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НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 21503:2022 (ISO 21503:2022, IDT) «Управління проєктами, 
програмами та портфелями. Настанови щодо управління програмами», прийнятий методом 
передруку (оригінал англійською та робоча версія перекладу в якості національного додатку), ступінь 
відповідності щодо ISO 21503:2022 (версія en) «Project, programme and portfolio management — 
Guidance on programme management» — ідентичний (IDT). 

Організація, відповідальна за цей стандарт в Україні — Громадська організація "Інститут з управління 
проєктами Україна", м. Київ. 

У цьому національному стандарті зазначено вимоги, які відповідають законодавству України. 

До стандарту внесено такі редакційні зміни: 

— Структурні елементи цього стандарту «Титульний аркуш», «Національний вступ» оформлено 
згідно з вимогами національної стандартизації України. 

— Вилучено «Передмову» до ISO 21503:2022 як таку, що безпосередньо не стосується технічного 
змісту цього документу. 

— Додано довідковий національний додаток НА з робочою версією перекладу українською мовою. 

— Також до стандарту внесено редакційні зміни згідно з вимогами національної стандартизації 
України. 

Копії нормативних документів, на які є посилання в цьому стандарті, можна отримати в Національному 
фонді нормативних документів. 
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VI 

ВСТУП ДО ISO 21503:2022 
 

Цей документ надає настанови щодо концепцій, попередніх умов та практик управління програмами, 
які важливі для виконання програм та впливають на їх успіх. 

 

Цільова авдиторія цього документа охоплює: 

— виконавче та вище керівництво, а також особи, які задіяні у якості спонсорів програм; 

— особи, які здійснюють управління програмами та задіяні у них; 

— розробники національних чи організаційних стандартів; 

— розробники методів та процесів управління програмами. 

 

Цей документ може бути адаптований для задоволення потреб будь-якої організації або окремої 
особи з метою покращення застосування концепції, попередніх умов та методів управління 
програмами. 
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ДСТУ ISO 21503:2022 
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ, ПРОГРАМАМИ ТА ПОРТФЕЛЯМИ 

НАСТАНОВИ ЩОДО УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМАМИ 

PROJECT, PROGRAMME AND PORTFOLIO MANAGEMENT 

GUIDANCE ON PROGRAMME MANAGEMENT

Чинний від 2023–01–01 

1 SCOPE 
This document gives guidance on programme management. It is applicable to any type of organization 
including public or private and any size or sector, as well as any type of programme in terms of complexity. 

This document provides high-level descriptions of relevant terms, definitions, concepts, prerequisites and 
practices, including roles and responsibilities that form good practice in programme management. It does 
not provide guidance on processes, methods and tools. 

2 NORMATIVE REFERENCES 
There are no normative references in this document. 

3 TERMS AND DEFINITIONS 
For the purposes of this document, the following terms and definitions apply. 
ISO and IEC maintain terminological databases for use in standardization at the following addresses: 
— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp  
— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org  
3.1 
baseline 
reference basis for comparison against which performance is monitored and controlled 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.5] 
3.2 
benefit 
created advantage, value or other positive effect 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.6] 
3.3 
deliverable 
unique and verifiable element that is required to be produced by a project (3.14) or programme (3.10) 
[SOURCE: ISO 21502:2020, 3.9, modified — “or programme” has been added.] 
3.4 
governance 
principles, policies and framework by which an organization is directed and controlled 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.25] 
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3.5 
governing body 
person, group or entity accountable for the governance (3.4) of an organization, organizations or a part of 
an organization 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.26] 
3.6 
outcome 
change resulting from the use of the output (3.7) from a project (3.14) or programme (3.10) 
[SOURCE: ISO 21502:2020, 3.13, modified — “or programme” has been added.] 
3.7 
output 
aggregated tangible or intangible deliverables (3.3) that form the project (3.14) or programme (3.10) result 
[SOURCE: ISO 21502:2020, 3.14, modified — “or programme” has been added.] 
3.8 
portfolio 
collection of portfolio components (3.9) grouped together to facilitate their management to meet strategic 
objectives 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.42] 
3.9 
portfolio component 
project (3.14), programme (3.10), portfolio (3.8), or other related work 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.43] 
3.10 
programme 
group of programme components (3.12) managed in a coordinated way to realize benefits (3.2) 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.50] 
3.11 
programme benefit 
assessable outcome (3.6) by managing interrelated programme components (3.12) together to achieve 
strategic and operational objectives 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.51, modified — “by managing interrelated programme components 
together to achieve strategic and operational objectives” has replaced “viewed as an advantage by 
programme stakeholders and contributing to the programme objectives”.] 
3.12 
programme component 
project (3.14), programme (3.10) or other related work 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.52] 
3.13 
programme management 
coordinated activities to direct and control the realisation of identified benefits (3.2) and deliverables (3.3) 
[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.54] 
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3.14 
project 
temporary endeavour to achieve one or more defined objectives 

[SOURCE: ISO 21502:2020, 3.20] 

3.15 
project management 
coordinated activities to direct and control the accomplishment of agreed objectives 

[SOURCE: ISO 21502:2020, 3.24] 

3.17 
sponsor 
person responsible for obtaining the resources and executive decisions to enable success 

[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.78] 

3.18 
stakeholder 
person, group or organization that has interests in, or can affect, be affected by, or perceive itself to be 
affected by, any aspect of the project (3.14), programme (3.10) or portfolio (3.8) 

[SOURCE: ISO/TR 21506:2018, 3.79] 

4 CONCEPTS OF PROGRAMMES AND PROGRAMME MANAGEMENT 

4.1 General 
This clause describes the concepts of programmes and programme management. It provides guidance to 
executive and senior management on how programme management should be integrated in an organization 
or organizations. 

4.2 Concepts of programmes 

4.2.1 General 
This subclause describes the concept of programmes, and describes a programme’s purpose, 
establishment, alignment, structure and stakeholders. 

4.2.2 Programme characteristics 
Programmes can be strategic, transformational or operational, and have one or more of the following 
characteristics: 

— programmes comprise programme components that have interdependent and interrelated relationships 
to one another; 

— programmes provide outcomes and benefits for stakeholders and contribute to strategic, 
transformational or operational objectives; 

— programmes have complexity and uncertainty, which need to be managed and reduced where possible. 

Complexity and uncertainty in relation to programmes can include: 

— unclear and uncertain objectives to be achieved; 

— context and other external factors; 
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— social, political, economic, sustainability and legal dynamics; 

— technological aspects; 

— constraints, such as time, cost, quality and risks; 

— interdependencies and integration among the programme components; 

— logistical issues; 

— stakeholders’ diverse viewpoints and expectations. 

 

 

4.2.3 Purpose of the programme 
 

The purpose of the programme should be to deliver outcomes and realize benefits, which are aligned to 
strategic and operational objectives, that cannot be realized when components are managed individually. 
The programme can also have objectives, such as improving efficiency, reducing threats and realizing 
opportunities. 

