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V 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ВСТУП 

Цей національний стандарт ДСТУ ISO 21511:2022 (ISO 21511:2018, IDT) «Ієрархічні структури робіт 
для управління проєктами та програмами», прийнятий методом передруку (оригінал англійською та 
робоча версія перекладу в якості національного додатку), ступінь відповідності щодо ISO 21511:2018 
(версія en) «Work breakdown structures for project and 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 21511:2018 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 21511:2018 
 

Метою цього документа є надання рекомендацій щодо ієрархічної структури робіт для тих осіб, які 
працюють у сфері управління проєктами та програмами і які залучені до розробки та використання 
ієрархічної структури робіт. Цей документ охоплює методи, що забезпечують вигоди для планування 
та контролю проєктів або програм, а також містить рекомендації щодо концепцій ієрархічної структури 
робіт, складу та взаємин з іншими структурами. 

 

Документ доповнює стандарти ДСТУ ISO 21502, ДСТУ ISO 21503 та ДСТУ ISO 21504. 

 

Цільова авдиторія цього документа охоплює, без обмежень, такі групи: 

a) виконавчі керівники та особи, які задіяні у якості спонсорів на проєктах чи програмах; 

b) особи, які здійснюють управління проєктами чи програмами, а також практикують ієрархічну 
структуру робіт; 

c) особи, які залучені в управлінні або роботі персоналу з питань контролю за проєктами чи 
програмами з офісів управління проєктами; 

d) розробники національних чи організаційних стандартів. 
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ДСТУ ISO 21511:2022 
НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ІЄРАРХІЧНІ СТРУКТУРИ РОБІТ ДЛЯ 
УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА ПРОГРАМАМИ 

WORK BREAKDOWN STRUCTURES FOR 
PROJECT AND PROGRAMME MANAGEMENT

Чинний від 2023–01–01 

1 SCOPE 
This document provides guidance for work breakdown structures for organizations undertaking project or 
programme management. It is applicable to any type of organization including public or private and any size 
of organization or sector, as well as any type of project and programme in terms of complexity, size or 
duration. 

This document provides relevant terms and definitions, concepts, characteristics, benefits, uses, integration 
and relationships related to work breakdown structures. It does not provide guidance on the use of 
processes, methods or tools in the practice of developing and using a work breakdown structure. 

Annexes A and B provide examples of work breakdown structures and relationships to other breakdown 
structures. 

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: 
— IEC Electropedia: available at https://www.electropedia.org  
— ISO Online browsing platform: available at https://www.iso.org/obp 

3.1 100 % rule 
concept concerning the entire work required to be accomplished to achieve the project or programme scope 
captured in the work breakdown structure (3.13) 

Note 1 to entry: The 100 % rule applies to the parent and child elements. The child level of decomposition of a 
work breakdown structure element represents 100 % of the work applicable to the parent level. 

3.2 functional breakdown structure 
decomposition of the functions necessary to perform the work elements of a project or programme 

3.3 hierarchical decomposition 
process of dividing project or programme scope into successively smaller work breakdown structure 
elements (3.15) 

3.4 management information system 
hardware and software used to support the compilation of information, analysis and reporting of project and 
programme metrics 
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3.5 
organizational breakdown structure 
decomposition of the management team of an organization, or decomposition of the management team that 
performs the work of a project or programme 

Note 1 to entry: The organizational breakdown structure can include partnering or subcontracting. It is used to 
illustrate the relationship between project and programme activities and the organizational units that will manage 
or perform the work activities. 

3.6 
parent element 
work that is decomposed into two or more lower level elements of work 

Note 1 to entry: The lower elements of work are called child elements. 

3.7 
product breakdown structure 
decomposition of the product into its components 

3.8 
progressive elaboration 
iterative process to incorporate increased level of details identified during the life cycle of a project 

or programme 

Note 1 to entry: Also known as progressive decomposition. 

3.9 
resource breakdown structure 
decomposition of personnel, equipment, material or other assets 

3.10 
responsibility assignment matrix 
documented structure that shows the allocation of delegated work responsibilities designated for delivery of 
scope or benefits 

3.11 
risk breakdown structure 
decomposition of threats and opportunities for project or programme 

3.12 
rolling wave planning 
form of progressive elaboration (3.8) where planning is accomplished in phases or time periods 

3.13 
work breakdown structure 
decomposition of the defined scope of the project or programme into progressively lower levels consisting 
of elements of work 

3.14 
work breakdown structure dictionary 
document that describes each element in the work breakdown structure (3.13) 

3.15 
work breakdown structure element 
work at a designated level that is either a parent or a child 
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4 WORK BREAKDOWN STRUCTURE CONCEPTS 

4.1 General 
A work breakdown structure is a decomposition of the entire scope of work that should be completed in order 
to achieve the project or programme objectives. The work breakdown structure is used throughout the project 
or programme, to establish the framework for the management of the work. The structure should provide a 
logical framework for decomposing 100 % of the work defined by the project or programme scope. 

NOTE Currently, most work breakdown structures are hierarchical, and this document will focus on this type of 
structure. New software models are presenting options to the hierarchical decomposition structure. See Annex C. 

Each descending level of the work breakdown structure should provide a more detailed definition of the 
work. Work may be product-oriented, deliverable-oriented or result-oriented; and, additionally, may be 
focused on project or programme phases, disciplines or locations. The entire scope of work of the project or 
programme should include work to be done by the project or programme management team or team 
members; subcontractors; and other stakeholders. 

4.2 Purpose 
The purpose of using a work breakdown structure should be to enhance and support the management of a 
project or a programme by enabling, but not limited to, the following: 

a) planning of the project or programme;

b) decomposition of the scope of the project or programme into smaller elements of work to enable the
management and control of the project or programme scope, resources and time;

c) enhancement of project or programme communication by providing a common framework for
stakeholders to use when describing and analysing the scope and performance of the projector
programme;

d) communication on the benefits resulting from various project or programme elements;

e) summarization of project performance data for strategic level reporting;

f) performance analysis across projects or programmes for particular work breakdown structure elements
with common identifiable characteristics, such as codes, to allow identification of areas of concern and
opportunities for improvement; and,

g) alignment of tasks and activities of the schedule to the work breakdown structure elements.

NOTE A work breakdown structure can in some cases be referred to as product breakdown structure, which can 
have additional restrictions in its use. A product breakdown structure generally describes the resulting output of a 
project, but can also refer to an existing product and its hierarchal breakdown of elements. The use of the term 
can vary from one organization to another organization. 

4.3 Context 
The work breakdown structure is a flexible concept, and its design and overall structure should be adapted 
to the requirements of the project or programme. The work breakdown structure should be dependent on 
the industry, type of project or programme, and other factors such as project phases, major deliverables, 
scope, organization performing the work, and location of resources. The work breakdown structure should 
be flexible enough to accommodate alternative ways of organizing and representing the work. Ви
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4.4 Hierarchical decomposition 
The work breakdown structure should provide a hierarchical decomposition of elements to the level 
necessary to plan and manage the work to meet the project or programme objectives. 

The hierarchical decomposition should include 100 % of the work contained in the scope of the project or 
programme. Where an element is decomposed to child elements, the aggregate of work defined by the lower 
level elements should represent 100 % of the work contained in the parent element. The parent–child 
convention describes a relationship with a hierarchy in which a single element may simultaneously be the 
parent of a number of child elements and the child of a higher-level element. 

Within a programme, the projects, other programmes and other related work should be decomposed in a 
similar manner. The programme becomes the highest level of the work breakdown structure. The same 
parent–child convention should apply to the logical relationships in the hierarchy. Each project, programme 
or other related work element under a programme may develop a stand-alone work breakdown structure 
that may be represented as a separate work breakdown structure or as part of the combined programme 
work breakdown structure. 

Some projects or programmes may not have a fixed scope; therefore, any unknown or undefined scope will 
not be included in the work breakdown structure. These projects may use agile, progressive elaboration, or 
rolling wave planning techniques, where the scope is defined as the project progresses. In this case, the 
work breakdown structure represents 100 % of the scope of work known at the time of development of the 
work breakdown structure. As changes of scope are identified during the life of the project or programme, 
the identified scope should be taken into account within the work breakdown structure, while maintaining the 
logic flow of the levels of the work breakdown structure and the parent–child relationship. 

