить: 

 структуру роботи (завдання) (WBS – Works Breakdown Structure); 

 організаційну структуру (OBS – Organization   Breakdown Structure); 

 структуру ресурсів (RBS – Recources Breakdown Structure); 

 мережевий графік. 

WBS – декомпозиція задачі, виконана у вигляді ієрархічної структури і 

розділяє проект на окремі керовані пакети завдань. Часто використовується 

термін СДР (структурна декомпозиція робіт). За допомогою структури 

декомпозиції задач описується зміст проекту. 

OBS – ієрархічна взаємна підпорядкованість учасників проекту. Для 

проектної діяльності характерна матричні організаційні структури, у яких 

кожен виконавець одночасно підпорядкований декільком керівникам. 

RBS – декомпозиція за видами ресурсів (мотиваційним, кадровим, 

матеріально-технічним, фінансовим і т. д.). 

Перераховані структури є взаємопов’язаними, що показано на рис. 10. 

Приклад 2. Розглянемо ієрархічну декомпозицію робіт WBS зі створення 

автоматизованої інформаційної системи для управління продажами 

програмного забезпечення (ПЗ). 
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Рисунок 10 – Структури проекту 

 

Проект розробки автоматизованої інформаційної системи включає в себе 

етапи: 

1. Підготовка технічного завдання на автоматизацію. 

2. Проведення аналітичного обстеження. 

3. Розробка функціональних вимог. 

4. Розробка вимог до базового ПЗ. 

5. Розробка вимог до обладнання та системного ПЗ. 

6. Узгодження та затвердження технічного завдання (ТЗ). 

7. Поставка та монтаж обладнання та системного ПЗ. 

8. Розробка специфікації на обладнання. 

9. Закупівля та поставка обладнання. 

10. Монтаж устаткування. 

11. Установлення та налаштування системного ПЗ. 
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12. Поставка і установка базового ПЗ. 

13. Розробка специфікацій на базове ПЗ. 

14. Закупівля базового ПЗ. 

15. Установлення та налаштування базового ПЗ. 

16. Розробка та тестування прикладного ПЗ. 

17. Розробка специфікацій на прикладне ПЗ. 

18. Установлення чи налаштовування робочого середовища. 

19. Проектування та розробка ПЗ. 

20. Авторизація й аутентифікація користувачів. 

21. Розробка підсистема замовлення програмних продуктів. 

22. Перегляд каталогів програмних продуктів. 

23. Пошук по програмним продуктам каталогу. 

24. Замовлення вибраних програмних продуктів. 

25. Перегляд інформації про статус вибраного замовлення. 

26. Інформування клієнта про зміну статусу замовлення. 

27. Розробка підсистеми обробки замовлення програмних продуктів. 

28. Перегляд і обробка замовлень виконавцями зі служби продажів. 

29. Звіти зі статистики надходження й обробки замовлень за заданий 

період. 

30. Розробка підсистеми супроводу каталогу програмних продуктів. 

31. Підготовка та супровід каталогів продукції. 

32. Виправлення помилок. 

33. Тестування ПЗ. 

34. Документування прикладного ПЗ. 

35. Навчання користувачів. 

36. Підготовка навчальних курсів. 

37. Навчання співробітників. 

38. Навчання керівництва. 

39. Навчання адміністраторів системи. 

40. Уведення в дослідну експлуатацію. 
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41. Розгортання та налаштування прикладного ПЗ. 

42. Проведення приймально-здавальних випробувань. 

43. Супровід системи у період дослідної експлуатації. 

44. Передача системи в промислову експлуатацію. 

Отримана структура робіт є основою для побудови графіка проекту у 

вигляді діаграми Ганта. На рис. 11 показана діаграма Ганта для вищенаведеної 

структури робіт, на якій для наочності показані тільки три рівні завдань, 

причому третій рівень розкритий тільки для задач 1.3 і 1.5. 

 
Рисунок 11 – Структуризація задач проекту в MS Project (приклад 2) 

 

Ресурси 

Будь-яке завдання для свого виконання потребує ресурсів: трудових, 

матеріальних, фінансових. Отже, для повного опису завдання необхідно 

призначати ресурси. Для цього використовується вкладка Ресурс. За 

замовчанням у системі ресурсом називається трудовий ресурс, тобто 

використання працівників відповідної кваліфікації. 

Існують різні групи співробітників, що беруть участь у проекті, які можна 
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розділити за професійною ознакою: програмісти, електроніки, аналітики, 

системні адміністратори, менеджери і т. п. Для простоти будемо вважати, що 

найбільш важливим є розподіл за роботами програмістів. Необхідна інформація 

про ресурси співробітників має включати: навички і кваліфікацію, досвід 

роботи, планову заробітну плату, особисті характеристики і показники, що 

відповідають цілям команди. 

У MS Project розглядається доступність ресурсів і витрати на ресурси. 

Доступність визначає, скільки співробітників можуть одночасно працювати над 

завданням. Витрати – це сума грошей, яку потрібно заплатити за ці ресурси. 

Ресурси можна назвати по прізвищах конкретних людей, що беруть 

участь у виконанні проекту. Інший варіант – ресурси іменуються за посадами, 

які співробітники займають. У другому випадку можна призначати декілька 

одиниць ресурсів, що належать до цієї посади. Перший варіант дозволяє 

розподіляти роботи по конкретним людям з урахуванням їх кваліфікації, 

професіоналізм, комунікабельність, психологічна сумісність та інші параметри. 

