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ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ  № 1 

Тема: АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ В 
СВІТЛІ ВИМОГ "ДЕРЖАВНОЇ ЦІЛЬОВОЇ ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ 

ІНДУСТРІЇ ПРОГРАМНОЇ ПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ" 
 

 

Мета заняття: проаналізувати стан розвитку програмної інженерії в Україні. 
 

Загальні відомості 

Витяг з Державної цільової програми розвитку індустрії програмної 
продукції України 

 

1. Актуальність проблеми розвитку індустрії ПП 

Завдяки розвитку інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) 
технологічна складова суспільного розвитку сьогодні настільки вагома, що 
протягом життя одного покоління відбуваються фундаментальні зміни в 
економіці, соціальній сфері, інститутах демократії. Ми є свідками і учасниками 
еволюції постіндустріального суспільства до „інформаційного" з 
економікою, «побудованою на знаннях». 

Про роль ІКТ у світовій економіці свідчать наступні факти. 
Сьогодні індустрія інформаційних технологій (ІТ) безпосередньо 

забезпечує роботою близько 10 млн. високооплачуваних кваліфікованих 
працівників. Цей сектор економіки створює зайнятість ще для більше ніж 20 
млн. ІТ-спеціалістів у найрізноманітніших сферах діяльності. Внесок ІТ-
індустрії у світову економіку складає майже 1 трлн. дол. на рік, у тому числі 
330 млрд. дол. надходять від галузі виробництва комп' ютерного обладнання, 
180 млрд. дол. - від галузі „тиражна програмна продукція" і ще 420 млрд. дол. - 
від ІТ-послуг. ІТ-індустрія щорічно приносить до бюджетів своїх країн понад 
700 млрд. дол. податкових надходжень. 

Важливою складовою ІТ, у якій сконцентрований їх інтелект, є програмні 
засоби (ПЗ). Про їх важливість для економіки свідчить те, що розроблення ПЗ 
та послуг з їх впровадження в країнах - технологічних лідерах у останні два 
десятиріччя стала самодостатньою індустрією, яка і сьогодні продовжує 
динамічно розвиватись. Так, у останні роки нових робочих місць у галузі 
розроблення і впровадження ПЗ створюється у два рази більше, ніж у світовій 
ІТ-індустрії в цілому. 

Завдяки своїм особливостям індустрія програмної продукції знаходиться у 
центрі процесів глобалізації світової економіки. Провідні західні ІТ-компанії у 
своїх проектах широко використовують людські ресурси з інших країн (т.з. ІТ-
аутсорсинг). 

Так, обсяг послуг на експорт індійських компаній у галузі інформаційних 
технологій (ІТ), і в першу чергу послуг з розробки програмної продукції (ПП), 
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за 2003 фінансовий рік склав 12,5 млрд. дол. США, у 2004 році уже перевищив 
17 млрд. дол. США. 

До п'ятірки світових лідерів ІТ-аутсорсингу входять також Китай, Ізраїль, 
Канада та Росія. 

В Програмі сприяння експорту програмного забезпечення, прийнятій у 
Російській Федерації, при певних умовах очікується досягнення обсягів 
експорту ПП, який можна порівнювати з обсягом експорту озброєнь. 

Обсяг світового ринку ІТ-аутсорсингу сьогодні перевищує 60 млрд дол. 
США. В Україні обсяг експорту послуг з розроблення ПП склав у 2006 близько 
500 млн. дол. США, демонструючи у останні 3-4 роки темпи зростання на 

рівні 30-50%, що свідчить про значний потенціал експортоорієнтованої 
складової вітчизняної індустрії ПП. Україна за обсягами аутсорсингу увійшла 
до першої десятки країн. Однак сьогоднішня доля України у світовому обсязі 
ІТ-аутсорсингу не перевищує 1%. 

У той же час існують усі необхідні передумови для більш повної і швидкої 
реалізації потенціалу. Серед переваг - високий освітній рівень людських 
ресурсів, деякий досвід ІТ-аутсорсингу, вигідне географічне розташування 
країни, позитивні тенденції в економіці, покращення в останні роки 
міжнародного іміджу країни. Існують і слабкі сторони - як на рівні держави - 
проблема "піратства" у сфері інтелектуальної власності, юридична 
неврегульованість відносин суб'єктів ринку ПП, неефективна податкова, 
фінансово-кредитна та інвестиційна політика, відсутність повної сучасної 
системи галузевих стандартів, застаріла система підготовки фахівців, 
відсутність державної підтримки у створенні інноваційних структур у цій сфері 
діяльності; так і на рівні компаній - відсутність ринкових навичок, недостатній 
рівень організаційного і проектного менеджменту та володіння персоналом 
англійською мовою в більшості українських компаній. 

Таким чином, з одного боку, роблячи ставку на розроблення ПП, Україна 
має шанс здійснити економічний ривок і зайняти вагоме місце у світовому 
розподілі праці у цій галузі. Передумови і перші досягнення у цьому напрямку 
є. Так, сьогоднішній рівень експорту послуг з розроблення ПП можна порівняти 
з обсягом експорту, наприклад, аеронавігаційного устаткування і космічної 
техніки, продукції суднобудування або електроенергії. 

З іншого боку, існують загрози і ризики - „експортоорієнтований" 
напрямок розвитку не забезпечить створення повноцінної самодостатньої 
індустрії ПП, стимулюючи тільки окремі її складові, ще більше загостриться 
проблема «відтоку мізків», можуть проявитись інші загальні негативні наслідки 
процесів глобалізації. 

Тому для максимізації позитивного ефекту і мінімізації негативного 
впливу від участі України у цих процесах потрібно проводити відповідну 
державну політику, концептуальні засади і програмні завдання якої викладені 
нижче. 

Інформаційні технології сьогодні формально належать до пріоритетних 
напрямів державної науково-технічної політики (закон України «Про 
пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» від 11 липня 2001 р. №2623-ІІІ). 
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Але в умовах недостатньої координації зусиль органів державної влади, 
«розпорошеності» фінансування та у зв'язку з широким спектром складових, 
що входять до ІТ, забезпечення пріоритетного розвитку індустрії ПП у значній 
мірі є декларативним. Якраз сучасна конкурентоздатна індустрія програмної 
продукції і зможе виконати роль локомотиву, який «витягне» галузь ІТ 
України на світовий рівень. 

Індустрія ПП - несировинна галузь економіки. Її прискорений розвиток 

не потребує великих обсягів інвестицій та мобілізації значних 

матеріальних ресурсів. Для вирішення цього завдання необхідно розробити 
систему взаємопов'язаних заходів та проектів у галузі законодавства, 
податкової, фінансово-кредитної та інвестиційної політики, науки, освіти і 
міжнародної діяльності у вигляді програми розвитку індустрії ПП як галузі 
економіки (надалі Програма) та організувати ефективне її виконання. 

 
 

2. Загальний стан розвитку індустрії програмної продукції України, 

використання виробничого потенціалу 

2.1. Обсяги виробництва ПП 

Головний показник діяльності кожної галузі економіки - обсяг виробництва 
продукції та послуг. 

Існуюча державна статистика не дає можливості визначити цей показник 
для індустрії ПП. Низькою є дисципліна представлення інформації 
підприємствам і організаціями у органи державної статистики. Крім того, за 
оцінками експертів, рівень «тінізації» експорту послуг з розроблення ПП 
складає близько 60%. 

Тому в Україні у зв'язку з неможливістю офіційної оцінки цього показника 
користуються експертними оцінками і результатами маркетингових 
досліджень. Найбільш серйозне дослідження було виконане Market Visio 
(Gardner Group), згідно з яким обсяг експорту послуг з розроблення ПЗ з 
України у 2003 р. становив 70 млн. дол. США, у 2004 р. - понад 100 млн. дол. 
США з очікуваним приростом у найближчі 2-3 роки на рівні 30-40 %. За 
даними асоціації «ІТ-Україна» обсяг ПП, розробленої у 2004 р. в Україні склав 
близько 1100 млн. грн., у т.ч. 660 млн. грн. на експорт, для використання в 
Україні - 440 млн. грн. Hi-Tech Initiative оцінює обсяг ІТ-послуг на експорт у 
2005 р. на рівні 500 млн. дол. США. За оцінками організаторів міжнародного 
форуму «Ukrainian Outsourcing Forum» обсяг ринку ПЗ України у 2006 р. досяг 
відмітки в 600 млн. дол. США, причому більшу його частину (за оцінками IDC 
близько 500 млн. дол. США) склали аутсорсингові послуги. Незважаючи на 
суттєві розходження в оцінці обсягів, всі експерти одностайні у кількісній 
оцінці їх темпів росту у останні 3-4 роки - 3050%. 

Найбільшими сегментами ринку ПП в Україні є банківська і фінансова 
сфери, телекомунікації, промисловість та державні установи. 
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2.2. Характеристика компаній і організацій 

За останні 15 років у галузі пройшли два процеси - деградація великих 
державних організацій та створення і розвиток приватних компаній. 

У державній власності знаходяться переважно організації наукової сфери, 
розробленням програмної продукції займаються приватні компанії. 

За оцінками організаторів міжнародного форуму «Ukrainian Outsourcing 
Forum» розробленням ПЗ в Україні сьогодні займається більше 1 тис. компаній. 
В цілому в індустрії зайнято близько 25-30 тис. програмістів 

В експортному секторі ІТ-галузі нині діє понад 300 компаній, в яких 
працює більше ніж 10 тисяч фахівців, які володіють провідними технологіями 
та інструментами з виробництва ПЗ, мають якісну вищу освіту, досвід роботи в 
міжнародних проектах і за кордоном, володіють іноземними мовами. 

Відбувається етап активного становлення сектору галузі - протягом 5-и 
років засновано близько 60% нових компаній, 75% почали займатися 
експортом. 

Проходять процеси консолідації компаній експортного сектору індустрії 
ПП. 

Основним географічним центром розміщення компаній - розробників ПП є 
м. Київ. Ринкова доля цих компаній складає близько 50%-60%. У зв'язку із 
збільшенням витрат на оплату праці, адміністративних витрат компаній, які 
розміщені у м. Києві, прослідковується тенденція розвитку центрів розробки 
ПП у Дніпропетровську, Харкові, Львові, Херсоні, Донецьку, Чернівцях та в 
Криму. 

За цільовими ринками компанії, що працюють в Україні, можна 
класифікувати на ті, що працюють тільки на локальний ринок, на компанії, 
орієнтовані на ринки Європи, США, Росії і локальний ринок, на підрозділи 
російських компаній та компанії (найчастіше спільні підприємства) із 
європейським та американським капіталом, які виконують замовлення 
зарубіжних компаній. 

 

2.3.    Характеристика людських ресурсів галузі 
Загальноосвітній та фаховий рівень людських ресурсів галузі достатньо 
високий. 
Так, за даними корпорації Microsoft, Україна входить до першої п'ятірки за 

кількістю сертифікованих ІТ-спеціалістів. 
Підготовкою фахівців для галузі займаються вищі навчальні заклади та 

заклади середньої професійної освіти. За напрямом 0804 «Комп'ютерні науки» 
підготовку фахівців здійснює 51 вищий навчальний заклад, у т.ч.: 

- за спеціальністю 080402 «Інформаційні технології проектування» - 19 
ВНЗ; 
- за спеціальністю 080403 «Програмне забезпечення програмних систем» - 
28 ВНЗ; 
- за спеціальністю 080404 «Інтелектуальні системи прийняття рішень» - 14 
ВНЗ; 
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- за спеціальністю 080407 «Комп'ютерний еколого-економічний 
моніторинг» - 7 ВНЗ. 
У 2005 р. випуск молодих спеціалістів за напрямом 0804 «Комп'ютерні 

науки» становив 4517, у т.ч.: 
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» - 473 особи; 
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» - 3264 особи; 
- за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» - 780 осіб. 
У 2006 р. вищим навчальним закладам було доведено державне замовлення 

на підготовку фахівців за напрямом підготовки 0804 «Комп'ютерні науки» в 
обсязі 3492 місць. 

 

2.4      Світова кон'юктура 

За результатами досліджень Market Visio (Gartner Group) світовий ринок 
ІТ-аутсорсингу і ІТ-продуктів у 2004 становив 20 і 200 млрд доларів відповідно. 

Від 40% до 70% найбільших у світі 500 компаній використовують або 
використовуватимуть аутсорсинг за кордоном. Зважаючи на величезні бюджети 
цих компаній, існує великий потенціал попиту у цьому сегменті для 
постачальників послуг по розробці ПП. 

Очікуються переміщення 1млн. робочих місць з ІТ-індустрії США в 
країни, що розвиваються. 

Індія ставить за мету досягти у 2008 р. рівня експорту до 87 млрд (для 
цього необхідно щорічно 50% зростання). 

В останні роки простежується тенденція до відмови частини західних 
клієнтів від послуг, що надаються індійськими софтверними компаніями і 
розгляд ними інших альтернатив, до яких відноситься Україна. Цьому сприяє 
географічно-культурний фактор. 