4.5 Parent–child relationships 
There are various options to create parent–child relationships, depending on the type of project or 
programme and the work breakdown structure developed. There are different ways of representing scope, 
which means that there are various options for developing the structure of the work breakdown structure. 
The following is a non-exclusive list of parent–child relationships. 

a) Child elements belong to the parent element. The relationship reflects the final segment of the output,
product or result of the project or programme that may be physical or conceptual.

b) Child elements belong to a category defined by the parent. Categories may be based on time, phase,
relationship, location, priority or discipline.

c) Child elements are part of the same state described by the parent. States may be interim versions of
the product, such as drafts, preliminary, prototype, mock up or final versions.

d) Child elements are products or services needed to complete the parent. These products or services
may include tools, prerequisite products or services, or documentation on procurement, contracts,
engineering, construction, commissioning, and project or programme management.

e) Child elements are objectives needed to complete the parent. These child elements may refer to the
project or programme objectives, change of behaviours or impact of organizational change.

These parent–child relationships may be combined to create a comprehensive decomposition of the scope 
of the project or programme into the work breakdown structure. 

4.6 Progressive elaboration 
Progressive elaboration is especially useful when the detailed scope is unknown, undefined or subject to 
change. Such progressive addition of detail to the work breakdown structure should produce a more accurate 
work breakdown structure and enhance the use of the structure to manage the project or programme. 
Progressive elaboration may entail one, concurrent or successive modifications to the work breakdown 
structure. Rolling wave planning is a form of progressive elaboration that is time-based. 
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5 WORK BREAKDOWN STRUCTURE CHARACTERISTICS, DEVELOPMENT 
AND RELATIONSHIPS TO OTHER STRUCTURES 

5.1 Characteristics of a work breakdown structure 

The characteristics of a work breakdown structure should be related to the scope of the project or programme 
for which it is being composed. The following are typical characteristics of a work breakdown structure. 

a) A work breakdown structure may be represented by a variety of formats. The most common formats for
a work breakdown structure are graphical, outline and tabular.

b) Not all elements of the work breakdown structure need to be decomposed to the same level, but should
be decomposed to the level needed to manage the project or programme component.

c) Each work breakdown structure element may be assigned to one person, entity or function to be
responsible.

d) A work breakdown structure should reflect the technical complexity, size and other information, as
deemed necessary for the scope.

e) A work breakdown structure defines the structure of the work and not the processes involved in
accomplishing the work.

f) A work breakdown structure should provide a hierarchical decomposition of elements, applying the 100
% rule, to the level necessary to plan and manage the work to satisfy the project or programme
objectives.

g) The content of the elements into which the scope is decomposed may be related to, but not limited to,
considerations such as industry standards, organizational procedures, or contract terms and conditions.

h) Each element on the work breakdown structure should be assigned a unique identifier to distinguish
one element from another.

The 100 % rule should provide that if one can associate a work breakdown structure child element with its 
parent element, it should be included with the associated parent element in the work breakdown structure. 
Each parent element may have zero child elements or at least two child elements. 

The work breakdown structure should represent collective inputs of the project or programme team and 
relevant stakeholders. The work breakdown structure should be an agreed upon decomposition of the work 
to be performed by the project or programme management team. Each change made to the work breakdown 
structure should also be reviewed with the project or programme management team and the identified 
performing organization and performers within that organization and relevant stakeholders. 

Examples of work breakdown structures can be found in Annexes A and B. 

5.2 Development 

5.2.1 General 

The work breakdown structure should be developed early in a project or programme. Depending upon the 
project or programme, a conceptual work breakdown structure may be created during the business case 
process, which may be re-evaluated or further decomposed once the project or programme is authorized. 
Once developed, the work breakdown structure: 

a) may provide a basis for gathering cost data across projects and programmes and may correlate with
the cost management system,
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b) should serve to maintain the breakdown of the scope,

c) should allow for project and programme status to be continuously visible and integrated,

d) should serve to facilitate communication among project or programme team members, as well as with
both internal and external stakeholders,

e) may be used for allocation of resources accordingly to the work breakdown structure elements identified,
and

f) should be maintained and updated, as needed, until the final deliverables have been completed,
delivered or transitioned to the customer.

5.2.2 Creation 

The work breakdown structure should be based on approved requirements of the expected deliverables of 
the project or programme or the benefits of the programme. 

Certain work breakdown structure elements may be defined to a lower level than others under conditions 
such as: high-cost, high-risk, high-visibility, or when involving multiple stakeholders. 

The creation of a work breakdown structure may be accomplished by using one of three approaches in 
conjunction with the appropriate organizational procedure governing work breakdown structures: 

a) top-down identification of the end deliverable, followed by successive subdivision of the work breakdown
structure elements into detailed and manageable units;

b) bottom-up identification of elements of scope and merging, categorizing and ordering those elements
in a hierarchy;

c) a combination of top-down and bottom-up approach.

The level of detail provided by the initial work breakdown structure may vary. When using progressive 
elaboration, a review of the work breakdown structure may be conducted to check that each element 
represents sufficient detail. 

A prior work breakdown structure can be helpful in identifying the scope of work for a new project or 
programme, where similar work has been done in the past. 

5.2.3 Description of the project or programme work breakdown structure elements 

Work breakdown structure elements can become the project or programme control points and can be further 
defined by one or more individual activities or tasks. The development of project or programme control points 
in an appropriate level of detail should enable the following: 

a) definition of activities in the schedule;

b) elimination of overlaps by providing that a deliverable is represented in only one work breakdown
structure element;

c) identification of the person responsible and their direct manager;

d) identification of the person to facilitate or initiate communication about the work breakdown structure
element;

e) allocation of work to the project or programme team by dividing work breakdown structure elements to
provide for accountability and control.
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5.2.4 Composition of the work breakdown structure dictionary 

A work breakdown structure dictionary describes each element of the work breakdown structure. It may 
accompany or be integrated with the work breakdown structure. The information for each element should 
provide a description of each element and may also include, but is not limited to, the following: 

a) description of the element;

b) responsible organization;

c) responsible individual performer;

d) start and end dates and timescales for the deliverables;

e) resources required to perform the work of the element;

f) unique identifier;

g) definitions and technical references;

h) list of key deliverables;

i) assessment of risks;

j) performance measurement and completion criteria;

k) costs by element;

l) relationships and dependencies with other work breakdown structure elements or groups of work
breakdown structure elements.

Along with the work breakdown structure, the work breakdown structure dictionary should serve as the basis 
for developing the activity list for each work breakdown structure element. 

The benefits of using a work breakdown structure dictionary may be, but are not limited to, the following: 

— providing both the project or programme management team and performing members sufficient detail 
to enable them to produce the deliverables of each work breakdown structure element; 

— providing further detail for the scope; 

NOTE Work breakdown structure dictionary element descriptions can describe the technical baseline at 
a high-level, contrasting the work breakdown structure to the design or functional specifications. 

— assisting in definition of and responsibility for scope of work associated with interfaces; 

— avoiding ambiguity or misunderstanding of the work breakdown structure elements; 

— supporting communications with project or programme management stakeholders. 

5.2.5 Integration of multiple work breakdown structures 

Programmes and major projects may have a need for a number of work breakdown structures to be arranged 
in a hierarchal structure consisting of two or more levels. For example, a programme work breakdown 
structure under the control of the programme manager may define the need for a series of project work 
breakdown structures, each of which should be under the control of a project manager. 

To create alignment among the various work breakdown structures in a hierarchy, and facilitate the transfer 
of information required for control and reporting purposes at among the levels, there should be consistency 
of work focus between the higher and lower level work breakdown structures. 

See Annex B for related examples. 
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5.3 Work breakdown structure relationships 

5.3.1 General 
In project and programme management there may be many different types of breakdown structures. Some 
breakdown structures may be developed and maintained at the organizational level, while others are being 
developed and maintained within projects and programmes (see Annex B). 

Breakdown structures may be related to subject groups and allow the project or programme manager and 
the team greater insight into the subject group and how it relates to the work of the project or programme. A 
work breakdown structure may be directly related to or integrated with other breakdown structures, such as 
an organizational breakdown structure, cost account breakdown structure, risk breakdown structure, or other 
structures used by the project or programme to track or analyse various aspects of the project or programme. 
The use of other breakdown structures in relationship to the work breakdown structure may be based upon, 
but not limited to, the following: 

a) complexity of the project or programme;

b) geographical, locational and functional aspects of a project or programme;

c) contractual relationships developed to accomplish the work of the project or programme;

d) realization of benefits from a project or programme;

e) requirements of the project or programme management office;

f) other organizational considerations such as structure, culture and process maturity.

5.3.2 Relationship to organizational breakdown structure 
An organizational breakdown structure should be a decomposition of the project or programme organization 
that represents management responsibility of the performing organization. The work breakdown structure 
may be integrated with the organizational breakdown structure. The integration, if done, should be completed 
such that the lowest level of the work breakdown structure contains elements for which unique and 
unambiguous responsibility for delivery can be assigned and creates project or programme control points. 

