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<Назва проєкту> 
План контролю змін 

Версія 7.0 
 
 
<Примітка: Цей документ призначений для використання із Загальним Стандартом Управління Проєктами PMDoc 
(комплект документів “ЗСУП.Комплект”). Документ є шаблоном. Шаблон – це порожня форма з підказками автору 
щодо заповнення. При подвійному натисканні лівою кнопкою миші на файлі відбувається створення копії документа 
замість відкриття. Щоб змінити шаблон, потрібно клацнути правою кнопкою миші на файлі і вибрати “Показати 
більше варіантів (Shift+F10) > Відкрити". 
 
Текст, що розташований в кутових дужках та виділений, як правило, синім курсивом, додано з метою забезпечення 
підказок автору. Його потрібно видалити або замінити на вказану в ньому інформацію перед публікацією документу. 
 
Цей документ належить до артефактів “Плани” та описаний в розділі 4.6.3 Настанови до зводу знань з управління 
проєктами (Настанова PMBOK®, 7-е видання). Це відображено в позначенні документу (три перші цифри). 
 
План контролю змін (Change Management Plan) - це компонент плану управління проєктом, який засновує раду 
контролю змін, документує межі її повноважень та описує, яким чином система контролю змін буде впроваджена. 
 
Відмова від відповідальності 
Шаблони ЗСУП.Комплекту надаються безкоштовно, без підтримки, без розгляду претензій. Застосування шаблонів  
ЗСУП – це відповідальність особи, яка використовую ці шаблони. Розробники ЗСУП не відповідають за будь-які (прямі 
чи непрямі) наслідки, пов'язані з використанням та застосуванням шаблонів ЗСУП. 
 
Увага! Перед публікацією документа заповніть експрес-блоки (фрагменти тексту в рамці). Таким чином буде вказано 
відповідні властивості файлу. Експрес-блоки, що повторюються, оновлюються автоматично. Також перед 
публікацією оновіть таблицю змісту.>
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Історія версій документу 
 

Дата Версія Опис Автор 
<ДД.ММ.РРРР> 7.0 Видання для використання Аліна Лапочкіна 

    
    
    
    

 
Версія – номер редакції документу (якщо внесено значні зміни до документу, то першу цифру 
збільшують, а другу обнуляють; якщо внесено незначні зміни, то змінюють другу цифру). 
Опис – детальний опис редакції та змін, що були внесені, наприклад: Видання для внутрішніх 
коментарів, Видання для використання, Видання зі змінами розділу <Назва розділу>, тощо). 
Автор – П.І.Б. автора змін. 
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1. Загальні положення 
<У цьому розділі описані загальні характеристики цього документу, як його формувати та використовувати. 
Перелічені загальні положення можна змінювати або доповнювати відповідно до вимог конкретного проєкту.> 
1.1. Цей документ належить до проєкту "<Назва проєкту>", який виконує  організація "<Назва 

організації>". 
1.2. План контролю змін (Change Management Plan) - це компонент плану управління проєктом, 

що створює Раду контролю змін, документує межі її повноважень та описує, яким чином 
система контролю змін буде впроваджена. 

1.3. План контролю змін відносяться до артефактів «Плани». 
1.4. План контролю змін міститься в папці документів «План управління проєктом» (див. 

шаблон ПМБОК 4.6.3.6). 
<План контролю змін задає напрямок загального контролю змін та документально підтверджує склад 
формальної Ради контролю змін (Change Control Board, CCB), якщо вона потрібна для цього проєкту, документує 
межі її повноважень та описує, яким чином система контролю змін буде впроваджена.> 

 
2. Нормативні посилання 

<Цей розділ має містити повний перелік всіх документів, які було згадано у цьому документі. Кожен документ 
має бути ідентифіковано відповідним заголовком, номером (якщо є), датою та організацією, яка видала 
документ. Визначте джерела, з яких може бути отримана довідкова інформація.> 
2.1. Цей документ містить посилання на наступні документи: 

Номер Назва Дата видання Автор 

PMBOK® Guide 
Настанова до зводу знань з управління 
проєктами (A Guide to the Project 
Management Body of Knowledge), 7-е 
видання. 