Є також приклади переведення проектів з Росії до України, в тому числі у 
зв'язку із нижчими цінами на ці послуги в Україні. 

В 2004 році провідні міжнародні дослідницькі організації (Gartner) визнали 
українську експортну ІТ-індустрію потенційним конкурентом індійської ІТ-
індустрії, яка є світовим лідером на ринку ІТ-аутсорсингу. 

Але конкуренти України дуже швидко розвиваються, особливо ті, що 
спираються на потужну державну підтримку й володіють потужними 
конкурентними перевагами (обсяг ресурсів, інвестицій, в т.ч. державних, 
зв'язки з крупними світовими клієнтами) (Індія, Ізраїль, Ірландія, останнім 
часом Китай, Росія). 

 

3. Головні проблеми розвитку галузі та шляхи їх розв'язання 

 

Ознаками індустрії є наявність законодавчого забезпечення, системи 
підготовки фахівців, системи галузевих стандартів, технологічного оснащення 
виробництва, організаційної інфраструктури галузі та джерел фінансування 
нових технологій. 
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Нижче наведений аналіз стану розроблення ПЗ в Україні з точки зору його 
відповідності вимогам сучасної індустрії ПП. 

 

3.1.       Регулювання відносин суб'єктів ринку інтелектуальної 
власності 

3.1.1 Характеристика правового поля 

У галузі інтелектуальної власності різні країни використовують або теорію 
права власності (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Японія, Естонія), 
або теорію виключних прав (Австрія, Швейцарія, Греція, Бельгія та ін.). 

У правовому полі інтелектуальної власності України чинні норми права, 
що відносяться до обох правових парадигм. Таку ситуацію фахівці порівнюють 
з дорогою, на якій одночасно діють правила лівостороннього і 
правостороннього руху. 

3.1.2 Проблема «піратства» 

Використання неліцензійного ПЗ - один із головних чинників, які 
стримують розвиток індустрії ПП. Високий рівень «піратства» призводить до 
недоотримання доходів вітчизняними компаніями, що стримує їх розвиток, а 
також створює непривабливий інвестиційний клімат. 

Як показує зарубіжний досвід, у країнах з рівнем піратства меншим, ніж 
30%, ІТ-сектор економіки продукує більш як 3,5% ВВП, у країнах з рівнем 
піратства більшим 85% - менше, 
ніж 1,5%. 

Незважаючи на ряд заходів, прийнятих органами виконавчої влади, рівень 
піратства в Україні за даними Business Software Alliance (BSA) у 2005 р. склав 
85%. З цим показником Україна займає 7 місце у світі. 

3.1.3 Відносини між суб'єктами ринку 

На ринку ПП взаємодіє декілька категорій суб'єктів - програміст, виробник 
ПП, дистриб'ютор, дилер та кінцевий користувач ПП. Програміст вступає в 
трудові відносини з компанією-виробником ПП. Дистриб'ютори і дилери 
розповсюджують за винагороду ПП виробникам, передаючи права на її 
використання кінцевим користувачам - фізичним і юридичним особам. 

Труднощі в юридичному регулюванні трудових відносин «програміст - 
роботодавець», відносин «продавець - покупець» виникають у зв' язку з 
особливостями самого товару - ПП має дві складові - матеріальну (носії 
інформації) і нематеріальну, яка регулюється авторським правом. Крім 
природних складнощів з регулюванням відносин суб'єктів ринку ПП існує 
багато протиріч і невідповідностей у зв'язку з тим, що законодавство України 
складалось у значній мірі не системно. 

Потрібно удосконалити і гармонізувати законодавство, що регулює 
відносини фізичної особи-автора або співавтора програми з роботодавцем, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

законодавство, що забезпечує безпечні з точки зору авторського права умови 
придбання, продажу та використання ПП. 

Важливе значення має створення ефективних механізмів реалізації 
законодавства у цій сфері. 

Некоректно врегульоване питання бухгалтерського обліку ПП як 
нематеріального активу. Це часто створює проблеми підприємств і організацій, 
що використовують ПП, з податковими органами, не дозволяє коректно 
враховувати засобами офіційної статистики обсяги ПП, що використовуються 
користувачами-юридичними особами. 

 

3.2.      Технологічні проблеми 

3.2.1 Організація виробництва 

На цей час в Україні розробляються невеликі та середні за розміром ПЗ 
найчастіше небагаточисельними колективами розробників-універсалів. Значна 
творча складова у процесах розробки. У той же час рівень організаційного і 
проектного менеджменту у „софтверних" компаніях невисокий. Програмні 
засоби, які позиціонуються розробниками як «тиражні», задовольняють тільки 
частині вимог, які висуваються до програмної продукції. Продаж та підтримка 
ПП здійснюється безпосередньо розробниками ПЗ, яке можна впровадити 
самостійно, розповсюджується без придбання ліцензій (проблема „піратства"), 
що призводить до недоотримання доходів розробниками та ненадходження 
податків до бюджету країни. 

Країни-експортери - лідери світової індустрії - виробляють серійні 
(стандартні) готові до використання комерційні програмні продукти (COTS - 
Commercial Of-The-Shelf software) великого розміру, розробка яких виконується 
сотнями, тисячами і десятками тисяч програмістів з вузькою спеціалізацією. 
Характер робіт - інжиніринг. Компанії-розробники мають високий рівень 
організаційного і проектного менеджменту, розвинуту інфраструктуру з 
продажу та підтримки програмних продуктів. Обсяг доходів „софтверних" 
компаній на 1-2 порядки вищий, ніж українських, що дозволяє їм реінвестувати 
значні фінансові ресурси у розвиток своїх технологій та продуктів. 

У цьому порівняльному аналізі дещо „згущені фарби" відносно стан 
вітчизняної індустрії ПП з метою більш рельєфно показати існуючі проблеми і 
визначити шляхи їх вирішення. 

 

3.2.2 Стандартизація 

Сьогодні у світі діє близько 100 міжнародних стандартів у галузі 
програмної інженерії. В Україні діє близько 20 національних стандартів, з яких 
тільки 12 (ДСТУ ISO/IEC 11411-2002, ДСТУ ISO/IEC 12119-2003, серія ДСТУ 
ISO/IEC 15504-2002) відповідають взятим за основу міжнародним стандартам, 
інші мають мало спільного з міжнародними стандартами, на базі яких вони 
розроблялися. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

Крім того, для 11 національних стандартів (ДСТУ !SO/LEC 12119-2003, 
серія ДСТУ !SO/LEC 15504-2002) їхні міжнародні аналоги вже замінені на нові. 
Для міжнародного аналогу національного стандарту для життєвого циклу 
випущено два доповнення. 

Особливе занепокоєння у фахівців із забезпечення якості ПП викликає 
відсутність національних стандартів у галузі програмної інженерії на модель 
якості програмних засобів (серія міжнародних стандартів !SO/LEC 9126), на 
методи і процедури оцінювання програмної продукції (серія міжнародних 
стандартів !SO/LEC 14598), оцінювання функціонального розміру програмних 
засобів (серія міжнародних стандартів !SO/LEC 14143), методи виміру 
функціонального розміру KO/ffiC 19761, KO/ffiC 20926, KO/ffiC 20968, KO/ffiC 
24570, документацію користувачів і процеси її створення !SO/!EC 15910, 
!SO/LEC 18019, на процес менеджменту ризиком та ін. 

Таким чином, діючі в Україні стандарти у галузі програмної інженерії за 
охопленням бізнес-процесів відстають від сучасної міжнародної стандартизації, 
а процедура прямого введення міжнародних стандартів !SO/!EC в Україні 
практично не функціонує. 

Для впровадження новітніх технологій розроблення ПП вкрай необхідне 
введення в дію в Україні серії нових міжнародних стандартів !SO/LEC 15504 
для оцінки процесів програмних засобів. Після введення в дію міжнародного 
стандарту по метамоделі методології розроблення програмних засобів !SO/LEC 
24744 бажане його пряме введення в Україні. 

Загальна тенденція міжнародної стандартизації - комплексний підхід, 
охоплення всього життєвого циклу ПП, орієнтація на процеси забезпечення 
якості ПП, придатність стандартів до використання при сертифікації ПП. 

Актуальною є стандартизація національної термінології у цій галузі. Так, у 
ДСТУ з термінології існує декілька близьких за значенням термінів з нечітко 
визначеними характеристиками - програмне забезпечення , програмні засоби, 
програмний продукт, виріб програмний в автоматизованій системі та ін., що 
часто призводить до некоректного їх використання. 

Серед фахівців з вищої освіти продовжуються дискусії з проблеми 
визначення назви спеціальності, що відповідає прийнятій на Заході «Програмна 
інженерія». Вирішення цього питання актуальне у зв'язку із участю України у 
Болонському процесі. 

3.2.3 Забезпечення якості 

Скачкоподібне зростання обсягу і складності завдань з розроблення ПЗ у 
70-х роках викликав інтенсивні дослідження і розробки з метою підвищення 
продуктивності праці програмістів та забезпечення якості ПП. 

Значні досягнення у розвитку методології і інструментальних засобів 
протягом 20 років принципово нічого не змінили у досягненні запланованих 
строків і якості ПЗ. Стало зрозуміло, що проблема в технології організації 
програмування. Тому для підвищення якості почали створювати системи 
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менеджменту якістю (СМЯ) на базі стандартів стандарти серії ISO 9000. 
Сьогодні для СМЯ використовується стандарт ISO 9000-2001. 

У 1983 р. з'явилась т.з. «модель технологічної зрілості організації» 
(Capability Maturity Model for Software - SW CMM). Модель технологічної 
зрілості (СММ) визначає стадії еволюції організації-розробника, даючи 
методичну основу для поточного визначення рівня її досконалості і виявлення 
проблем, критичних для якості ПП, що розробляються. Сьогодні моделі 
«технологічної зрілості» софтверних організацій формалізовані у вигляді 
стандарту 
СММІ. 

Сьогодні у світі більше 2 тис. компаній і організацій сертифіковані на 
відповідність різним рівням технологічної зрілості. В Україні тільки декілька 
компаній-лідерів сьогодні мають сертифікати CMMI 3 та 4 рівня зрілості. 

Більш популярна на Україні добровільна сертифікація самої ПП на 
відповідність вимогам ISO/IEC 25051:2006, ДСТУ ISO/IEC 12119-2003. 
Низький загальний технологічний рівень розроблення ПП та нерозвиненість 
ринкових відносин не дозволяють сертифікації ПП ефективно виконувати свою 
місію. 

3.3. Аналіз державної політики  

3.3.1. Податкова політика 

Податкова система України сьогодні не стимулює форсований розвиток 
індустрії ПП. Прибуток від видів підприємницької діяльності, пов'язаний з 
розробленням, тиражуванням і послугами з впровадження ПП оподатковується 
за ставкою 25%. Компанії, що займаються такими видами діяльності, на 
загальних умовах сплачують ПДВ. 

Із фонду заробітної плати компанії-виробники ПП з річним обсягом більше 
1 млн. грн. повинні відраховувати до Пенсійного і соціальних фондів близько 
37% фонду заробітної плати. 

Прийнятним є загальний рівень прибуткового податку (13%) від доходів 
працівників компанії. 

Спеціальні умови у податковій політиці створені тільки для малого бізнесу, 
який за своїми можливостями може тільки обслуговувати великі софтверні 
компанії. Така політика сприяє практиці штучної юридичної організації 
великих компаній у вигляді приватних підприємств і товариств з обмеженою 
відповідальністю, що, у свою чергу, не дозволяє отримувати ними кредити і 
залучати солідні інвестиції. 

3.3.2. Фінансово-кредитна та інвестиційна політика 

Бізнес великих компаній, у т.ч. ІТ-бізнес, напряму залежить від 
економічної ситуації в державі. 

Привабливість України як об'єкту інвестиції у останні роки постійно 
зростає. Так у 20012004 роках зростання ВВП в Україні був вищій, ніж в Росії, 
Румунії, Польщі і ін. ринках, що розвиваються. Навіть у 2005 р., коли зростання 
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ВВП знизився до 2,4 %, обсяг реалізації товарів і послуг збільшився на 18,5%, 
реальні доходи громадян зросли на 20%. 

ІТ-індустрія України за оцінками IDC у останні роки демонструє ріст 
обсягів продукції і послуг на рівні 16-17 % у рік, що перевищує аналогічні 
показники Східної, Центральної та Західної Європи. Індустрія ПП зростає ще 
швидше (30-50% у рік). 

У цей же час, обсяг капіталовкладень в ІТ-індустрію України складає 
тільки 173 $ на душу населення, що набагато менше, ніж у країнах Східної 
Європи (наприклад, у Польщі цей показник дорівнює 1538 $, у Чехії - 5321 $). 

Таким чином, приведена статистика свідчить як про значний невичерпаний 
потенціал внутрішнього ІТ-ринку України та великі можливості 
експортоорієнтованої складової індустрії ПП, так і про гостру необхідність 
заходів щодо покращення бізнес-клімату. 

Головним джерелом інвестицій у компанії-розробники ПП сьогодні є їх 
внутрішні фінансові ресурси. 