5.3.3 Relationship to contracts 
With projects or programmes for which contracts are used to accomplish the work, a contract work 
breakdown structure may also be used. The contract work breakdown structure may be depicted as part of 
the work breakdown structure by integrating it into the primary performing organization’s work breakdown 
structure, or as a subordinate work breakdown structure for a particular work breakdown structure element. 

The purpose of the contract work breakdown structure may be to assist in the preparation of a request for 
information, request for proposal, request for quote, or other contracting document prior to the award of a 
contract. Other uses for the contract work breakdown structure may be the same as a work breakdown 
structure, such as integration with the project or programme risk breakdown structure or with a responsibility 
assignment matrix. See examples in Annex B. 

5.3.4 Relationship to functional areas 
In projects and programmes a functional breakdown structure may be used to map the work to be performed 
to the functional areas within the organization or organizations doing the work. The functional breakdown 
structure may reflect discipline units such as mechanical or electrical engineering, accounting, procurement 
or testing. Mapping the work from the work breakdown structure may provide information for activities such 
as schedule negotiation, human resource planning, or supplementing budget estimates for the work to be 
performed. Ви
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Mapping to functional areas may enhance communication for the project or programme manager, especially 
in the area of resource management in areas of functional specialities. Functional breakdown structures may 
be used in projects and programmes with standard or recurring activities. For example, potential uses may 
be to highlight significant resource requirements and potential risks associated with resource usage when 
integrated. 

Further, if used along with the risk breakdown structure and the work breakdown structure, the project or 
programme manager may be able to highlight areas of risk resulting from issues of resource restrictions in 
functional areas. See example in Annex A. 

5.3.5 Relationship to other structures 
The relationship to other project or programme structures may be determined by integrating the information 
of the work breakdown structure with the other structures. Some of the other structures with which the work 
breakdown structure may be integrated are, but are not limited to, the following: 

a) cost breakdown structure;

b) schedule;

c) risk breakdown structure;

d) communication breakdown structure;

e) product breakdown structure; and,

f) resource breakdown structure.

Integration may be two-dimensional or multi-dimensional depending upon the needs of the project or 
programme. 

Some examples of links between work breakdown structures and with other breakdown structures can be 
found in Annexes B and C. 

5.4 Control of work breakdown structure 
A work breakdown structure should be maintained to provide ongoing usefulness throughout the life cycle 
of the project or programme. The work breakdown structure dictionary should also be correspondingly 
maintained. Further, if progressive elaboration is used to enable capturing changes in the scope of the 
project or programme, those elements that have been added to or deleted from the scope should be 
documented in the work breakdown structure. 

The type of documentation used to capture the changes to scope should be aligned with the organizational 
governance procedures for project or programme management scope changes. Changes should be 
validated and verified, then integrated with the work breakdown structure and the work breakdown structure 
dictionary with the appropriate document version control system. 

5.5 Uses and benefits of the work breakdown structure 
5.5.1 Uses of the work breakdown structure 
The use and communication of the work breakdown structure includes, but is not limited to, the following. 

a) Project or programme schedule development may provide a clear understanding to the stakeholders
about what is expected to be delivered, when it is expected, and how many resources it will take to
provide the identified deliverable. The work breakdown structure should provide the logical
decomposition of the work to aid in identifying these elements. During implementation, the work
breakdown structure should provide the common framework for planning, executing, controlling,
managing, communicating and monitoring a project or programme.

Ви
да
нн
я 
дл
я 
ко
ме
нт
ар
ів



ДСТУ ISO 21511:2022 

10 

b) Responsibility assignment matrix may be created by integrating the organizational breakdown structure 
and the work breakdown structure. The integration may provide information on work to be accomplished 
and delivered, essential work elements to be done, and individuals or organization responsible for 
accomplishing and delivering the work breakdown structure element, as well as individuals who should 
be consulted and kept informed. 

c) Work breakdown structure element scheduling may provide the estimated effort and duration for its 
completion. 

d) Cost estimating should use the work breakdown structure to estimate the cost to complete for each 
work breakdown structure element. 

e) Risk breakdown structure should be integrated with the work breakdown structure to assist in the 
development of risk mitigation strategies. 

f) Resource allocation may be integrated with a functional breakdown structure or the organization 
breakdown structure for the work breakdown structure elements. 

g) Management information system may be structured using the work breakdown structure to aid in 
collecting cost, schedule and technical scope data. The information collected by the management 
information system can provide a view of what work has been accomplished within the project and 
programme. The management information system should be organized to reflect the work breakdown 
structure elements, as well as detail provided by other breakdown structures. The work breakdown 
structure should be capable of providing detailed information that may be rolled up to the summary level 
depending upon the report and the requirements of the stakeholders using or receiving the reports. 

h) Controlling scope to capture changes in the scope of the project or programme. Using a configuration 
management approach should enable control of changes to the baseline and maintenance of the work 
breakdown structures. 

i) Project or programme status reporting may be accomplished using the elements of the work breakdown 
structure as the elements of the reporting structure. The level of detail for each projector programme 
status report should be reflected in the work breakdown structure. 

j) Reuse of project assets of the work breakdown structure as templates for future projects provides an 
opportunity for learning from previous projects. 

 

 

5.5.2 Benefits from the work breakdown structure 
The benefits of creating, using and controlling the work breakdown structure may be, but are not limited to, 
the following enabling factors: 

a) segregation of a project or programme into work breakdown structure elements, and clarification of the 
relationship among the elements; 

b) estimation of work breakdown structure element costs, risks and durations; 

c) facilitation of planning and assignment of management and technical responsibilities; 

d) facilitation of tracking technical performance, durations, risks, resource allocations and costs; 

e) communication with stakeholders including management, customers and suppliers; 

f) provision of information and structure for the earned value management system; 

g) provision of a link to the integrated master plan and the integrated master schedule for consistency, and 
analysis and assessment; 

h) facilitation of a project budget by providing a structure for allocation; 

i) facilitation of configuration management of the work breakdown structure elements. 
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ANNEX A 
(informative) 

Work breakdown structures — Examples 
 

 

 

Figures A.1 to A.6 and Table A.1 illustrate common work breakdown structures in various formats. 

 
Figure A.1 — Work breakdown structure — Example for automobile programme (“graphical” 

example and “product and service oriented”) 
 

NOTE Only the first element of the second level is decomposed to the third level. The other elements on the 
second level would normally be decomposed at least to the third level. 
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Figure A.2 — Work breakdown structure — Example for automobile programme (“graphical” 

example and “function oriented”) 
Figure A.3 shows a work breakdown structure example for an online shopping system using agile 
development that has a strong user focus, as it breaks down the software based on features (1.1.), and also 
includes actual results like changed behaviours (3.). 

1. Online Shopping System 

1.1. Software 

1.1.1. Epic Feature: Buy product 

1.1.1.1. Sub-feature: Browse products 

1.1.1.2. Sub-feature: Add to shopping cart 

1.1.1.3. Sub-feature: Register as user 

1.1.1.3.1. User story: Sign-up 

1.1.1.3.2. User story: Validate email 

1.1.1.3.3. User story: Add credit card 

1.1.1.4. Sub-feature: Check out 

1.1.2. Epic Feature: Administrate orders 

1.1.2.1. Sub-feature: View orders 

1.1.2.2. Sub-feature: Manage orders 

1.1.3. Epic Feature: View Statistics on usage 
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1.1.4. Epic Feature: Easy to find site (Search Engine Optimization) 

1.2. Platforms 

1.2.1. Development environment 

1.2.2. Versioning system 

1.2.3. Build environment 

1.2.4. System test environment 

1.2.5. Production environment 

2. Governance 

2.1. Processes 

2.1.1. Support processes 

2.1.2. Order processes 

2.1.3. Reporting processes 

2.2. Roles and responsibilities 

2.2.1. Maintenance 

2.2.2. Administration 

2.2.3. End user support 

2.2.4. Other roles 

3. Changed behaviours 

3.1. Educated users 

3.1.1. Marketing campaign 

3.1.2. Usability feedback 

3.2. Educated support staff 

3.2.1. Courses 

3.2.2. Information material 

Figure A.3 — Work breakdown structure — Example for an information technology system 
(“outline” example and “deliverable oriented”) 
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Figure A.4 — Work breakdown structure — Example for a defence system project (“graphical” 

example and “product and functions oriented”) 
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Figure A.5 — Work breakdown structure — Example for a facility construction (“tabular” example 

and “product oriented”) 
Table A.1 shows a work breakdown structure example for a building that includes work from third parties, 
the procurement of work and project management (“tabular” example and “product oriented”). 