2021 PMI 

ПМБОК 4.6.2.3 Журнал змін  PMDoc 
ПМБОК 4.6.2.7 Реєстр ризиків  PMDoc 
ПМБОК 4.6.3.2 План управління комунікаціями  PMDoc 
ПМБОК 4.6.3.3 План управління вартістю  PMDoc 
ПМБОК 4.6.3.6 План управління проєктом  PMDoc 
ПМБОК 4.6.3.12 План управління обсягом  PMDoc 
ПМБОК 4.6.3.13 План управління розкладом  PMDoc 
ПМБОК 4.6.4.5 Ієрархічна структура робіт  PMDoc 
ПМБОК 4.6.5.1 Бюджет  PMDoc 
ПМБОК 4.6.5.3 Базовий план вимірювання виконання  PMDoc 
ПМБОК 4.6.5.4 Розклад проєкту  PMDoc 
ПМБОК 4.6.5.5 Базовий план за обсягом  PMDoc 
ПМБОК 4.6.6.14 Матриця простежуваності вимог  PMDoc 
ПМБОК 4.6.7.2 Звіт про ризики  PMDoc 
ПМБОК 4.6.7.3  Звіт про статус  PMDoc 
ПМБОК 4.6.8.0 Угоди та контракти  PMDoc 
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3. Терміни, позначення та скорочення 
<Даний розділ має містити визначення всіх термінів, позначень та скорочень, які необхідні для правильної 
інтерпретації цього документа. Терміни, позначення та скорочення мають бути розташовані в алфавітному 
порядку. Ця інформація може бути представлена у вигляді таблиці, що наведена нижче, або у вигляді посилань 
до Глосарію проєкту в Плані управління комунікаціями (див. шаблон ПМБОК 4.6.3.2).>  
3.1. Терміни, використані у цьому документі: 

Термін Визначення 
Активи процесів організації 
(Organizational Process 
Assets) 

Плани, процеси, політики, процедури та бази знань, які 
використовує організація-виконавець та які є специфічними для 
неї. 

Інформаційна система 
управління проєктами, 
ІСУП (Project Management 
Information System, PMIS) 

Інформаційна система, яка складається з інструментів і методів, 
що використовуються для збору, інтеграції та розподілу 
результатів процесів управління проєктами. ІСУП 
використовується для підтримки всіх аспектів проєкту від 
ініціювання до закриття і може включати як ручні, так і 
автоматизовані системи. 

Керівник проєкту (Project 
Manager, PM) 

Особа, призначена виконавчою організацією очолювати команду, 
яка відповідальна за досягнення цілей проєкту. 

Основа для оцінок (Basis 
of Estimates) 

Супровідна документація, що відображає деталі, використані для 
встановлення оцінок проєкту, як-от припущення, обмеження, 
рівень деталізації, діапазони та рівні впевненості. 

Продукт (Product) Створений артефакт, що піддається кількісному оцінюванню і 
може бути або кінцевим виробом, або компонентом іншого 
виробу. 

Рада контролю змін 
(Change Control Board, 
CBB) 

Формально зафіксована група, яка відповідальна за перегляд, 
оцінку, затвердження, затримку або відхилення змін до проєкту, а 
також за запис таких рішень та повідомлення про них (див. 
шаблон ПМБОК 4.6.2.3 «Журнал змін»). 

Результат (Result) Вихід, отриманий в результаті процесів і операцій управління 
проєктами. Сюди входять кінцеві результати (наприклад, 
інтегровані системи, перероблений процес, реструктуризована 
організація, тести, навчений персонал, тощо) та документи 
(наприклад, політики, плани, дослідження, процедури, 
специфікації, звіти, тощо). 

