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Вступ. Проектування є визначальним 

етапом у розробці будь-яких інформаційних 

систем, адже саме на цьому етапі закладають-

ся основи та способи реалізації ідеї, що ви-

значають функціонування системи в подаль-

шому. Тому в процесі проектування Web-

орієнтованих інформаційних систем важли-

вим є дотримання основних принципів проек-

тування, а також схеми реалізації цього проце-

су. Однак для того щоб досягти стабільності в 

роботі продукту, безпеки і стійкості функціо-

нальних особливостей, необхідно застосову-

вати таку методологію в ході розробки, яка 

дасть можливість постійного контролю та ко-

мунікації між членами проектної команди, що 

забезпечують виконання саме процесу проек-

тування. Тому створення Web-орієнтованих 

інформаційних систем доцільно реалізовувати 

із застосуванням проектного підходу на осно-

ві методології Scrum, що є гнучкою методоло-

гією управління проектами з нестандартним 

розподілом ролей у команді та унікальною 

організацією ітерацій.  

Аналіз останніх досліджень та публі-

кацій. Проблемам та задачам проектування 

Web-орієнтованих інформаційних систем у 

різних сферах присвячено багато робіт як віт-

чизняних, так і закордонних авторів. Зокрема, 

в роботі [1] автор розглядає процеси проекту-

вання Web-орієнтованих інформаційних сис-

тем у галузі медицини. В роботах [2, 3] авто-

рами досліджується питання розробки Web-

орієнтованих геоінформаційних систем та 

Web-орієнтованих інформаційних систем у 

галузі сільського господарства з урахуванням 

специфіки даних. Автори роботи [4] звернули 

увагу на розробку Web-орієнтованих інфор-

маційних систем шляхом інтеграції різних 

методів розробки, що забезпечило зв’язок між 

методами проектування та стратегічними ас-

пектами розвитку системи. Підхід до проек-

тування Web-орієнтованих інформаційних 

систем, що описаний у роботі [5], забезпечив 

можливості використання інструментів 

Web 2.0 і Big Data для швидкого та спроще-

ного виявлення, збирання, керування і засто-

совування знань у системах управління знан-

нями. Роботи [6-8] присвячені дослідженню 

застосування гнучкої методології Scrum в 

управлінні проектами розробки програмних 

засобів, де описується термінологія, особли-

вості організації Scrum, його переваги та не-

доліки. 

Метою статті є дослідження можливос-

тей використання гнучкої методології Scrum у 

процесі проектування Web-орієнтованих ін-

формаційних систем та особливостей проек-

тування в умовах Scrum.  

Виклад основного матеріалу. Проек-

тування є важливим етапом життєвого циклу 

Web-орієнтованих інформаційних систем, що 

забезпечує подальшу успішну розробку. Тому 

необхідно, в першу чергу, приділити значну 

увагу адекватності побудованих моделей 

об’єкта проектування, розробці функціональ-

них та інформаційних моделей, а також чітко 

реалізувати процеси проектування. Накопи-

чений нині досвід проектування Web-
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орієнтованих інформаційних систем показує, 

що це логічно складна, трудомістка і тривала 

за часом робота, що вимагає високої кваліфі-

кації фахівців, які є членами проектної коман-

ди та залучені до цього етапу. При цьому важ-

ливим є підвищення продуктивності, постій-

ний контроль та змінювані адаптери. Застосу-

вання гнучкої методології Scrum на етапі про-

ектування Web-орієнтованих інформаційних 

систем забезпечить можливості ефективної 

роботи проектної команди, отримання кінце-

вого програмного продукту високої якості, а 

також отримання переваги в конкурентній 

боротьбі. 

Згідно з [9] основні процеси проекту-

вання Web-орієнтованих інформаційних сис-

тем схематично можна зобразити наступним 

чином (рисунок 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесів проектування  

Web-орієнтованих інформаційних систем 

 

SCRUM є гнучкою методологією сучас-

ного проектного менеджменту (smart 

methodology), в основу якої покладено прин-

цип адаптивності та самокорегування. Як сис-

тема управління проектами, зокрема проекта-

ми розробки Web-орієнтованих інформацій-

них систем, SCRUM має ряд суттєвих пере-

ваг. Методологія SCRUM успішно поєднує 

концепцію постійної модернізації з мінімаль-

ним функціоналом і дає змогу радикально 

удосконалювати діяльність проектної коман-

ди на різних етапах життєвого циклу проекту. 