Під час розробки програмних проектів, зокрема баз даних, 

використовуються ресурси, перелік яких наведено в табл. 3. 

 

Таблиця 3 – Типи ресурсів 

Номер ресурсу Спеціальність 

1 Керівник проекту 

2 Керівник групи розробників 

3 Керівник групи тестувальників 

4 Програміст баз даних 

5 Програміст інтерфейсу користувача (User Interface, UI)  

6 Програміст-тестувальник 

7 Адміністратор баз даних 

8 Системний адміністратор 

9 Аналітик 
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Продовження таблиці 3 

Номер ресурсу Спеціальність 

10 Менеджер 

11 Інженер 

 

Організаційна структура проекту бази даних, що відповідає табл. 3, може 

мати вигляд, показаний на рис. 12. 

 
Рисунок 12 – Організаційна структура проекту створення бази даних 

 

Приклад 3. Один з варіантів діаграми Ганта для проектування бази даних 

наведено на рис. 13. Для завдання ресурсів будемо використовувати команду 

Лист ресурсів на вкладці Вигляд у групі Подання ресурсів. Інший варіант – 

представлення Лист ресурсів на лівому полі основного вікна. На рис. 14 

показано діалогове вікно для введення ресурсів. 
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Рисунок 13 – Завдання і графік проекту розробки бази даних 

 

 
Рисунок 14 – Призначення ресурсів 

 

У стовпці Назва ресурсу послідовно вводиться найменування посад 

працівників. Для першого ресурсу вводиться тип Трудовий. Далі тип Трудовий 

автоматично присвоюється новим ресурсам. Коротку назва для зручності 
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можна коригувати. За замовчуванням під час створення нового трудового 

ресурсу йому присвоюється 1 макс. одиниць. Це значення можна змінити в 

стовпці Макс. одиниці, вибираючи з меню або вводячи число в поле. На рис. 15 

використано три програмісти – розробник баз даних і два програмісти- 

розробники інтерфейсу користувача. При неповному використанні ресурсу 

вводиться значення 0,5; 0,25 і т. п. 

Тарифи ресурсів вводяться в поле Стандартна ставка і Ставка 

понаднормових. За замовчуванням значення ставки розраховані в у. о./рік. Для 

переходу до місячної оплати слід ввести значення, а після «міс», наприклад, 

9000 грн/міс. Значення ставки понаднормових – 130 % від основного окладу. 

У системі можна налаштовувати робочий час для окремих ресурсів. За 

замовчуванням використовується Базовий календар Стандартний: робочий час 

з 9:00 до 18:00 з годинною перервою на обід з понеділка по п’ятницю. Для 

зміни календаря для будь-якого вибраного ресурсу (відпустка, скорочений 

робочий день і т. п.) на вкладці Проект у групі Властивості клацніть на кнопці 

Змінити робочий час. В діалоговому вікні для ресурсу вносяться зміни. Після 

того, як ресурси занесені в Листі ресурсів, можна здійснити призначення їм 

конкретних завдань. Один із способів – використанні вкладки Ресурс. 

Вибирається група Призначення і команда Призначити ресурси і відкривається 

діалогове вікно (рис. 15). На діаграмі Ганта в списку завдань вибирається 

потрібне завдання та для нього вводяться ресурси зі списку та їх параметри. 

 
Рисунок 15 – Уведення ресурсів для завдання Розробка специфікацій на СКБД 
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Хід роботи 

Завдання 1. Створити новий файл проекту «База даних» і виконати 

розробку розкладу проекту в поданні Діаграма Ганта: 

1. Створити файл проекту. 

2. Вибрати вкладку Проект, виконати команду Відомості про проект – 

відкриється діалогове вікно. 

3. У поле Дата початку ввести необхідну дату або прямим набором, або 

за допомогою календаря, використовуючи стрілку ОК. 

4. Зберегти проект, вибираючи вкладку Файл і команду Зберегти. Під час 

першого збереження проекту відкривається вікно Зберегти як і пропонується 

ім’я за замовчуванням проекту Проект 1. Уведіть нове ім’я «Проект База 

даних Крок 2 CMP <Прізвище студента>» і збережіть його у папці «Мої 

документи» в папці «MS Project Gr <N>», де N – номер групи. 

5. За варіантом мережевого графіка проекту, що наведений у коротких 

теоретичних відомостях, уведіть дані про завдання, їх тривалість і зв’язки. 

Окрім способу завдання зв’язків, описаного вище, використовуйте ще три 

способи: 

а) виберіть потрібну задачу та на вкладці Вигляд у групі Комбінований 

режим виберіть Деталі та поставте прапорець. Відкриється вікно, у правій 

частині якого задається завдання-попередники, тип зв’язку та запізнювання. 

Процес повторюється для кожного завдання; 

б) для потрібного завдання задайте команду Відомості, відкриється 

діалогове вікно Відомості про завдання, потім закладка Попередники. 

Клацнувши лівою кнопкою на порожньому рядку стовпця Назва завдання, зі 

списку всіх завдань проекту виберете завдання-попередник; 

в) виділіть три суміжні завдання в списку та натисніть команду Зв’язати 

завдання в групі Планування. Завдання будуть пов’язані в тій послідовності, як 

вони розташовані в списку 

6. Перейдіть до подання Діаграма Ганта з відстеженням і знайдіть 

критичний шлях і резерви часу для завдань проекту. 
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7. Структуруйте загальну задачу Критичний шлях, знижуючи рівень 

приватних завдань проекту. 