Стейкхолдер (Stakeholder) Особа, група осіб або організація, які можуть впливати, 
перебувати під впливом або вважати себе під дією впливу 
рішення, події або результату проєкту, програми або портфеля. 

Фактори середовища 
підприємства (Enterprise 
Environmental Factors) 

Умови, які є поза межами контролю команди, що впливають, 
обмежують чи спрямовують проєкт, програму або портфель. 

 
3.2. Позначення, використані у цьому документі: 

Позначення Розшифровка 
Організація <Назва організації> 
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3.3. Скорочення, використані у цьому документі: 
Скорочення Розшифровка 

CCB Change Control Board, Рада контролю змін 
PM Project Manager, Керівник проєкту 
PMIS Project Management Information System 
ІСР Ієрархічна структура робіт 
ІСУП Інформаційна система управління проєктами 
ЗСУП Загальний Стандарт Управління Проєктами 

 
4. Процес контролю змін 

4.1. Контроль змін - це процес, за допомогою якого ідентифікують, документують, затверджують 
або відхиляють модифікації документів проєкту, доробків або базових планів, пов’язаних із 
проєктом, а також Плану управління проєктом (див. шаблон ПМБОК 4.6.3.6).  

4.2. Ключова вигода даного процесу полягає в тому, що він дозволяє комплексно враховувати 
задокументовані зміни у проєкті, одночасно реагуючи на сукупний ризик проєкту, який часто 
виникає у зв'язку зі змінами, внесеними без розгляду у спільні цілі чи плани проєкту.   

4.3. Процес контролю змін здійснюють від самого початку проєкту і аж до його завершення, а 
Керівник проєкту несе одноосібну відповідальність за цей процес. Запити на зміни (див. 
шаблон ПМБОК 4.6.2.3 «Журнал змін») можуть впливати на зміст проєкту та зміст продукту, 
а також на будь-які компоненти Плану управління проєктом та інші артефакти проєкту. 
Будь-який стейкхолдер, який бере участь у реалізації проєкту, може зробити запит на 
внесення змін, що можуть відбуватися будь-коли впродовж усього життєвого циклу проєкту. 
Рівень контролю змін, який застосовують, залежить від прикладної галузі, складності 
конкретного проєкту, вимог Контракту (див. шаблон ПМБОК 4.6.8.0), а також контексту та 
середовища, в яких реалізують проєкт. 

<До остаточного затвердження базових планів (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.3 «Базовий план вимірювання 
виконання») здійснювати формальний контроль змін у рамках процесу контролю змін не є обов'язковою вимогою. 
Однак, після затвердження базових планів Запити на зміни (див. шаблон ПМБОК 4.6.2.3 «Журнал змін») проходять 
через цей процес. Будь-які зміни в базових планах повинні перебувати під формальним контролем та вимагати 
Запиту на зміну. 
Хоча зміни можуть бути ініційовані усно, вони обов'язково повинні бути зареєстровані у письмовій формі та 
передані до системи контролю змін та/або управління конфігурацією. Запити на зміни до прийняття рішення про 
затвердження можуть вимагати надання інформації щодо оцінки впливів на розклад, а також на вартість. У всіх 
випадках, коли наслідком Запиту на зміну може стати вплив на будь-які Базові плани проєкту, потрібне 
здійснення формального процесу контролю змін. За кожним документованим Запитом на зміну відповідальна 
особа – зазвичай це або Спонсор або Керівник проєкту – має ухвалити рішення або про його схвалення, або 
відтермінування, або відхилення. Відповідальна особа буде вказана у Плані управління проєктом (див. шаблон 
ПМБОК 4.6.3.6) або в рамках процедур організації. За потреби в процес контролю змін включається CCB. 
Схвалені Запити на зміни можуть вимагати створення нових або перегляду старих Оцінок вартості, 
послідовностей операцій, дат розкладу (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.4 «Розклад проєкту»), потреб у ресурсах та 
аналізу альтернатив реагування на ризики (див. шаблон ПМБОК 4.6.2.7 «Реєстр ризиків»). Ці зміни можуть 
вимагати внесення змін до Плану управління проєктом або до інших Документів проєкту. Для певних Запитів на 
зміни після схвалення ССВ може знадобитися схвалення замовника або спонсора, якщо вони не входять до складу 
ССВ.> 
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4.4. До контролю змін належать різні процеси управління. Важливими елементами контролю 
змін є процеси управління обсягом, розкладом та вартістю, оскільки вони є процесами 
внесення змін до базових планів (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.3 «Базовий план вимірювання 
виконання»): 
а) Контроль обсягу – це процес моніторингу стану обсягу проєкту та продукту, а також 