 

 

4.2.4 Programme establishment 
 

When establishing a programme, activities that should be considered include: 

— developing a common approach to managing programme components; 

— managing stakeholders’ views and interests (see 6.4.8); 

— communicating internal and external aspects of the programme; 

— improving benefits realization, particularly in scheduling the early realization of benefits (see 6.6); 

— optimizing the use of resources across programme components (see 6.4.5); 

— optimizing cost, schedule and quality (see 6.4.6, 6.4.7 and 6.4.4); 

— managing the risks and issues of the programme (see 6.4.2); 

— steering and aligning the programme components (see 6.4.2); 

— supporting a business rationale, which defines the objectives of the programme; 

— identifying benefits to be realized by managing the individual components as a programme (see 6.6); 

— aligning with one or more of the strategic, transformational and operational objectives. 

 

When establishing a programme, organizational risk or uncertainty can be of concern. The considerations 
to be addressed include: 

— level of complexity (see 4.2.2); 

— level of risk associated with the achievement of the programme’s objectives and potential changes; 

— degree of organizational change required; 

— level of risk regarding required resources. 
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4.2.5 Programme alignment 

Programmes can be established in a single organization, across multiple organizations or within a portfolio. 
Programmes should be aligned to the governance framework. An example of programme alignment is shown 
in Figure 1, which illustrates a context and environment within which a programme can exist. The 
organizational strategy should be used to identify, document and evaluate opportunities, threats, 
weaknesses and strengths, which can help inform future action. Selected opportunities and threats can be 
further examined and justified resulting in a programme being initiated. The outputs from the programme are 
expected to deliver outcomes, which should realize benefits for the sponsoring organizations, as well as for 
internal or external stakeholders. 

NOTE The dashed lines of the operations box indicate that operations can stretch into projects, programmes 
and portfolios (the dashed lines can be referred to as “other related work”). 

Figure 1 — An example of programme alignment within an organizational context 
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4.2.6 Programme structure 
A programme should consist of at least two programme components. The structure of the programme should 
be designed to reflect aspects such as the outcomes and outputs required, the nature and complexity of the 
work, the types of components needed and the characteristics of the organization performing the 
programme. 

Figure 2 shows an example of a structure for a programme including relationships between and among 
programme components such as projects, a programme and other related work. 

NOTE Other related work can include activities performed by functional and operational areas that support the 
programme and its components. 

 
Figure 2 — An example of relationship between projects, programmes and portfolios 

 

4.2.7 Programme stakeholders 
The stakeholders of a programme can: 

— be affected by the programme, its outcomes, outputs or its deliverables; 

— influence the programme, its outcomes, outputs or its deliverables; 

— have expectations of the programme, its outcomes, outputs or its deliverables. 

Programme stakeholders can include: 

— sponsors; 

— business owners; 

— programme team; 

— internal and external partners and organizations; 

— core functional teams; 

— support teams; 

— programme management office; 

— users. 

 

4.3 Concepts of programme management 
 

4.3.1 General 
This subclause describes programme management, its purpose and its life cycle. 
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4.3.2 Programme management 

Programme management comprises those activities required to meet the programme sponsor’s 
requirements. These activities should provide a consistent approach and should include: 

— establishing the organization of the programme; 

— developing and implementing the governance and management framework of the programme; 

— initiating, steering and aligning programme components; 

— managing the programme to achieve objectives, deliver outcomes and realize benefits (see 6.5); 

— managing stakeholders’ engagement; 

— managing the risks and issues of the programme (see 6.4.2); 

— controlling changes to the programme baseline (see 6.4.3 and 6.5); 

— managing the integration of the performance of programme components; 

— managing communication; 

— managing scope, cost, schedule, resources and quality; 

— managing resources across programme components. 

Programme management can enable the realization of two types of benefits: 

— internal benefits that are generated by managing the programme components, as an integrated set of 
activities; 

— external benefits that contribute to achieving strategic, transformational or operational objectives. 

Benefits, tangible or intangible, can be realized both during the programme life cycle and after the closure 
of the programme. The programme should be organized and planned in order to deliver outcomes and 
realize benefits as early as possible. 

4.3.3 Programme management purpose 

The purpose of programme management is to provide a consistent approach to the following: 

— embracing complexity and uncertainty in the context of the programme; 

— enabling investment in programme components; 

— aligning with the organizational strategy and acceptable level of risk; 

— optimizing organizational capability and capacity; 

— securing benefits from investment; 

— identifying and managing stakeholders’ interests. 

One example of implementing the organizational strategy and realizing benefits through programmes and 
related projects is depicted in Figure 3. Ви
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NOTE Opportunities and threats are seen from a strategic perspective. 

Figure 3 — An example of strategy implementation through programmes and related projects 

4.3.4 Programme life cycle 
The programme should start from the time a decision is made to initiate it or on an agreed start date, 
whichever is the earliest. The programme should end when a decision is made to close it or a date for closure 
is formally agreed, whichever is the later. 

Reasons to close a programme can include: 

— the programme scope has been completed; 

— coordination of the interrelated components of the programme is no longer needed; 

— achievement of the benefits is no longer possible or necessary. 

A programme should be phased in order to organize, manage and integrate the programme components 
that enable the delivery of the outcomes and realization of benefits. 

5 PREREQUISITES FOR PROGRAMME MANAGEMENT 

5.1 General 
This clause provides guidance to executive and senior management on the prerequisites that should be 
considered before implementing programme management within an organization and its sustainment. 

5.2 Evaluating the need for programme management 
When deciding whether to implement programme management within an organization, the ability to integrate 
other related work and the capacity to absorb change should be considered. To evaluate the need for 
programme management, factors can include: 

— impact on governance within the organization; 

— alignment with strategic and operational objectives; 

— organizational structure, maturity and culture; 
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— ability to work across and within organizational boundaries; 

— impact of organizational change, both internally and externally; 

— availability of human resources, and their knowledge, skills and abilities; 

— budget impacts; 

— effort required for implementation. 

 

Justification at the organizational level should address the need, risks, benefits, resources required, and how 
the proposed implementation of programme management aligns to the strategic and operational objectives 
of the organization. The implementation of programme management can be evaluated in terms of the 
following: 

— stakeholder engagement and management; 

— balanced stakeholder views and interests; 

— internal and external communication; 

— use of resources; 

— organizational efficiencies; 

— budget, schedule and quality; 

— skills required; 

— risk visibility and management; 

— management of complexity; 

— programme alignment, control and reporting of the programme components and associated elements; 

— realization of benefits. 

The justification for the implementation of programme management within an organization should be 
documented in a business case or other similar documented analysis. 

