
 
Панель швидкого доступу 
Цю область можна настроїти так, щоб завжди було 
видно вибрані команди.

 
Огляд команд стрічки 
Кожна стрічка містить групи, у кожній з яких є набір 
відповідних команд.

 
Керування проектами 
Можна відкривати, зберігати, 
друкувати свої проекти та 
надавати спільний доступ до 
них. Також у цьому поданні 
можна змінювати параметри 
та настройки облікового 
запису.

 
Відображення та приховання лінійки 
Щоб приховати чи відобразити стрічку, виберіть елемент Параметри 
відображення стрічки або натисніть сполучення клавіш Ctrl+F1.

 
Змінення подання  
Працюйте швидше в зручних 
поданнях. Виберіть діаграму 
Ганта, використання завдань,  
планувальник роботи групи 
або аркуш ресурсів.

 
Збільшення або зменшення 
Перетягуйте повзунок 
масштабу, щоб розтягувати 
або стискати шкалу часу.

 
Перегляд відомостей про завдання в одному 
розташуванні 
Відомості про завдання можна знайти ліворуч 
у вигляді рядків і стовпців, які легко сканувати. 
Праворуч у графічному вигляді відображено 
відомості про тривалість як смуги на шкалі часу – 
усе в одному поданні. 

 
Відображення підказок 
клавіш 
Якщо ви надаєте перевагу 
використанню клавіатури, 
натисніть клавішу Alt, щоб 
відобразити клавіші доступу 
до команд стрічки. 
 
Звісно, сполучення клавіш, 
які використовувалися раніше, 
працюватимуть.

Короткий посібник користувача 
Вигляд програми Microsoft Project 2013 вiдрiзняється вiд попереднiх версiй, тому ми створили цей 
посiбник, щоб максимально спростити навчання. 



Початок роботи із 
програмою Project 2013  
 
 
Після запуску Project 2013 ви одразу помітите суттєво змінений вигляд програми. 
Проте це ще не все! Дізнайтеся більше про вдосконалення, внесені після випуску 
Project 2007. Замість створення пустого файлу, програма Project 2013 спрямовує 
вас до універсального центру запуску проекту. Послідовно виберіть елементи 
Файл > Створити, а потім запустіть проект. 

Чотири кроки керування 
проектами
 
 
Якщо ви тільки починаєте керувати проектами, програма Project 2013 надасть 
вам чудового помічника в цій справі у вигляді відповідного вбудованого 
посібника. Щоб почати роботу, послідовно виберіть елементи Файл > 
Створити > Початок роботи. 

Готуючися до створення нового проекту, перегляньте загальні шаблони проектів, 
імпортуйте відомості з Excel або із сайту SharePoіnt чи просто виберіть елемент 
Новий проект, щоб отримати чисту діаграму Ганта. Попередні проекти можна 
відкривати з комп’ютера, із власної мережі, із сайту Project Onlіne або навіть зі 
служби OneDrіve.

Ознайомившись із чотирма кроками цього посібника, ви навчитеся планувати 
завдання, створювати часову шкалу, звітувати про виконану роботу та 
співпрацювати зі своєю групою, використовуючи SharePoіnt і Lync і не 
виходячи із програми Project.



Потрібні засоби 
Кiлька бiльш поширених знарядь i команд Project 2013 наведено в списку нижче.

Щоб... Клацніть... А потім знайдіть...

Відкрити, зберегти, експортувати, друкувати проект або надати до 
нього спільний доступ у службах SharePoіnt, OneDrіve чи в хмарі 
з використанням служби Project Onlіne 

Файл Подання Backstage (клацайте команди в лівій області цього подання).

Зв’язати завдання, скасувати зв’язки між завданнями, побудувати 
структуру завдань, оновити роботу над проектом або створити 
проміжний етап 

Завдання Планування роботи групи.

Додати користувачів, зменшити завантаженість, створити пул 
ресурсів

Ресурс Групи: Вставлення, Призначення, Рівень.

Створити візуальний звіт, експортувати звіт до програм Excel або Vіsіo 
чи порівняти проекти

Звіт Група: Перегляд звітів.

Настроїти основний план для проекту, створити головний проект або 
коди WBS для завдань 

Проект Групи: Вставлення, Властивості, Розклад.

Переглянути дані проекту на діаграмі Ганта, на часовій шкалі або 
в календарі

Подання Групи: Подання завдань, Комбінований режим, Подання ресурсів.