8. Задайте інші значення тривалостей задач і вивчіть вплив їх на 

критичний шлях. Якщо в стовпці Початок і Закінчення з’являється червона 

лінія підкреслення на датах завдань, клацніть правою кнопкою та в меню 

виберіть режим корекції, наприклад, за допомогою Виправити в інспекторі 

завдань. Система виправить графік розкладу проекту. 

9. Для завдання Х9 змініть тип зв’язку. Попередньо видаліть номери 

попередників для завдання-віхи Закінчення проекту. Потім для завдання Х9 у 

групі Властивість вибере команду Відомості, відкриється вікно Відомості про 

завдання. Виберіть закладку Попередники і додайте як новий попередник номер 

завдання Х8. У стовпці Тип послідовно встановіть нові типи зв’язку ПЗ, ЗЗ, ПП 

і подивіться, як змінюється графік на діаграмі Ганта. 

10. Збережіть створений файл у папці «Мої документи» у папці 

«MS Project Gr <N>». 

Завдання 2. Виконати структурну декомпозицію робіт із проектування 

бази даних, призначити типи завдань і ресурси: 

1. Створити файл проекту «Проект База даних Крок 3 СДР <Прізвище 

студента>». 

2. За заданим варіантом проектованої бази ввести перелік завдань у поле 

Завдання в діаграмі Ганта і потім здійснити структурну декомпозицію задач, 

структуруючи їх за рівнями. 

3. Відповідно до заданого варіанта визначити послідовність, тривалість і 

типи завдань і внести дані в поле проекту. 

4. У представленні Діаграми Ганта з відстеженням знайти критичний 

шлях і провести корекцію графіка, якщо планове закінчення проекту не 

задовольняє заданому в завданні значенню. Якщо система видає відповідні 

повідомлення або підказки, виправити параметри графіка. 

5. Зберегти файл «Проект База даних Крок 3 СДР <Прізвище 

студента>» з графіком проекту. 
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6. Для роботи з ресурсами викликати попередній файл проекту та 

перейменувати у «Проект База даних Крок 4 Ресурси <Прізвище студента>». 

7. Використовуючи Лист ресурсів, заповнити поля посад трудових 

ресурсів. Проставити стандартні ставки і ставки понаднормові. Для заданих 

посад ввести індивідуальний календар і робочий час. 

8. Зберегти створений файл «Проект База даних Крок 4 Ресурси 

<Прізвище студента>» у папці «Мої документи» у папці «MS Project Gr <N>» 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Методика проведення роботи з графічними результатами, а саме: 

– завдання; 

  – копія екрану з введенням складом завдань і розклад проекту з 

критичним шляхом; 

– перелік операцій, виконаних з файлом проекту. 

– копії екрану з проектами по пунктам 1 і 6; 

– перелік операцій, виконаних із файлами проекту з розподілу ресурсів. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні питання 

1. Чим відрізняється критичний шлях від найкоротшого шляху? 

2. Для чого потрібно два проходи по графі під час визначення критичного 

шляху? 

3. Чи може бути декілька критичних шляхів у графі? 

4. У чому відмінність діаграми Ганта від діаграми Ганта з відстеженням? 

5. Як знизити або підвищити рівень завдання в проекті? 

6. Наведіть приклади завдань зі зв’язками ПП, ЗЗ, ПЗ. 

7. Скільки завдань на одному рівні рекомендується мати у WBS проекті? 

8. Що за замовчуванням є ресурсом в Project 2010? 

9. Як ідентифікуються ресурси? 
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10. Яку інформацію містить Лист ресурсів? 

11. Як задати неповне використання ресурсів? 

12. Описати процедуру призначення ресурсів завданням проекту. 

 

Література: [1–3, 5, 9]. 

 

 

Лабораторна робота № 3 

Тема. Управління проектуванням програмного проекту за 

допомогою системи Microsoft Project 2010 

Мета: отримання навичок управління фазами проектування програмного 

продукту і роботи з бюджетом проекту. 

 

Короткі теоретичні відомості 

  Призначення трудових ресурсів 

Основним поняттям під час призначення ресурсів є трудовитрати, що 

визначаються за формулою [1]: 

Трудовитрати = Тривалість х Одиниці, 

де Трудовитрати – визначають трудомісткість завдання, вимірювану в 

одиницях часу; Тривалість – тривалість роботи; Одиниці – кількість одиниць 

трудових ресурсів. 

У табл. 4 наведені трудовитрати і склад виконавців для завдання 

«Розробка та тестування бази даних» з прикладу 2. Номери завдань 

відповідають завданням нижнього рівня завдання № 20 (рис. 16). 

У квадратних дужках проставляється величина трудових ресурсів, що 

виділяються на завдання. Слід звернути увагу на участь керівника у розв’язання 

завдань. Як правило, на складне завдання треба призначати керівника 

відповідної групи з частковою трудовою участю. При цьому необхідно мати на 

увазі, що керівник одночасно не може виконувати функції в різних завданнях, 

тому що його трудовий ресурс стає більше одиниці. 
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Рисунок 16 – Графік сумарного завдання Розробка та тестування бази даних 

 

 Таблиця 4 – Призначення трудовитрат для прикладу 2 

№ 

зав-

дання 

Найменування  

завдання 

Трива-

лість, 

дн. 