 

 

5.3 Implementing programme management in organizations 
When planning to implement programme management, executive and senior management should address: 

— managing the need for the alignment of programmes to organizational strategy; 

— investment in the required financial and additional resources; 

— the need to negotiate, invest in and balance resources throughout the organization; 

— the management effort required to monitor and control the programme and its intended benefits; 

— the demand for coordination and communication both internally and externally to support the programme; 

— the need for change and complexity management; 

— conflicts in project and programme management integration; 

— conflicting priorities between organizational and operational functions; 

— organizational challenges in relation to culture, skills and geographic location. 
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5.4 Governance of programmes 
 

Alignment of programme management should consider organizational governance. This alignment should 
have a strategic rationale and relationship. Strategic alignment of programme management should achieve 
synergistic outcomes within the organization or across the participating organizations. 

At the organizational level, systems, procedures and processes should already be aligned. The organization 
should define how and which resources will be allocated to the management and control of programmes and 
their components so that opportunities for efficiencies and alignment can occur. 

Programme management should align with the governing organization or portfolio. The alignment should 
improve the management and delivery of programmes, and their individual components to realize additional 
benefits. 

Sustainability of programmes and their components within an organization should be aligned by balancing 
and optimizing social, economic and environmental characteristics. The relationship allows the executive 
and senior management to have oversight of programme management, and enables strategic alignment and 
the selection of programme components. 

Refer to ISO 21505 for further information on this topic. 

 

 

5.5 Establishing programme roles and responsibilities 
 

5.5.1 General 
Executive and senior management should assign and define the programme management roles, 
responsibilities, accountabilities and limits of authority. These roles should be defined to: 

— assist with providing the required resources, capabilities, processes and tools; 

— support and enable organizational change and realization of the programme’s benefits. 

Key roles and responsibilities to be defined include the programme sponsor (see 5.5.2), programme 
manager (see 5.5.3) and programme management team (see 5.5.4). 

 

5.5.2 Programme sponsor 
The programme sponsor should be responsible for the programme overall strategy and for advocacy of the 
programme including: 

— aligning the programme with the organizational strategy; 

— aligning the programme with the business case or with similar documentation; 

— communicating the objectives of the programme; 

— delegating authorities to the programme manager; 

— making decisions that impact the programme; 

— interfacing with executive management or other organizational management bodies; 

— engaging customers and other stakeholders; 

— resolving issues and conflicts beyond the programme manager’s authority; 

— approving or facilitating changes to the programme baseline. 
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5.5.3 Programme manager 

The programme manager should be responsible for the overall performance of the programme and 
coordinating the programme components including: 

— acting on direction from the programme sponsor; 

— leading and resourcing the programme and the programme management team; 

— making decisions and directing the programme management team; 

— achieving the programme objectives and realizing the programme benefits; 

— resolving problems and conflicts within the programme; 

— providing an interface to organizational management; 

— providing an interface with stakeholders; 

— monitoring and advising the programme sponsor on the alignment and progress of the programme; 

— working with the programme sponsor and organizational management to support the needs of the 
programme; 

— controlling the interrelationship between programme components. 

5.5.4 Programme management team 
The programme management team should be responsible for the performance and implementation of one 
or more programme components or functions. 

The programme management team can include the following roles: 

— programme sponsor; 

— programme manager; 

— change manager, when appropriate; 

— programme component managers; 

— administrative support; 

— other technical functions required by the programme. 

The programme management team can be supported with reporting, training, consulting, contract 
management, performance management, assurance, audit and other functions as required. Individuals on 
the programme management team can have specific or additional roles and responsibilities as part of a 
programme. Those working on the programme components can be considered part of the broader 
programme team. 

6 MANAGING A PROGRAMME 

6.1 General 
This clause describes the practices for the establishment, integration, control, benefits management and 
closure of a programme. Ви
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6.2 Establishing a programme 

6.2.1 General 
Establishing a programme should include defining and establishing a framework for programme 
management, consistent with the management context, and a programme design and plan. 

6.2.2 Framework for programme management 
The framework for programme management should enhance the performance of the programme including 
identification and realization of benefits. The development of the framework should include: 

— establishing responsibility and accountability for programme planning, implementation and control; 

— facilitating supporting roles and providing necessary resources. 

6.2.3 Programme design and planning 
Programme design and planning activities should include: 

— identifying the vision and objectives of the programme; 

— identifying the needs and expectations of the stakeholders; 

— identifying a strategy and activities associated with change; 

— developing a strategy for stakeholder engagement; 

— identifying the possible programme components; 

— identifying interdependencies between programme components; 

— developing the programme plan, priorities and integrated schedule; 

— identifying the resources required for the programme; 

— identifying and securing funds; 

— planning for benefits realization; 

— identifying the reporting framework of the programme; 

— identifying roles and responsibilities. 

6.3 Programme integration 

6.3.1 General 
Programme integration should include the integration of strategy, requirements, components and functions. 
Programme integration can also include taking advantage of the synergy created by managing components 
together. 

6.3.2 Strategic integration 
By balancing the programme’s deliverables, outputs and outcomes against organizational strategy and 
objectives, the organization should be able to improve sustainability and benefits realization. Ви
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6.3.3 Requirements integration 
Requirements integration should support, but may not be limited to, the following: 

— mapping of the programme benefits to the stakeholders’ expectations; 

— aligning requirements of the programme and its components; 

— coordinating requirements among the programme components. 

 

6.3.4 Component integration 
Integration of programme components should consider interdependencies, which can include: 

— similar or interrelated programme components; 

— awareness and control of the larger investment; 

— efficiencies in shared resources; 

— programme-level approach to threats and opportunities; 

— cost reductions through shared activities; 

— environmental controls and impact; 

— management and control of programme components. 

 

Programme component integration should be established and may include: 

— oversight of the interactions among programme components; 

— compatibility between the processes and systems; 

— coordination of outputs to meet objectives; 

— integration of the inputs and outputs of the programme components; 

— integration of the outcomes to enable the realization of programme benefits. 

 

6.3.5 Functional integration 
Functional integration can require the alignment of engineering, quality, legal, finance, operations, 
information technology, human resources, programme processes, systems and change activities. This 
integration should be performed to realize expected benefits and achieve programme objectives. 

 

 

 

6.4 Programme management practices 
 

6.4.1 General 
A common application of practices across programme components should be applied to enable programme 
integration, control and management. A programme may require the component managers to select and 
implement specific programme practices and systems. Also, there are practices that are unique in their 
application within the programme to enable integration control and oversight. The practices described in 
6.4.2 to 6.4.8 can be used throughout the programme life cycle. 
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6.4.2 Risk and issue management 
A risk and issue management approach should be defined and established to capture relevant issues, 
threats and opportunities, which can include: 

— using a consistent risk management practice for both programme and component level that integrates 
with the organizational risk plan; 

— aligning the acceptable level of risk for the organization and the programme; 

— performing ongoing identification, definition and escalation of programme level issues, threats and 
opportunities throughout the programme life cycle; 

— recording issues at component level, threats and opportunities that can impact the programme’s 
objectives; 

— analysing the programme’s issues, threats and opportunities; 

— developing and deploying response plans for the programme’s issues, threats and opportunities; 

— assigning and monitoring ownership of each risk and issue. 