Для методології Scrum характерною є 

практика, коли на кожному етапі вносяться 

корективи до проекту, що робить в підсумку 

продукт вищої якості. Тому проектування має 

враховувати зміну інформаційних потреб ко-

ристувачів та забезпечити можливості корегу-

вання та уточнення деталей. 

Згідно зі SCRUM формується такий 

склад членів проектної команди: 

 проектний менеджер, або Scrum 

Master; 

 архітектор, або Architect; 

 технічний керівник, або Tech Lead; 

 розробник, або Developer; 

 UI / UX дизайнер, або UI / UX 

designer). 

Відповідно до схеми процесів (див. ри-

сунок 1) з урахуванням методології SCRUM 

побудуємо матрицю відповідальності для ета-

пу проектування Web-орієнтованих інформа-

ційних систем (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Матриця відповідальності 

для етапу проектування Web-орієнтованих 

інформаційних систем 
 

 
1 2 3 4 5 

Scrum 

Master 

-/+ +/- +/- + + 

Architect -/+ +/- +/- + + 

Tech Lead -/+ -/+ -/+ +/- -/+ 

Developer  +/- + + +/- 

UI / UX 

designer 

-/+ -/+ +/- +/- +/- 

 

На етапі проектування Web-

орієнтованих інформаційних систем на основі 

гнучкої методології SCRUM функції Scrum 

Master не передбачають необхідності постій-

ного контролю виконання завдань, а зводять-

ся лише до постановки завдань конкретному 

виконавцеві. Проектна команда (Team Scrum) 

1. Аналіз та дослідження 

2. Формування вимог 

3. Розробка технічного завдання 

4. Розробка структури 

5. Розробка дизайну 

6. Рішення питань організаційного 

забезпечення 
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на основі принципів SCRUM є крос-

функціональною та самокерованою. Виконан-

ня всіх процесів координується між членами 

проектної команди на основі самоорганізації, 

тому для шостого процесу не передбачається 

окремого виконавця, оскільки всі члени ко-

манди відповідають за цей процес. Незважаю-

чи на різноманітність фахівців всередині ко-

манди, команда діє як єдине ціле, і результати 

її діяльності теж оцінюються як результат 

спільної роботи. 

Існує ряд артефактів які використову-

ються в Scrum: 

• Product Backlog – це список усіх ви-

мог, які потрібно зробити за проектом. Всі 

вимоги описані за єдиним шаблоном, який 

називають User Story (призначена для корис-

тувача історія); 

• Sprint Backlog – це список усіх вимог, 

які потрібно зробити в найближчий спринт. 

Всі вимоги повинні бути розділені на завдан-

ня і оцінені; 

• Sprint Goal – це короткий опис того, 

заради чого виконується цей спринт; 

• Sprint Burndown Chart – дослівно «діа-

грама згоряння»; як елементи, що «згорають», 

виступають людино-години або ідеальні оди-

ниці; діаграма оновлюється кожного разу, ко-

ли завершується якась задача. 

Що ж до процесів, у Scrum існують такі 

процеси: 

• Sprint Planning Meeting – зустріч з 

планування спринту, виконується перед почат-

ком спринту, команда вибирає вимоги з 

Product Backlog і формує Sprint Backlog; 

• Daily Meeting – щоденна зустріч ко-

манди; 

• Sprint Review – здача спринту PO, де-

монстрація отриманого результату; 

• Retrospective – ритуал, спрямований на 

обмін досвідом всередині команди. 

Для аналізу ефективності етапу проекту-

вання Web-орієнтованих інформаційних сис-

тем на основі гнучкої методології SCRUM 

використовується принцип зворотного 

зв’язку. Це дозволяє побачити безпосередню 

реакцію користувача. Тому доцільним є орга-

нізація можливостей покрокових релізів, що 

забезпечує внесення змін у готовий продукт. 