Призначення  

ресурсів 

Трудо- 

витрат

и, ч 

21 Розробка 

специфікацій на БД  

2 Керівник групи розробників 

[0,5];  

Аналітик; Адміністратор БД 

[0,5] 

32 

22 Установка й 

конфігурація 

робочого 

середовища 

2 Адміністратор БД; 

Системний адміністратор 

32 

24 Визначення вимог 

до системи 

2 Керівник групи розробників; 

Аналітик [0,5]; 

Адміністратор БД [0,5]; 

Системний адміністратор 

[0,5] 

40 
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  Продовження таблиці 4 

26 Концептуальне 

проектування БД 

5 Керівник групи розробників 

[0,5]; Програміст баз даних 

[2] 

100 

27 Логічне 

проектування БД 

6 Керівник групи розробників 

[0,5]; 

Програміст баз даних [2]  

120 

28 Фізичне 

проектування БД 

10 

 

Керівник групи розробників 

[0,5]; 

Програміст баз даних [3] 

280 

 

30 Розробка 

інтерфейсу 

користувача  

5 Програміст UI 40 

 

31 Розробка програм 

обробки даних в БД 

10 Програміст баз даних [3] 240 

 

32 Перетворення і 

завантаження даних 

в БД 

3 Програміст баз даних 24 

 

33 Тестування БД 7 Керівник групи 

тестувальників;  

Програміст-тестувальник [2];  

Адміністратор БД 

224 

 

34 Документування 

прикладного ПЗ БД 

10 Інженер; Програміст БД [0,5]; 

Програміст UI [0,5] 

160 

 

 

Трудові ресурси вводяться в числах, кратних їх використання, наприклад, 

Керівник групи розробників [0,5]. Це означає, що керівник групи на виконання 

завдання витрачає 4 години на день. 

Планування може здійснюватися для трьох типів завдань: 

 фіксована тривалість; 
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 фіксований обсяг ресурсів; 

 фіксовані трудовитрати. 

Тип завдання визначається полем у Відомості про завдання на вкладці 

Додатково. 

Можливі також дві функції планування:  

а) із фіксованим обсягом робіт; 

б) із відключеним плануванням з фіксованим обсягом роботи.  

За замовчуванням планування з фіксованим обсягом робіт відключено 

для нових завдань. Підключити цю функцію можна через Файл / Параметри / 

Розклад / Нові завдання мають фіксований обсяг робіт. Для конкретного 

завдання використовується вкладка Додатково в Відомості про завдання. 

Під час використання типу завдань дотримуються закономірностей [2]: 

1. Правила розрахунків для фіксованого обсяг робіт застосовується тільки 

після призначення завдання першого ресурсу або групи призначень ресурсів. 

2. Якщо вибраний тип Фіксований обсяг ресурсів, то: 

 зі зміною тривалості завдання перераховуються трудовитрати; 

 зі зміною трудовитрат перераховується тривалість. 

У будь-якому разі значення одиниць призначених ресурсів не зміниться. 

Якщо вибраний тип Фіксована тривалість, то: 

 зі зміною одиниць призначених ресурсів перераховуються 

трудовитрати; 

 зі зміною трудовитрат перераховується пікові одиниці ресурсів за 

період часу, але значення призначеного ресурсів не змінюється. 

Якщо вибраний тип Фіксовані трудовитрати, то: 

 зі зміною одиниць призначення ресурсів перераховується тривалість 

завдання, 

 зі зміною тривалості перераховується пікові одиниці ресурсів за період 

часу, але значення призначеного ресурсів не змінюється. 

Пікове завантаження – це максимальне значення одиниць ресурсів по 

всій тривалості призначення для завдання. Подивитися пікове завантаження 
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можна, якщо на діаграмі Ганта вставити стовпець Пікове завантаження. 

Під час призначенні ресурсів може виникнути ситуація, коли один і той 

самий ресурс одночасно призначено на паралельно виконувані завдання. Якщо 

число максимальних одиниць ресурсу буде перевищено в якийсь момент часу, 

то ресурс буде недоступний. Необхідно провести вирівнювання ресурсів. 

На рис. 17 видно, що завдання 26, 27 і 28 перекривають один одного, їм 

призначені керівник групи розробників і програмісти баз даних. 

 
Рисунок 17 – Приклад перекриття завдань 

 

У стовпці Закінчення з’являється червона хвиляста лінія підкреслення 

дати, яка свідчить про проблему з ресурсами. Якщо клацнути по лінії правою 

кнопкою, то видається повідомлення про можливі дії, насамперед, Виправити в 

інспекторі завдань або Дотримання зв’язків. 

Окрім того, в інформаційному стовпці зліва в такому разі з’являється 

іконка чоловічка червоного кольору. Клацання на ній правою кнопкою також 

відкриває меню можливих дій. Інший варіант дій – використовувати вкладку 

Ресурс, групу Вирівнювання і команди Вирівняти ресурс, Параметри 

вирівнювання і Очищення вирівнювання. 

Застосовуються такі види дій, що призводять до вирівнювання ресурсів: 

 дотримання зв’язків – завдання зсувається за часом так, щоб 
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виключити перекриття з іншими завданнями; 

 автоматичне планування; 

 планувальник роботи групи – змінюється призначення кількості 

одиниць ресурсу, за яким відбулося перевищення доступності. 