6.4.3 Change control 
A change control approach should be defined and established to address changes that affect the programme 
baseline and the achievement of the objectives of the programme. Change control includes: 

— establishing a programme change structure; 

— implementing an approval process for the programme; 

— establishing a change control process aligned with the programme’s baseline; 

— analysing, tracking and assessing the impact of changes across programme components; 

— implementing approved changes. 

6.4.4 Quality management 
The approach to quality management should be defined and established including: 

— identifying and communicating relevant standards; 

— applying quality assurance; 

— performing quality control as planned; 

— deploying usable metrics that provide qualitative measures. 

6.4.5 Resource management 
Resource management optimizes the use of resources. Resources may include human resources, funds, 
equipment, real estate, facilities and tools. The programme manager should monitor and facilitate the use of 
resources across the programme components. 

6.4.6 Schedule management 
The programme schedule should include the integration of programme component schedules. The 
programme schedule should incorporate the timing for programme component deliveries and benefits 
realization. Schedule management should include the monitoring of component schedules to enable 
negative schedule variances in components to be mitigated with a view to reduce their impact on the 
programme overall schedule. Ви
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6.4.7 Budget and financial management 
The programme’s budget and financial management integrates the cost estimates and budgets of the 
components. This management should include: 

— securing funding; 

— allocating budget to programme components; 

— monitoring each programme component budget spent to keep within the allocated budget; 

— applying organizational policies for management reserve and contingency; 

— determining and using management reserve and contingency funds; 

— analysing and verifying financial performance. 

6.4.8 Stakeholder engagement and reporting 
Stakeholder engagement should be coordinated with each programme component manager to identify the 
stakeholders’ relevant interests, needs, expectations and perspectives. Stakeholder engagement at the 
programme level can differ from component level in communication style, media, frequency and information 
communicated, while reducing duplication. 

Programme reporting should enable stakeholders to continuously monitor activities that can include: 

— programme and programme component progress; 

— issues, threats and opportunities; 

— programme component deliverables; 

— progress towards achieving outcomes and realizing benefits. 

6.5 Programme control 
Programme control should include: 

— managing the impact of programme level decisions across programme components; 

— maintaining and adjusting component boundaries and interfaces and taking advantage of synergies 
among components; 

— changing priorities between components as required; 

— understanding the interrelationships and potential impacts on the programme baseline and the 
baselines of the individual components; 

— confirming the realization of benefits within the duration of the programme; 

— monitoring overall budget and variation by programme component. 

6.6 Benefit management 

6.6.1 General 
This subclause 6.6 describes benefit identification, analysis and control. Ви

да
нн
я 
дл
я 
ко
ме
нт
ар
ів



ДСТУ ISO 21503:2022 

16 

6.6.2 Benefit identification and analysis 
Benefit identification and analysis should begin when the programme is being considered. After the 
programme has been established, a more detailed set of benefits to be realized should be identified, 
analysed and prioritized. Benefit identification and analysis include: 

— identifying expected benefits; 

— identifying owners for each benefit to be realized; 

— aligning benefits with strategic and other objectives; 

— defining performance metrics and reporting for each benefit; 

— determining time frames for benefits realization. 

 

6.6.3 Benefit control 
The control of benefits should include: 

— measuring and controlling progress towards the realization of expected benefits throughout the 
programme life cycle; 

— collecting performance measurements for each benefit; 

— reporting and communicating the status of benefits to the stakeholders; 

— identifying additional benefits throughout the programme life cycle. 

Benefits may be realized during the programme, at the end of the programme or after the programme has 
closed. Before the end of the programme, the responsibility for the future realization of benefits may be 
transferred to a new owner. 

 

6.7 Programme closure 
Programme closure should include: 

— verifying the acceptance of the deliverables of the programme components; 

— verifying the programme benefits have been realized or transferred; 

— closing or transferring the programme components; 

— completing the final report of the programme; 

— capturing, documenting, communicating and archiving lessons learned; 

— releasing the programme’s resources; 

— ending contracts and financial accounts; 

— archiving the programme’s records. 
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ДОДАТОК НA 
(довідковий) 

Робочий переклад українською 
Цій національний додаток містить робочу версією перекладу ISO 21503:2022 українською мовою. 

1 Сфера застосування 
Цей документ надає настанови щодо управління програмами. Вони можуть бути застосовані для 
організації будь-якого типу, включно з публічними чи приватними, будь-якого розміру чи сектору, а 
також для будь-якого типу програми, незалежно від складності. 

Цей документ надає високорівневі описи відповідних визначень, тлумачень, концепцій, попередніх 
умов та практик, включно із ролями та обов'язками, які формують передову практику управління 
програмами. Цей документ не надає порад щодо процесів, методів та інструментів. 

2 Нормативні посилання 
Цей документ не містить нормативних посилань. 

3 Терміни та визначення понять 
У цьому документі (ISO 21503 "Управління програмами") використано такі терміни та визначення 
понять. 

ISO та IEC підтримують термінологічну базу даних для використання у стандартизації, і вона доступна 
за посиланням: 

— ISO Онлайн пошукова платформа, доступна тут https://iso.org/obp 

— IEC Electropedia: доступна тут https://electropedia.org  

3.1 Базовий план (Baseline) 
Еталонний зразок для порівняння, який використовують для моніторингу та контролю за виконанням. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.1] 

3.2 Вигода (Benefit) 
Створена перевага, цінність чи інший позитивний ефект. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.7] 

3.3 Доробок (Deliverable) 
Унікальний та такий, що може бути перевірений, елемент, що має бути створений під час проєкту 
(3.14) або програми (3.10). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO 21502:2022, 3.9, модифіковано — було додано слова “або програми”.] 

3.4 Врядування (Governance) 
Принципи, політики та фреймворк, відповідно до яких керують організацією та контролюють її. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.14] Ви
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3.5 Орган врядування (Governing Body) 
Особа, група або сутність, відповідальна за врядування (3.4) організацією, організаціями або 
частиною організації. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.59] 

 

3.6 Кінцевий результат (Outcome) 
Зміна в результаті використання набутку (3.7) проєкту (3.14) або програми (3.10). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO 21502:2022, 3.13, модифіковано — було додано слова «або програми».] 

 

3.7 Набуток (Output) 
Сукупні матеріальні чи нематеріальні доробки (3.3), які утворюють результат проєкту (3.14) або 
програми (3.10). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO 21502:2022, 3.14, модифіковано — було додано слова «або програми».] 

