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Актуальність впровадження інформаційних техно-
логій у вищу освіту підтверджується значною кількістю
публікацій, проведенням міжнародних науково-практич-
них конференцій, виданням тематичних журналів та
збірників [1—6]. Водночас недостатня увага приділяється
проблемі викладання окремих дисциплін відповідно до
сучасних умов глобальної інформатизації суспільства. Це
питання пропонуємо дослідити на прикладі надання теми
«Сітьове планування» в межах дисципліни «Організація
виробництва» або споріднених з нею відповідно до на-
вчальних програм та планів. Проблема полягає в тому,
що теоретичне та практичне викладання теми у ВНЗ не
відповідає ринковим реаліям, де всі розрахунки викону-
ються за допомогою комп’ютерних програм. Тому вва-
жаємо за доцільне надавати початкові знання з приводу
комп’ютерного сітьового планування вже у ВНЗ.

Таким чином, задачами роботи є такі: визначення
сфер застосування програмного забезпечення в сітьово-
му плануванні, дослідження актуальності використання
комп’ютерних технологій під час викладання теми «Сітьо-
ве планування», аналіз функціональних можливостей
відповідного програмного забезпечення та порівняння
пакетів для їх подальшого залучення в навчальний про-
цес, а також оцінка можливих проблем запровадження
відповідних заходів.

За результатами дослідження можна стверджува-
ти про таке.

1. У плануванні робіт зі створення нових складних
об’єктів виникає невизначеність, розв’язати яку немож-
ливо шляхом застосування традиційних методів плану-
вання. Це може стосуватись встановлення тривалості ви-
конання робіт колективом виконавців, рівномірного роз-
поділу ресурсів за видами робіт, скорочення терміну за-
кінчення робіт за мінімального збільшення витрат тощо.
Організація планування може бути оптимізована шляхом
застосування математичних методів аналізу та методу
сітьового планування й управління, що дозволяє знизити
вірогідність прорахунків і скоротити терміни реалізації
проектів [7; 8].

До появи сітьових методів найпоширенішим засо-
бом календарного планування проектів був лінійний
графік Ганта, що задавав терміни початку й закінчення
кожної операції на горизонтальній шкалі часу. Його не-
долік полягав у тому, що він не дозволяв установити за-
лежності між різними операціями, що значною мірою
визначає темпи реалізації проекту. Для цього й були роз-
роблені майже одночасно (1956—1958 рр.) компаніями
DuPont і Loсkheed метод критичного шляху (CPM —
Critical Path Method) і метод оцінки й перегляду програм
(PERT — Program Evaluation and Review Technique). На

сьогодні обидва підходи складають єдиний метод сітьово-
го планування й управління. До них може додаватися
метод критичного ланцюжка (CCМ — Critical Chain
Method), який визначає ті операції проекту, затримка ви-
конання яких приводить до відстрочення завершення про-
екту не через взаємопов’язаність робіт, а внаслідок обме-
женості ресурсів [9].

Отже, сітьове планування й управління — це підхід
до управління складними динамічними системами з ме-
тою забезпечення певних оптимальних показників. Він
визначає сукупність взаємопов’язаних операцій, які не-
обхідно виконати в певному порядку, щоб досягти по-
ставленої в проекті мети. При цьому ефективність інтерп-
ретується як мінімізація часу виконання програми з ура-
хуванням економічних чинників наявних ресурсів [7].

Елементи сітьового планування широко викорис-
товуються в будівництві, геології, виробництві, інформа-
ційних технологіях, банківській сфері та телекомунікаці-
ях, у плануванні особистої роботи та багатьох інших га-
лузях [7; 10].

Проте, не зважаючи на технологічність і чітку логі-
ку, сітьове планування не впроваджується на підприєм-
ствах, де не створені відповідні передумови, а саме: на-
явність «проектного середовища» та якість початкової
інформації за проектом, що базується на інформаційно-
му обміні в компанії та досвіді виконання проектів [9].

2. Комп’ютеризація побудови сітьових графіків. Ча-
сто обсяг розрахунків у сітьовому плануванні та уп-
равлінні є настільки великим, що вимагає застосування
комп’ютерних технологій. Для розв’язання подібних за-
дач використовується спеціальний клас програмного за-
безпечення — системи календарного планування і конт-
ролю реалізації проектів (системи управління проекта-
ми). Вони забезпечують підтримку основних процесів
тимчасового, ресурсного й вартісного планування та кон-
тролю на основі алгоритмів сітьового планування і мето-
ду критичного шляху (деякі — ресурсно-критичного).

