
Планування проекту 

1. Розбиття роботи на завдання та оцінка часу і витрат 

2. Створення розкладу проекту: діаграма Ганта, діаграма ПЕРТ 

3. Внесення поправок у розклад  

 

1. Розбиття роботи на завдання та оцінка часу і витрат 

 

Структура розподілу робіт (WBS) - – це інструмент розбиття роботи на 

маленькі завдання, який менеджер проекту використовує, щоб провести 

оцінку, призначити виконавців, відслідковувати просування і виявити 

масштаб проектної роботи.  

Етапи побудови WBS: 

Етап 1: Розбити проект на основні завдання таким чином, щоб він 

повністю визначався цими завданнями.  

Етап 2: підрозділити кожну задачу на підзавдання, які необхідно 

виконати для досягнення поставленої в завданні мети.  

Етап 3: Розбити кожне підзавдання, яке не задовольняє перерахованим 

вище вимогам (відсутня одна і більше характеристик), на більш дрібні 

завдання.  

Етап 4: Повторити етап 3 до тих пір, поки всі більш дрібні завдання не 

матимуть необхідні характеристики.  

Етап 5: Найдрібніші завдання в ієрархії є основою для пакетів робочих 

завдань, які повинні бути виконані для завершення проекту.  

 

Таблиця 1. - Приклад побудови WBS  

Етапи побудови WBS для планування конференції 

Етап 1: Розбити проект на основні завдання 

1.1. Розробити програму 

1.2. Вибрати місце і час конференції 

1.3. Розробити і реалізувати маркетинговий план 

 

Етап 2: підрозділити кожну задачу на завдання 

2.1. Розробити програму 

2.1.1. Визначити тему конференції 

2.1.2. Запросити доповідачів 



2.1.3. Підготувати робочі матеріали 

 

2.2. Вибрати місце і час конференції 

2.2.1 Вибрати дату 

2.2.2. Вибрати і підготувати місце проведення конференції 

2.2.3. Підтвердити домовленості 

 

2.3. Розробити і реалізувати маркетинговий план 

2.3.1.Підготувати і видати проспекти конференції 

2.3.2. Скласти список адрес для розсилки проспектів 

2.3.3. Розіслати проспекти 

2.3.4. Отримати заявки на участь у конференції і їх підтвердження 

 

Етап 3. Перевірити кожне завдання на відповідність вимогам і розбити ті 

завдання, що не задовольнять вимогам, на більш дрібні 

3.1.3. Підготувати робочі матеріали 

3.1.3.1. Отримати матеріали від доповідачів 

3.1.3.2. Підготувати і видати буклет конференції. 

 

 

 

Таблиця 2 - Робочий лист, проект планування конференції  

Робочий лист Назва проекту 

Щорічна конференція РРМ 

Менеджер проекту: 

Номер завдання Опис завдання Характеристики 

1 2 3 4 

1.1 Розробити програму т н н н 

1.2 Вибрати місце і час 

конференції 

т т т н 

1.3 Розробити і реалізувати 

маркетинговий план 

т н н н 

1.1.1 Визначити тему конференції т т т т 

1.1.2 Запросити доповідачів т т т т 

1.1.3 Підготувати робочі матеріали т т т н 

1.1.3.1 Отримати матеріали від 

доповідачів 

т т т т 

1.1.3.2 Підготувати і видати буклет 

конференції. 

т т т т 

1.2.1 Вибрати дату т т т т 

1.2.2 Вибрати і підготувати місце 

проведення конференції 

т т т т 

1.2.3 Підтвердити домовленості т т т т 

1.3.1 Підготувати і видати 

проспекти конференції  

т т т т 

1.3.2 Скласти список адрес для 

розсилки проспектів 

т т т т 

1.3.3 Розіслати проспекти т т т т 

1.3.4 Отримати заявки на участь у 

конференції і їх підтвердження 

т т т т 



      

      

Підготував Дата 

 

Характеристики: 

1. Легко визначити стан 

виконання і терміни 

2. Легко визначити 

початок і закінчення 

3. Легко оцінити час 

виконання і витрати 

4. Завдання можна 

контролювати, їх кінцеві 

результати легко визначити, 

вони незалежні 

Затвердив Дата 

 

 

 
Рис. 1 Графічне представлення WBS, планування конференції. 