 

3.8 Портфель (Portfolio) 
Набір компонентів портфеля (3.9), згрупованих разом для полегшення управління ними задля 
досягнення стратегічних цілей. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.73] 

 

3.9 Компонент портфеля (Portfolio Component) 
Проєкт (3.14), програма (3.10), портфель (3.8) або інша супутня робота. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.44] 

 

3.10 Програма (Programme) 
Група компонентів програми (3.12), якими скоординовано керують задля реалізації вигід (3.2). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.75] 

 

3.11 Вигоди програми (Programme Benefit) 
Оцінюваний кінцевий результат (3.6) шляхом спільного управління взаємопов'язаними 
компонентами програми (3.12) задля досягнення стратегічних та операційних цілей. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.8] 

 

3.12 Компонент програми (Programme Component) 
Проєкт (3.14), програма (3.10) або інша супутня робота. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.45] 

 

3.13 Управління програмами (Programme Management) 
Скоординовані операції для спрямування та контролю за реалізацією визначених вигід (3.2) та 
доробків (3.3). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.93] 
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3.14 Проєкт (Project) 
Тимчасове зусилля для досягнення однієї чи кількох визначених цілей. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO 21502:2022, 3.20] 

3.15 Управління проєктами (Project Management) 
Скоординовані операції для спрямування та контролю за досягненням узгоджених цілей. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO 21502:2022, 3.24] 

3.16 Спонсор (Sponsor) 
Особа, яка несе відповідальність за отримання ресурсів та прийняття управлінських рішень з метою 
досягнення успіху. 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.83] 

3.17 Стейкхолдер (Stakeholder) 
Особа, група або організація, які мають інтерес до, можуть впливати на, можуть перебувати під 
впливом або вважати себе під впливом будь-якого аспекту проєкту (3.14), програми (3.10) або 
портфеля (3.8). 

[ДЖЕРЕЛО: ДСТУ ISO/TR 21506:2022, 3.85] 

4 Концепції програм та управління програмами 

4.1 Загальні положення 
Пункт описує концепції, які стосуються програм та управління програмами. Пункт містить рекомендації 
для виконавчого та вищого керівництва щодо інтеграції управління програмами у організацію або 
організації. 

4.2 Концепції програм 
4.2.1 Загальні положення 
Цей підпункт описує концепцію та ціль програми, її створення, узгодження, структуру та 
стейкхолдерів. 

4.2.2 Характеристики програми 
Програми можуть бути стратегічними, трансформаційними або оперативними та мати одну або кілька 
характеристик, а саме: 

— програми складаються із взаємозалежних та взаємопов'язаних компонентів програми; 

— програми забезпечують стейкхолдерів кінцевими результатами та вигодами для та сприяють 
досягненню стратегічних, трансформаційних або оперативних цілей; 

— програми відрізняються складністю та невизначеністю, якими необхідно управляти та які 
необхідно зменшувати, де це можливо. 

Складність та невизначеність щодо програм можуть охоплювати: 

— нечіткі та невизначені цілі, яких необхідно досягти; 

— контекст та інші зовнішні фактори; 
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— соціальну, політичну, економічну, стійкісну та правову динаміку; 

— технологічні аспекти; 

— обмеження, а саме час, вартість, якість та ризики; 

— взаємозалежності та інтеграції між компонентами програми; 

— логістичні обставини; 

— різні точки зору та очікування стейкхолдерів. 

4.2.3 Мета програми 

Мета програми має полягати у постачанні кінцевих результатів та реалізації вигід, які узгоджуються зі 
стратегічними та оперативними цілями, які неможливо реалізувати у разі індивідуального управління 
компонентами. Цілями програми також можуть бути підвищення ефективності, зменшення загроз та 
реалізація нагод. 

4.2.4 Створення програми 

Під час створення програми слід враховувати такі операції: 

— розробка загального підходу до управління компонентами програми; 

— управління думками та інтересами стейкхолдерів (див. 6.4.8); 

— інформування про внутрішні та зовнішні аспекти програми; 

— поліпшення реалізації вигід, особливо під час планування їх ранньої реалізації (див. 6.6); 

— оптимізація використання ресурсів між компонентами програми (див. 6.4.5); 

— оптимізація витрат, розкладу та якості (див. 6.4.6, 6.4.7 та 6.4.4); 

— управління ризиками та обставинами програми (див. 6.4.2); 

— управління та узгодження компонентів програми (див. 6.4.2); 

— підтримка бізнес-обґрунтування, яке визначає цілі програми; 

— ідентифікація вигід для реалізації шляхом управління окремими компонентами в межах програми 
(див. 6.6); 

— узгодження з однією або кількома стратегічними, трансформаційними та оперативними цілями. 

Під час створення програми можуть викликати занепокоєння організаційні ризики або невизначеність. 
Принципи, які слід розглянути: 

— рівень складності (див. 4.2.2); 

— рівень ризику, пов'язаного із досягненням цілей програми та можливими змінами; 

— ступінь необхідних організаційних змін; 

— рівень ризику щодо необхідних ресурсів. Ви
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4.2.5 Узгодження програми 

Програми можуть бути створені в одній організації, в кількох організаціях або в межах портфеля. 
Програми мають бути узгоджені зі фреймворком врядування. Приклад узгодження програми показано 
на Рисунку 1, який ілюструє контекст та середовище, у яких може існувати програма. Організаційну 
стратегію слід використовувати для виявлення, документування та оцінки нагод, загроз, слабких та 
сильних сторін, які можуть допомогти обґрунтувати майбутні дії. Вибрані нагоди та загрози можна 
додатково вивчити та обґрунтувати, що сприятиме початку програми. Очікується, що набутки 
програми постачатимуть кінцеві результати, які мають принести вигоди організаціям-спонсорам, а 
також внутрішнім або зовнішнім стейкхолдерам. 

ПРИМІТКА. Пунктирні лінії поля операцій вказують на те, що операції можуть охоплювати проєкти, 
програми та портфелі (пунктирні лінії можна позначити як «інша супутня робота»). 

Рисунок 1 — Приклад узгодження програми в організаційному контексті 
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4.2.6 Структура програми 
Програма має складатися щонайменше із двох компонентів програми. Структуру програми слід 
розробляти задля відображення таких аспектів, як необхідні кінцеві результати та набутки, характер 
та складність роботи, типи необхідних компонентів та характеристики організації, яка виконує 
програму. 

На Рисунку 2 показано приклад структури програми, включно із взаємозв'язками між компонентами 
програми, такими як проєкти, програма та інша супутня робота. 

 

ПРИМІТКА. Інша супутня робота передбачає операції, які виконуються функціональними та оперативними 
сферами, які підтримують програму та її компоненти. 