Зовнішніми джерелами інвестицій для розвитку ІТ-компаній можуть бути 
заощадження власників, венчурні капітали та банківські кредити, випуск 
облігацій на внутрішньому та міжнародному ринках, приватне розміщення 
акцій та IPO (International Public Offering -первинне публічне розміщення 
акцій). 

Залучення венчурного капіталу стримується як низьким загальним рівнем 
інвестиційного клімату в Україні, так і неготовністю українських компаній до 
співпраці на професійному рівні. 

Є деякий досвід ІТ-компаній з випуску облігацій. 
Кредити компаніям, які займаютьтся розробленням ПЗ, видаються банками 

на загальних умовах. Ставка коливається від 19 до 23 відсотків в залежності від 
строку кредиту у національній валюті та від 14 до 17 у доларах США (сайт 
news.finance.ua). Сума кредиту залежить від ринкової вартості активів 
підприємства та надається лише під високоліквідну заставу - нерухомість, 
транспорт. 

Є декілька прецедентів з продажу акцій, як правило контрольного пакету, 
вітчизняних компаній американським, західноєвропейським та російським 
компаніям. 

Розмістити акції на внутрішньому фондовому ринку можуть тільки 
відкриті акціонерні товариства. Крім можливої реорганізації потрібен цілий ряд 
заходів із залученням юристів, аудиторів, фахівців з PR. 

Ще більш важлива і витратна, ніж процес виходу на УФБ (Українська 
фондова біржа), підготовка до емісії на крупних закордонних площадках (NICE, 
NASDAQ, LSE) 

Для виходу на IPO українським компаніям потрібно навчитись на 
професійному рівні розробляти інвестиційні довгострокові бізнес-плани, 
запровадити прозору фінансову звітність, навести юридичний порядок у 
відносинах менеджменту і власниками, підняти рівень організаційного та 
проектного менеджменту. 
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Сьогодні ще ні одна українська компанія не здійснила IPO. Але ряд 
власників вже заявили про підготовку до публічної емісії акцій на міжнародних 
ринках. 

Таким чином, існуюча в Україні фінансово-кредитна й інвестиційна 

політика та рівень організаційного менеджменту у більшості вітчизняних 

компаній не дозволяють їм вирости з рамок малого та середнього бізнесу. 

 

3.3.3. Науково-технічна політика 

Інформаційні технології, до яких належить і ПЗ, згідно з законом України 
«Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки» (від 11 липня 2001 р. 
№2623-ІІІ) належать до пріоритетних напрямків. 

Реальне ж забезпечення пріоритетів у діючих державних цільових науково-
технічних програмах (Національна програма інформатизації, загальнодержавна 
програма «Електронна Україна») виконується для комунікаційних технологій, 
електронних інформаційних ресурсів та комп'ютеризації органів державного 
управління. 

Деякі завдання і проекти програм зорієнтовані на вирішення окремих 
проблем індустрії ПП, але вони не характеризуються повнотою і системністю, 
не враховується специфіка галузі. 

Неповністю вирішена проблема «розпорошеності» бюджетного 
фінансування ІТ-проектів, у т.ч. з тематики індустрії ПП, на різних рівнях 
державного управління та за галузевою ознакою. 

3.3.4. Підготовка фахівців 

З 2007 р. у галузі «Інформатика та обчислювальна техніка» (0501) 
відкритий бакалаврат за напрямом навчання «Програмна інженерія» 
(6.050.103). У той же час відсутній Державний стандарт вищої освіти за 
напрямом «Програмна інженерія». 

При формуванні державного замовлення на підготовку фахівців для 
індустрії ПП фактично не використовуються маркетингові дослідження. 

Відсутній зворотній зв'язок індустрії ПП з ВНЗ з питань визначення 
кількості фахівців за спеціальностями, які потребують компанії-розробники ПЗ, 
та визначення тематики дисциплін, знання з яких необхідні молодим 
спеціалістам для роботи в сучасній індустрії ПП. 

 

3.4. Закордонний досвід 

У ряді країн проводиться державна політика підтримки розвитку індустрії 
ПП як високотехнологічної галузі, особливо її експортного сектору. Основні 
напрями політики: 

- створення та розвиток регіональних виробничих кластерів, 
- сприяння створенню та діяльності філіалів зарубіжних технологічних 
компаній, 
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- усунення адміністративних бар'єрів у питаннях регулювання експорту 
ПП, 
- підтримка виходу на зовнішні ринки вітчизняних компаній, у т. ч. 
фінансова підтримка закордонних презентацій та PR-акцій, підтримка 
участі компаній у міжнародних виставках і ін. заходах, розробка, 
актуалізація та розповсюдження за кордоном через систему торгових 
представництв інформаційних матеріалів про досягнення і потенціал 
експортного сектору галузі, інформаційно-аналітичний супровід 
публічних виступів представників державної влади за кордоном, 

- фінансова підтримка добровільної сертифікації систем менеджменту 
компаніями згідно міжнародних стандартів, 

- фінансова підтримка тендерів по навчально-консультаційних послугах 
з тематики підвищення ефективності організаційного управління 
проектного менеджменту та маркетингу, 

- розвиток механізмів «комерціалізації технологій», 
- підвищення ефективності системи державних закупівель. 

Найчастіше використовується участь держави у фінансуванні 
маркетингових витрат малих і середніх підприємств-експортерів. Компанії 
експортери мають можливість частково компенсувати наступні витрати на 
маркетингові заходи за рубежем: 

- оплата маркетингових досліджень та консультаційних послуг у галузі 
маркетингу, 
- відрядження, 
- телекомунікаційні послуги, 

- друковані презентаційні матеріали, розраховані на зарубіжних 
клієнтів. При цьому використовуються чітко регламентовані умови та 
обмеження. Система технологічних кластерів найбільш розвинута у США, 
Індії, Японії та Росії. 
 

3.5. Шляхи розв'язання проблеми 

3.5.1. Обґрунтування необхідності розв'язання проблеми шляхом 

розробки державної цільової програми 

Таким чином, проблема створення індустрії ПП носить комплексний 

міжгалузевий характер. Для її вирішення необхідно застосувати системний 

програмно-цільовий підхід. Реалізація такого підходу вимагає розглядати 
об'єктами державної політики законодавство, науку, освіту, безпосередньо 
виробничу сферу (інфраструктура, технології), економічні умови 
функціонування галузі, міжнародну діяльність. Суб'єктами державної 
політики повинні бути всі органи державного управління, які мають 
безпосередній або опосередкований вплив на функціонування індустрії 
програмної продукції. Тому організаційно-правовою формою проведення 

державної політики розвитку індустрії програмної продукції України 

повинна бути Державна програма. Розроблення, затвердження і здійснення 
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державних цільових програм законодавством України покладені на вищі 
органи державного управління, що забезпечить безумовність виконання 
передбачених заходів і проектів. 

У структурі державного управління необхідно передбачити наявність 
центрального органу виконавчої влади, який забезпечував би проведення в 
життя державної політики у галузі індустрії ПП, координацію діяльності інших 
органів державного управління. 

В останні роки питаннями інформаційних технологій займався Державний 
комітет зв'язку та інформатизації Міністерства транспорту і зв'язку України. 
Левову частину зусиль департамент приділяв проблемам розвитку зв' язку. 
Питання інформаційних технологій не були пріоритетними для цього органу 
виконавчої влади, особливо недостатня увага приділялась проблемам індустрії 
ПП. У Національній програмі інформатизації передбачені тільки завдання, пов' 
язані з розробленням програмного забезпечення для автоматизації діяльності 
органів державної влади. Вирішення проблеми створення індустрії ПП 
завданнями цієї програми не передбачається. 

Значну увагу суб'єкти державної політики повинні приділяти співпраці з 
професійними громадськими організаціями, які починають відігравати в 
Україні все більш значну роль, особливо у експортній складовій індустрії. 

Державні науково-технічні програми, які розроблялись в Україні, 
найчастіше вирішували завдання збереження потенціалу на досягнутому раніше 
рівні і тому носили координаційний, а не програмно-цільовий характер. У 
нашому випадку необхідна „ударна" програма, яка пов'яже різнопланові заходи 
і проекти за допомогою причинно-наслідкових зв'язків, встановить ключові 
індикатори стану індустрії ПП, процедури їх моніторингу та заходи по 
виправленню відхилень руху від планової траєкторії. 

Головними індикаторами можуть бути „обсяг використання в Україні 
вітчизняної програмної продукції", „обсяг експорту програмної продукції та 
послуг", та інші макроекономічні показники. 

Важливим є питання оцінки і контролю виконання науково-технічної 
програми. Існуючі регламенти часто не дозволяють досягти запланованих у 
програмах результатів. Державна статистична звітність недостатньо 
характеризує стан у галузі розроблення ПП як за номенклатурою показників, 
так і за обсягом охоплення компаній та організацій-розробників ПП. Тому 
разом з підвищенням рівня організаційної роботи по контролю виконання 
програм, модернізацією статистичної звітності, як інструмент оперативного 

моніторингу необхідно використовувати маркетингові дослідження стану 
безпосереднього об'єкту проведення державної політики - індустрії та ринку 
ПП. Така практика використовується у країнах з розвиненими ІТ. Маркетингові 
дослідження починають практикувати професійні громадські організації і в 
Україні. 

Програмно-цільовий характер програмі нададуть розроблення та 
використання як інструменту її моніторингу моделі індустрії програмної 
продукції. В основу такої моделі може бути покладена концепція системи 
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збалансованих показників з різними джерелами наповнення її бази даних - 
державна статистика, маркетингові дослідження. 

 

3.5.2. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми 

та обґрунтування оптимального варіанта 

Який статус України на міжнародному ринку ПП? Незважаючи на те, що в 
Україні фактично не проводилась державна політика у цьому напрямку, де-
факто вона приймає участь у цих процесах. Нажаль, не як суб'єкт, а як об'єкт 

політики інших держав. 

Україна є реципієнтом обчислювальної техніки, інструментальних засобів 
програмування та навіть прикладних програмних рішень. 

У той же час Україна є донором фахівців та результатів деяких 
фундаментальних досліджень та НДДКР у галузі математики та інформатики, 
які передаються закордонним замовникам безпосередньо виконавцями за 
невелику винагороду. Значна частина замовлень, які отримують аутсорсингові 
вітчизняні компанії, охоплює локалізацію і супровід ПП, кодування програм за 
попередньо розробленими алгоритмами (т. з. «проектна модель»), введення і 
первинну обробку даних та інші послуги невисокого інтелектуального рівня. 
Більш вигідною є т. з. «продуктова модель» (high-end програмування) - повний 
цикл розробки ПП «на замовлення». 

У сфері офшорного програмування Україна не може досягти рівня Індії за 
кількістю зайнятих у галузі людей, які до того ж вільно володіють англійською 
мовою. 

Тому для України в перспективах індустрії офшорного програмування 
потрібно розглядати дві стратегії (ці стратегії активно пропагуються венчурною 
інвестиційною компанією ТЕХІНВЕСТ). 

Стратегія-мінімум: від продажу часу кваліфікованої робочої сили до 

продажу знань. 

Вітчизняним експортерам потрібно займати вузькопрофесійні ринкові ніші 
з високою часткою створюваної доданої вартості. В компаніях необхідно 
нарощувати потенціал проектних команд унікальної кваліфікації, які 
володіють знаннями про бізнес-процеси клієнта, здатних запропонувати йому 
готові «рішення» й власні ноу-хау, а не дешевшу, ніж у конкурентів, робочу 
силу. 

Для отримання замовлень українські компанії повинні задовольняти 
наступним критеріям: високий фаховий рівень персоналу, вагомі рекомендації, 
якість та зрілість виробництва й менеджменту, чисельність кадрів, 
інфраструктура, конкурентна ціна. 

Стратегія-максимум: від продажу інтелектуальних послуг до продажу 
технологічних продуктів. 

Найбільш вигідним експортним напрямком є розроблення та продаж на 
міжнародному ринку прикладних ПП з використанням реалізованого в них 
вітчизняного ноу-хау (наприклад, програмне забезпечення медичної 
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діагностики, підтримки наукових досліджень різних напрямків та інших 
інтелектуальних застосувань). 

Прикладом для України може бути ізраїльська модель, згідно з якою центр 
НДДКР працює у своїй країні, а представництва по збуту продукції та послуг - 
за кордоном. В успіху цієї моделі велику роль відіграють венчурні інвестиційні 
компанії та ефективна державна політика. Це якісно змінило структуру 
економіки Ізраїлю, Фінляндії, Південної Кореї, США -більше 50% експорту цих 
країн складають інтелектуально місткі продукти та послуги, а також підвищило 
рівень національної освіченості, якості продукції та продуктивності праці. 

Потрібно використовувати обидві стратегії, але державна політика повинна 
бути орієнтована на підтримку компаній, які реалізовують стратегію-максимум. 