Перші програми для управління проектами були
розроблені майже сорок років тому. Вони дозволяли по-
дати проект у вигляді мережі, розрахувати ранні та пізні
строки початку і закінчення робіт, а також відобразити
роботи на часовій осі у вигляді діаграми Ганта. Пізніше
до систем були додані можливості ресурсного і вартісно-
го планування, засоби контролю за перебігом виконання
робіт тощо [7].

Сучасні системи календарного планування забез-
печують основний набір функціональних можливостей,
які включають:

— засоби проектування структури робіт проекту;
— засоби планування за методом критичного шляху;
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Вище керівництво 

Легкість у використанні.  
Можливість одержувати демонстраційні звіти.  
Потужні можливості узагальнення відомостей.  
Засоби для інтеграції з даними з інших програмних додатків. 
Процедури для планування зверху вниз. 

Рівень керівника Вимоги до програмного забезпечення 

Стратегічні керівники 

Потужність тимчасового, ресурсного, вартісного планування, 
аналізу ризиків.  
Можливість інтеграції з іншими додатками.  
Засоби для згортання (roll-up) даних за проектом (надання 
звітів керівництву) і поглибленням (drill-down) для 
планування на детальнішому рівні.  
Засоби для контролю за реалізацією проекту.  
Гнучкість під час настройки вихідних форм звітності. 

Операційні менеджери 
Простота використання.  
Легкість вивчення.  
«Прозорість» процедур введення даних.  
Наочність. 

— засоби ресурсного планування (опис, призначен-
ня й оптимізація завантаження ресурсів);

— деякі можливості вартісного аналізу;
— засоби контролю за ходом виконання проекту;
— засоби створення звітів і графічних діаграм.
Використання систем довгий час обмежувалося тра-

диційними галузями — крупними будівельними, інже-
нерними або оборонними проектами — та вимагало про-
фесійних знань. Проте завдяки підвищенню потужності,
зниженню вартості комп’ютерів, а також за участі корпо-
рацій Microsoft і Symantec програмне забезпечення й ме-
тодики управління стали доступними середнім та малим
підприємствам [7]. Отже, набуття навичок користування
таким програмним забезпеченням вже на етапі навчання
у ВНЗ є важливим у процесі підготовки фахівців. Саме
тому метою подальших досліджень є аналіз програмного
забезпечення для побудови сітьових графіків, а також виз-
начення можливостей для використання його в навчаль-
ному процесі.

3. Порівняння професійних пакетів. Аналіз дина-
міки розвитку програмного забезпечення для реалізації
складних проектів свідчить про те, що функції, які раніше
були доступні лише в професійних системах, з’являються
в порівняно дешевих пакетах. У той же час увага в про-
фесійному програмному забезпеченні приділяється спро-
щенню користування, розширенню функціональних мож-
ливостей та комплексної роботи над проектом.

Аналізуючи перелік задач, які розв’язують керівни-
ки (рис. 1) зокрема вищого рівня управління проектами,
основною вимогою до програмного забезпечення виз-
начаємо легкість у використанні та можливість отриман-

ня звітів і узагальнених даних. Керівників, що безпосеред-
ньо розглядають стратегічні завдання, більш цікавить по-
глиблений аналіз даних, застосування контрольних
функцій під час реалізації проекту, а також можливості
інтеграції з іншими документами та проектними рішен-
нями. Основною вимогою для виконавців робіт і керів-
ників на місцях (операційних менеджерів) є простота ви-
користання та легкість введення та виведення даних, оск-
ільки вони використовують програмне забезпечення для
управління проектами не більше декількох годин на місяць.

Серед засобів для календарно-сітьового плануван-
ня виділено дві групи продуктів: пакети для складання
розкладів і комплексні системи [11].

Перша група програм орієнтована на тих керівників,
яким час від часу доводиться планувати прості проекти.
Це програмне забезпечення дозволяє задавати взаємозв’-
язки між роботами, будувати діаграми Ганта та сітьові
діаграми, розраховувати критичний шлях, спрощено оці-
нювати завантаження ресурсів, вартість проекту тощо.
Прикладом таких програм (до $200) можуть бути:
FastTrack Scheduler (розробник — AEC Software),
Milestones Etc. (Kidasa Software), Visio Standard (Visio
Corp.). Ці відносно недорогі продукти, абсолютно не пред-
ставлені на вітчизняному ринку.