 
Рисунок 2 — Приклад взаємозв'язку між проєктами, програмами та портфелями 

 

4.2.7 Стейкхолдери програми 
Стейкхолдери програми можуть: 

— перебувати під впливом програми, її кінцевих результатів, набутків або доробків; 

— впливати на програму, її кінцеві результати, набутки або доробки; 

— мати очікування щодо програми, її кінцевих результатів, набутків або доробків. 

Стейкхолдери програми можуть охоплювати: 

— спонсорів; 

— власників бізнесу; 

— команду програми; 

— внутрішніх та зовнішніх партнерів та організації; 

— основні функціональні команди; 

— команди підтримки; 

— офіс з управління програмами; 

— користувачів. 

 

4.3 Концепції управління програмами 
 

4.3.1 Загальні положення 
Цей підпункт описує управління програмою, її мету та життєвий цикл. 
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4.3.2 Управління програмами 

Управління програмами охоплює ті операції, які необхідні для задоволення вимог спонсора програми. 
Ці операції мають забезпечувати послідовний підхід та містити: 

— визначення організації програми; 

— розробку та впровадження фреймворку врядування та управління програмою; 

— ініціювання, управління та узгодження компонентів програми; 

— управління програмою задля досягнення цілей, постачання кінцевих результатів та реалізації 
вигід (див. 6.5); 

— управління залученням стейкхолдерів; 

— управління ризиками та обставинами програми (див. 6.4.2); 

— контроль змін у базовому плані програми (див. 6.4.3 та 6.5); 

— управління інтеграцією показників виконання компонентів програми; 

— управління комунікацією; 

— управління обсягом, вартістю, розкладом, ресурсами та якістю; 

— управління ресурсами між компонентами програми. 

Управління програмами може забезпечити реалізацію двох видів вигід: 

— внутрішні вигоди, які одержані в результаті управління компонентами програми у вигляді 
інтегрованого комплексу операцій; 

— зовнішні вигоди, які сприяють досягненню стратегічних, трансформаційних або оперативних 
цілей. 

Матеріальні або нематеріальні вигоди можуть бути реалізовані як впродовж життєвого циклу 
програми, так і після завершення програми. Програму слід організувати та спланувати задля 
досягнення кінцевих результатів та реалізації вигід якомога раніше. 

4.3.3 Мета управління програмами 

Метою управління програмами є забезпечення послідовного підходу до: 

— охоплення складності та невизначеності у контексті програми; 

— стимулювання інвестицій у компоненти програми; 

— відповідність організаційної стратегії та прийнятного рівня ризику; 

— оптимізація організаційної здатності та спроможності; 

— забезпечення вигід від інвестицій; 

— ідентифікація інтересів стейкхолдерів та управління ними. 

Один із прикладів реалізації організаційної стратегії та реалізації вигід за допомогою програм та 
супутніх проєктів показано на Рисунку 3. 
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ПРИМІТКА. Нагоди та загрози розглядаються зі стратегічної точки зору. 

Рисунок 3 — Приклад реалізації стратегії за допомогою програм та супутніх проєктів 
 

4.3.4 Життєвий цикл програми 
Програму слід починати з моменту ухвалення рішення про її ініціювання або з узгодженої дати 
початку, залежно від того, що настане раніше. Програму слід завершувати, коли буде ухвалене 
рішення про її закриття або буде офіційно узгоджена дата закриття, залежно від того, що настане 
пізніше. 

Причини закриття програми можуть охоплювати: 

— обсяг програми був завершений; 

— координація взаємопов'язаних компонентів програми більше не потрібна; 

— отримання вигід більше неможливе або не є необхідним. 

Програма повинна бути поетапною задля організації, управління та інтеграції компонентів програми, 
які забезпечують досягнення кінцевих результатів та реалізацію вигід. 

 

5 Передумови для управління програмами 
5.1 Загальні положення 
Пункт містить рекомендації для виконавчого та вищого керівництва щодо попередніх умов, які слід 
розглянути перед впровадженням управління програмами в межах організації та її підтримки. 

 

5.2 Оцінка потреби в управлінні програмами 
Вирішуючи, чи впроваджувати управління програмами в межах організації, слід враховувати 
можливість інтегрувати іншу супутню роботу та спроможність адаптуватися до змін. З метою оцінки 
потреби в управлінні програмами фактори можуть охоплювати: 

— вплив на врядування в межах організації; 

— відповідність стратегічним та оперативним цілям; 

— організаційна структура, зрілість та культура; 
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— здатність працювати в межах організації та поза ними; 

— внутрішній та зовнішній вплив організаційних змін; 

— наявність людських ресурсів, а також їх знань, навичок та здібностей; 

— вплив на бюджет; 

— зусилля, необхідні для реалізації. 

 

Обґрунтування на організаційному рівні має враховувати потреби, ризики, вигоди, необхідні ресурси 
і те, як запропонована реалізація управління програмами узгоджується зі стратегічними та 
оперативними цілями організації. Реалізація управління програмами може бути оцінена з огляду на: 

— залучення та управління стейкхолдерами; 

— збалансовані думки та інтереси стейкхолдерів; 

— внутрішню та зовнішню комунікацію; 

— використання ресурсів; 

— організаційну ефективність; 

— бюджет, розклад та якість; 

— необхідні навички; 

— видимість ризиків та управління ними; 

— управління складністю; 

— узгодження програм, контроль та звітність щодо компонентів програми та пов'язані елементи; 

— реалізацію вигід. 

 

Обґрунтування впровадження управління програмами в межах організації слід задокументувати у 
бізнес-кейсі або іншому аналогічному документованому аналізі. 

 

 

5.3 Впровадження управління програмами в організаціях 
Під час планування впровадження управління програмами, виконавчому та вищому керівництву слід 
враховувати: 

— управління необхідністю узгодження програм із організаційною стратегією; 

— інвестиції в необхідні фінансові та додаткові ресурси; 

— необхідність ведення переговорів, інвестування та збалансування ресурсів всієї організації; 

— управлінські зусилля, необхідні для моніторингу та контролю програми та її передбачуваних вигід; 

— потреба в координації та комунікації як всередині країни, так і поза її межами для підтримки 
програми; 

— необхідність змін та управління складністю; 

— конфлікти в інтеграції управління проєктами та програмами; 

— суперечність пріоритетів між організаційними та операційними функціями; 

— організаційні проблеми, пов'язані з культурою, навичками та географічним положенням. 
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5.4 Врядування програмами 
Узгодження управління програмами має враховувати організаційне врядування. Таке узгодження 
повинно мати стратегічне обґрунтування та взаємозв'язок. Стратегічне узгодження управління 
програмами повинно досягати синергетичних кінцевих результатів всередині організації або між 
організаціями-учасниками. 

На організаційному рівні системи, процедури та процеси вже мають бути узгоджені. Організація 
повинна визначити, як та які ресурси будуть виділятися на управління та контроль програм і їх 
компонентів з метою створення нагод для підвищення ефективності та узгодження. 