Магістральний же шлях розвитку програмної інженерії в Україні — 

створення повноцінної вітчизняної індустрії з охопленням всіх напрямів 
застосування та етапів життєвого циклу ПП, індустріалізації всіх видів 
забезпечення діяльності галузі. Насичення вітчизняною ПП внутрішнього 
ринку дозволить більш ефективно вирішувати проблеми інформатизації 
суспільства, забезпечити виконання оборонних замовлень та розроблення 
критичних технологій, досягти значних економічних результатів (збільшити 
доходи компаній-розробників ПП і надходження до бюджету країни), 
підвищити зайнятість у сфері високих технологій та вирішувати ряд інших 
соціальних проблем. 

У той же час повноцінна вітчизняна індустрія ПП дозволить більш 
ефективно реалізувати і свій експортний потенціал, що також дасть значний 
економічний та соціальний ефект, та утвердити міжнародний імідж України, як 
країни з розвиненими високими технологіями. 

 

3.5.3. Шляхи розв'язання проблеми 

Для гармонізації чинного законодавства у сфері інтелектуальної власності 
на законодавчому рівні потрібно визначитись з вибором парадигми - теорії 
права власності чи теорії виключних прав, після чого навести системний 
порядок в нормах чинних законів у галузі інтелектуальної власності, у першу 
чергу тих, які регулюють авторське право розробників комп'ютерних програм, 
їх відносини з роботодавцями, а також запровадити організаційно-правові 
механізми їх використання. 

Податкова, фінансово-кредитна та інвестиційна політика держави 
повинна стимулювати розроблення ПП як вид діяльності та реінвестування 
доходів компаній-розробників ПП у свій розвиток. У цьому напрямку можливі 
такі заходи, як зниження ставки соціальних податків для підприємств-
розробників ПП, доля витрат яких на оплату праці в собівартості продукції чи 
послуг перевищує 50%; звільнення від оподаткування експортних доходів від 
продажу ліцензій за використання ПП, розробленої в Україні, та ін. 

До програм вищих навчальних закладів (ВНЗ), які готують фахівців у 
галузі ІТ, необхідно ввести дисципліни з моделювання та реінженірингу бізнес-
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процесів, конструювання ПП та менеджменту якістю, стандартизації у галузі 
програмної інженерії, маркетингу, проектного та організаційного менеджменту, 
а до програм ВНЗ юридичного профілю - курси з правового регулювання 
відносин суб'єктів індустрії ПП, яка функціонує в умовах ринку. Кардинальне 
вирішення проблеми підготовки фахівців для індустрії програмної продукції 
полягає в розробці та впровадженні у ВНЗ нового напряму навчання - 
„програмна інженерія" (software engineering). 

Необхідно забезпечити пряме введення в дію в Україні декількох десятків 
міжнародних стандартів у галузі програмної інженерії. 

Необхідно створити умови для ефективного функціонування добровільної 
сертифікації ПП, а в критичних застосуваннях (медицина, транспорт, фінанси 
та ін.) ввести обов'язкову сертифікацію ПП. 

Програмні продукти є віртуальними об'єктами, що обумовлює великий 
відсоток неуспішних проектів їх створення (низька якість ПП, порушення 
строків реалізації проектів, перевищення бюджетів проектів). Як свідчить 
світова статистика, тільки 28% програмних проектів у 2000 році були 
успішними. Тому у останнє дисятиріччя було усвідомлено, що проблема 
знаходиться за межами технологій, шлях її вирішення - в покращенні 
організації процесів створення ПП. З урахуванням цього для забезпечення 
якості ПП необхідно стимулювати створення в компаніях-розробниках систем 

менеджменту якістю (СМЯ) відповідно до вимог стандарту ISO 9001-2000, в 
основу якого покладений процесно-орієнтований підхід. Від сертифікації ПЗ і 
ПП необхідно переходити до сертифікації СМЯ. Компаніям, зацікавленим у 
підвищенні своєї конкурентоздатності на міжнародному рівні, потрібно 
запроваджувати проектний та організаційний менеджмент згідно так званих 
„моделей технологічної зрілості". 

Комплекс заходів з науково-технологічного напрямку та у сфері підготовки 
фахівців сприятиме переходу від мануфактурного виробництва програмних 
засобів до індустріального виробництва програмних продуктів. 

Крім заходів, що чинять інтегральну дію на об'єкт державної політики - 
розвиток законодавства, податкової політики, освіти та ін., важливим є 
стимулювання діяльності, пов'язаної з розробленням ПП, на географічно 
обмежених територіях із спеціальним статусом - в технопарках, технополісах, 
кластерах та інших інноваційних структурах. До таких структур повинні 
входити не тільки науково-дослідні організації та компанії-розробники ПП, а й 
маркетингові, юридичні, видавницькі, виставкові та інші компанії, які 
займаються сервісним обслуговуванням інноваційної структури. У такому 
випадку буде проявлятись синергетичний ефект за рахунок підвищення 
інформованості, швидкості виконання бізнес-процесів, зниження собівартості 
продукції та послуг, підвищення конкуренції. 

Каталізатором розвитку ІТ-галузі можуть бути також міжнародні 
технологічні компанії. Для цього держава повинна створити відповідні умови їх 
діяльності - законодавчо захистити їх інвестиції, трансфер технологій, 
стимулювати діяльність таких компаній в Україні проведенням відповідної 
податкової політики. 
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Для швидкої і максимальної реалізації експортних можливостей 
вітчизняної індустрії ПП посольствам та торговим представництвам України 
необхідно проводити активну інформаційну, маркетингову та рекламну роботу 
на закордонних ринках. Інформаційну підтримку такої діяльності можуть 
надавати громадські професійні об'єднання та безпосередньо самі компанії-
розробники ПП. 

 

4. Стратегічні цілі 
Реалізація Програми дозволить: 

- сформувати сучасну індустрію ПП з конкурентоспроможною 
експортною складовою, 

- збільшити експортні надходження коштів, 
- підвищити рівень диверсифікації вітчизняного експорту, 
- збільшити податкові надходження від діяльності компаній-
розробників ПП, 
- створити для молодих спеціалістів велику кількість 
робочих місць у високотехнологічній галузі економіки, 

- сприяти трансформації індустріальної вітчизняної економіки до 
економіки, заснованої на знаннях. 

 

5. Комплекс заходів, завдань і цільових проектів 

Мета Програми - створення в Україні самодостатньої ефективної індустрії 
програмної продукції з конкурентоспроможною на світовому ринку 
експортоорієнтованою складовою. Заходи і завдання Програми повинні 
охопити наступні напрями: 

- вдосконалення   правових   та   організаційних   засад   
функціонування   індустрії програмної продукції в умовах ринкової 
економіки; 

- розвиток економічних умов функціонування галузі; 
- підтримка виходу на зовнішні ринки малих та середніх підприємств-
експортерів 
ПП; 

- розвиток науково-технологічної інфраструктури галузі; 
- модернізація системи підготовки фахівців для індустрії програмної 
продукції; 
- маркетингова діяльність на міжнародному ринку. 

У Додатку 1 наведені заходи і завдання Програми, їх виконавці на рівні 
органів виконавчої влади, строки виконання та орієнтовні обсяги фінансування. 

 

6. Фінансове та ресурсне забезпечення програми 

6.1 Фінансові ресурси 

Необхідні для виконання Програми фінансові ресурси повинні 
використовуватись на підтримку виходу на зовнішні ринки малих та середніх 
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підприємств-експортерів ПП, розвиток законодавчої бази, модернізацію освіти, 
оновлення бази стандартів та організаційне забезпечення виконання Програми. 
За попередніми оцінками загальний обсяг бюджетних коштів на фінансування 
Програми складає 40 млн. грн. (10 млн. грн. щорічно) у варіанті Програми, який 
передбачає грантове часткове фінансування витрат підприємств-експортерів 
ПП з виходу на зовнішні ринки і отримання ринкових знань і навичок. Без 
фінансування цих заходів бюджетне фінансування Програми складає 12 млн. 
грн. 

Програма носить координаційний характер, тому ряд заходів, в основному 
організаційних, повинен виконуватись відповідними відомствами у рамках 
своїх бюджетів. 

Найбільш витратним напрямом Програми є «Підтримка виходу на зовнішні 
ринки та розповсюдження знань і навичок у малих та середніх підприємств-
експортерів ПП». Це заходи «прямої дії» на головного суб'єкта індустрії ПП - 
компанії-експортери ПП. Заходи повинні виконуватись у вигляді грантової 
фінансової підтримки компаній на конкурсній основі, умови надання якої 
повинні розроблятись експертними групами із залученням громадських 
фахових організацій і затверджуватись Постановою Кабінету Міністрів 
України. 

Відбір компаній-отримувачів грантів, які надають підприємствам-
експортерам маркетингові, консультаційні послуги та послуги з навчання з 
тематики маркетингу, проектного та організаційного менеджменту, повинен 
виконуватись на відкритій конкурсній основі із залученням до вироблення 
критеріїв відбору громадських фахових організацій. 

У заходах і завданнях Програми на грантову підтримку виходу на зовнішні 
ринки та розповсюдження знань і навичок у малих та середніх підприємств-
експортерів ПП передбачені кошти у розмірі 6 - 7,5 млн. грн. щорічно. 
Фінансова підтримка цього заходу на ефективному для України рівні (5-10 млн. 
дол. США у рік) змінює статус Програми із переважно координаційної на 
бюджетно-витратну. 

Заходи щодо підвищення ефективності бюджетного фінансування 
профільних фундаментальних досліджень і НДДКР повинні забезпечити його 
перехід до грантового механізму, залучення громадських фахових організацій 
до формування політики держзамовлень, орієнтацію тематики досліджень на 
актуальні перспективні напрямки. 

Існує серйозна зацікавленість у фінансовій підтримці заходів та проектів 
Програми з боку вітчизняних провідних ІТ-компаній та їх громадських об' 
єднань. 

Прийняття та виконання Програми стимулюватимуть закордонних та 
вітчизняних інвесторів на більш активну діяльність у цій галузі. 

 

6.2 Матеріально-технічні ресурси 

Програма не потребує спеціального матеріально-технічного забезпечення. 
Компанії-розробники ПП інвестують власні кошти в основні засоби 
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виробництва індустрії обчислювальну техніку та технологічне програмне 
забезпечення основної діяльності. 

 

6.3 Трудові ресурси 

Головна ідея Програми - більш ефективне використання існуючих 
трудових ресурсів, модернізація та розвиток системи підготовки фахівців для 
галузі. 

Виконання Програми повинно забезпечити також створення близько 50-
100 тис. додаткових робочих місць. 

 

7. Очікувана ефективність та термін виконання Програми 

7.1 Економічні результати 

Головним економічним результатом виконання Програми повинно бути 
кардинальне збільшення обсягів виробництва ПП. Як індикатори можуть бути 
заплановані досягнення обсягів виробництва індустрією програмної продукції у 
2011 році 1,3% внутрішньо-валового продукту (ВВП) України та обсягу 
розробок та послуг на експорт близько 12 млрд. грн. 

Значення першого показника може бути досягнуто при умові щорічного 
збільшення обсягів розробок ПП для потреб внутрішнього ринку на рівні, 
вдвічі більшому, ніж прогнозоване зростання ВВП. 

Значення другого показника може бути забезпечено збереженням 
досягнутого в останні роки щорічного 50% зростання обсягів продажів ПП та 
послуг на експорт. Утримати такий приріст еволюційним шляхом (при 
консервації існуючої податкової, кредитно-фінансової та інвестиційної 
політики) неможливо. Цей показник, на відміну від першого, не залежить від 
загальної динаміки зростання економіки. Він грає роль стимулюючого фактору 
для економіки і забезпечується ефективною державною політикою. 

Досягнення 1,3 % загального обсягу розробок ПП у структурі ВВП 2011 
року (збільшення у порівнянні з 2006 роком у 6,1 рази) буде свідчити про 
серйозні структурні зрушення в економіці на користь інтелектоємних її 
складових. 

Виконання Програми дозволить компаніям-розробникам ПП отримати 
значні надходження на легальній основі з відповідними відрахуваннями у 
державний бюджет та інвестиціями у свій розвиток. Це сприятиме 
диверсифікації вітчизняного експорту, зниженню ризику різких коливань 
торгівельного та платіжного балансу країни. 

Виконання Програми забезпечить створення близько 50-100 тис. нових 
робочих місць, в першу чергу для молоді, у галузі високих технологій, 
сприятиме зменшенню «відтоку мізків» з країни. 
Розвиток індустрії ПП сприятиме побудові в Україні інформаційного 
суспільства. Розрахунок    прогнозних    значень    обсягів    виробництва    ПП    
-    індикаторів Програми - наведений у Додатку 2. 
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7.2 Розрахунок бюджетної ефективності Програми 

Бюджетна ефективність розглядається як відношення очікуваного приросту 
податкових надходжень за вирахуванням бюджетних витрат на виконання 
програми до бюджетних витрат . 