Комплексні системи призначені для створення се-
редовища управління складними проектами. Вони вклю-
чають не тільки високопрофесійні інструменти для пла-
нування, аналізу й контролю за виконанням проектів, але
й всі необхідні засоби для організації ефективних комуні-
кацій між учасниками проектних команд. Таке програм-
не забезпечення випускають компанії Artemis

Д. А. Антонюк, К. І. Антонюк

Рисунок 1. Вимоги до програмного забезпечення для сітьового планування на різних рівнях виконання робіт
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Management Systems, Primavera Systems, Welcom Software
Technologies, і його вартість може перевищувати 10 тис.
долл. На ринку України представлена в основному про-
дукція фірм Microsoft, Primavera Systems і Welcom
Software (США) та «Технології управління Спайдер» (Ро-
сія) [12]. Відмінності між пакетами (табл. 1) полягають у
підтримуваних ними обчислювальних платформах, по-
тужності, наявності додаткових засобів і функцій.

Одним з найбільш поширених пакетів для роботи з
проектами є система Microsoft Project, яку можна реко-
мендувати як для початкового рівня користувачів, так і
для професіоналів. Традиційно зрозумілий інтерфейс про-
дуктів Microsoft і легкість у користуванні підкріплюється
широкими властивостями побудови та розрахунку сітьо-
вих графіків, діаграм Ганта, засобами планування часу та
ресурсів тощо.

На особливу увагу заслуговує російський пакет Spider
Project. Це пов’язано з: а) прийнятою технологією управ-
ління проектами, яка відрізняється від тієї, яка лежить в ос-
нові зарубіжних пакетів, б) увагою, яка в Україні традицій-
но приділяється оптимізації використання ресурсів і адек-
ватності математичних моделей об’єктів. Так, наприклад,
практично в усіх сферах управління проектами планують-
ся фізичні обсяги робіт, а тривалість розраховується, зва-

жаючи на потужність призначених ресурсів, а не є почат-
ковою інформацією [7]. Слід звернути увагу на те, що па-
кет Spider Project можна використовувати як безкоштовну
ліцензійну версію, розраховану на 40 операцій. Тому, на
нашу думку, доцільно рекомендувати для ознайомлення
під час викладання розділу «Сітьове планування» саме
продукти Microsoft Project та Spider Project.

Під час аналізу розглянуто тільки спеціалізовані си-
стеми для календарно-сітьового планування, оскільки ог-
ляд модулів для сітьового планування комплексних авто-
матизованих систем управління проектами (Baan, Oracle
Applications, SAP R/3, Scala тощо) заслуговує на окремі
дослідження [11].

4. Порівняння навчальних програм. Зазначене вище
(зокрема розділ 1) доводить актуальність планування на базі
побудови сітьових графіків та підтверджує необхідність того,
що тема «Сітьове планування» обіймає значну частину в
курсі «Організація виробництва» або споріднених з ним.

Водночас нагальною вважаємо проблему невідпо-
відності методики викладання теоретичних засад цієї кон-
цепції практичним потребам та реаліям бізнес-середови-
ща. Адже, з одного боку, на більшості підприємств такі
розрахунки мають автоматизований характер, з іншого
— комп’ютерні технології набули широкого поширення в

Таблиця 2
Порівняння характеристик навчальних програм для побудови та розрахунку сітьових графіків

Програма 
Параметр NetGraf SPU v2.2 GraphMaker Borghiz 

Побудова графіків - + + + 
Розрахунок графіків + + + + 
Побудова діаграм  Ганта - - - + 
Наявність зразків, прикладів  - - - - 
Простота використання - + + + 

Імпорт/експорт даних 
+ 

(DOC, XLS, 
TXT) 

- 
+ 

(XLS, TXT, 
HTML, BMP) 

+ 
(BMP) 

Довідкова система + + + - 
Оцінка завантаження ресурсів мінімум мінімум середня  мінімум 
Необхідність інсталяції - - + - 
Необхідність ліцензції ні ні так ні 

Вартість безкоштовна безкоштовна умовно 
безкоштовна безкоштовна 

Дружність  інтерфейсу + 
+ 

інтерфейс 
«тягни-тримай» 

+ 
робота як у 
графічному 
редакторі 

+ 

Професійний рівень 
користувачів 

для студентів  
та викладачів  

для студентів та 
викладачів 

для студентів та 
викладачів, для 
спеціалістів, які 
розробляють 
невеликі  
проекти 

для студентів та 
викладачів  

Адреса розробника www.winzone.ru 
 

http://motosnz.na
rod.ru/spu.htm 
http://vniitf.ru 
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навчальному процесі. Не маючи на меті применшення
ролі теоретичних знань, доцільним вважаємо наголосити
на необхідності здобуття навичок їх практичної реалізації
на базі нових технологій. Саме тому нами порівняно про-
грами для побудови та розрахунку сітьових графіків, які
можуть бути використані під час викладання відповідних
дисциплін (табл. 2). Варто зазначити, що ці пакети розгля-
нуто через їх легку доступність, але ними коло спорідне-
них програм не обмежується, адже їх розробка не вва-
жається складним завданням.