Table A.1 — Building decision gate based work breakdown structure (“tabular” example and 
“product oriented”) 

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
Building 
project 

Project management Project start-up  
Project coordination  
Project control  
Project closure  

Planning and management   
Verification and validation   
Connections Connection, water and sanitation  

Connection, electricity and district 
heating 

 

Broadband  
Television  
Phone  
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Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 
External Land acquired  

External plumbing  
Roads  
Garden  
Foundation Excavation 

Concrete 
Other foundational work 

Main Building Ground floor level Slab work 
Inner walls 

First floor level Slab work 
Inner walls 

Frame/steel erection  
External Walls 

Windows 
Roof 

Internal Walls and finishes 
Flooring 
Lighting 
Furniture and interior 
design 

Installations Ventilation 
Heating/sanitation 
Electricity 
Fire protection 

Garage and additional 
buildings 

  

Architecture Procured architect  
Contract  
Sketches  
CAD  

Contractors Procured contractors  
Contracts  

Other Financing  
Permits  

Figure A.6 illustrates only part of the project work breakdown structure for the super structure of a building. 
This figure also illustrates the way repetition of location is typically embedded into the work breakdown 
structure. 

BO1 Residence building project 

… 

BO1.4 Construction 

… 

BO1.4.3 Super Structure 

BO1.4.3.1 Ground Floor Level 
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BO1.4.3.1.A.1 Part 1 Slab Work 

BO1.4.3.1.A .1 Column 

BO1.4.3.1.A .2 Shear Wall 

BO1.4.3.1.A .3 Slab 

BO1.4.3.2 First Floor Level 

BO1.4.3.2.A Part 1 Slab Work 

BO1.4.3.2.A .1 Column 

BO1.4.3.2.A .2 Shear Wall 

BO1.4.3.2.A .3 Slab 

BO1.4.3.3 Second Floor Level 

BO1.4.3.3.A Part A Slab Work 

BO1.4.3.3.A .1 Column 

BO1.4.3.3.A .2 Shear Wall 

BO1.4.3.3.A .3 Slab 

BO1.4.3.3.B Part 2 Slab Work 

BO1.4.3.3.B .1 Column 

BO1.4.3.3.B .2 Shear Wall 

BO1.4.3.3.B .3 Slab 

BO1.4.3.4 Third Floor Level 

BO1.4.3.4.A Part 1 Slab Work 

BO1.4.3.4.A .1 Column 

BO1.4.3.4.A .2 Shear Wall 

BO1.4.3.4.A .3 Slab 

BO1.4.3.4.B Part 2 Slab Work 

BO1.4.3.4.B .1 Column 

BO1.4.3.4.B .2 Shear Wall 

BO1.4.3.4.B .3 Slab 

Figure A.6 — Multi-level building part work breakdown structure (super structure) (“outline” 
example and “product oriented”) 
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ANNEX B 
(informative) 

Links with other breakdown structures — Examples 
 

 

Figures B.1 to B.4 illustrate some typical relationships between the work breakdown structure and other 
types of breakdown structures. 

Figure B.1 illustrates the relationship between a project work breakdown structure and a prime contract work 
breakdown structure with a corresponding example sub-contract relationship illustrated in Figure B.2. 

 

Figure B.1 — Contract work breakdown structure (from project breakdown structure) 

 

Figure B.2 illustrates the relationship between a programme work breakdown structure and a prime contract 
work breakdown structure with a corresponding example sub-contract relationship illustrated in Figure B.2. 
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Figure B.2 — Work breakdown structure relationship between a prime contractor and a 
subcontractor 

 

Figure B.3 presents the work breakdown structure using the system engineering requirements analysis that 
drives the project statement of work, the integrated master plan and the integrated master schedule. 
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Figure B.3 — Work breakdown structure inter-relationship among project requirements, work 
breakdown structure dictionary, project planning and scheduling 

Figure B.4 presents the intersection of the work breakdown structure with the organization breakdown 
structure. This intersection illustrates the placement of control accounts at each intersected point. 

 

Figure B.4 — Organization breakdown structure (OBS) intersects the work breakdown structure 
(WBS) 
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ANNEX C 
(informative) 

Alternatives hierarchical work breakdown structures 
 

 

Advances in computing allow other representations than the hierarchical representation of the work 
breakdown structure. The underlying data model enables multiple independent views of the work breakdown 
structure elements and their relationships. 

Data models for work breakdown structures may use relational or object-oriented data structures. These 
data models include 100 % of work scope. 

Figures C.1 and C.2 illustrate views of alternative work breakdown structures. 

 

Figure C.1 — A two dimensional model view of work breakdown structure 

 

Ви
да
нн
я 
дл
я 
ко
ме
нт
ар
ів



ДСТУ ISO 21511:2022 

22 

 

Figure C.2 — A three dimensional model view of work breakdown structure 
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ДОДАТОК НA 
(довідковий) 

Робочий переклад українською 
Цій національний додаток містить робочу версією перекладу ISO 21511:2018 українською мовою. 

 

1 Сфера застосування 
Цей документ надає настанови щодо ієрархічної структури робіт для організацій, що здійснюють 
управління проєктами або програмами. Вони можуть бути застосовані для будь-якого типу організації, 
включно з публічними чи приватними, будь-якого розміру чи сектору, а також для будь-якого типу 
проєкту чи програми, незалежно від складності, розміру чи тривалості. 

Цей документ містить відповідні визначення та тлумачення, концепції, характеристики, вигоди, види 
використання, інтеграцію та взаємозв'язки, пов'язані з ієрархічними структурами робіт. Документ не 
містить рекомендацій щодо застосування процесів, методів або інструментів у практиці розробки та 
використання ієрархічної структури робіт. 

Додатки A та B наводять приклади ієрархічних структур робіт та взаємозв'язків із іншими ієрархічними 
структурами. 

 

2 Нормативні посилання 
Цей документ не містить нормативних посилань. 

 

3 Терміни та визначення понять 
У цьому документі використано такі терміни та визначення понять. 

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

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

 

3.1 Правило 100% (100 % Rule) 
Принцип, за яким для завершення проєкту чи програми всі задачі ієрархічної структури робіт (3.13) 
повинні бути виконані. 

Примітка 1 до запису: Правило 100% застосовується до «батьківських» та «дочірніх» елементів. «Дочірній» 
рівень декомпозиції ієрархічної структури робіт дорівнює 100% роботи, яка представлена на 
«батьківському» рівні. 

 

3.2 Функційна ієрархічна структура (Functional Breakdown Structure) 
Декомпозиція функцій, необхідних для виконання елементів робіт проєкту чи програми. 

 

3.3 Ієрархічна декомпозиція (Hierarchical Decomposition) 
Процес поділу обсягу проєкту або програми на послідовно менші елементи ієрархічної структури 
робіт (3.15). 

 

3.4 Інформаційна система управління (Management Information System) 
Апаратне та програмне забезпечення для збору інформації, аналізу та звітності про показники проєкту 
і програми. 
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3.5 Ієрархічна структура організації (Organizational Breakdown Structure, OBS) 
Декомпозиція керівної команди організації або керівної команди, яка виконує роботу проєкту або 
програми. 

Примітка 1 до запису: Ієрархічна структура організації може включати партнерство або субпідряд. Її 
використовують для ілюстрації взаємозв'язку між проєктними чи програмними операціями та 
організаційними підрозділами, які будуть керувати або виконувати робочі операції. 

 

3.6 Батьківський елемент (Parent Element) 
Робота, розкладена на два або більше елементи робіт нижчого рівня. 

Примітка 1 до запису: Елементи робіт нижчого рівня називають дочірніми елементами. 

 

3.7 Ієрархічна структура продукту (Product Breakdown Structure, PBS) 
Декомпозиція продукту на його складові частини. 

 

3.8 Прогресивна деталізація (Progressive Elaboration) 
Ітераційний процес для підвищення рівня деталізації, що визначений протягом життєвого циклу 
проєкту або програми. 

Примітка 1 до запису: Також відома як прогресивна декомпозиція (progressive decomposition). 

 

3.9 Ієрархічна структура ресурсів (Resource Breakdown Structure) 
Декомпозиція персоналу, обладнання, матеріалів та інших активів. 

 

3.10 Матриця розподілу відповідальності (Responsibility Assignment Matrix) 
Задокументована структура, яка показує розподіл делегованих робочих обов'язків призначених для 
поставки обсягу або вигід. 

 

3.11 Ієрархічна структура ризиків (Risk Breakdown Structure) 
Декомпозиція загроз та нагод для проєкту чи програми. 

 

3.12 Планування методом хвилі, що набігає (Rolling Wave Planning) 
Форма прогресивної деталізації (3.8), в якій планування виконується по фазах чи часових проміжках. 

 

3.13 Ієрархічна структура робіт (Work Breakdown Structure, WBS) 
Декомпозиція визначеного обсягу проєкту або програми на щораз нижчі рівні, що складаються з 
елементів робіт. 