контроль змін Базового плану за обсягом (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.5). Ключова вигода 
цього процесу полягає в тому, що ведення Базового плану за обсягом здійснюється 
протягом усього проєкту. Контроль обсягу проєкту забезпечує обробку всіх змін за 
запитом (див. шаблон ПМБОК 4.6.2.3 «Журнал змін») та рекомендованих 
корегувальних чи запобіжних дій в рамках процесу контролю змін. Контроль обсягу 
проєкту використовується також для контролю фактичних  змін в міру їх появи, при 
цьому він інтегрований з іншими процесами контролю. Неконтрольоване розширення 
обсягу продукту чи проєкту без урахування впливу на терміни, вартість і ресурси 
називається розповзанням обсягу. Зміни у будь-якому випадку неминучі, і тому для 
кожного проєкту необхідний процес контролю змін у тому чи іншому вигляді.           

<Докладніший опис цього процесу див. в шаблоні ПМБОК 4.6.3.12 «План управління обсягом».> 
б) Контроль розкладу — це процес моніторингу статусу проєкту для актуалізації розкладу 

проєкту та контролю змін Розкладу проєкту (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.4). Ключова 
вигода цього процесу полягає в тому, що ведення Розкладу проєкту за обсягом 
здійснюється протягом усього проєкту. Для оновлення моделі розкладу потрібна 
інформація про фактичне виконання на поточну дату. Будь-яка зміна розкладу проєкту 
може бути схвалена лише за допомогою процесу контролю змін. Контроль розкладу як 
компонент процесу контролю змін пов'язаний із:     
• визначенням поточного статусу розкладу проєкту; 
• впливом на фактори, що спричиняють зміни розкладу; 
• переглядом необхідних резервів розкладу; 
• визначенням фактів зміни розкладу проєкту; 
• контролем за фактичними змінами в міру їх виникнення. 

<Докладніший опис цього процесу див. в шаблоні ПМБОК 4.6.3.13 «План управління розкладом».> 
в) Контроль вартості — процес моніторингу статусу проєкту для актуалізації вартості 

проєкту та контролю змін Бюджету (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.1). Ключова вигода цього 
процесу полягає в тому, що ведення Бюджету здійснюється протягом усього проєкту. 
Оновлення бюджету потребує знання фактичної вартості, що врахована на певну дату. 
Будь-яке збільшення авторизованого бюджету може бути схвалено лише через процес 
контролю змін. Моніторинг витрачання коштів без урахування обсягу робіт, що 
виконуються у зв'язку з цими витратами, має малу цінність для проєкту, якщо не 
вважати можливість відстеження відтоку коштів. Отже, більшість трудовитрат з 
контролю вартості пов'язані з аналізом зв'язків між витрачанням коштів проєкту та 
роботою, що виконується за допомогою даних коштів. Ключовим елементом 
результативного контролю за вартістю є управління схваленим базовим планом (див. 
шаблон ПМБОК 4.6.5.3 «Базовий план вимірювання виконання»). Контроль вартості 
проєкту включає в себе: 
• вплив на фактори, що спричиняють зміни авторизованого Бюджету; 
• забезпечення своєчасної обробки всіх Запитів на зміни (див. шаблон ПМБОК 