Для виконання розрахунків використані наступні сценарії розвитку 
індустрії ПП: 
а) у якості "інерційного" сценарію, який передбачає консервацію 

існуючого стану з практично відсутньою державною підтримкою індустрії, 
використаний сценарій зростання обсягів ПП на внутрішньому ринку на рівні 
зростання ВВП, зменшення темпів росту обсягів експорту послуг з розроблення 
ПП з 50% у 2005 р. до 30% у 2011 р., а також збереження долі "тіньового" 
експорту у розмірі 60% від його реального обсягу. 

б) у "базовому" сценарії, пов'язаному з виконанням Програми, 
передбачається темп зростання обсягів ПП на внутрішньому ринку, у 2 рази 
вищий, ніж ВВП, збереження темпів зростання обсягу експорту ПП на рівні 
50% та поступове зниження долі тіньового експорту ПП до 25% у 2011 р. 

в) у "песимістичному" сценарії, у якому Програма буде виконуватись у 
менш сприятливій економічній і політичній кон'юнктурі із збереженням 
близького до існуючого. 

При розрахунку бюджетної ефективності використана методика, 
застосована у Програмі сприяння експорту програмного забезпечення, 
прийнятій у Російській Федерації рівня податків, передбачається зростання ПП 
на внутрішньому ринку на рівні зростання ВВП, зниження темпів збільшення 
експорту ПП до 40% у 2011 р. і стабілізацією долі "тіньового" експорту 
починаючи з 2008 р на рівні 45% від фактичного обсягу. 

Вихідні дані для розрахунку бюджетної ефективності по "базовому" і 
"песимістичному" сценаріях, а також результати розрахунків наведені у 
Додатку 3. 

Розрахунки виконані для варіанту Програми, який передбачає грантове 
часткове фінансування витрат підприємств-експортерів ПП з виходу на 
зовнішні ринки і отриманню ринкових знань і навичок. 

Як видно з результатів розрахунків, бюджетна ефективність Програми у 
різні роки згідно з "базовим" сценарієм складе   від 19,3% до 93,7%, згідно з 
"песимістичним» від 8,6% до 
41,6%. 

У розрахунках бюджетної ефективності врахована тільки одна складова 
економічного ефекту - очікуваний приріст податкових надходжень від 
зниження рівня «тіньової» складової експорту ПП та послуг. Врахування тільки 
цієї складової економічного ефекту показує, що бюджетні витрати на 
реалізацію Програми будуть компенсовані за рахунок бюджетних надходжень 
навіть якщо доля "тіньового" експорту знизиться тільки на 15% у випадку 
реалізації "песимістичного" сценарію у порівнянні з "інерційним". 
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7.3  Соціальний ефект 

Буде створена велика кількість нових робочих місць, у першу чергу для 
молоді, у галузі високих технологій. 

Розвиток індустрії ПП буде сприяти побудові в Україні інформаційного 
суспільства. 

 

7.4 Політичний ефект 

Україна займе гідне місце у міжнародному розподілі праці у престижній 
галузі світової економіки. Це дозволить успішно вирішувати і інші політичні і 
економічні завдання у галузі міжнародної політики. 

 

7.5 Термін виконання Програми 

Строки виконання Програми — 2008-2011 рр. Такий термін достатній 
для виконання заходів та проектів Програми, а також спрощує їх гармонізацію з 
іншими відомчими програмами та проектами. 

 

8. Механізм управління та контролю за ходом виконання Програми 

Для забезпечення ефективного виконання Програми необхідно: 
- визначити орган управління у системі виконавчої влади, 

відповідальний за реалізацію Програми; 
- створити при Кабінеті Міністрів України міжвідомчу комісію (робочу 

групу) , до якою повинні увійти представники МОН України, Мінтрансзв'язку 
України, Мінпромполітики України, МЗС України, НАН України та 
представники громадських фахових організацій; 

- створити експертні групи за напрямами Програми, до яких повинні 
увійти представники зацікавленних міністерств і відомств, громадських 
фахових організацій, компаній-розробників ПП та окремих експертів. 

Важливим є питання оцінки і контролю виконання науково-технічної 
програми. Існуючі регламенти часто не дозволяють досягти запланованих у 
програмах результатів. Державна статистична звітність недостатньо 
характеризує стан у галузі розроблення ПП як за номенклатурою показників, 
так і за обсягом охоплення компаній та організацій-розробників ПП. Тому 
разом з підвищенням рівня організаційної роботи по контролю виконання 
програм, модернізацією статистичної звітності, як інструмент оперативного 

моніторингу необхідно 

використовувати маркетингові дослідження стану безпосереднього об'єкту 
проведення державної політики - індустрії та ринку ПП. Така практика 
використовується у країнах з розвиненими ІТ. Маркетингові дослідження 
починають практикувати професійні громадські організації і в Україні. 

Програмно-цільовий характер програмі надасть розробка та 
використання в якості інструменту її моніторингу моделі індустрії програмної 
продукції. В основу такої моделі може бути покладена концепція системи 

збалансованих показників із різними джерелами наповнення її бази даних - 
державна статистика, маркетингові дослідження. 
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Модель повинна охоплювати макроекономічні характеристики індустрії 
ПП, характеристики умов, у яких функціонує індустрія ПП, характеристики 
ринку ПП, показники заходів по підвищенню технологічного рівня галузі, 
підвищення ефективності підготовки фахівців. 

Характеристики повинні бути виражені у максимально конкретній, бажано 
у кількісній формі. 

У моделі повинні бути встановлені конкретні значення індикаторів та 
причинно-наслідкові зв'язки між заходами, проектами та індикаторами. 

Визначення показників у конкретній формі та наявність причинно-
наслідкових зв'язків між ними дозволяють здійснювати ефективний моніторинг 
виконання заходів, спрямованих на досягнення показників у часовому розрізі, 
як того вимагає законодавство у галузі державних цільових науково-технічних 
програм, та розробляти оперативні коригувальні заходи по виконанню завдань і 
проектів Програми. 

 
 

 Хід виконання роботи 

 
1. Ознайомитись із теоретичними відомостями. 
2.  Проаналізувати положення програми розвитку програмної інженерії в 

Україні за такими пунктами: 
2. Загальний стан розвитку індустрії програмної продукції України, 

використання виробничого потенціалу 

3-3.2.  Головні проблеми розвитку галузі та шляхи їх розв’язання 

3.3. Аналіз державної політики 

3.4. Закордонний досвід 

3.5.2. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв’язання 

проблеми та обґрунтування оптимального варіанта 

3. Порівняти сучасний стан розвитку програмної інженерії в Україні. 
4. Оформити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №2 
Тема: АНАЛІЗ РИНКУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ОСНОВІ 

МОЖЛИВОСТЕЙ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМІСТІВ У ВІЛЬНІЙ СИСТЕМІ 
ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ “ФРІЛАНС” 
 

Мета заняття: одержання навичок пошуку роботи на ринках аутсорсингу та 
фрілансу. 

 

Загальні відомості 
Аутсорсинг - угода, згідно з якою замовник доручає підряднику виконати 

певні завдання, зокрема, частину виробничого процесу або повний виробничий 

процес, надання послуг щодо підбирання персоналу, допоміжні функції.  
Термін "аутсорсинг" також використовують, якщо підрядник здійснює 

допоміжну діяльність, і не залежить від того, чи виконують такі завдання на 
ринкових умовах. Замовник і підрядник можуть бути розташовані в межах 

однієї економічної території чи в різних економічних територіях. Фактичне 
місцезнаходження не впливає на класифікацію цих суб'єктів.  

Фрілансер (англ. freelancer - вільний найманець; в переносному значенні - 
вольний художник) - людина, що виконує роботу без укладання 

довгострокового договору з роботодавцем, найманий тільки для виконання 

певного переліку робіт (позаштатний працівник).  

Будучи поза постійним штатом якої-небудь компанії, фрілансер може 
одночасно виконувати замовлення для різних клієнтів. Фрілансер найчастіше 
сам пропонує свої послуги через Інтернет. Фріланс особливо поширений в 

таких областях діяльності, як комп'ютерне програмування та дизайн у всіх його 

проявах (реклама, веб-дизайн, дизайн інтер'єру тощо), різного роду 

консультаційна діяльність. 

Ринок фріланс - послуг в даний час вже досить розвинений в Європі та 
Америці і стрімко розвивається у Росії,  Україні та інших країнах СНД. Це 
сприяє залученню все більше нових талановитих учасників цього процесу. 

З’являється багато приватних осіб і організацій, що готові до співпраці на 
віддаленій основі на засадах фріланс – послуг. 
 Є досить багато сайтів, що подають інформацію про фріланс. Одним з 
таких сайтів є  ФрілансГід (http://freelancegid.ru). 

ФрілансГід - це сайт про фріланс (можливості та способи віддаленої 
роботи у Інтернет), що в основному орієнтований на фрілансерів-початківців.  

Фріланс робота  

Фріланс не має нічого спільного з отриманням грошей за кліки по 

посиланнях, переглядом пошти та участю в платних опитуваннях. На цьому 

можна заробити тільки копійки.  
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Успіх у фрілансі залежить не тільки від вашого професійного рівня у 

вибраній області. На цьому ринку праці досить висока конкуренція, тому ви 

повинні вміти добре подати (презентувати) себе, робити собі якісну рекламу, 

виділятися з натовпу. 

 Робота фріланс - це пошук та виконання різних замовлень для клієнтів 

через Інтернет . Ви шукаєте замовника і якщо він вибирає вас серед інших 

претендентів, ви виконуєте замовлення, отримуєте гроші. 
Біржі фріланса 

Існують спеціальні біржі фріланса, на яких замовники розміщують свої 
пропозиції про роботу (замовлення), а фрілансери подають на них заявки. Для 

отримання можливості пошуку фріланс роботи на таких біржах фріланцер 

повинен зареєструвати себе. Реєструватись доцільно відразу на декількох 

біржах, щоб підвищити шанси на отримання роботи, і регулярно перевіряти 

надходження нових замовлень. Існують також закриті біржі фріланса, які 
приймають до реєстрації тільки досвідчених учасників з напрацьованим 

портфоліо. Кандидати на таких біржах проходять певну перевірку (тестування) 

для підтвердження свого фахового рівня. 

На одне замовлення може бути подано кілька десятків заявок. Природно, 

замовник обере того кандидата, який йому найбільше підійде. Критерієм, за 
яким замовник обирає виконавця, є рейтинг виконавця, подане ним якісне 
резюме, портфоліо тощо. 

Перелік деяких бірж фріланса, що працюють у країнах СНД: 

www.weblancer.net 

www.free-lance.ru 

www.freelance.ru 

www.dalance.ru 

www.webpersonal.ru 

www.netlancer.ru 

www.free-lancers.net 

www.freelancehunt.com 

www.freelancerbay.com 

www.j2j.ru 

www.dowork.ru 

www.telejob.ru   

www.free-lancer.ru   

revolance.ru   

До реєстрації через пор фоліо 

www.freelancejob.ru   

www.copylancer.ru   
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Рис. 2.1. Інтернет біржа Веблансер 

 

Зарубіжні біржі фріланса. Природно, існують відмінності між 

російськомовними та зарубіжними сервісами. Зза кордоном набагато раніше 
стали займатися фрілансом, ніж в країнах СНД, і цей ринок праці у них більш 

усталений. Рівень оплати у них вище, ніж країнах СНД, причому досить часто 

використовується погодинної спосіб оплати праці, що, напевно, більш 

справедливо, ніж отримувати гроші тільки за фактом виконання замовлення. 

Зарубіжні біржі фріланса мають набагато більш високі гарантії оплати. За 
кордоном використовують систему системами безпечних угод. Прикладом 

може слугувати біржа online odesk  (www.odesk.com). 

На odesk використовується як оплата за результат, так і погодинна 
оплата. У деяких випадках Вам буде запропоновано встановити на комп'ютер 

спеціальну програму, яка відправляє скріншоти з вашого монітора на сервер 

odesk. Це щоб ви не затягнули час виконання робіт. Втім, необов'язково весь 
час бути підключеним до Інтернет, цю “примочку” можна налаштувати так, 

щоб вона працювала в режимі offline, а при першому підключенні до мережі 
відправляла результат. 

Щоб виконувати замовлення потрібно володіти іноземною мовою. 

Використовувати online-перекладачі на кшталт Google Translate - можна, але не 
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дуже надійно, тому що вони можуть не розуміти професійних термінів, значень 
в контексті. 

 Не треба судити про якість біржі за її дизайну. За кордоном оформленню 

надають мало значення. Також вас може здивувати малозрозуміла система 
навігації на деяких ресурсах. Це теж нормально, з часом до цього звикнете. Не 
треба боятися працювати на зарубіжному ринку фріланса - спробуйте, у вас 
повинно все вийти. 

Портфоліо фрілансера 

Портфоліо - це найважливіший фактор у залученні замовника. Портфоліо 

у фрілансі повинен відображати трудовій досвід (перелік розроблених проектів) 

в офлайні - чим більше досвід роботи, тим привабливіше ви здаєтеся для 

роботодавця. Не сподівайтеся отримати серйозне замовлення, якщо у вас пусте 
портфоліо.  