 

3.14 Словник ієрархічної структури робіт (Work Breakdown Structure Dictionary) 
Документ, який описує кожен елемент ієрархічної структури робіт (3.13). 

 

3.15 Елемент ієрархічної структури робіт (Work Breakdown Structure Element) 
Робота на зазначеному рівні, яка є або батьківським елементом, або дочірнім елементом. 
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4 Концепції ієрархічної структури робіт 
 

4.1 Загальні положення 
Ієрархічна структура робіт – це декомпозиція всього обсягу робіт, які повинні бути виконані для 
досягнення цілей проєкту або програми. Ієрархічна структура робіт використовується впродовж 
усього проєкту або програми з метою створення фреймворку для управління роботою. Структура 
повинна забезпечувати логічний фреймворк для декомпозиції 100% робіт, визначених в межах 
проєкту або програми. 

ПРИМІТКА. У даний час більшість структур робіт є ієрархічними, і в цьому документі основну увагу 
приділено цьому типу структури. Нові моделі програмного забезпечення надають варіанти структур 
ієрархічної декомпозиції. Див. Додаток C. 

Кожен низхідний рівень ієрархічної структури робіт повинен містити більш докладне визначення 
роботи. Робота може бути орієнтована на продукт, орієнтована на доробок або орієнтована на 
результат; і, крім того, робота може бути зосереджена на етапах проєкту або програми, дисциплінах 
або місцях розташування. Весь обсяг робіт за проєктом або програмою повинен охоплювати роботу, 
яку має виконати команда з управління проєктом або програмою або члени команди; субпідрядники; 
та інші стейкхолдери. 

 

4.2 Мета 
Метою використання ієрархічної структури робіт має бути покращення та підтримка управління 
проєктом або програмою шляхом забезпечення, без обмежень: 

a) планування проєкту або програми; 

b) декомпозиції обсягу проєкту або програми на менші елементи роботи для забезпечення 
управління та контролю обсягу проєкту або програми, ресурсів та часу; 

c) покращення комунікації проєкту або програми шляхом надання стейкхолдерам спільного 
фреймворку для використання під час опису та аналізу обсягу та результатів проєкту або 
програми; 

d) повідомлення про вигоди, пов'язані з різними елементами проєкту або програми; 

e) узагальнення даних про результати проєкту для звітності на стратегічному рівні; 

f) аналіз ефективності проєктів або програм для конкретних елементів ієрархічної структури робіт 
із визначеними загальними характеристиками, такими як коди, задля виявлення сфер, що 
викликають занепокоєння, та нагод для вдосконалення; 

g) узгодження завдань та заходів розкладу із елементами ієрархічної структури робіт. 

ПРИМІТКА. Ієрархічну структуру робіт у деяких випадках можна називати ієрархічною структурою продукту, 
яка може мати додаткові обмеження у його використанні. Ієрархічна структура продукту зазвичай описує 
набуток проєкту, але може також посилатися на наявний продукт та його ієрархічну структуру елементів. 
Використання цього терміну може варіюватися від однієї організації до іншої. 

 

4.3 Контекст 
Ієрархічна структура робіт є гнучкою концепцією, а її дизайн та загальна структура повинні бути 
адаптовані до вимог проєкту або програми. Ієрархічна структура робіт повинна залежати від галузі, 
типу проєкту або програми та інших факторів, таких як фази проєкту, основні доробки, обсяг, 
організація, що виконує роботу, та місце розташування ресурсів. Ієрархічна структура робіт повинна 
бути достатньо гнучкою, щоб враховувати альтернативні способи організації та представлення 
роботи. 
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4.4 Ієрархічна декомпозиція 
Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати ієрархічну декомпозицію елементів до рівня, 
необхідного для планування та управління роботою задля досягнення цілей проєкту або програми. 

Ієрархічна декомпозиція повинна охоплювати 100% робіт у межах проєкту або програми. Якщо 
елемент розкладено на дочірні елементи, сукупність робіт, що визначаються елементами нижнього 
рівня, повинна представляти 100% роботи, що міститься в батьківському елементі. Конвенція 
«батько-нащадок» описує зв'язок із ієрархією, у якій один елемент може одночасно бути батьківським 
для декількох дочірніх елементів та дочірнім елементом для елемента вищого рівня. 

В межах програми проєкти, інші програми та інша супутня робота повинні бути розкладені аналогічним 
чином. Програма досягає найвищого рівня ієрархічної структури робіт. Та ж сама конвенція «батько-
нащадок» має застосовуватися до логічних зв’язків в ієрархії. Для кожного проєкту, програми або 
іншого супутнього елемента роботи в межах програми може бути розроблена окрема ієрархічна 
структура робіт, яку можна представити як окрему ієрархічну структуру робіт або як частину об'єднаної 
ієрархічної структури робіт програми. 

Деякі проєкти або програми можуть не мати фіксованого обсягу; тому будь-який невідомий або 
невизначений обсяг не буде включено до ієрархічної структури робіт. У цих проєктах можуть 
використовуватися методи аджайл, прогресивної деталізації або планування методом хвилі, що 
набігає, де обсяг визначається згідно прогресу проєкту. У цьому випадку ієрархічна структура робіт 
представляє 100% обсягу робіт, відомого на момент розробки ієрархічної структури робіт. Оскільки 
зміни обсягу визначаються впродовж життєвого циклу проєкту або програми, визначений обсяг слід 
враховувати в ієрархічній структурі робіт, зберігаючи при цьому логічний потік рівнів ієрархічної 
структури робіт та ієрархічні взаємини. 

4.5 Ієрархічні взаємини 
Існують різні варіанти створення ієрархічних взаємин залежно від типу проєкту або програми та 
розробленої ієрархічної структури робіт. Існують різні способи представлення обсягу, що означає 
наявність різних варіантів розробки ієрархічної структури робіт. Нижче наведено невиключний список 
ієрархічних взаємин. 

a) Дочірні елементи належать до батьківського елемента. Взаємозв'язок відображає кінцевий 
сегмент набутку, продукту або результату проєкту або програми, який може бути фізичним або 
концептуальним. 

b) Дочірні елементи належать до категорії, визначеної батьківським елементом. Категорії можуть 
бути засновані на часі, фазі, взаємозв'язку, місцезнаходженні, пріоритеті або дисципліні. 

c) Дочірні елементи є частиною того ж стану, що й батьківські. Стани можуть бути проміжними 
версіями продукту, такими як чорнові, попередні, прототипні, макетні або остаточні версії. 

d) Дочірні елементи – це продукти або послуги, необхідні для завершення батьківського елемента. 
Ці продукти або послуги можуть містити інструменти, попередні продукти або послуги або 
документацію щодо закупівель, контрактів, проєктування, будівництва, введення в експлуатацію 
та управління проєктами або програмами. 

e) Дочірні елементи – це цілі, необхідні для завершення батьківського елемента. Ці дочірні 
елементи можуть стосуватися цілей проєкту або програми, зміни поведінки або впливу 
організаційних змін. 

Такі ієрархічні взаємини можна об’єднати задля створення повної декомпозиції обсягу проєкту або 
програми до ієрархічної структури робіт. 

4.6 Прогресивна деталізація 
Прогресивна деталізація особливо корисна, коли детальний обсяг невідомий, невизначений або не 
може бути змінений. Таке поступове додавання деталей до ієрархічної структури робіт має створити 
точнішу ієрархічну структуру робіт та покращити використання структури для управління проєктом 
або програмою. Прогресивна деталізація може потягнути за собою одну, одночасну або послідовну 
зміну ієрархічної структури робіт. Планування методом хвилі, що набігає — це форма прогресивної 
деталізації, заснованої на часі. 
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5 Характеристики ієрархічної структури робіт, розробка та взаємозв'язок із іншими 
структурами 
 

 

5.1 Характеристики ієрархічної структури робіт 
Характеристики ієрархічної структури робіт мають бути пов'язані із обсягом проєкту або програми, для 
яких вона складається. Нижче наведено типові характеристики ієрархічної структури робіт. 

a) Ієрархічна структура робіт може бути представлена різноманітними форматами. 
Найпоширенішими форматами ієрархічної структури робіт є графічний, контурний та табличний. 

b) Не всі елементи ієрархічної структури робіт потрібно розкласти до одного рівня, але їх слід 
розкласти до рівня, необхідного для управління компонентом проєкту або програми. 

c) Кожен елемент ієрархічної структури робіт може бути призначений одній відповідальній особі, 
організації або функції. 

d) Ієрархічна структура робіт повинна відображати технічну складність, розмір та іншу інформацію, 
яка вважається необхідною для обсягу. 

e) Ієрархічна структура робіт визначає структуру роботи, а не процеси, пов'язані з виконанням 
роботи. 

f) Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати ієрархічну декомпозицію елементів із 
застосуванням правила 100% до рівня, необхідного для планування та управління роботою задля 
досягнення цілей проєкту або програми. 

g) Зміст елементів, на які розкладено обсяг, може бути пов'язаний, але не обмежений, такими 
принципами, як галузеві стандарти, організаційні процедури або умови контракту. 

h) Кожному елементу ієрархічної структури має бути призначений унікальний ідентифікатор, щоб 
відрізняти один елемент від іншого. 