4.6.2.3 «Журнал змін»); 
• контроль фактичних змін за часом та обставинами їх виникнення; 



PMDoc 
<Назва проєкту> ПМБОК 4.6.3.1 v7.0 
План контролю змін 29.11.2022 

 

Для внутрішнього використання <Назва організації>, 2022 р. Аркуш 8 з 11 
 

• забезпечення витрачання коштів без перевищення авторизованого бюджету в 
рамках певного періоду, компонента ІСР (див. шаблон 4.6.4.5), операції або 
загалом за проєктом; 

• моніторинг виконання вартості з метою виявлення та аналізу відхилень від 
ухваленого Бюджету; 

• моніторинг виконання робіт у порівнянні із витраченими коштами; 
• запобігання включенню не схвалених змін до звітів з вартості або використаних 

ресурсів; 
• інформування відповідних стейкхолдерів щодо всіх схвалених змін та пов'язану з 

ними вартість; 
• заходи щодо скорочення очікуваної перевитрати коштів до прийнятного рівня. 

<Докладніший опис цього процесу див. в шаблоні ПМБОК 4.6.3.3 «План управління вартістю».> 
4.5. На контроль змін впливають Інформаційні системи управління проєктами.   
<Інформаційні системи управління проєктами включають автоматизовані засоби, такі як програмне 
забезпечення для управління розкладом, систему управління конфігурацією, систему збору та розповсюдження 
інформації або веб-інтерфейси до інших автоматизованих систем, що працюють в режимі онлайн.> 

 
5. Входи процесу контролю змін 

<Цей розділ містить перелік всіх входів процесу контролю змін> 
5.1. Цей документ (ПМБОК 4.6.3.1 «План контролю змін»); 
5.2. Розклад проєкту (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.4); 
5.3. Базовий план за обсягом (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.5); 
5.4. Бюджет (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.1); 
5.5. Основа для оцінок; 
5.6. Запити на зміни та Журнал змін (см. шаблон ПМБОК 4.6.2.3); 
5.7. Матриця простежуваності вимог (див. шаблон ПМБОК 4.6.6.14); 
5.8. Звіт про ризики (див. шаблон ПМБОК 4.6.7.2); 
5.9. Звіти про статус (див. шаблон ПМБОК 4.6.7.3); 
5.10. На цей процес також впливають активи процесів організації та фактори середовища 

підприємства. 
 
6. Виходи процесу контролю змін 

<Цей розділ містить перелік всіх результатів та виходів процесу контролю змін> 
6.1. Схвалені Запити на зміни та оновлення Журналу змін (див. шаблон ПМБОК 4.6.2.3); 
6.2. Оновлення Плану управління проєктом (див. шаблон ПМБОК 4.6.3.6). 

 
7. Рада контролю змін 

<Цей розділ містить перелік всіх радників Ради контролю змін (CCB). Якщо CCB не створюють для цього 
проєкту, цей розділ можна видалити. 
CCB несе відповідальність за задоволення та розгляд Запитів на зміни (див. шаблон ПМБОК 4.6.2.3 «Журнал 
змін») та схвалення, відхилення або відтермінування виконання Запитів на зміни. Більшість змін, в тій чи іншій 
мірі,  впливають на терміни, вартість, ресурси або ризики. 
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Для здійснення процесу контролю змін проводяться наради CCB. Оцінка впливу змін є суттєвою частиною 
наради. Можуть обговорюватися і вносити на розгляд альтернативні варіанти змін, що надані за запитом. 
Нарешті, прийняте рішення доводять до відома особи чи групи, які направили запит. 
CCB також може розглядати заходи щодо управління конфігурацією. Ролі та обов'язки таких порад чітко 
визначають та узгоджують з відповідними стейкхолдерами та вносяться до Плану контролю змін 
(заповнюється таблиця, подана нижче). Рішення CCB документують та повідомляють стейкхолдерам для 
інформації та наступних дій.> 