Перевірка й аналіз призначення ресурсів виконується за допомогою 

представлення Графік ресурсів, яке вибирається на лівому полі. У меню 

з’являється вкладка Інструменти графіка ресурсів, у ній вибирається Діаграма 

і в контекстному меню пропонується набір параметрів ресурсів для аналізу. 

На рис. 18 показаний приклад графіка відсотка завантаження ресурсу 

Адміністратор бази даних протягом періоду виконання проекту. 

 
Рисунок 18 –  Завантаження ресурсу Адміністратор бази даних 

 

Бюджет програмного проекту  

Бюджет проекту – розподіл витрат за календарними інтервалами і 

ієрархічною структурою робіт з дотриманням установлених лімітів на ці 

витрати. 

Призначення фінансових ресурсів завданням проводиться за алгоритмом: 

1. Вивести подання Лист ресурсів. 
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2. У першому вільному рядку ввести найменування фінансового ресурсу, 

наприклад, «Грошові витрати». 

3. У графі Тип вибрати Витрати. 

На представленні Діаграма Ганта виділити потрібну задачу, відкрити 

Відомості про завдання і на вкладці Ресурси додати в список ресурсів новий 

ресурс Грошові витрати. 

4. Увести в комірку Витрати для цього ресурсу значення фінансових 

витрат, що визначені кошторисом. 

Приклад завдання ресурсу Грошові витрати показаний на рис. 19, 

причому в стовпці Нарахування вибраний режим На початку, тобто витрати 

здійснюються за передоплатою. Можливі ще варіанти: Після закінчення – 

оплата по факту поставки, і Пропорційне – витрати розкладаються на весь 

період виконання даного завдання. Зверніть увагу, що трудові ресурси за 

замовчанням у режимі призначаються Пропорційне нарахування. 

 

Рисунок 19 – Завдання фінансового ресурсу Грошові затрати 

 

На рис. 20 показано призначення фінансових витрат на покупку 

обладнання в розмірі 1 млн у. о. для відповідного завдання Закупівля і поставка 

обладнання. 



 39 

 

Рисунок 20 – Призначення завданню фінансового ресурсу 

 

Грошові витрати 

  Тепер можна аналізувати бюджет проекту за допомогою представлень 

Використання завдань і Графік ресурсів. Перший алгоритм забезпечує перегляд 

бюджету в Використання завдань: 

1. Відкрити представлення Використання завдань і клацнути лівою 

кнопкою на вкладці Інструменти використання задач вгорі на стрічці меню. 

2. Встановити прапорець Вартість і прибрати прапорець Трудовитрати, 

якщо проглядаються тільки витрати для задач. 

3. Для кожного завдання виводяться трудові ресурси, стовпець 

Трудовитрати і рядки Витрати, у яких підсумовуються фінансові витрати і 

витрати на оплату праці. 

На рис. 21 показана екранна форма бюджету. Для завдання Закупівля та 

поставка обладнання витрати складаються з 1 млн у.о. на обладнання та 

заробітної плати, що нараховується пропорційно за періодом часу. 

 



 40 

 

Рисунок 21 – Інформація про бюджет проекту в поданні Використання завдань 

  

Алгоритм перегляду бюджету в представленні Графік ресурсів: 

1. Відкрити представлення Графік ресурсів. 

2. Активізувати вікно Шкала часу (подвійне клацання на часовій шкалі 

календарної діаграми) і встановити відображення – один рівень і розбивка за 

тижнями, декадами або місяцями, що зручніше для аналізу. 

3. Вибрати контекстне меню вкладки Інструменти графіка ресурсів угорі 

стрічки меню. 

4. В області Дані в списку Діаграма вибрати показник Сукупні витрати. 

5. Налаштувати стилі діаграм. Для цього зробити подвійне клацання на 

правій частині екрану та відкрити вікно (рис. 22). 

6. Установити параметри, показані на рис. 22 і потім натиснути ОК. 

На рис. 23 показані витрати у вигляді області наростаючого підсумку та 

діаграма розподілу витрат за періодами. Якщо вибрати Загальні витрати / 

Показувати як: Лінія, то витрати зображуються кривою лінією. 
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Рисунок 22 – Налаштування діаграми витрати 

  

 
Рисунок 23 – Область загальних витрат і діаграма нових витрат для проекту 

 

Хід роботи 

Завдання 1. Розподілити трудовитрати і вирівняти ресурси: 

1. Створити файл проекту «Проект База даних Крок 5 Трудовитрати 
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<Прізвище студента>». Для цього відкрити «Проект База даних Крок 4 

Ресурси <Прізвище студента>» і використовувати його як шаблону. 

2. Видалити всі завдання, окрім завдань: Проект розробки БД, Початок 

проекту сумарного завдання Розробка та тестування бази даних і Закінчення 

проекту. Розгорнути всі завдання сумарного завдання Розробка та тестування 

бази даних, подальші дії проводити тільки з цими завданнями. 

3. У представленні Діаграма Ганта вставити стовпець Трудовитрати 

після стовпчика Тривалість. 

4. Використовуючи Лист ресурсів задати перелік і максимальну кількість 

одиниць трудових ресурсів відповідно до таблиці призначень. Увести значення 

тривалостей і трудовитрат для відповідних завдань у таблиці призначень. 