Правило 100% має передбачати, що якщо можна пов'язати дочірній елемент ієрархічної структури 
робіт із його батьківським елементом, його слід включити до ієрархічної структури робіт разом із 
супутнім батьківським елементом. Кожен батьківський елемент може не мати жодних або мати 
принаймні два дочірніх елемента. 

Ієрархічна структура робіт повинна відображати колективний внесок команди проєкту або програми 
та відповідних стейкхолдерів. Ієрархічна структура робіт має бути узгодженою декомпозицією роботи, 
яку повинна виконати команда з управління проєктом або програмою. Кожну зміну, внесену до 
ієрархічної структури робіт, слід також розглянути разом із командою з управління проєктом або 
програмою, а також визначеною організацією-виконавцем та виконавцями у цій організації та 
відповідними стейкхолдерами. 

Приклади ієрархічної структури робіт можна знайти у Додатках A та B. 

 

 

5.2 Розробка 
 

5.2.1 Загальні положення 
Ієрархічна структура робіт повинна бути розроблена на початку проєкту або програми. Залежно від 
проєкту або програми у процесі бізнес-кейсу може бути створена концептуальна ієрархічна структура 
робіт, яка може бути переглянута або додатково розкладена після затвердження проєкту або 
програми. Після розробки ієрархічна структура робіт: 

a) може стати основою для збору даних про витрати в межах проєктів та програм і може корелювати 
із системою управління витратами, 
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b) повинна підтримувати структуру обсягу, 

c) повинна забезпечувати постійну видимість та інтеграцію статусу проєкту та програми, 

d) повинна сприяти комунікації між членами команди проєкту або програми, а також із внутрішніми 
та зовнішніми стейкхолдерами, 

e) може використовуватися для розподілу ресурсів відповідно до певних елементів ієрархічної 
структури робіт, 

f) повинна підтримуватися та оновлюватися, за потреби, доки остаточні доробки, не будуть 
завершені, поставлені або передані замовнику. 

 

5.2.2 Створення 
Ієрархічна структура робіт повинна ґрунтуватися на затверджених вимогах до очікуваних доробків 
проєкту або програми, або вигід програми. 

Деякі елементи ієрархічної структури робіт можуть бути визначені на більш низькому рівні, ніж інші за 
таких умов, а саме: висока вартість, високий ризик, висока видимість або залучення декількох 
стейкхолдерів. 

Створення ієрархічної структури робіт можна здійснити за допомогою одного з трьох підходів у 
поєднанні з відповідною організаційною процедурою, що врядовує ієрархічні структури робіт: 

a) висхідне визначення остаточного доробку, із подальшим поділом елементів ієрархічної структури 
робіт на докладні та керовані одиниці; 

b) висхідна ідентифікація елементів обсягу та об'єднання, категоризація і впорядкування цих 
елементів в ієрархії; 

c) поєднання підходів згори-вниз та знизу-вгору. 

Рівень деталізації початкової ієрархічної структури робіт може варіюватися. У разі використання 
прогресивної деталізації можна провести огляд ієрархічної структури робіт з метою перевірити, що 
кожен елемент представляє достатню деталізацію. 

Попередня ієрархічна структура робіт може бути корисною для визначення обсягу робіт для нового 
проєкту або програми, де аналогічну роботу вже виконували. 

 

5.2.3 Опис елементів ієрархічної структури робіт проєкту або програми 
Елементи ієрархічної структури робіт можуть стати контрольними точками проєкту або програми, а 
також можуть бути визначені одним або декількома окремими операціями або завданнями. Розробка 
контрольних точок проєкту або програми із відповідним рівнем деталізації повинна забезпечувати 
таке: 

a) визначення операцій у розкладі; 

b) усунення дублювання за рахунок забезпечення представлення доробку лише в одному елементі 
ієрархічної структури робіт; 

c) визначення відповідальної особи та її безпосереднього керівника; 

d) визначення особи, яка буде сприяти або ініціювати повідомлення про елемент ієрархічної 
структури робіт; 

e) розподіл роботи між командою проєкту або програми шляхом поділу елементів ієрархічної 
структури робіт для забезпечення підзвітності та контролю. 
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5.2.4 Склад словника ієрархічної структури робіт 
Словник ієрархічної структури робіт описує кожен елемент ієрархічної структури робіт. Він може 
супроводжувати або бути інтегрований у ієрархічну структуру робіт. Інформація для кожного елемента 
повинна містити опис кожного елемента та може також охоплювати, без обмежень, таке: 

a) опис елемента; 

b) відповідальну організацію; 

c) відповідального виконавця; 

d) дати початку та закінчення та часові межі для доробків; 

e) ресурси, необхідні для виконання роботи елемента; 

f) унікальний ідентифікатор; 

g) визначення та технічні посилання; 

h) список ключових доробків; 

i) оцінку ризиків; 

j) вимірювання виконання та критерії завершення; 

k) витрати за елементами; 

l) зв'язки та залежності між іншими елементами ієрархічної структури робіт або групами елементів 
ієрархічної структури робіт. 

Разом із ієрархічною структурою робіт словник ієрархічної структури робіт повинен слугувати основою 
для розробки списку операцій для кожного елемента ієрархічної структури робіт. 

Вигоди використання словника ієрархічної структури робіт можуть охоплювати, без обмежень, таке: 

— надання як команді з управління проєкту або програми, так і виконавцям достатню деталізацію, 
що дозволяє їм створювати доробки кожного елемента ієрархічної структури робіт; 

— надання детальнішої інформації щодо обсягу; 

ПРИМІТКА. Елементи словника ієрархічної структури робіт можуть описувати технічний базовий план 
на високому рівні, протиставляючи ієрархічну структуру робіт проєктним або функціональним 
специфікаціям. 

— надання допомоги у визначенні та відповідальності за обсяг робіт, пов'язаних із інтерфейсами; 

— уникнення неоднозначності або неправильного розуміння елементів ієрархічної структури робіт; 

— підтримка комунікацій зі стейкхолдерами, що займаються управлінням проєктами або 
програмами. 

 

5.2.5 Інтеграція декількох ієрархічних структур робіт 
Для програм та великих проєктів може знадобитися ряд робіт, організованих у ієрархічну структуру, 
що складається з двох або більше рівнів. Наприклад, ієрархічна структура робіт програми, що 
знаходиться під контролем керівника програми, може визначати необхідність у ряді ієрархічних 
структур робіт проєкту, кожна з яких повинна перебувати під контролем керівника проєкту. 

Задля забезпечення узгодженості між різними структурами робіт в ієрархії та полегшення передачі 
інформації, необхідної для цілей контролю та звітності, між рівнями повинна бути узгоджена 
спрямованість роботи між ієрархічними структурами робіт вищого та нижчого рівнів. 

Див. відповідні приклади у Додатку B. 
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5.3 Взаємини ієрархічної структури робіт 
5.3.1 Загальні положення 
В управлінні проєктами та програмами може бути безліч різних типів ієрархічних структур. Деякі 
ієрархічні структури можуть бути розроблені та підтримуватися на організаційному рівні, тоді як інші 
розробляють та підтримують в межах проєктів та програм (див. Додаток B). 

Ієрархічні структури можуть бути пов'язані з тематичними групами та дають змогу керівнику проєкту 
або програми та команді краще зрозуміти тематичну групу і те, як вона пов'язана із роботою проєкту 
або програми. Ієрархічна структура робіт може бути безпосередньо пов'язана або інтегрована з 
іншими ієрархічними структурами, такими як ієрархічна структура організації, ієрархічна структура 
рахунків витрат, ієрархічна структура ризиків або інші структури, які використовуються проєктом або 
програмою задля відстеження або аналізу різних аспектів проєкту або програми. Використання інших 
ієрархічних структур до ієрархічної структури робіт може ґрунтуватися на наступному, але не 
обмежуватися цим: 
a) складності проєкту або програми; 
b) географічних, місцевих та функціональних аспектах проєкту або програми; 
c) договірних відносинах, розроблених для виконання робіт за проєктом або програмою; 
d) реалізації вигід від проєкту або програми; 
e) вимогах офісу управління проєктами або програмами; 
f) інших організаційних принципах, таких як структура, культура та зрілість процесів. 