П.І.Б. Посада Контактні дані Сфера відповідальності 
<П.І.Б. радника 

CCB> 
<Посада радника 

CCB > 
<Телефон, ел. пошта та інші 
контактні дані радника CCB> 

<Сфера відповідальності вказаного 
радника CCB> 

    
 
8. Процес управління конфігурацією 

<У цьому розділі описано, як ідентифікувати артефакти проєкту та обліковувати їх під контролем конфігурації, 
а також як записувати та повідомляти про зміни. Розділ описує діяльність з управління конфігурацією та процес 
управління змінами елементів, що конфігуруються, тобто набір формальних задокументованих процедур, що 
використовуються для застосування технічних та адміністративних вказівок та нагляду до: 

• Виявлення і документування функціональних та фізичних характеристики продукту, результату, 
послуги або компонента; 

• Моніторингу будь-яких змін таких характеристик; 
• Фіксування та донесення до стейкхолдерів кожної зміни та прогресу в її проведенні;  
• Підтримки проведення аудиту продуктів, результатів або компонентів для перевірки їх відповідності.  

Управління конфігурацією фокусується на деталізації результатів і процесів; тоді як управління змінами (див. 
розділ 4) зосереджується на виявленні, документуванні, визнанні або відхиленні змін у проєктних документах, 
кінцевих результатах або базових планах (див. шаблон ПМБОК 4.6.5.3 «Базовий план вимірювання виконання»). 
Цей розділ може містити опис документації, системи відстеження та конкретні рівні затвердження, необхідні 
для авторизації та контролю змін. 
Нижче наведено деякі поширені заходи з керування конфігурацією, які є частиною загального процесу управління 
змінами (див. розділ 4). Змінюйте та доповнюйте їх даними проєкту.> 
8.1. Визначення конфігурації. Визначте та виберіть елементи конфігурації, щоб забезпечити 

основу для визначення та перевірки конфігурації продукту, маркування продуктів та 
документів, керування змінами та підтримки підзвітності. Результати цього процесу зведені 
в таблицю розділу 9. 

<Цей процес встановлює метод, що розвивається, який дозволяє послідовно виявляти і запитувати зміни 
в створених базових планах, а також оцінювати цінність і ефективність цих змін.> 

8.2. Звітування про стан конфігурації. Якщо потрібні відповідні дані елемента конфігурації, 
інформація документується та повідомляється. Ця інформація включає перелік 
затверджених ідентифікацій конфігурації, статус запропонованих змін конфігурації та стан 
впровадження затверджених змін. 

<Цей процес забезпечує механізм для команди управління проєктом для послідовного повідомлення всіх 
затверджених і відхилених змін стейкхолдерам проєкту.> 

8.3. Підтвердження та перевірка конфігурації дозволяє переконатися, що структура 
елементів конфігурації проєкту є правильною, а відповідні зміни зареєстровані, оцінені, 
затверджені, відстежені та належним чином реалізовані. Це забезпечує виконання 
функціональних вимог, визначених у документації з конфігурації. 

<Цей процес надає можливості для постійної валідації та вдосконалення проєкту, враховуючи вплив кожної 
зміни.> 
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9. Елементи, що конфігуруються 
<У цьому розділі зазначаються ті доробки та елементи проєкту, які конфігуруються, а також елементи, які 
вимагають формалізованого управління змінами. Елементи визначаються на основі експертних оцінок рівня 
управління конфігурацією, які будуть застосовуватися в проєкті. 
Заповніть таблицю відповідними даними проекту.> 

№ Назва елементу Тип елементу Відповідальний 
1.  <Назва елементу, що 

конфігурується> 
<Тип елементу, що 

конфігурується> 
<Особа, відповідальна за 

елемент, що конфігурується> 
2.     

 
10. Додаток 

<Цей розділ містить всі додатки до документу. За відсутності додатків цей розділ необхідно виключити з 
документу.> 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<Увага! Перед публікацією документа заповніть експрес-блоки та оновіть таблицю змісту.>  
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