5. Для організації зв’язків між завданнями проставити значення номера 

попередників. Для певних завдань задається тип зв’язку ПП або ПЗ. 

6. Провести призначення ресурсів на завдання відповідно до таблиці. У 

разі появи червоних хвилястих ліній і значків уваги клацніть на них правою 

кнопкою і вийдіть в Інспектор завдань і виберіть дії по корекції призначення. 

7. Для всіх призначень виконати аналіз ресурсів за допомогою 

представлення Графік ресурсів. 

8. Файл «Проект База даних Крок 5 Трудовитрати <Прізвище 

студента>» з вирівняними ресурсами зберегти у своїй папці проектів. 

Завдання 2. Робота з бюджетом проекту. 

1. Розробити кошторис виконання програмного проекту. 

2. Використовуючи файл попереднього кроку, внести дані про бюджет 

проекту шляхом призначення завдань фінансових витрат. 

3. Виконати перегляд бюджету в представленні Графік ресурсів. 

4. Побудувати область загальних витрат і діаграму нових витрат. 

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Методика проведення роботи з графічними результатами, а саме: 
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  – завдання – таблиця призначення; 

  – копії екрану з проектом за заданими пунктами призначення ресурсів; 

  – графіки, отримані під час формування бюджету проекту; 

  – перелік операцій, виконаних з файлом проекту. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні питання 

1. Як обчислюються трудовитрати? 

2. Які одиниці використовуються для трудовитрат? 

3. Як враховується неповний робочий день виконавця? 

4. У чому різниця між Фіксованою тривалістю і Фіксованим обсягом 

ресурсів? 

5. У чому різниця між Фіксованими трудовитратами і Фіксованою 

тривалістю? 

6. Що перераховується для типу Фіксований обсяг ресурсів у разі зміни 

тривалості завдання? 

7. Що перераховується для типу Фіксований обсяг ресурсів у разі зміни 

трудовитрат? 

8. Що перераховується для типу Фіксована тривалість у разі зміни 

одиниць призначення ресурсів? 

9. Що перераховується для типу Фіксована тривалість у разі зміни 

трудовитрат? 

10. Що перераховується для типу Фіксовані трудовитрати у разі зміни 

одиниць призначення ресурсів? 

11. Що перераховується для типу Фіксовані трудовитрати у разі зміни 

тривалості? 

12. Що таке Пікове завантаження? 

13. Що відбувається з ресурсами у разі перекриття завдань? 

14. Які засоби використовуються для дотримання зв’язків завдань 

проекту? 
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15. Опишіть, як використовується представлення Графік ресурсів для 

перевірки призначення ресурсів. 

16. Що є вихідною інформацією у формуванні бюджету проекту? 

17. Як аналізується графік виконання бюджету проекту?  

 

Література: [1, 2, 8–10].  

 

 

Лабораторна робота № 4 

  Тема. Управління ризиками під час реалізації програмного проекту 

за допомогою системи Microsoft Project 2010 

Мета: вивчення методів планування ризиків і використання для цього 

засобів системи Microsoft Project 2010. 

 

Короткі теоретичні відомості 

 Ризик являє собою потенційну проблему проекту в майбутньому, що 

виникає у зв’язку з умовами або обставинами, що знаходиться поза контролем 

команди проекту [1]. Ризики діляться на внутрішні і зовнішні. На внутрішні 

ризики керівник проекту та команда проекту можуть впливати. Зовнішні ризики 

від них не залежать. 

 Планування ризиків виконується так: 

 – ідентифікація ризиків; 

 – оцінювання ризиків; 

 – розробка заходів реагування на ризики. 

 Оцінювання ризиків буває якісним і кількісним. Якісне оцінювання 

використовує кілька рівнів, наприклад: високий, середній, низький. 

 Кількісне оцінювання проводиться в очікуваному грошовому виразі 

(ОГВ): 

ОГВ = О * р, 

де О – очікуваний грошовий вираз ризику, ОГВ – оцінювання ризику в 
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грошовому вираженні, р – ймовірність події ризику. 

 Приклад 4. Виконаємо оцінювання ризику на основі якісних показників з 

використанням 5 рівнів і розробимо заходи реагування для ризиків середнього 

та більш високих рівнів. Результати подані в табл. 5 і табл. 6 [1]. 

 

 Таблиця 5 – План управління ризиками проекту-прикладу 

Група 

джерел 

ризику 

 

Події ризику 

 

Ознака настання 

ризику 

Оцін-

ка 

впли-

ву на 

про-

ект 

Оцін-

ка 

ймо-

вір-

ності 

Оцін-

ка 

ризи-

ку 

1 Відно-

сини з 

замов-

ником 

 

 

1.1 Неточне визна-

чення рамок 

проекту 

Поява додаткових 

робіт без ініціативи 

замовника. 

Наростання переви-

щення бюджету. 

Наростання відставан-

ня проекту від графіка 

Серед

-ня 

Висо-

ка 

Висо-

ка 

 

1.2 Зміна замовн-

ком своїх вимог у 

процесі виконання 

проекту 

Поява додаткових 

робіт. 

Запити замовника 

Дуже 

висо- 

ка  

Висо-

ка 

Дуже 

висо-

ка  

1.3. Фінансова 

неспроможність 

замовника 

 

Затримка надход-

ження платежу по 

закритому обсягом 

робіт. Невиправдані 

відмови прийняти звіт. 