Для створення портфоліо існують такі правила: 
1. Якщо у вас вже є досвід і накопичено ряд проектних робіт, то не треба 

відправляти їх усі у портфоліо. Відбирайте тільки кращі роботи, які 
потенційному замовнику розкриють, що ви майстер з обраних напрямків 

фрілансу.  

2. Портфоліо не повинно бути статичним - у міру появи у вас більш якісних 

робіт, додавайте їх і видаляйте найгірші. Ваше портфоліо повинне 
розвиватися разом з вами. 

3. Потрібно також враховувати порядок розташування робіт у портфоліо. 

Ставте на перше місце кращі зразки, менш успішні - в кінець. Навряд чи 

замовник стане переглядати весь портфоліо (особливо якщо там 

накопичилося вже багато робіт). 
4. Якщо Ви починаючий фрилансер, то зверніть увагу на таке: 

-  можна включайте у портфоліо ще невидані роботи, проекти тощо, які 
були зроблені для самого себе. Це дасть можливість потенційному 

замовнику отримати уявлення про ваш потенціал. Показуйте тільки 

дійсно якісні роботи! 

-  намагайтеся якісно виконувати перші замовлення, нехай навіть 
маленькі. Створюйте образ відповідального професіонала, працюйте на 
ім'я, яке потім буде працювати на вас. По мірі накопичення робіт 
доповнюйте портфоліо.  

5. Складайте зрозумілі описи до кожної роботи в портфоліо. Чим швидше 
замовник знайде те, що йому потрібно, тим краще для вас. 

Оплата за виконану роботу у фрилансі 
Для цього широко використовуються системи на основі електронних 

грошей. Для того щоб використовувати ці системи для платежів через Інтернет, 
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потрібно підключитись до якоїсь з них. Тобто встановити на своєму комп’ютері 
клієнтське програмне забезпечення, необхідне для роботи з системою; відкрити 

за допомогою цього ПЗ у системі свій рахунок; та ввести на нього гроші 
(наприклад, з передоплаченої картки).  В Україні функціонують такі системи на 
основі електронних грошей, як: «Інтернет.Гроші» — www.imoney.com.ua; 

Webmoney — www.webmoney.com.ua. 

  

 
 

Рис. 2.2. Система на основі електронних грошей Інтернет.Гроші 
 

Обман і шахрайство у фрілансі 
  Інтернет - це широке благодатне поле для різного роду шахрайств.  

Всі шахрайства, які існують зовні Інтернет, спокійно можна перенести і 
туди. Тому принципово нових способів обману в Мережі немає. Адже вони – 

лише варіанти старих і давно відомих, а Інтернет просто дає їм друге життя. 

Самі злісні обмани підстерігають людей, які, як їм здається, вкладають свої 
гроші в законне і прибуткове підприємство, а насправді сколочують капітал для 

аферистів, що втягнули їх в цю справу. 

Згідно класифікації Федеральної комісії за торгівлею США (FTC) 

виділяють наступні види шахрайства, представлені далі по ступеню 

розповсюдження (шкала «найбільш поширені – найменш поширені»): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

Перше місце згідно рейтингу FTC по популярності серед шахраїв займає 
піраміда, яка частенько подається як «законна» тактика маркетингу. 

Потім слідують шахрайські пропозиції товарів і послуг з так званих 

«викидних» цін, що виражається в наступному: клієнт платить гроші і не 
отримує ні чого. 

Окрім цього необхідно звернути увагу на обмани з комп'ютерами і 
програмним забезпеченням, аналогічні попереднім. 

Ще одним з видів шахрайства є наміри надання неіснуючих ділових 

можливостей, включаючи різноманітні види роботи і бізнесу, у тому числі і у 

фріланс. Це так звана «вигідна» робота вдома. 
Основний обман у фрілансі - це неоплата замовником виконаної роботи. Є 

й інші ризики.  

Як уникнути фрілансеру шахрайства 

 По-перше, є кілька ознак, за якими можна визначити потенційного 

замовника-шахрая: 

1. Неадекватний стиль переговорів. Замовник намагається прийняти 

нарочито дружній тон або ж трохи нахабно розмовляє з вами. Або ж критикує 
ваші роботи, дорікає у непрофесіоналізмі, але при цьому наполегливо нав'язує 
роботу, намагаючись таким чином збити ціну або взагалі отримати 

безкоштовну послугу.  Або навпаки, зображує надмірну люб'язність, 

захоплюється вашим талантом, розкидає похвали, намагаючись втертися в 

довіру. Спілкуйтеся з адекватними людьми. Серйозний замовник завжди 

звертається на «Ви» і представляється при знайомстві. 
2. Замовник намагається обмежити способи зв'язку, залишаючи тільки 

поштовий ящик або номер ICQ. Особливо слід насторожитися, якщо цей ящик 

створений пару днів тому. Це пов’язано з тим, що Ви можете виявите негативні 
відгуки про чесність цієї людини. Звертайте увагу на рейтинги замовників на 
біржах. Високий рейтинг - знак того, що замовник дорожить репутацією і 
оплачує виконані замовлення. 

3. Якщо ви спробуєте заговорити з шахраєм про передоплату, він, 

швидше за все, відмовиться з вами працювати.  

  

Запобіжні заходи які потрібно вживати вже у процесі роботи над 

замовленням, щоб уникнути шахрайства: 
 1. Самий логічний і дієвий спосіб - працювати за передоплатою. У всіх 

фрілансерських блогах і на тематичних сайтах неодмінно дається порада: беріть 
передоплату. На жаль, для будь-якого замовника передоплата - це теж ризик. 

Трапляється, що і замовників кидають, взявши передоплату і не виконавши 

роботу. Тому замовники неохоче йдуть на угоду з передоплатою. Природно, що 
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чим вище репутація фрілансера, тим більше у нього шансів отримати аванс. 
Якщо ви новачок, але у вас вже є більш-менш серйозне портфоліо, ряд 

позитивних відгуків, то ви теж, в принципі, можете претендувати на 
передоплату. Але в цілому, відсоток угод з передоплатою невеликий. Навіть 
замовник з німбом над головою не хоче ризикувати - це факт. 
 2. Альтернатива передоплаті - розбиття роботи на частини і оплата цих 

частин у міру здачі замовнику. Переваги цього способу очевидні. По-перше, 
замовник нічим не ризикує. Якщо йому не подобається, як ви виконали першу 

частину роботи, він відмовляється з вами співпрацювати і його грошики 

залишаються при ньому. По-друге, для фрілансера це теж вигідно: якщо 

замовник відмовляється платити, можна просто кинути роботу над проектом. 

Перший етап роботи повинен бути невеликим за обсягом, щоб недобросовісний 

замовник не зміг скористатися плодами вашої праці, ну або хоча б ви витратили 

мінімум часу на цю людину. 

 3. Використання сервісу безпечних угод. Така послуга надається майже 
на кожній фріланс-біржі. Також існують сторонні сервіси. Суть методу їх 

роботи в тому, що замовник і фрілансер укладають договір, на рахунок сервісу 

замовником перекладається сума оплати замовлення і заморожується. Якщо 

фрілансер виконує роботу, ці гроші переводяться йому, якщо ні - повертаються 

замовнику. Природно, за свої послуги такі онлайн-служби беруть певний 

відсоток від суми угоди, наприклад на SafeDeal це 3%. 

 4. Якщо Ви все ж не змогли скористатися вищеописаними методами 

захисту від шахраїв у фрілансі, то можна спробувати наступні «народні» 

способи: 

- Якщо Ви готуєте якісь зображення, помістіть на них якийсь 
напівпрозорий текст, так звані ватермаркі. Або відправте замовнику у низькій 

роздільній здатності для попереднього ознайомлення. Це дасть замовнику 

можливість побачити результат, але він не зможе його використовувати без 
Вашої згоди. 

- Якщо ви працювали з текстом, відішліть замовникові варіант, в якому 

відсутня кожен другий абзац, або просто шматок тексту. 

- Можна відіслати демонстраційну версію програми. 

- Сайт можна розміщати на своєму хостінгу, для попереднього тестування 

замовником, а передавати готовий результат тільки після оплати. 

Найголовніше: якщо ви збираєтеся застосовувати таку техніку захисту від 

обману, обов'язково попередьте замовника про це заздалегідь!  
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Хід виконання роботи 

1. Ознайомитись із теоретичними відомостями. 

2.  Ознайомитись із Біржами фріланса. 

3. Виконати аналіз типових замовлень Біржами фріланса. 

4. Здійснити кількісне оцінювання появи типових замовлень на Біржах 

фріланса за фіксований період часу. Пошук інформації по 3-4 типовим 

замовленнях здійснити на трьох Біржах фріланса 
5.  Скласти таблицю такого вигляду 

 

№ 

п/п 

 

Назва 
Біржі фріланса 

Типове замовлення Кількість 
замовлень 

Кількість 
відгуків 

виконавців 

1 2 3 4 5 

     

 

6. Після заповнення таблиці зробити висновок про те, яким типовим 

замовленням на Біржах фріланса Ви надаєте перевагу та обґрунтувати свій 

вибір. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3 
Тема: РОЗРОБКА СПЕЦИФІКАЦІЇ СИСТЕМНИХ ВИМОГ (СВ) В 

ПРОЦЕСІ ПРОЕКТУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ (ПЗ) 

 

Мета: вивчити наступні питання: 

1. Розглянути основні етапи та артефакти процесу розробки ПЗ за методологією 

RUP (Rational Unified Process) 

2. Згідно стандарту RUP розробити специфікацію СВ в вигляді  

структурованого текстового опису для наданої предметної області. 

 

Загальні відомості 

1. Rational Unified Process (RUP) – стисла характеристика RUP є 

результатом об єднання підходів Rational Approach та Objectory Process, яке 

відбулося після злиття у 1995 році компаній Rational Software і Objectory AB 

(створеної Іваром Якобсоном). Можна також стверджувати, що RUP поєднує в 

собі найбільш позитивні риси інших методологій проектування, зокрема таких 

як каскадна та спіральна моделі життєвого циклу розробки ПЗ [1-3]. 

Основним принципом RUP є принцип ітеративної розробки (iterative 

development), в рамках якої розробка ведеться у вигляді короткочасних міні-

проектів фіксованої тривалості (наприклад по 4 тижні), які називаються 

ітераціями (iteration). Кожна ітерація складається із власних фаз аналізу вимог, 

проектування, реалізації, тестування, інтеграції та створенням робочої системи 

(рис 3.1).  
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Рис.3.1 – Фази ітеративного процесу RUP 

 

Такий ітеративний цикл базується на постійному розширенні і доповненні 

ПЗ в процесі кількох ітерацій з періодичним зворотнім зв’язком і адаптацією 

додаткових компонентів до існуючого ядра програмної системи (ПЗ), що 

розробляється. 

В рамках RUP робота над проектом ПЗ включає 4 основні фази, дві перші з 

яких ми розглянемо більш детально: 

1) Початок (Inception) – визначення мети, доцільності та технічної 

можливості виконання проекту розробки ПЗ. При цьому такж мають бути 

визначеними (рис.3.2 ): 
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Рис. 3.2 – фаза Початку (Inception). 

1. Коло осіб, які зацікавлені в цьому проекті та перелік їх основних СВ; 

2. Словник (глосарій) проекту; 

3. На підставі цього - загальна концепція побудови системи; 

4. Перелік варіантів альтернативних системних архітектур (candidate 

architectures) для ПЗ; 

5. Опис можливих методів тестування ПЗ, що розробляється (тобто план 

дій щодо визначення коректності побудованої ПЗ). 

Ці проектні документи мають бути представлені у відповідній 

структурованій 

формі (див. п. 2). 

2) Розвиток (Elaboration) – формування детального проекту ПЗ. Для цього на 

підставі результатів першого етапу мають бути: 

- визначено основний варіант системної архітектури ПЗ; 

-  детально розроблені всі основні прецеденти використання ПЗ (з 

використанням формалізованих нотацій – наприклад, UML, SADT, DFD, ER. 

На цьому етапі проводиться ітеративна реалізація базової архітектури ПЗ, 

створення прототипів найбільш критичних окремих програмних компонентів 
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специфікація всіх необхідних СВ, визначення більш реальних оцінок 

(кількісних метрик) для тестування ПЗ (рис.3.3). 

 

 

Рис. 3.3 – фаза Розвитку (Elaboration) 

RUP передбачає виконання різних видів діяльності, наприклад опис 

прецедентів в рамках визначених дисциплін (disciplines), які називаються 

технологічними процесами (workflow). Дисципліна – це набір видів діяльності 

та пов’язаних з ними артефактів в рамках одного етапу, наприклад аналізу 

вимог. Артефакт (artifact) – будь-який результат виконання певних дій по 

розробці ПЗ: текстова документація, занотована СВ, програмний код, графічне 

зображення, схема БД, тощо. В рамках RUP існує 9 дисциплін (рис. 3.4), з них 6 

основних: 

1) Бізнес-моделювання (Business modeling) – моделювання об єктів 

предметної 

області, моделювання процесів; 

2) Керування вимогами (Requirements) – аналіз вимог, визначення 

прецедентів, 

визначення не системних; 

3) Аналіз і Проектування (Analysis and Design) – визначення архітектури 

ПЗ, бази 
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даних, конфігурації сітки, тощо; 

4) Реалізація (Implementation) – програмування системи але не її 

розгортування; 

5) Тестування (Test); 

6) Розгортання (Deployment). 