NetGraph дозволяє розраховувати всі параметри
сітьових графіків (рис. 2), однак відсутня можливість по-
будови самих графіків. У навчальному модулі є мож-
ливість імпортувати дані з текстових файлів та з файлів
Excel, а також експортувати результати розрахунку.

Програма SPU 2.2 призначена для створення, роз-
рахунку та побудови сітьових графіків (рис. 3). Методика
роботи заснована на редагуванні параметрів задач (робіт)

шляхом натиснення правої кнопки миші. Програма са-
мостійно визначає, на якому елементі виконано клік та
пропонує відповідне меню. Подія змінюється автоматич-
но при зміні задачі.

Ми вважаємо, що найбільшу увагу слід приділити
програмному продукту GraphMaker (рис. 3), призначено-
му для студентів, викладачів і співробітників компаній, які
залучені до знаходження результуючих значень за допо-
могою методів розрахунку сітьових графіків. Зазначена
програма відрізняється методикою побудови графа, яка
полягає в зображенні його за принципом роботи звичай-
ного векторного графічного редактору. Вивід зображення
сітьового графу відбувається із зазначенням критичного
шляху та резервів часу, результатів розрахунку — часу та
критичного шляху. Можливе збереження побудованого
графу та його подальше відкриття у форматі *.gmf, а ре-
зультатів розрахунку — у *.html. Слід відзначити корисні
інструменти горизонтального меню, піктографічного

Рис. 2. Зовнішній вигляд розрахунку параметрів сітьових графіків у програмі NetGraph

Рис. 3. Зовнішній вигляд сітьового графіка, побудованого в SPU
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меню, «гарячих клавіш», підказки, зрозумілий інтерфейс,
можливість відключення сітки та інших функцій.

Таким чином, вважаємо, що комбінування теоре-
тичних знань, які надають можливість для змістовного
аналізу та обґрунтованих висновків, із практичними на-
вичками, на базі яких здійснюється обробка значного
масиву інформації, сприяють винайденню оптимальних
виважених рішень.

Проведене дослідження надає підстави для таких
висновків:

— процес викладання у ВНЗ вимагає постійного ко-
регування щодо розвитку інформаційних технологій, для
приведення дисциплін у відповідність до сучасних потреб
та ринкових вимог;

— курс «Організація виробництва» або споріднені
з ним, а саме розділ «Сітьове планування», має спирати-
ся під час вивчення на відповідні навчальні комп’ютерні
програми, зокрема як на засіб перевірки засвоєння тео-
ретичних засад;

— професійні пакети можуть бути запроваджені до
навчального процесу як в межах ознайомлення (демон-
страційні версії), так і шляхом викладання їх концептуаль-
них засад;

— ураховуючи комерціалізацію окремих аспектів
навчального процесу подальшого дослідження потребує

можливість створення модулів короткотермінової бізнес-
освіти щодо використання професійних пакетів.
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Антонюк Д. А., Антонюк К. І. Порівняльний аналіз
комп’ютерних програм сітьового планування для
викладання дисципліни «Організація виробництва»

Обґрунтовано актуальність запровадження комп’-
ютерних технологій до навчального процесу на прикладі
використання програмних пакетів сітьового планування
під час викладання відповідних дисциплін. Проведено по-

рівняльний аналіз комп’ютерних програм і професійно-
го, і навчального характеру.

Ключові слова: сітьове планування, комп’ютерні
технології, професійні пакети, навчальні програми.

 Антонюк Д. А., Антонюк Е. И. Сравнительный ана-
лиз компьютерных программ сетевого планирования
для изучения дисциплины «Организация производства»

Обоснованно актуальность внедрения компьютер-
ных технологий в учебный процесс на примере исполь-
зования программных пакетов сетевого планирования во
время преподавания соответствующих дисциплин. Про-
веден сравнительный анализ компьютерных программ как
профессионального, так и учебного характера.

Ключевые слова: сетевое планирование, компью-
терные технологии, профессиональные пакеты, учебные
программы.

 Antoniuk D. A., Antoniuk K. I. Comparative analysis
of the network planning computer programs  for teaching
of the discipline «Organization of production»

Grounded actuality of computer technologies
implementation to the educational process on the example of
network planning programm packages use during the proper
disciplines teaching is proved. Comparative analysis of
computer programs both professional and educational is
made.

Key words: network planning, computer technologies,
professional packages, on-line tutorials.
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