Дуже 

низь-

ка 

Висо-

ка 

Се-

ред-

ня 

1.4 Виникнення 

непорозумінь у ході 

проекту та здачі 

об’єкта 

Затримка надход-

ження платежу по 

обсягу робіт. Неви-

правдані відмови 

прийняти звіт. 

Скарги замовника на 

якість і терміни робіт 

Се-

редня 

Се-

редня 

Се-

редня 

1.5 Підготовка об’єк 

та до початку робіт 

Запізнення з початком 

роботи 

Серед

-ня 

Висо-

ка 

Висо-

ка 
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Продовження таблиці 5 

 2 

Невиз-

наче-

ність у 

оцінках 

проекту 

 

2.1 Виявлення 

додаткових робіт 

 

Поява додаткових 

робіт. Перевищення 

бюджету. Зрив 

термінів робіт. 

Нанесення шкоди 

третім особам, 

виникнення ситуацій, 

що загрожують цим 

Низь-

ка  

 

Се-

редня 

Се-

редня 

   2.2 Коливання 

ринкових цін 

Перевищення витрат 

на матеріали 

Низь-

ка 

 

Висо-

ка 

Се-

редня 

3 

Коман-

да та 

ресурси 

проекту 

3.1 Низька якість 

роботи 

 

Скарги замовника. 

Поява додаткових 

робіт. 

Зрив термінів початку 

та здачі робіт. 

Повернення до робіт, 

виконаних раніше 

Низь-

ка  

Висо-

ка 

Се-

редня 

3.2 Втрата або 

викрадення 

матеріалів, нанесен-

ня шкоди 

Відсутність 

закуплених матеріалів. 

 

Низь-

ка  

 

Висо-

ка 

Се-

редня 

3.3 Низька дисцип-

лінна 

 

Зрив термінів 

виконання робіт, 

включаючи терміни їх 

початку. 

Виявлення випадків 

пору-шення якості. 

Нанесення шкоди 

третім особам 

Низьк

а  

 

 

Серед

-ня 

Низьк

а 

3.4 Недобросовісні 

звіти про виконані 

роботи 

Зрив термінів здачі 

робіт. Виявлення 

повернення до вже 

виконаних робіт 

Низь-

ка  

 

Висо-

ка 

Серед

-ня 

3.5 Відсутність по-

трібних фахівців у 

потрібний час 

Відмова у виділенні 

фахівців 

 

Серед

-ня 

 

Дуже 

висок

а 

Дуже 

висок

а 
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 Таблиця 6 – Заходи реагування на ризики проекту-прикладу 

Група джерел 

ризику 

Події ризику Оцінка 

ризику 

Заходи реагування 

1 Відносини з 

замовником 

 

1.1 Неточне 

визначення 

рамок проекту 

Висока Попереднє підписання замовником 

переліку робіт і матеріалів 

одночасно з кошторисом 

 1.2 Зміна за-

мовником 

своїх вимог у 

процесі ви-

конання про-

екту 

 

Дуже 

висока 

 

1. Включення в контракт вказівки 

про відмову від виконання 

додаткових вимог замовника без 

узгодженого перегляду термінів і 

вартості проекту. 

2. Заборона команді приймати до 

виконання вимоги замовника без 

погодження керівником проекту 

  1.3 Фінансова 

неспромож-

ність замов-

ника 

 

Серед-

ня  

 

1. Включення в контракт вимоги 

обов’язкової передоплати. 

2. Включення в контракт вимоги 

прийняття замовником ризиків 

зриву термінів через затримку 

передоплати, включаючи збільшен-

ня термінів виконання проекту, а 

також зростання ринкових цін на 

матеріали і заробітну плату. 

3. Включення в контракт вимоги про 

офіційний початок проекту тільки 

після перерахування передоплати 

 1.4 Виникнен-

ня непорозу-

мінь під час 

проекту та 

здачі об’єкта 

 

Серед-

ня 

1. Попереднє підписання замов-

ником переліку робіт і матеріалів 

одночасно з кошторисом. 

2. Проактивна робота з замовником 

під час проекту на основі плану 

управління комунікаціями. 

3. Відображення в звіті для замов-

ника відомостей про витрачання 

резерву вартості і залучення замов-

ника до розв’язання проблем, що 

можуть виникнути у проекті та в 

проміжному прийманні робіт 
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 Продовження таблиці 6 

Група джерел 

ризику 

Події ризику Оцінка 

ризику 

Заходи реагування 

 1.5 Підготовка 

об’єкта до 

початку робіт 

Висока Включення в контракт вимогу про 

офіційний початок проекту тільки 

після приймання об’єкта у 

замовника 

2. 

Невизначеність 

в оцінках 

проекту 

 

2.1 Виявлення 

додаткових 

робіт 

 

Серед-

ня  

 

1. Попереднє обстеження об’єкта. 

2. Включення резерву вартості в 

обсязі 10 % від витрат на заробітну 

плату. 

3. Включення в деталізований план 

проекту резерву часу не менше 

трьох днів. 

4. Призначення відповідальних за 

безпеку та якість робіт для 

запобігання нанесення шкоди третім 

особам на кожній стадії робіт. 