А також 3 допоміжні дисципліни: 

1) Керування проектом (Project management); 

2) Керування змінами (Change management); 

3) Середовище (Environment) – інсталяції необхідних засобів, налагодження 

процесу для ПЗ. 

 

Рис. 3.4 – Фази та дисципліни RUP 

 

2. Текстовий формат специфікація СВ 

В контексті методології RUP системні вимоги (СВ) - це весь набір певних 

ц  використання ПЗ, тобто концептуальна модель функціонування 

системи та її оточення. 

ц  (Спб Caпб) – це набір взаємопов’язаних ц , який 

описує використання ПЗ певним  для вирішення однієї із задач. 
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А  (Acрло) - сутність, яка має поведінку: напр., людина (користувач), 

окремий програмний компонент або інша програмна система. 

ц  (Пcбкaоел) – послідовність дій або взаємодій між актором та ПЗ. 

Первинною формою опису прецедентів є текст, який має бути сформованим 

у процесі виявлення СВ (шляхом спілкування із майбутніми користувачами, 

експертами із предметної області тощо). Для подальшої формалізації 

(структуризації) текстового опису прецедентів існує декілька форм: 

•    – неформальний стиль описання. Опис 

прецеденту займає кілька абзаців і охоплює різні можливі сценарії. 

•   – анотація у вигляді одного абзацу. Вона описує тільки 

головний успішний сценарій. 

•   – при такому підході детально описуються всі шаги і 

варіанти розвитку сценарію. 

Найбільш інформативним та корисним для подальшого використання СВ в 

проектуванні ПЗ є розгорнутий опис прецедентів. Він має наступний формат, 

який ми розглянемо на прикладі розробки ПЗ для оформлення продажів товару 

в деякому супермаркеті: 

ПРИКЛАД Опис розгорнутого сценарію за стандартом RUP 

функціональної схеми Веб-ресурсу “Експертне оцінювання на основі 

парних порівнянь” : 

1) Зацікавлені особи прецеденту та їх вимоги: в цій секції опису подається, 

що повинна зробити ПЗ для усіх можливих учасників процесу. 

Наприклад: 

1) Експерт: повинен точно і швидко заповнити дані щодо оцінювання заданої 

характеристики всіх потрібних об’єктів у таблиці основі парних порівнянь; 

надіслати готові результати оцінювання до бази даних. 
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2) Менеджер: повинен отримати показники рангів оцінювання об’єктів, що 

виконали всі експерти; визначає достовірність оцінювання шляхом визначення 

коефіцієнту конкордації. 

Модульна структура програми зображена на рисунку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.5. Функціональна схема Веб-ресурсу “Експертне оцінювання 

 на основі  парних порівнянь”   

Таблиця 3.1  

Призначення програмних модулів  

№ 

з/п 
Позначення Призначення 

1 Модуль1 
Головний модуль. Містить головну веб-сторінку та 

забезпечує перехід з однієї веб-сторінки на іншу 

2 Модуль2 Модуль зворотнього зв’язку 

3 Модуль3 Модуль інформаційної довідки 1 

4 Модуль4 Модуль інформаційної довідки 2 

5 Модуль5 Модуль інформаційної довідки 4 

6 Модуль6 
Модуль формування таблиці основі парних 

порівнянь 
7 Модуль7 Модуль конкордації рангових оцінок експертів 

 

Модуль 1 

Модуль 3 

Модуль 2 

Модуль 5 

Модуль 6 

Модуль 4 

Модуль 7 

БД 
MYSQL 
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2) Користувач ПЗ тобто основний актор цього прецеденту: це 

менеджер, який приймає рішення за допомогою ПЗ, що має бути розроблена. 

3) Передумови прецеденту (preconditions): це перелік подій які  

 виконуватися до початку сценарію поточного прецеденту. Передумови 

не перевіряються у даному сценарії прецеденту, вони вважаються результатом 

успішного виконанням деякого іншого прецеденту.  

Наприклад, це можуть бути наступні умови: 

1) ПЗ має бути активною. 

2) Експерти повинні успішно пройти процедуру аутентифікації в ПЗ. 

4) Основний успішний сценарій: ця секція специфікації описує «сценарій 

успіху». Тобто, дії що призводять до успішного завершення подій в основному 

процесі. 

Наприклад: 

1) ПЗ надсилає повідомлення експертам про необхідність проведення 

оцінювання. 

2) Експерт вводить бали оцінювання характеристики об’єктів з переліку 

менеджера. 

3) ПЗ надсилає повідомлення менеджеру про виконання оцінювання всіма 

експертами.  

4) Менеджер отримує інформацію для прийняття рішення після здійснення 

експертизи всіх експертів. 

5) Розширення основного сценарію або альтернативні потоки: у цій секції 

вказуються всі інші можливі варіанти розвитку подій в ПЗ, які призводять до 

успішного завершення основного сценарію або альтернативні сценарії, що 

приводять до некоректного завершення прецеденту. При цьому після виконання 

обробки усіх можливих розширень прецеденту ПЗ повинна забезпечити 

повернення користувача в основний сценарій, якщо в ПЗ не передбачено 

альтернативний хід подій.  

Наприклад, розширення основного сценарію: 
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Неправильний ідентифікатор оцінювання: 

1) Експерт повторно вводить коректний ідентифікатор (це є точка повернення в 

основній сценарій). 

5) Пост-умови (postconditions): це перелік умов, які завжди повинні 

виконуватися у випадку успішного виконання основного сценарію (тобто коли 

задовольняються інтереси усіх зацікавлених осіб із п.2). 

Наприклад: 

1) Дані щодо оцінювання внесені та оброблені в таблиці попарного порівняння. 

2)  Транзакція успішно зафіксована в базі даних ПЗ.  

3) Друк данних експертного оцінювання.  

6) Спеціальні системні вимоги: ця секція опису містить перелік 

нефункціональних вимог, атрибутів якості або певних обмеження в 

функціонування ПЗ, що є пов’язаними із даним прецедентом. Наприклад, це 

може бути: 

1) Необхідно забезпечити 100% надійність обробки всіх транзакцій. 

2)  Потрібно забезпечити можливість локалізації інтерфейсу користувача ПЗ. 

(тобто підтримка багатомовності діалогу з ПЗ). 

7) Список необхідних технологій та додаткових пристроїв: типовим 

прикладом можуть бути технічні вимоги, які висувають зацікавлені особи для 

технологій вводу/виводу даних тощо. 

Наприклад: 

1) ПЗ має бути розроблена як Web-орієнтована система. 

2) ПЗ повинно якісно відображатись на браузерах мобільних та планшетних 

пристроїв .  

 

 Хід виконання роботи 

1. Ознайомиться з теоретичними питаннями щодо RUP. 

2. На основі прикладу розробити текстовий опис основних СВ для своєї 

предметної області. 

3. Оформити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №4 
Тема: СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВЕРСІЙ РОЗРОБКИ IT-ПРОЕКТІВ 

 

Мета: вивчити наступні питання: 

1. Розглянути основні етапи налагодження роботи з Git на локальному 

комп’ютері. 

2. Одержання навичок роботи з Git. 
 

Загальні відомості 

Система управління версіями (від англ. Version Control System (VCS) або 

Revision Control System (RCS) появились 1986р. ) - програмне забезпечення для 

полегшення роботи з інформацією яка змінюється. 

РРооббооттаа  зз  GGiitt     (на кожен день) 

1. Оновлення  репозиторія та  робочої копії:      git pull 

2. Додавання  файлу до проекту:     git  add  newFile.cpp 

3. Комміт:  git  commit –m “опис того, що зроблено” 

4. Передавання змін до зовнішнього репозиторію  :     git  push 

 
Рис. 4.1. Схема роботи з Git 
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Етапи встановлення зв’язку з GITHUB 

 

1) Реєстрація (за посиланням github.com/signup/free) - вводимо свої дані. 
 

 

 

Рис. 4.2. 

2) Після реєстрації ми потрапляємо на Dashboard нашого аккаунта. 
 

 

 

Рис. 4.3. 
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3) Для роботи в Windows, качаємо і встановлюємо msysgit (http://msysgit.github.io). Це 
консольна версія git для Windows. 

 

 

 

Рис. 4.4. 

4) Запускаємо панель MSysGit MINGWIN32 (Git Bash) 

 

Рис. 4.5. 

 

5) Вигляд панелі MINGWIN32 (Git Bash) 

 

Рис. 4.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 

6) Прописуємо в консолі свої дані та налаштування переносів рядків: 

 

git config --global user.name "ваше им’я" git config --global user.email "ваша пошта" git config --

global core.autocrlf true git config --global core.safecrlf true 

   

Для того щоб переглянути налаштування:  git config –list 

 

7) Налаштування у панелі MINGWIN32 (Git Bash) 

 

 

Рис. 4.7. 

 

 Закриваємо MINGWIN32 (Git Bash) 

 

8) Реєстрація на сайті 

 

Рис. 4.7. 
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9) Створюємо новий репозиторій (Create a new repo)  

 

 

Рис. 4.8. 

 

10) Репозиторій створено. В ньому бачимо файл README.md. 

 

 

Рис. 4.9 
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11) GitHub дозволяє працювати з репозиторіями трьома способами: Git Read-Only, HTTP та  

SSH і, відповідно надаючи посилання трьох видів для нашого репозиторію: 

1. git@github.com:habrauser/Hello-world.git  

2. https://habrauser@github.com/habrauser/Hello-world.git  

3. git://github.com/habrauser/Hello-world.git 

Для того, щоб просто забрати репозиторій на локальну машину, достатньо 

внутрішнього протоколу git (третя посилання). Це найбільш швидкий та ефективний спосіб, 

який забезпечує анонімний доступ тільки для читання. 

Якщо ж ми захочемо внести зміни в репозиторій на github, потрібно користуватися 

HTTP або SSH. 

Робота з використанням  http ніяких труднощів не викликає, в потрібний момент 

просто використовується пароль облікового запису на github. Для цього у MINGWIN32 (Git 

Bash) вводимо такій код:  

а) для контролю змін в одному файлі: 

-  вказуємо папку для проекта на комп’ютері 

cd c:/ gitproj 

- створюємо внутрішню папку git 

git init 

- зв’язуємо проект codeproj1 на сервері з комп’ютером  

git remote add codeproj1 https : // github.com/login/ codeproj1.git 

адресу копіюємо з сайту  

 

Рис. 4.10. 
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- скачуємо з сервера  

git pull codeproj1 master 

- в скачаному файлі README.md змінюємо вміст та запам’ятовуємо 

- вказуємо на цей файл для контролю 

git add README.md 

- здійснюємо контроль (commit) за змінами 

git commit – ‘коментар до змін’   

- відправляємо зміни на сервер  

git push codeproj1 master 

вводимо по запросу usernamе  password 

- створюємо один файл, наприклад index.php, на комп’ютері, зберігаємо. Готуємо до 

контролю та відправки на сервер   

git add index.php 

git status 

git commit –m ‘file index.php add’ 

git push codeproj1 master 

б) для контролю змін у декількох файлах одночасно: 

- створюємо три нових файла, наприклад файл 1.php в корні проекту, файл style.css в папці 

CSS  та файл 1.js в папці JS, на комп’ютері, зберігаємо. Готуємо до контролю та відправки на 

сервер   

git add .   (тут крапка вказує на те, що треба контролювати декілька нових файлів) 

git status 

git commit –m ‘ new 3 files’ 

git push codeproj1 master 

 

Хід виконання роботи 

1. Ознайомиться теоретичними відомостями. 

2. Виконати на основі прикладу налагодження робочого комп’ютера для роботи 

з Git. 

3. Пройти тренування на інтерактивному  тренажері :  

TryGit (https://try.github.io/levels/1/challenges/1) 

або  

Git Real (https://www.codeschool.com/courses/try-git ) 

4. Оформити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №5 
Тема: РОЗРОБКА ГРУПИ ПЛАНІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖИТТЄВОГО ЦИКЛУ 

МЕТОДОМ СІТКОВОГО ГРАФУ 

Мета: вивчити наступні питання: 

1. Розглянути основні етапи розробки планів проектних робіт із створення 

програмного засобу. 

2. Одержання навичок розробки сіткового графіка плану проектних робіт із 
створення програмного засобу. 