 

5.3.2 Зв'язок із ієрархічною структурою організації 
Ієрархічна структура організації має бути декомпозицією організації проєкту або програми, яка 
представляє управлінську відповідальність організації-виконавця. Ієрархічна структура робіт може 
бути інтегрована із ієрархічною структурою організації. У разі виконання інтеграції необхідно 
завершити її таким чином, щоб найнижчий рівень ієрархічної структури робіт містив елементи, для 
яких може бути призначена унікальна та однозначна відповідальність за постачання і створено 
контрольні точки проєкту або програми. 

 

5.3.3 Зв'язок із контрактами 
У проєктах або програмах, у яких для виконання робіт використовуються контракти, також може 
використовуватися ієрархічна структура робіт за контрактом. Ієрархічна структура робіт за контрактом 
може бути представлена як частина ієрархічної структури робіт шляхом її інтеграції в ієрархічну 
структуру робіт основної організації-виконавця або як підпорядкована ієрархічна структура робіт для 
конкретного елемента ієрархічної структури робіт. 

Метою ієрархічної структури робіт за контрактом може бути надання допомоги у підготовці запиту на 
інформацію, запиту комерційної пропозиції, запиту цінової пропозиції або іншого контрактного 
документа до укладення контракту. Інші варіанти використання ієрархічної структури робіт за 
контрактом можуть бути такими ж, як ієрархічна структура робіт, наприклад, інтеграція із ієрархічною 
структурою ризиків проєкту або програми або матрицею розподілу відповідальності. Див. приклади у 
Додатку B. 

 

5.3.4 Зв'язок з функціональними сферами 
У проєктах та програмах функційна ієрархічна структура може використовуватися для зіставлення 
виконуваної роботи із функціональними сферами всередині організації або організацій, що виконують 
цю роботу. Функційна ієрархічна структура може відображати такі підрозділи дисципліни, як 
машинобудування або електротехніка, бухгалтерський облік, закупівлі або тестування. Зіставлення 
роботи із ієрархічною структурою робіт може надати інформацію для таких операцій, як узгодження 
розкладу, планування людських ресурсів або доповнення бюджетного кошторису для роботи, яка має 
бути виконана. 
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Зіставлення із функціональними сферами може поліпшити комунікацію для керівника проєкту або 
програми, особливо в галузі управління ресурсами функціональних спеціальностей. Функційні 
ієрархічні структури можуть використовуватися у проєктах та програмах зі стандартними або 
повторюваними операціями. Наприклад, потенційне використання може полягати у виявленні значних 
потреб у ресурсах та потенційних ризиків, пов'язаних із використанням ресурсів під час інтеграції. 

Крім того, у разі використання разом із ієрархічною структурою ризиків та ієрархічною структурою 
робіт керівник проєкту або програми може виділити зони ризику, що виникають у результаті обставин 
із обмеженнями ресурсів у функціональних сферах. Див. приклад у Додатку A. 

 

5.3.5 Зв'язок з іншими структурами 
Зв'язок із іншими структурами проєкту або програми може бути визначений шляхом інтеграції 
інформації про ієрархічну структуру робіт із іншими структурами. Деякі з інших структур, з якими може 
бути інтегрована ієрархічна структура робіт, охоплюють, без обмежень, таке: 

a) ієрархічна структура витрат, 

b) розклад, 

c) ієрархічна структура ризиків, 

d) ієрархічна структура комунікації, 

e) ієрархічна структура продукту, 

f) ієрархічна структура ресурсів. 

Інтеграція може бути двовимірною або багатовимірною залежно від потреб проєкту або програми. 

Деякі приклади зв'язків між ієрархічними структурами робіт та іншими ієрархічними структурами 
можна знайти у Додатках B та C. 

 

5.4 Контроль ієрархічної структури робіт 
Слід підтримувати ієрархічну структуру робіт задля забезпечення постійної корисності впродовж 
усього життєвого циклу проєкту або програми. Словник ієрархічної структури робіт також слід 
відповідним чином підтримувати. Крім того, якщо для обліку змін в обсязі проєкту або програми 
використовується прогресивна деталізація, ті елементи, які були додані або видалені з обсягу, повинні 
бути задокументовані в ієрархічній структурі робіт. 

Тип документації, що використовується для відображення змін обсягу, повинен відповідати 
процедурам організаційного врядування змін у сфері управління проєктами або програмами. Зміни 
повинні бути підтверджені та перевірені, а потім інтегровані із ієрархічною структурою робіт та 
словником ієрархічної структури робіт із відповідною системою контролю версій документів. 

 

5.5 Використання та вигоди ієрархічної структури робіт 
 

5.5.1 Використання ієрархічної структури робіт 
Використання та передача ієрархічної структури робіт охоплює, без обмежень, таке: 

a) Розробка розкладу проєкту або програми може дати стейкхолдерам чітке уявлення про те, що, 
як очікується, буде реалізовано, коли це очікується та скільки ресурсів знадобиться для 
забезпечення певного доробку. Ієрархічна структура робіт повинна забезпечувати логічну 
декомпозицію роботи задля допомоги у визначенні цих елементів. Під час реалізації ієрархічна 
структура робіт повинна забезпечувати загальний фреймворк для планування, виконання, 
контролю, управління, інформування та моніторингу проєкту або програми. 
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b) Матриця розподілу відповідальності може бути створена шляхом інтеграції ієрархічної структури 
організації та ієрархічної структури робіт. Інтеграція може надавати інформацію про роботу, яку 
необхідно виконати та поставити, основні елементи роботи, які необхідно виконати, та осіб або 
організацій, відповідальних за виконання та постачання елемента ієрархічної структури робіт, а 
також осіб, яких слід консультувати та інформувати. 

c) Планування елементів ієрархічної структури робіт може забезпечити оцінку зусиль та 
тривалість для їх завершення. 

d) Під час оцінки витрат слід використовувати ієрархічну структуру робіт для визначення вартості 
виконання кожного елемента ієрархічної структури робіт. 

e) Ієрархічну структуру ризиків слід інтегрувати із ієрархічною структурою робіт задля допомоги у 
розробці стратегій зниження ризиків. 

f) Розподіл ресурсів може бути інтегровано із функційною ієрархічною структурою або ієрархічною 
структурою організації для елементів ієрархічної структури робіт. 

g) Інформаційна система управління може бути структурована із використанням ієрархічної 
структури робіт задля допомоги у зборі даних про вартість, розклад та технічний обсяг. 
Інформація, зібрана інформаційною системою управління, може дати уявлення про те, яка 
робота була виконана в межах проєкту та програми. Інформаційна система управління повинна 
бути організована таким чином, щоб відображати елементи ієрархічної структури робіт, а також 
деталі, що надаються іншими ієрархічними структурами. Ієрархічна структура робіт повинна 
надавати детальну інформацію, яка може бути зведена до підсумкового рівня залежно від звіту 
та вимог стейкхолдерів, які використовують або отримують звіти. 

h) Контроль обсягу для врахування змін в обсязі проєкту або програми. Використання підходу до 
управління конфігурацією повинно забезпечувати контроль змін у базовому плані та підтримку 
ієрархічних структур робіт. 

i) Звітність про статус проєкту або програми може бути складена із використанням елементів 
ієрархічної структури робіт в якості елементів структури звітності. Рівень деталізації для кожного 
звіту про статус проєкту або програми повинен бути відображений у ієрархічній структурі робіт. 

j) Повторне використання ресурсів проєкту ієрархічної структури робіт у якості шаблонів для 
майбутніх проєктів дає нагоду зробити висновки із попередніх проєктів. 

 

5.5.2 Вигоди ієрархічної структури робіт 
Вигоди створення, використання та контролю ієрархічної структури робіт можуть охоплювати, без 
обмежень, такі сприятливі фактори: 

a) поділ проєкту або програми на елементи ієрархічної структури робіт та уточнення взаємозв'язку 
між елементами; 

b) оцінка витрат, ризиків та тривалості елементів ієрархічної структури робіт; 

c) сприяння плануванню та розподілу управлінських та технічних обов'язків; 

d) спрощення відстеження технічного виконання, тривалості, ризиків, розподілу ресурсів та витрат; 

e) комунікація зі стейкхолдерами, включно з керівництвом, клієнтами та постачальниками; 

f) надання інформації та структури для системи управління здобутою цінністю; 

g) надання посилання на комплексний генеральний план та комплексний генеральний розклад для 
забезпечення узгодженості, а також аналізу та оцінки; 

h) сприяння бюджету проєкту шляхом надання структури для розподілу; 

i) сприяння управлінню конфігурацією елементів ієрархічної структури робіт. 
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Додаток A 
(інформативний) 

 

Ієрархічні структури робіт — Приклади 
Рисунки A.1-A.6 та Таблиця A.1 ілюструють загальні ієрархічні структури робіт у різних форматах. 