 

Розрахунок часу виконання. Якщо "О" - це оптимістичний час 

виконання, "Р" - песимістичний час виконання, а "М" - найбільш 
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ймовірний час виконання, то розрахунковий час виконання «Е» 

складатиме: 

Середній час виконання = Е = 
О+4М+Р

6
  

 

Таблиця 3. Час виконання завдань при плануванні конференції 

Завдання  (O)  (M)  (P)  (E)  

Визначення дати конференції  1.0  2.0  3.0  2.0  

Визначення теми і програми  2.0  5.0  8.0  5.0  

Вибір місця проведення  конференції 4.0  5.0  6.0  5.0  

Запрошення доповідачів  4.0  6.0  8.0  6.0  

Розробка проспектів  3.0  10.0  11.0  9.0  

Складання списку адрес для розсилання 3.0  4.5  9.0  5.0  

Розсилання проспектів  1.0  2.0  3.0  2.0  

Отримання матеріалів від доповідачів  3.0  3.5  7.0  4.0  

Отримання заявок на участь  4.0  6.0  8.0  6.0  

Підтвердження домовленостей  0.5  1.0  1.5  1.0  

Підготовка буклетів для конференції 1.0  2.0  3.0  2.0  

 

Таблиця 4 – WBS проекту «Фенікс». 

Головна 

задача 

Підзавдання рівня 

1 

Підзавдання рівня 

2 

Тривалість 

підзавдання 

рівня 2 (дні) 

Отримати 

устаткування 

Закупити 3 сервери і 

2 бази даних з 

відповідним 

обладнанням і 

відвезти до нового 

дата-центру 

Сформувати 

замовлення і 

надіслати 

постачальнику 

5 

Попередити дата-

центр про 

плановану дату 

прибуття 

устаткування 

2 

Підготувати і 

ввести в дію 

обладнання 

Встановити апаратне 

обладнання 

 2 

Встановити 

операційну систему 

 1 

Встановити додатки Завантажити 

програмне 

2 



забезпечення, 

включно з 

програмним 

забезпеченням 

сервера, додатки 

бази даних і 

необхідні 

компоненти 

Копіювати контент 

на нові сервери 

Копіювати 

конфігурацію 

системи, перенести 

файли на нові 

сервери і 

відповідно 

завантажити. 

3 

Тестувати 

обладнання 

Переконатись в 

наявності зв'язку з 

мережею, перевірити 

доступ до баз даних, 

функціональність 

 1 

Ввід в 

експлуатацію 

Переключитись на 

новий дата-центр 

Переключити 

інтернет доступ і 

доступ баз даних 

до нового місця 

1 

Провести необхідні 

тести для перевірки 

коректності даних 

1 

Перевірити 

цілісність даних і 

контенту 

1 

Повторний 

тест 

Залишити центр 

пропрацювати 24 

години і провести 

перевірку знову 

 1 

Списання 

старого 

обладнання 

Вивезти обладнання 

з старого 

приміщення 

Демонтувати 

обладнання, стерти 

програмне 

забезпечення і 

контент 

1 

Перевести 

обладнання на 

склад 

1 

Загальна кількість днів 22 



 2. Створення розкладу проекту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 – мережева діаграма проекту (уявний приклад створення 

автомобіля) 

 

Види взаємозв’язків між завданнями 

Лінійні зв’язки: 
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Розклад повинен: 

 Містити дату початку і завершення усіх видів діяльності 

 Демонструвати оцінку тривалості усіх завдань 

 Демонструвати взаємозв’язки між завданнями. 

 

Завдання 8.04-

14.04 

15.04-

21.04 

22.04-

28.04 

29.04-

5.05 

6.05-

12.05 

13.05-
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Встановити нові сервери  
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Демонтувати старе 
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Оцінити процес        

 

 Рис. 3 – Діаграма Ганта для проекту Фенікс 

 

Діаграма Ганта показує: 

- Стан проекту  

- Оцінка тривалості проекту 

- Оцінку тривалості завдання 

- Послідовність завдань. 

 Критичний шлях – це набір завдань, які визначають тривалість 

проекту. Це найдовший шлях через проект, будь які затримки на цьому 

шляху означатимуть затримку завершення усього проекту 

Діаграма ПЕРТ (Project Evaluation and Review Technique). Кожне 

завдання на діаграмі ПЕРТ відображене коміркою, пов’язаною з іншими 

комірками (чи іншими завданнями), які необхідно виконати, щоб 

завершити проект. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 Діаграма ПЕРТ для проекту Фенікс 

 

3. Внесення поправок у розклад 

Може виявитись, що проект не може продемонструвати результати, 

яких вимагає начальство, чи бути виконаним у задані часові рамки. 

Перегляньте основні вимоги щодо результатів, дедлайну чи ресурсів 

проекту. Можливо, в них слід внести виправлення 

Перегляньте розбиття роботи на завдання і ваші призначення завдань 

працівникам, щоб виявити нові можливості для пришвидшення роботи.  
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            Комірки з цифрами – це віхи проекту 

 

            Стрілочки показують тривалість 

завдання, показують послідовність чи 

одночасність завдань 

 

             Пунктирні лінії показують запас 

часу, доки виконується одночасне завдання 

             

1 