Демонстрування даних 
проекту 
 
 
Project 2013 дає змогу створювати чіткі кольорові професійні звіти, не 
експортуючи дані до іншої програми. Додавайте зображення, діаграми, 
анімацію, посилання тощо – усе, що потрібно для чіткого й ефективного 
використання відомостей про стан проекту спільно із зацікавленими 
сторонами й учасниками групи. 

Відстеження шляхів завдань 
 
 
Чи нагадує ваша діаграма Ганта купу спагеті? У складному проекті діаграма 
Ганта може перетворитися на гордіїв вузол зі смужок і ліній зв’язку. Щоб 
спростити діаграму, можна виділити ланцюжок посилань або шлях для будь-
якого завдання. У поданні діаграми Ганта послідовно виберіть елементи 
Формат > Шлях завдання.  

Перейдіть на вкладку Звіт (нова вкладка Project 2013), а потім виберіть 
потрібний звіт. Багато із засобів креслення звітів однакові для програм Excel, 
Word, PowerPoіnt і Project.

Коли ви клацаєте завдання, всі його завдання-попередники відображатимуться 
одного кольору, а завдання-наступники – іншого.



Використання служби 
Project Onlіne 
 
 
За допомогою служби Project Onlіne можна отримати доступ до повної 
версії програми Project з будь-якого місця, навіть із комп’ютера, на якому не 
інстальовано програму Project 2013. Для цього потрібно лише підключення до 
Інтернету та комп’ютер з ОС Wіndows 7 або новішої версії. 

Спілкування з групою
 
 
Якщо у вашій організації використовується програма Lync 2013, Project 2013 надає 
нові можливості зв’язку з учасниками групи. Стежте за оновленнями перебігу 
процесу, ставте запитання або розгортайте тривалі дискусії щодо стратегії 
проекту – усе це не виходячи із програми Project. Просто наведіть вказівник 
миші на ім’я та почніть сеанс обміну миттєвими повідомленнями, повідомлення 
електронної пошти або навіть телефонний виклик. 

Використовуючи службу Project Onlіne, ви завжди матимете найновішу 
версію, тому що оновлення служби здійснюється автоматично.

Відеочат з учасником групи дасть вам змогу отримати останні новини про стан 
проекту, відповісти на запитання зацікавленої сторони або провести особисту 
нараду з постачальником на іншому боці планети.



Робота з користувачами, у кого ще немає 
програми Project 2013 
Ось про що потрiбно пам’ятати пiд час спiльного використання файлiв або обмiну ними 
з користувачами, якi використовують старiшу версiю програми Project.

У програмі 
Project 2013… Що відбувається? Що потрібно зробити?

Ви відкрили проект, 
створений у програмі 
Project 2007.

Проект відкривається в програмі Project 2013, однак у рядку 
заголовка відображаються слова [Режим сумісності]. Це 
означає, що проект наразі збережено в старому форматі файлу, 
у якому не підтримуються нові функції, такі як часова шкала, 
заплановані вручну завдання та нові поля. 
 
Щоб використовувати всі доступні функції Project 2013, потрібно 
перетворити проект на файл у найновішому форматі.

Перед перетворенням старішого проекту подумайте, чи потрібно 
вам співпрацювати з користувачами, які досі використовують 
програму Project 2007. Якщо вибрано відповідь «Так», продовжуйте 
роботу в режимі сумісності. 
 
Якщо жоден із користувачів не працює над проектом 
у програмі Project 2007, найкраще перетворити проект на 
файл у найновішому форматі. Для цього послідовно виберіть 
елементи Файл > Зберегти. Вам буде запропоновано зберегти 
проект у форматі Project 2013.

Ви зберігаєте проект як 
файл Project 2010.

У програмі Project 2013 проект відкривається без будь-яких 
обмежень у використанні функцій.

Оновлювати формат файлу не потрібно. Проекти, створені 
у форматах Project 2010 і Project 2013, можна спільно 
використовувати без будь-яких перетворень.

Ви зберігаєте проект у 
форматі Project 2007.

Пониження версії проекту до Project 2007 вимикає нові функції 
Project 2013 (включно із плануванням вручну, створенням 
візуальних звітів, новими полями та поданням часової шкали), 
однак це дає змогу спільно використовувати проект з іншими 
користувачами, які досі використовують програму Project 2007.

Після перетворення формату проекту із Project 2013 на старіший 
формат Project 2007 переконайтеся, що ви перевірили подання, 
до яких, можливо, застосовано такі нові функції, як планування 
вручну, створення візуальних звітів, нові поля та подання 
часової шкали. Дані проекту, створеного із застосуванням 
нових функцій, можуть не відображатися та бути непридатними 
для редагування у форматі Project 2007. 


