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▶ Microsoft Project 

(https://products.office.com/uk-

UA/project?legRedir=true&CorrelationId=e08f8a8

9-777b-4afc-be39-9bff842aad06)

▶ Basecamp (https://basecamp.com/)

▶ Todoist (https://todoist.com/)

▶ Wunderslist (https://www.wunderlist.com/ru/)

▶ Trello (https://trello.com/)

▶ Worksection (http://worksection.com/ua/)

▶ Бітрікс 24 (https://www.bitrix24.ua/)

https://products.office.com/uk-UA/project?legRedir=true&CorrelationId=e08f8a89-777b-4afc-be39-9bff842aad06
https://basecamp.com/
https://todoist.com/
https://www.wunderlist.com/ru/
http://worksection.com/ua/
https://www.bitrix24.ua/


1. MICROSOFT PROJECT



ПЕРЕВАГИ:

 надійне хмарне середовище, підтримка й можливість

аварійного відновлення;

 повний контроль над усіми проєктами;

 доступність на будь-якій платформі (Windows, Android, iOS)

 завжди останні версії програм пакету Office;

 багатомовний інтерфейс;

 облік робочих годин;

 можливість створити критичний план проєкту, 

графічно виділяти проблемні завдання, діаграма Ґанта

(діаграма, яку використовують для ілюстрації плану, 

графіка робіт за проєктом);

НЕДОЛІКИ:

 немає безкоштовного тарифного плану;

 ціна доволі висока для малого бізнесу 

(від 10$ за користувача на місяць).





2.BASECAMP (https://basecamp.com/)

https://basecamp.com/




ПЕРЕВАГИ:

 інтегрованість із усіма платформами (iOS, Android, Mac, 
PC);

 навчальні відео для нових користувачів;

 усі необхідні інструменти для командної роботи: 
дошки оголошень, завдання, графіки, документи, 
зберігання файлів, груповий чат 
у режимі реального часу та автоматична реєстрація;

 безпека використання;

 нагадування про важливі завдання;

 можливість створювати чернетки документів із 
переглядом внесених учасниками змін;

 безкоштовне пробне використання впродовж 30 днів;

 безкоштовна версія для індивідуальних користувачів
(персональних проєктів, сімей, студентів) із
функціональними обмеженнями (3 проєкти, 
20 користувачів, 1 GB для зберігання файлів).

https://basecamp.com/via




НЕДОЛІКИ:

 не можна

налаштувати

точну дату 

завершення

проєкту;

 лише англомовний

інтерфейс;

 доволі висока ціна

для українського

ринку.



3. TODOIST 
(https://todoist.com/)

https://todoist.com/


ПЕРЕВАГИ:

 стильний дизайн;

 для реєстрування можна використовувати гугл акаунт; 

 є нагадування, легко створювати завдання;

 спільне редагування, створення пріоритетів, 

щорічні звіти про продуктивність, можливість 

обрати бажану кількість виконаних цілей в день - “карма”.

 зручний мобільний застосунок.

 є російськомовна версія;

 порівянно із попередніми платформами, демократична ціна

(від 3 $ на місяць).



НЕДОЛІКИ:

 занадто нав’язливо пропонують

придбати підписку;

 безкоштовна версія має дуже обмежений

функціонал.



4. MICROSOFT TO DO

(замість WUNDERSLIST)

 Хмарний застосунок для управління завданнями. 

 Дає змогу користувачам керувати своїми завданнями 
зі смартфона, планшета та комп’ютера. 

 Технологію Microsoft придбав у команди Wunderlist.

 Орієнтований не на організацію проєктної роботи, 
а на впорядкування особистих планів і завдань.



5.TRELLO 

(https://trello.com/)



ПЕРЕВАГИ:

 майже необмежений безкоштовний доступ;

 простий інтерфейс;

 кожну із дошок можна виділяти під конкретні робочі

процеси;

 підтримка додаткових плагінів;

 можливість зв’язати з ґуґл-календарем;

 російськомовна версія;

 інтеграція зі Slack;

 можливість прикріпити мітку, файли, дедлайн, 

коментарі до завдання;

 розподілення карток за категоріями-мітками.



НЕДОЛІКИ:

 обмежена кількість дошок

для безкоштовного користування;

 неможливо видаляти списки. 



6.  WORKSECTION 
(http://worksection.com/ua/)

http://worksection.com/ua/
http://worksection.com/ua/
http://worksection.com/ua/






ПЕРЕВАГИ:

 зручний інтерфейс;

 можливість побачити хто над яким проектом працює;

 Безкоштовний тарифний план 

НЕДОЛІКИ:

 обмежена кількість користувачів 

і обмежений дисковий простір 

у безкоштовній версії;

 запізнілі нагадування про дедлайни;

 погана комунікація зі службою підтримки;

 незручний мобільний застосунок.







7. БІТРІКС 24, 

https://www.bitrix24.ua/





ПЕРЕВАГИ:

 багатофункціональна; 

 робота з документами (doc, pdf, xls і т.д.);

 є відеочати;

 підключення Відкритих ліній (налаштування вашого 

Facebook, Instagram, інших месенджерів для чату 

в Бітрікс24 crm);

 налаштування планів продажів і звітів;

 обмін даними з 1С.







ДЯКУЮ☺