До моменту офіційного випуску продукту або 

складної програми командою будуть усунені 

всі недоліки і вдосконалені функції. 

Методологія SCRUM дає можливість 

знизити ризики на етапі проектування Web-

орієнтованих інформаційних систем. До най-

більш поширених ризиків відносять: ринко-

вий, технічний і фінансовий. SCRUM допома-

гає мінімізувати ринковий ризик за рахунок 

покрокової реалізації процесів. Для усунення 

технічного ризику доцільне створення кількох 

різних прототипів, щоб оцінити кращий до 

повної реалізації розробки програмного про-

дукту. Фінансові ризики найбільш небезпечні 

для компаній. Багато компаній створюють 

інноваційні продукти, але не в змозі продати 

їх за ціною, яка принесе прибуток. Можливий 

шлях мінімізації ризиків – пропонувати корис-

тувачам покрокові релізи, щоб дізнатися про 

інформаційні потреби користувачів. 

Проектування Web-орієнтованих інфор-

маційних систем на основі гнучкої методоло-

гії SCRUM має наступні особливості: 

1. Методологія Scrum є чутливою до 

організації робочого процесу, тому необхідно 

максимально точно здійснювати планування 

задач при виконанні кожного процесу проек-

тування, щоб уникнути можливих збоїв та 

помилок. 

2. Scrum може бути застосовано в 

управлінні проектуванням Web-орієнтованих 

інформаційних систем, якщо вимоги не супе-

речать принципам та ідеології методології 

Scrum. Тому не рекомендується використання 

Scrum у fixed-cost або fixed-time проектах. 

Так, суть цієї методології має на увазі можли-

вість внесення змін у проект на будь-якому 

етапі його розробки, в тому числі на етапі 

проектування. 

3. Методологія Scrum орієнтована на 

інформаційні потреби користувача, і її можна 

адаптувати до різних типів роботи. 

4. Важливою особливістю і перевагою 

є можливість створення потенційно робочого 

і функціонального продукту після завершення 

кожного спринту на етапі проектування. 

5. Оскільки Scrum є похідною від мето-

дології Agile, то в її функціоналі не передба-

чено можливість планування комунікацій і 

реакції на ризики, що ускладнює управління 

проектуванням Web-орієнтованих інформа-

ційних систем.  

6. Продуктивна робота в Scrum повин-

на проводитися професійною та функціональ-

ною командою проекту, створення якої 

пов’язане з чималими витратами на відбір і 

навчання персоналу. 

Виходячи з перелічених вище особливос-

тей проектування Web-орієнтованих інформа-
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ційних систем на основі гнучкої методології 

Scrum, можемо виділити такі способи підви-

щення ефективності й усунення недоліків у 

ході реалізації процесів проектування: 

1. Надання оцінки складності завдань у 

процесах проектування Web-орієнтованих 

інформаційних систем. Зазвичай, чим швидше 

реалізується проектування, тим скоріше завер-

шується проект в цілому. Якщо надати оцінку 

складності завданням, то з’являється можли-

вість розподіляти завдання залежно від рівня 

кваліфікації фахівців. Також, знаючи рівень 

складності завдання, з двох завдань з однако-

вим пріоритетом можна прийняти управлінсь-

ке рішення про вибір з цих завдань більш ви-

гідного, спираючись на вартість реалізації 

цього завдання.  

2. Використання багаторівневої ієрархії 

завдань. При цьому кожна задача може розби-

ватися на підзадачі, а кожна з підзадач може 

бути розділена ще на завдання і т. д. Цей ме-

тод називається декомпозицією [10]. Деком-

позиція завдань – метод, який використовує 

структуру завдання і дає можливість замінити 

рішення однієї великої задачі рішенням серії 

менших задач, нехай і взаємопов’язаних, але 

простіших, що забезпечує можливості форму-

вання спринту. 

3. Декомпозиція як процес розбиття дає 

змогу розглядати будь-яку досліджувану сис-

тему як складну, що складається з окремих 

взаємопов’язаних підсистем, які, в свою чер-

гу, також можуть бути розбиті на частини. 