 

Загальні відомості 

Планування життєвого циклу ПЗ повинне визначити дії з аналізу вимог, 
проектування, програмування, інтеграції, тестування, установки і підтримки 

програмних засобів з метою їх ухвалення і вживання замовником. Життєвий 

цикл слід оформити документами, які необхідно проаналізувати з точи зору їх 

реалістичності та затвердити їх. Вони повинні актуалізуватися у міру розвитку 

проекту. У планах необхідно визначити, яким чином слід управляти проектом, 

контролювати і аналізувати виконання робіт, а також встановити вигляд і 
частоту звітів для керівництва, замовника і інших зацікавлених сторін, 

зважаючи на всі конкретні вимоги замовника. У планах повинні визначатися 

організаційні підрозділи і фахівці, які виконуватимуть різні види робіт. Для 

цього плани повинні містити наступну інформацію: 

—  ролі і обов'язки відповідних суб'єктів проекту; 

—  роботи і завдання ,що підлягають виконанню ; 

—  перелік всіх проектних результатів (продуктів), що полягають 

поставці, і визначених в структурі класифікації робіт; 
—  критерії завершення відповідної діяльності, робіт, завдань; 
—  склад кінцевих звітних документів; 

—  звітні документи за вартістю і графіками проведення робіт; 
—  вміст засобів організації робіт по управлінню, випуску 

продукції і/або синхронізації робіт; 
—  періодичність і засоби видачі звітних документів; 

—  звітні матеріали по проблемах-дефектах або виконанні діяльності; 
—  вимоги до ресурсів і їх наявність. 
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Стандартами ISO 16326 і ISO 90003 рекомендується в процесі 
планерування ЖЦ ПЗ підготувати і затвердити зміст наступних планів: 
 

План забезпечення і реалізації життєвого циклу програмного засобу 
 

  
План розробки компонентів і програмного засобу в цілому 

 
  

План верифікації і тестування компонентів і програмного засобу в цілому 
 

  

План інтеграції компонентів у версії програмного продукту 
 

  
План супроводу і управління конфігурацією програмного засобу 

 

  
План тиражування, адаптації і впровадження програмного продукту 

 

  
План документування процесів і результатів життєвого циклу програмного 

засобу 
 

  
План технологічного забезпечення якості і безпеки вживання програмного 

засобу 
 

  
План підготовки і навчання користувачів застосуванню  програмного продукту 

 
  

План обслуговування користувачів при експлуатації програмного продукту 
 

  
План організації перенесення компонентів і версій програмного продукту на інші 

платформи 
 

 
Відповідні плани мають бути розроблені адміністраторами допоміжних 

процесів, оскільки ці процеси зазвичай є частиною проекту. Дані плани мають 
бути прив'язані до базового плану управління життєвим циклом 
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програмного проекту і забезпечувати його реалізацію; вони можуть бути 

оформлені у вигляді окремих планів або включені в спільний план.  

Плани мають бути узгоджені (затверджені) менеджером проекту 

програмного засобу і підлягають контролю при внесенні змін до проекту. 

Менеджером-адміністратором планерування програмного засобу має бути 

визначена звітність по допоміжних процесах (або безпосередня, або через 
управління організацією). Мають бути представлені звіти про проблеми-

дефекти і виняткові ситуації для аналізу їх впливу на вартість проекту, графік 

робіт по ньому, область управління проектом і його якість. Має бути 

визначений механізм для дозволу або подолання конфліктних ситуацій між 

адміністратором планерування ЖЦ програмного засобу і адміністраторами 

допоміжних процесів на відповідному рівні їх повноважень по організаційному 

управлінню. 

Сітковий графік. Для графічного відображення планів застосовуються 

методи сіткової графічної побудови. Сітковий графік складається з 
послідовності завдань, які позначаються прямокутниками, у середину яких 

вписується номер завдання,  та стрілочок, що ілюструють зв’язків між 

задачами.  Нижче наведено приклад сіткового графіка каскадної моделі 
реалізації ЖЦ. 

 

 

Рис. 5.1. 

На сітковому графіку можна виділити: 

План забезпечення і реалізації життєвого циклу програмного засобу 
1. Побудова завдання на проектування 

1.1. Складання договору 

1.2.Аналіз вимог 
1.3.Складання ТЗ (план) 

2. Проектування (високо рівня)  

3. Проектування (низько рівня)  

4. Кодування 

5. Верифікація і тестування 

6. Підготовка до здачі проекту 

1.1 2.1 1.3 2.4 
 

2.2 

1.2 

2.3 
 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 
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План розробки компонентів і програмного засобу в цілому 

2. Проектування (високо рівня)  

2.1  Специфікація якості 
 2.2.Функціональна специфікація (схеми) 

 2.3.Вибір мови і засоби проектування 

 2.4.Вибір БД, СУБД  

3. Проектування (низько рівня)  

3.1  Проектування інтерфейсу (Блок-схема гол. модуля) 

3.2  Інші модулі  
3.3  БД (Схема) 

4. Кодування 

4.1  Кодування головного модуля  

4.2  Кодування модулів офіціантів  

4.3  Створення бази даних 

4.4 Зборка модулів 

План верифікації і тестування компонентів і програмного засобу в цілому 

5.1 Тестування модулів 

5.2 Тестування проекту в цілому 

План обслуговування користувачів при експлуатації програмного продукту 

6.1 Підготовка документації обслуговування ПЗ 

6.2 Презентація ПЗ, проведення навчання 

6.3 Здійснення супроводу у період експлуатації 
 

Таблиця 5.1. 
 Зведена таблиця визначення часу виконання робіт та призначення ресурсів  
проекту із створення програмного засобу 

№ Етап Термін виконання Ресурси 

1 Складання договору. Отримання 
завдання, обдумування. Аналіз 
галузі в цілому. 

5 днів Менеджер 

2 Специфікація якості. Вибір мови і 
засоби проектування. Вибір БД і 
СУБД. 

2 дня Програміст 

3 Проектування інтерфейсу,  
проектування бази даних. 

5 днів Програміст 

4 Кодування модулів офіціантів, 
підключення бази даних, перевірка 
функціональності запитів SQL по 
БД. 

20 днів Програміст 

5 Тестування модулів по окремості, 
тестування всіх модулі в цілому. 

5 днів Програміст 
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Продовження таблиці 5.1 

6 Підготовка документації 
програмного засобу, Презентація 
проекту  

4 дня Менеджер, 
Інструктор 

 

 

Хід виконання роботи 

1. Ознайомиться з рекомендаціями стандартів ISO 16326 і ISO 90003  з  
планерування ЖЦ ПЗ. 

2. На основі прикладу розробити сітковий графік планування життєвого циклу 

розробки програмного засобу для своєї моделі ЖЦ. 

3. Оформити звіт. 
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ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 6 
Тема: СТВОРЕННЯ ПЛАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ MS PROJECT 

 

Мета: вивчити наступні питання: 

1. Розглянути основні створення планів за допомогою MS Project. 

2. Одержання навичок зі створення планів за допомогою MS Project. 

 

Приклад виконання роботи 

Основні області вікна системи MS Project 2007 показані на Рис 6.1. 

Діаграма Гантта (Gantt Chart, Рис 6.2) виводиться за умовчанням і 
інформація про завдання представляється одночасно в  текстовому і графічному 

вигляді. У цьому режимі можна додавати нові завдання, встановлювати зв'язки 

між завданнями і виділяти ресурси для завдань. 

 

 

 

 Рис. 6.1 - Основні області вікна системи MS Project 

 

 

 

 

 

Таблиця 

задач 
Панель 
режимів 

Поле 
відображе
ння 

проекту 

Шкала 
часу 
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Опис основних піктограм меню дані в таблиці 6.1. 

 Таблиця 6.1  

 Основні піктограми меню 

 Зв'язати завдання, видалити зв'язок між 

завданнями, розбиття завдань 

 Інформація до завдання, замітки до завдання, 

призначення ресурсів 

 
Розміщення ресурсів,  Інформація про завдання 

(Task Entry View), Перехід до наступного 

перевантаження ресурсів, призначення 

ресурсів, розділення ресурсів, змінити пул 

ресурсів,  відновити пул ресурсів. 

 
Збільшити або зменшити масштаб зображення 

проекту, перейти до вибраного завдання 

 Підвищити рівень завдання, Знизити рівень 

завдання, показати підзадачі, прибрати 

підзадачі, показати всі підзадачі або завдання 

різних рівнів 

 
Показати всі завдання або по певному 

критерію, вибір завдань по автофільтру 

  

 

 

Рис.6.2. Діаграма Гантта 
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Мережева діаграма (Network Diagram, Рис 6.3) показує завдання і їх 

взаємозв'язки у вигляді блок схеми. Критичні роботи виділяються червоним 

кольором. 

 

Рис. 6.3. Мережева діаграма 

У режимі Використання завдань (Task Usage, Рис 6.4) можна визначити 

об'єм роботи, виконаний кожним  ресурсом і порівняти фактично виконані 

об'єми з плановими. 

 

 

 

Рис. 6.4.  Режим Використання завдань 

 

Модифікована діаграма Ганта (Tracking Gantt,  Рис 6.5) дозволяє додатково 

порівняти планові дати почала і закінчення робіт із значеннями контрольного 

плану, а також обчислити відсоток завершення роботи. Використовується при 

реалізації проекту. 
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Рис. 6.5. Модифікована діаграма Ганта 

 

Графік завантаження ресурсів (Resource Graph, Рис 6.6) показує розподіл 

ресурсів, робіт і вартості ресурсів. 

 

 

Рис. 6.6. Графік завантаження ресурсів 

 

Режим Таблиця ресурсів (Resource Sheet, Рис. 6.7) показує загальну 

інформацію про ресурси у вигляді таблиці. 
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Рис. 6.7. Режим Таблиця ресурсів 

 

У розглянутих уявленнях завдання виконуються паралельно, оскільки не 

задані зв'язки між завданнями. Використовуватимемо спосіб зв'язку між 

завданнями «Фініш - Старт», який встановлений за умовчанням. 

Можна зв'язати два завдання або цілу послідовність. Для установки зв'язку двох 

завдань, виділити їх і використовувати кнопку «Зв'язати завдання» (Link Task, 

Рис. 6.8). Зв'язок встановлений - роботи виконуються послідовно, що показане 

на  Gantt Chart (Рис. 6.9). 

Для зв'язку декількох завдань, їх необхідно виділити. Якщо виділяти 

завдання, протягаючи мишею по заголовках, то завдання з меншим номером 

буде оголошено попередником, а завдання з великим номером - наступником. 

Незв'язані завдання виділяються за допомогою клавіші Ctl і послідовність їх 

виділення визначає їх логічну послідовність. 

Для видалення зв'язку виділених завдань використовується кнопка 

«Видалити зв'язки» (Unlink Task). 
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Рис. 6.8. Встановлення зв'язку між двома завданнями 

 

 

Рис. 6.9. Результат встановлення зв'язку між двома завданнями 

 

Для завдання інших типів зв'язків між завданнями, перетягнете розділову 

лінію між списком робіт і графіком управо, до появи стовпця Predecessors 

(Попередники). Для зв'язку указується номер задачи- попередника і скорочена 

назва типу зв'язку (FS - фініш - старт,  SS- старт - старт,  SF - старт - фініш,  FF - 

фініш-фініш).  

Всі зв'язані роботи проекту показані на Рис. 6.10. 

 

Рис. 6.10.  Зв'язані роботи проекту показані 
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Заздалегідь, до призначення ресурсів роботам, задамо загальний список, 

використовуваних в проекті  ресурсів. У прикладі проекту використовуються 

об'єднані імена ресурсів - менеджер, архітектор, різноробочий і ін. 

Передбачається, що  в організації, що виконує будівельні проекти, може бути 

декілька менеджерів, архітекторів  або різноробочих.  

 

Рис. 6.11.  

 

 

 

Рис. 6.12. 
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Можна змінити робочі дні і робочий годинник у вибраному дні. 

На основі загального списку ресурсів можна задати їх використання в 

роботах проекту (проводиться розподіл ресурсів по роботах). При цьому 

розподілі встановлюється і тип планованого завдання (типи завдань планування 

були розглянуті вище). Використовуватимемо в проекті наступні типи завдань 

планування: фіксована кількість одиниць, планування по ресурсах 

(використовується в Project за умовчанням), фіксована тривалість  і фіксований 

об'єм роботи, планування по ресурсах.  

Для виклику вікна призначення ресурсів (Assign  Resources): в Главном 

меню Tools à Resources  à Assign  Resources  (Рис. 6.13.) 

 

Рис. 6.13.  Вікно призначення ресурсів 

 

При активізації осередку рядка завдання (роботи) і счелчке правої миші 

з'являється контекстне меню, в якому можна вибрати пункт «Task information.”. 

З'являється вікно з якнайповнішою інформацією про завдання (Рис. 6.14). Це 

вікно дозволяє також змінювати задану інформацію. 

 

Рис. 6.14. Вікно з інформацією про завдання 
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Визначаємо бюджет проекту. Для цього активізуємо команду Звіт та 

обираємо Перегляд витрат проекту.  На Рис. 6.15. подано вигляд Звіту про 

бюджет проекту та відхилення його в процесі виконання.  

 

 

 

Рис. 6.15. Звіт про бюджет проекту 

 

 

Хід виконання роботи 

1. Ознайомиться з основними етапами створення планів за допомогою MS 

Project. 

2. На основі прикладу виконати розробку плану за допомогою MS Project. 

3. Оформити звіт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