5. Наявність контакту з третіми 

особами, інтереси яких можуть бути 

порушені під час виконанні робіт 

 2.2 Коливання 

ринкових цін 

Серед-

ня 

Включення резерву вартості в обсязі 

5 % від вартості матеріалів 

3. Команда і 

ресурси 

проекту 

 

3.1. Низька 

якість роботи 

 

Серед-

ня 

1. Допуск до роботи кваліфікованих 

фахівців. 

2. Обов’язкове приймання роботи 

фахівців перед виконанням 

суміжних операцій 

 3.2 Втрата або 

викрадення 

матеріалів, 

нанесення 

збитку 

Серед-

ня 

 

1. Організація відповідального 

зберігання закуплених матеріалів, 

облік видачі матеріалів виконавцям і 

списання після приймання робіт. 

2. Призначення відповідальних за 

протипожежну безпеку та 

збереження доставлених на об’єкт 

матеріалів на кожній стадії робіт 

 3.3. Низька 

дисципліна 

Низька 

 

Заходи реагування не 

розробляються 
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 Продовження таблиці 6 

Група джерел 

ризику 

Події ризику Оцінка 

ризику 

Заходи реагування 

 3.4 Недобро-

совісні звіти 

про виконані 

роботи 

Серед-

ня  

 

1. Передбачити у звіті виконавців 

контролю термінів початку робіт з 

метою виявлення недобросовісного 

звіту та низької якості виконання 

попередніх робіт. 

2. Виконання вимог плану 

управління комунікаціями 

 3.5.Відсут-

ність 

потрібних 

фахівців у 

потрібний час 

 

Дуже 

висока 

 

1. Завчасне (до початку проекту та 

на рівні попереднього плану) 

отримання письмової згоди 

функціональних керівників на 

виділення потрібних фахівців. 

2. Щотижневе письмове погодження 

функціональними керівниками 

поточних планів у частині згоди на 

виділення потрібних фахівців 

 

 Пропоновані зміни в проекті призводять до коректування бюджету та 

мають бути враховані в базовому плані проекту. Внесення змін до базового 

план проекту виконується так: 

 1. Відкрити файл «Проект База даних Крок 4». 

 2. Вибрати вкладку Вид стрічки меню. В області Даних натиснути кнопку 

Таблиці, у вікні, що з’явиться, вибрати таблицю Витрати. 

 3. Для внесення змін до вартості виділити графу Фіксовані витрати. 

 4. Увести до виділеної графи необхідну величину витрат. Переконатися, 

що в комірці Нарахування фікс. витрат для виділеного завдання стоїть 

значення Пропорційне. 

 5. Для зміни показників базового плану проекту виділити завдання з 

ідентифікатором, дані якого необхідно врахувати у коригуваному базовому 

плані. 

 6. Вибрати Проект і в області Планування вибрати керуючий елемент 



 50 

Задати базовий план і в меню вибрати однойменну команду.  

 7. У цьому вікні в області Відомості базових планів треба встановити 

прапорець у всіх сумарних завданнях. Установка прапорця дозволяє 

автоматично внести зміни в усі сумарні завдання проекту. Установка прапорця 

з підлеглих в обрані сумарні завдання внесе зміни автоматично тільки у 

виділеному користувачем завданні. 

 8. Для виконання коригування базового плану натиснути OK. Потім 

підтвердити зміни у вікні запиту. 

 9. Зберегти створений файл у папці «Мої документи» у папці «MS Project 

Gr <N>». 

 

Хід роботи 

 1. Для довільного проекту програмного продукту прорахувати ризики за 

п’яти рівнями.  

 2. Визначити заходи реагування та внести зміни у базовий план проекту.  

 3. Побудувати таблиці виду 5 і 6 для проекту. Внести зміни в базовому 

плані, виконавши пункти 1–9, що описані вище.  

 

Зміст звіту 

1. Назва та мета роботи. 

2. Методика проведення роботи з графічними результатами, а саме: 

– таблиці ризиків і заходів реагування; 

– копії екрану з проектом за заданими пунктами; 

– перелік операцій, виконаних з файлом проекту. 

3. Письмові відповіді на контрольні запитання. 

 

Контрольні питання 

 1. Чому ризик проекту характеризується ймовірністю? 

 2. Для чого знаходять грошове вираження ризику проекту? 

 3. Які ознаки використовуються під час якісного оцінювання ризиків 
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проекту? 

 4. Що таке базовий план проекту? 

 5. Як наявність ризиків впливає на базовий план проекту? 

 6. Скільки базових планів відстежує система Microsoft Project 2010? 

 7. Як впливають на виконання проекту ризики зміни ціни матеріалів і 

комплектуючих? 

 8. Як впливають на виконання проекту ризики невиконання завдань у 

термін виконавців? 

 9. Як впливають на виконання проекту ризики зміни вимог замовника? 

 10. Як впливають на виконання проекту ризики фінансової нестабільності 

замовника? 

 11. Як перераховується бюджет базового плану проекту? 

 

Література: [3–5, 7–12, 16]. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

У 10-му семестрі студенти виконують 4 лабораторних роботи. Загальна 

кількість балів, яку отримують студенти за виконання лабораторних робіт, 

становить 20 балів – сума за захист виконаних лабораторних робіт 

(максимально по 2 бали на кожну лабораторну роботу). 

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

Для іспиту, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

Для заліку 

90–100 А Відмінно    

 

Зараховано 

82–89 В 
Добре  

74–81 С 

64–73 D 
Задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

Незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

Не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

Незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

навчальних 

дисципліни 
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