Управління програмами повинно узгоджуватися із організацією врядування або портфелем. 
Узгодження повинно покращити управління та реалізацію програм, а також їх окремих компонентів 
задля реалізації додаткових вигід. 

Сталість програм та їх компонентів у межах організації повинна бути узгоджена шляхом 
збалансування та оптимізації соціальних, економічних та екологічних характеристик. Взаємини 
дозволяють виконавчому та вищому керівництву здійснювати нагляд за управлінням програмами та 
забезпечують стратегічне узгодження і вибір компонентів програми. 

Додаткову інформацію з цього питання див. у стандарті ДСТУ ISO 21505. 

5.5 Визначення ролей та обов'язків програм 
5.5.1 Загальні положення 
Виконавчому та вищому керівництву слід розподіляти та визначати ролі, обов'язки, відповідальність 
та межі повноважень у сфері управління програмами. Ці ролі слід визначити таким чином: 

— допомога у наданні необхідних ресурсів, здатностей, процесів та інструментів; 

— підтримка та сприяння організаційним змінам та реалізації вигід програми. 

Ключові ролі та обов'язки, які необхідно визначити, охоплюють спонсора програми (див. 5.5.2), 
керівника програми (див. 5.5.3) та команду з управління програмою (див. 5.5.4). 

5.5.2 Спонсор програми 
Спонсор програми повинен відповідати за загальну стратегію та захист програми, зокрема, серед 
іншого: 

— узгодження програми зі стратегією організації; 

— узгодження програми із бізнес-кейсом або подібною документацією; 

— інформування про цілі програми; 

— делегування повноважень керівнику програми; 

— ухвалення рішень, які впливають на програму; 

— взаємодія із виконавчим керівництвом або іншими організаційними органами управління; 

— залучення клієнтів та інших стейкхолдерів; 

— вирішення обставин та конфліктів за межами повноважень керівника програми; 

— затвердження або сприяння внесенню змін до базового плану програми. 
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5.5.3 Керівник програми 
Керівник програми повинен відповідати за загальне виконання програми та координацію компонентів 
програми, зокрема, серед іншого: 

— дії за вказівкою спонсора програми; 

— керівництво та забезпечення ресурсами програми та команди з управління програмою; 

— ухвалення рішень та керівництво командою з управління програмою; 

— досягнення цілей програми та реалізація вигід програми; 

— вирішення проблем та конфліктів у межах програми; 

— забезпечення інтерфейсу для організаційного управління; 

— забезпечення взаємодії зі стейкхолдерами; 

— моніторинг та консультування спонсора програми з питань узгодження та прогресу програми; 

— робота зі спонсором програми та організаційним керівництвом для задоволення потреб програми; 

— контроль взаємозв'язку між компонентами програми. 

 

5.5.4 Команда з управління програмою 
Команда з управління програмою повинна відповідати за виконання та реалізацію одного або 
декількох компонентів або функцій програми. 

 

Команда з управління програмою може виконувати такі функції: 

— спонсора програми; 

— керівника програми; 

— керівника змін, коли це доречно; 

— керівників компонентів програми; 

— адміністративного супроводу; 

— інші технічні функції, необхідні програмі. 

 

Команда з управління програмою може отримувати підтримку щодо звітності, навчання, 
консультування, управління контрактами, управління ефективністю, засвідчення, аудиту та інших 
функцій, якщо це необхідно. Окремі особи в команді з управління програмою можуть виконувати 
конкретні або додаткові ролі та обов'язки в межах програми. Тих, хто працює над компонентами 
програми, можна вважати частиною більшої команди програми. 

 

 

6 Управління програмою 
 

6.1 Загальні положення 
Цей пункт описує методи створення, інтеграції, контролю, управління вигодами та закриття програми. 

 

6.2 Створення програми 
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6.2.1 Загальні положення 
Створення програми має охоплювати визначення та встановлення фреймворку для управління 
програмою, які узгоджуються із контекстом управління, а також розробкою та планом програми. 

 

 

6.2.2 Фреймворк для управління програмою 
Фреймворк для управління програмою повинен підвищувати ефективність програми, включно з 
виявленням та реалізацією вигід. Розробка фреймворку повинна охоплювати: 

— встановлення відповідальності та підзвітності за планування, виконання та контроль програми; 

— полегшення допоміжних функцій та надання необхідних ресурсів. 

 

 

6.2.3 Розробка та планування програми 
Операції щодо розробки та планування програми повинні охоплювати: 

— ідентифікацію бачення та цілей програми; 

— ідентифікацію потреб та очікувань стейкхолдерів; 

— ідентифікацію стратегії та операцій, пов'язаних зі змінами; 

— розробку стратегії залучення стейкхолдерів; 

— ідентифікацію можливих компонентів програми; 

— ідентифікацію взаємозалежностей між компонентами програми; 

— розробку плану, пріоритетів та інтегрованого розкладу програми; 

— ідентифікацію ресурсів, необхідних для програми; 

— ідентифікацію та забезпечення коштів; 

— планування реалізації вигід; 

— ідентифікацію фреймворку звітності в межах програми; 

— ідентифікацію ролей та обов'язків. 

 

 

 

6.3 Інтеграція програми 
 

6.3.1 Загальні положення 
Інтеграція програми повинна охоплювати інтеграцію стратегії, вимог, компонентів та функцій. 
Інтеграція програми може також охоплювати використання переваг синергії, створеної шляхом 
спільного управління компонентами. 

 

6.3.2 Стратегічна інтеграція 
Збалансувавши доробки, набутки та кінцеві результати програми із організаційною стратегією та 
цілями, організація повинна мати можливість покращити стійкість та реалізацію вигід. 
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6.3.3 Інтеграція вимог 
Інтеграція вимог повинна підтримувати, але не може обмежуватися наступним: 

— зіставлення вигід програми з очікуваннями стейкхолдерів; 

— узгодження вимог програми та її компонентів; 

— координація вимог між компонентами програми. 

6.3.4 Інтеграція компонентів 
Інтеграція компонентів програми повинна враховувати взаємозалежності, які можуть охоплювати: 

— подібні або взаємопов'язані компоненти програми; 

— усвідомлення та контроль над більшими інвестиціями; 

— ефективність використання спільних ресурсів; 

— підхід до загроз та нагод на рівні програми; 

— скорочення витрат за рахунок спільних операцій; 

— екологічний контроль та вплив; 

— управління та контроль компонентів програми. 

Повинна бути налагоджена інтеграція компонентів програми, яка може охоплювати: 

— нагляд за взаємодією між компонентами програми; 

— сумісність процесів та систем; 

— координацію набутків для досягнення цілей; 

— інтеграцію входів та набутків компонентів програми; 

— інтеграцію кінцевих результатів для забезпечення реалізації вигід програми. 