Цей метод дає можливість ефективного роз-

поділу і рішення завдань між виконавцями в 

ході спринту. Також метод розширює межі 

використання методології SCRUM на інших 

етапах проекту розробки Web-орієнтованих 

інформаційних систем. 

4. Тестування завдань на кожному з рів-

нів ієрархії. Мета тестування – продемонстру-

вати розробникам і замовникам, що програма 

відповідає вимогам, виявити ситуації, в яких 

поведінка програми є неправильною, небажа-

ною або не відповідає специфікації. Це забез-

печить можливості уникнення накопичення 

помилок, адже іноді на пошук і усунення на 

пізній стадії проектування витрачається біль-

ше часу і ресурсів, ніж, якби цю помилку ви-

правили відразу. Якщо розробка та тестування 

пройшли вдало, завдання позначається вико-

наним. 

5. Переоцінка пріоритетів на кожній 

ітерації спринту. Спринт у контексті методо-

логії SCRUM – ітерація, в ході якої створю-

ється функціональне зростання програмного 

забезпечення. Переоцінка пріоритетів завдань 

на кожній ітерації спринту дає можливість 

більш ефективного розподілу ресурсів проек-

ту. Протягом періоду чергової ітерації вирі-

шуються завдання, обговорюються нові ідеї, а 

деякі завдання можуть перейти на другий 

план.  

Проектування Web-орієнтованих інфор-

маційних систем на основі застосування гнуч-

кої методології розробки програмних продук-

тів Scrum забезпечує можливості усунення 

основних проблем у процесах проектування 

та підвищує ефективність проектування, а та-

кож забезпечує можливості отримання якісно-

го продукту, що задовольняє інформаційні 

потреби користувачів 

Висновки. Таким чином, в роботі розгля-

нуто можливості використання гнучкої мето-

дології Scrum на етапі проектування Web-

орієнтованих інформаційних систем та особ-

ливості проектування в умовах Scrum. Дослі-

джено основні процеси проектування Web-

орієнтованих інформаційних систем на основі 

застосування методології Scrum, розглянуто 

переваги та недоліки, а також розглянуто та 

обґрунтовано ролі, артефакти та процеси. 

Представлено способи підвищення ефектив-

ності і усунення недоліків у ході реалізації 

процесів проектування. Необхідно відзначити, 

що застосування гнучкої методології Scrum як 

при проектуванні, так і в управлінні проектом 

розробки Web-орієнтованих інформаційних 

систем забезпечить можливості отримання 

якісного кінцевого продукту, а також опти-

мального використання ресурсів та часу. 
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SPECIAL ACPECTS OF WEB-ORIENTED DATA SYSTEM DESIGN 

BASED ON SCRUM FLEXIBLE METHODOLOGY 

 

The article deals with the possibility of using flexible Scrum methodology at the stage of design-

ing Web-oriented information systems and the features of designing under Scrum conditions. Design-

ing is a decisive step in the development of any information systems, because it is this stage that lays 

the foundations and ways to implement ideas which determine the functioning of the system in the fu-

ture. Therefore, in the process of designing Web-oriented information systems, it is important to ob-

serve the basic principles of design, as well as the schemes of implementation of this process. Howev-

er, in order to achieve product stability, security and functionality sustainability, it is necessary to ap-

ply such methodology in the course of development, which will allow the constant monitoring and 

communication between project team members, ensuring the design process itself. 

The experience of designing Web-oriented information systems now shows that it is logically 

complex, requiring the expenditure of much labour and time work which requires highly qualified spe-

cialists who are members of the project team and are involved in this stage. Productivity, constant 

monitoring and interchangeable adapters are important.  

The basic processes of designing Web-oriented information systems based on the application of 

Scrum methodology are explored, the advantages and disadvantages are considered, as well as the 

roles, artifacts and processes are analyzed and substantiated. The ways of the efficiency increase and 

shortcomings elimination during the implementation of designing processes are presented.  

In conclusion it is necessary to mention that the use of flexible Scrum methodology both in de-

signing and project management of Web-oriented information systems will ensure the possibilities of 

obtaining the qualitative final product and optimal resources and time use. 

Keywords:  Web-oriented information systems, design, flexible Scrum methodology, multilevel 

task hierarchy, task decomposition, responsibility matrix. 
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