6.3.5 Функціональна інтеграція 
Функціональна інтеграція може вимагати узгодження інженерних, якісних, юридичних, фінансових, 
операційних, інформаційних технологій, людських ресурсів, програмних процесів, систем та операцій 
щодо змін. Цю інтеграцію слід виконувати для реалізації очікуваних вигід та досягнення цілей 
програми. 

6.4 Практика управління програмою 

6.4.1 Загальні положення 
Для забезпечення інтеграції, контролю та управління програмою слід застосовувати загальні практики 
щодо компонентів програми. Програма може вимагати від керівників компонентів вибору та 
впровадження конкретних практик та систем програми. Крім того, існують унікальні практики в межах 
програми, які дозволяють здійснювати контроль та нагляд за інтеграцією. Практики, описані в пунктах 
6.4.2-6.4.8, можна використовувати впродовж усього життєвого циклу програми. 
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6.4.2 Управління ризиками та обставинами 
Необхідно визначити та впровадити підхід до управління ризиками та обставинами для виявлення 
відповідних обставин, загроз та нагод, які можуть охоплювати: 

— використання послідовної практики управління ризиками як на рівні програми, так і на рівні 
компонентів, яка інтегрується із планом організації щодо ризиків; 

— узгодження прийнятного рівня ризику для організації та програми; 

— виконання постійного виявлення, визначення та ескалації обставин, загроз та нагод на рівні 
програми впродовж усього життєвого циклу програми; 

— облік обставин на рівні компонентів, загроз та нагод, які можуть вплинути на цілі програми; 

— аналіз обставин, загроз та нагод програми; 

— розробку та впровадження планів реагування на обставини, загрози та нагоди програми; 

— розподіл та моніторинг відповідальності за кожен ризик та обставину. 

6.4.3 Контроль змін 
Необхідно визначити та впровадити підхід до контролю змін для врахування змін, які впливають на 
базовий план програми та досягнення цілей програми. Контроль змін охоплює: 

— створення структури змін програми; 

— впровадження процесу затвердження програми; 

— встановлення процесу контролю змін відповідно до базового плану програми; 

— аналіз, відстеження та оцінка впливу змін на компоненти програми; 

— впровадження затверджених змін. 

6.4.4 Управління якістю 
Необхідно визначити та впровадити підхід до управління якістю, який охоплює: 

— ідентифікацію та поширення відповідних стандартів; 

— застосування забезпечення якості; 

— виконання контролю якості відповідно до плану; 

— розгортання корисних метрик, які забезпечують якісні показники. 

6.4.5 Управління ресурсами 
Управління ресурсами оптимізує використання ресурсів. Ресурси можуть охоплювати людські 
ресурси, кошти, обладнання, нерухомість, об'єкти та інструменти. Керівник програми повинен 
контролювати та сприяти використанню ресурсів у компонентах програми. 

6.4.6 Управління розкладом 
Розклад програми повинен охоплювати інтеграцію розкладів компонентів програми. Розклад 
програми повинен містити терміни реалізації компонентів програми та реалізації вигід. Управління 
розкладом повинно охоплювати моніторинг розкладів компонентів задля пом'якшення негативних 
відхилень у розкладі компонентів з метою зменшення їх впливу на загальний розклад програми. Ви
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6.4.7 Управління бюджетом та фінансами 
Управління бюджетом та фінансами програми об'єднує кошторис витрат та бюджетів компонентів. Це 
управління повинно охоплювати: 

— забезпечення фінансування; 

— розподіл бюджету на компоненти програми; 

— контроль за витрачанням бюджету кожного компонента програми відповідно до виділеного 
бюджету; 

— застосування організаційної політики щодо управлінського резерву та резерву на 
непередбачувані ситуації; 

— визначення та використання управлінського резерву та фондів на непередбачувані ситуації; 

— аналіз та перевірка фінансових показників. 

 

6.4.8 Залучення стейкхолдерів та звітність 
Залучення стейкхолдерів має координуватися кожним керівником компонента програми задля 
визначення відповідних інтересів, потреб, очікувань та перспектив стейкхолдерів. Залучення 
стейкхолдерів на рівні програми може відрізнятися від рівня компонента за стилем спілкування, 
засобами передачі інформації, частотою та власне інформацією, яка передається, водночас 
зменшуючи дублювання. 

Звітність програми повинна дозволяти стейкхолдерам постійно відстежувати операції, які можуть 
охоплювати: 

— виконання програми та компонентів програми; 

— обставини, загрози та нагоди; 

— доробки компонентів програми; 

— прогрес у досягненні кінцевих результатів та реалізації вигід. 

 

6.5 Контроль програми 
Контроль програми повинен охоплювати: 

— управління впливом рішень на рівні програми на компоненти програми; 

— підтримка та коригування меж і інтерфейсів компонентів та використання переваг синергії між 
компонентами; 

— зміна пріоритетів між компонентами за потреби; 

— розуміння взаємозв'язків та потенційних впливів на базовий план програми та базові плани 
окремих компонентів; 

— підтвердження реалізації вигід упродовж дії програми; 

— моніторинг загального бюджету та змін у компонентах програми. 

 

 

6.6 Управління вигодами 
 

6.6.1 Загальні положення 
Цей підпункт 6.6 описує виявлення, аналіз та контроль вигід. 
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6.6.2 Виявлення та аналіз вигід 
Виявлення та аналіз вигід слід починати на момент розгляду програми. Після створення програми 
слід визначити, проаналізувати та встановити пріоритети детальнішого переліку вигід, які мають бути 
реалізовані. Виявлення та аналіз вигід охоплюють: 

— ідентифікацію очікуваних вигід; 

— ідентифікацію власників кожної вигоди, яка буде реалізована; 

— узгодження вигід зі стратегічними та іншими цілями; 

— визначення показників ефективності та звітність щодо кожної вигоди; 

— визначення термінів реалізації вигід. 

6.6.3 Контроль вигід 
Контроль вигід повинен охоплювати: 

— вимірювання та контроль реалізації очікуваних вигід упродовж усього життєвого циклу програми; 

— збір вимірювання виконання для кожної вигоди; 

— звітність та інформування стейкхолдерів щодо статусу вигід; 

— ідентифікацію додаткових вигід упродовж усього життєвого циклу програми. 

Вигоди можуть бути реалізовані під час програми, наприкінці програми або після її закриття. До 
закриття програми відповідальність за майбутню реалізацію вигід може бути передана новому 
власнику. 

6.7 Закриття програми 
Закриття програми повинно охоплювати: 

— перевірку прийняття доробків компонентів програми; 

— перевірку реалізації або передачі вигід програми; 

— закриття або перенесення компонентів програми; 

— завершення підготовки остаточного звіту програми; 

— фіксування, документування, передачу та архівування засвоєних уроків; 

— вивільнення ресурсів програми; 

— припинення контрактів та фінансових рахунків; 

— архівування записів програми. 
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