 
Рисунок A.1 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» 

приклад та «орієнтований на продукт та послугу») 
ПРИМІТКА 1. IAT&CO - це Інтеграція, Збірка, Тестування та Випробування (Integration, Assembly, Test and 
Check-Out). 

ПРИМІТКА 2. Тут лише перший елемент другого рівня розкладено на третій рівень. Інші елементи другого 
рівня зазвичай теж розкладаються принаймні до третього рівня. 
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Рисунок A.2 — Ієрархічна структура робіт — Приклад автомобільної програми («графічний» 

приклад та «орієнтований на функцію») 
 

На Рисунку A.3 показано приклад ієрархічні структури робіт для системи онлайн-покупок, що 
використовує аджайл-розробку, яка орієнтована на користувачів, оскільки вона розбиває програмне 
забезпечення на основі особливостей (1.1.), а також містить фактичні результати, такі як зміна 
поведінки (3.). 

1. Система онлайн-покупок 

1.1. Програмне забезпечення 

1.1.1. Епопея: Купити товар 

1.1.1.1. Особливість: Переглянути товари 

1.1.1.2. Особливість: Додати у кошик 

1.1.1.3. Особливість: Зареєструватися як користувач 

1.1.1.3.1. Історія користувача: Зареєструватися 

1.1.1.3.2. Історія користувача: Перевірити електронну пошту 

1.1.1.3.3. Історія користувача: Додати кредитну карту 

1.1.1.4. Особливість: Оплатити 

1.1.2. Епопея: Виконати замовлення 

1.1.2.1. Особливість: Переглянути замовлення 

1.1.2.2. Особливість: Керувати замовленнями 

1.1.3. Епопея: Переглянути статистику використання 
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1.1.4. Епопея: Легка навігація сайтом (Пошукова оптимізація) 

1.2. Платформи 

1.2.1. Середовище розробки 

1.2.2. Система управління версіями 

1.2.3. Середовище побудови 

1.2.4. Середовище тестування системи 

1.2.5. Середовище виробництва 

2. Врядування 

2.1. Процеси 

2.1.1. Процеси підтримки 

2.1.2. Процеси замовлення 

2.1.3. Процеси звітності 

2.2. Ролі та обов'язки 

2.2.1. Підтримка 

2.2.2. Виконання 

2.2.3. Підтримка кінцевих користувачів 

2.2.4. Інші ролі 

3. Зміна поведінки 

3.1. Освічені користувачі 

3.1.1. Маркетингова кампанія 

3.1.2. Зворотній зв'язок щодо зручності використання 

3.2. Освічений персонал підтримки 

3.2.1. Курси 

3.2.2. Інформаційний матеріал 

Рисунок A.3 — Ієрархічна структура робіт — Приклад системи інформаційних технологій 
(«схематичний» приклад та «орієнтований на доробок») 
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Рисунок A.4 — Ієрархічна структура робіт — Приклад проєкту системи безпеки та оборони 

(«графічний» приклад та «орієнтований на продукт та функції») 
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Рисунок A.5 — Ієрархічна структура робіт — Приклад будівництва об’єкта («табличний» 

приклад та «орієнтований на продукт») 
 

У Таблиці A.1 показано приклад ієрархічної структури робіт для будівлі, що охоплює роботу третіх 
сторін, закупівлю та управління проєктом («табличний» приклад та «орієнтований на продукт»). 

 

Таблиця A.1 — Побудова ієрархічної структури робіт на основі воріт прийняття рішення 
(«табличний» приклад і «орієнтований на продукт») 

Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4 
Будівельний 
проєкт 

Управління проєктом Запуск проєкту 
 

Координація проєкту 
 

Контроль проєкту 
 

Закриття проєкту 
 

Планування та 
управління 

  

Перевірка та 
підтвердження 

  

Зв'язки Комунікації, водопостачання та 
каналізація 

 

Комунікації, електроенергія та 
централізоване опалення 

 

Широкосмуговий зв'язок 
 

Телебачення 
 

Телефон 
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Рівень 1 Рівень 2 Рівень 3 Рівень 4  
Зовнішні роботи Придбана земля 

 

Зовнішній водопровід 
 

Дороги 
 

Сад 
 

Фундамент Котлован 
Бетон 
Інші фундаментні роботи 

Головна будівля Рівень цокольного поверху Робота з плитами 
перекриття 
Внутрішні стіни 

Рівень першого поверху Робота з плитами 
перекриття 
Внутрішні стіни 

Монтаж каркаса/сталевої конструкції 
 

Зовнішні роботи Стіни 
Вікна 
Дах 

Внутрішні роботи Стіни та оздоблення 
Підлогове покриття 
Освітлення 
Меблі та дизайн інтер'єру 

Інсталяції Вентиляція 
Опалення/каналізація 
Електроенергія 
Протипожежний захист 

Гараж та додаткові 
будівлі 

  

Архітектура Найнятий архітектор 
 

Контракт 
 

Ескізи 
 

САПР 
 

Підрядники Найняті підрядники 
 

Контракти 
 

Інше Фінансування 
 

Дозволи 
 

 

 

 

Рисунок A.6 ілюструє тільки частину ієрархічної структури робіт проєкту для каркасу будівлі. Цей 
рисунок також ілюструє, як повторення розташування зазвичай вбудовується у ієрархічну структуру 
робіт. 

 

 

ВО1 Проєкт житлового будинку 

... 

ВО1.4 Будівництво 

... 

BO1.4.3 Каркас 

BO1.4.3.1 Рівень цокольного поверху 
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BO1.4.3.1.A.1 Частина 1. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.1.A.1 Колонна 

BO1.4.3.1.A.2 Стіна зсуву 

BO1.4.3.1.A.3 Плита перекриття 

BO1.4.3.2 Рівень першого поверху 

BO1.4.3.2.A Частина 1. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.2.A.1 Колонна 

BO1.4.3.2.A.2 Стіна перекриття 

BO1.4.3.2.A.3 Плита перекриття 

BO1.4.3.3 Рівень другого поверху 

BO1.4.3.3.A Частина A. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.3.A.1 Колонна 

BO1.4.3.3.A.2 Стіна перекриття 

BO1.4.3.3.A.3 Плита перекриття 

BO1.4.3.3.B Частина 2. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.3.B.1 Колонна 

BO1.4.3.3.B.2 Стіна перекриття 

BO1.4.3.3.B.3 Плита перекриття 

BO1.4.3.4 Рівень третього поверху 

BO1.4.3.4.Частина 1. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.4.A.1 Колонна 

BO1.4.3.4.A.2 Стіна перекриття 

BO1.4.3.4.A.3 Плита перекриття 

BO1.4.3.4.B Частина 2. Робота з перекриттям 

BO1.4.3.4.B.1 Колонна 

BO1.4.3.4.B.2 Стіна перекриття 

BO1.4.3.4.B.3 Плита перекриття 

 

Рисунок A.6 — Багаторівнева ієрархічна структура будівельних робіт (каркас) («схематичний» 
приклад та «орієнтований на продукт») 
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Додаток B 
(інформативний) 

 

Зв'язки з іншими ієрархічними структурами — Приклади 
 

Рисунки B.1-B.4 ілюструють деякі типові взаємозв'язки між ієрархічною структурою робіт та іншими 
типами ієрархічних структур. 

 

Рисунок B.1 ілюструє взаємозв'язок між ієрархічною структурою робіт проєкту та ієрархічною 
структурою робіт за основним контрактом із відповідним прикладом відносин субпідряду, показаним 
на Рисунку B.2. 

 
Рисунок B.1 — Ієрархічна структура робіт за контрактом (з ієрархічної структури проєкту) 

 

Рисунок B.2 ілюструє взаємозв'язок між ієрархічною структурою робіт програми та ієрархічною 
структурою робіт за основним контрактом із відповідним прикладом відносин субпідряду, показаним 
на Рисунку B.2. Ви
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Рисунок B.2 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між головним підрядником та 

субпідрядником 
 

На Рисунку B.3 представлена ієрархічна структура робіт з використанням аналізу вимог до системного 
проєктування, який визначає декларацію робіт за проєктом, інтегрований генеральний план та 
інтегрований генеральний розклад. 
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Рисунок B.3 — Взаємозв'язок ієрархічної структури робіт між вимогами до проєкту, 

словником ієрархічної структури робіт, планом та розкладом проєкту 
На Рисунку B.4 представлено перетин ієрархічної структури робіт з ієрархічною структурою 
організації. Цей перетин ілюструє розміщення контрольних рахунків у кожній точці перетину. 

 
Рисунок B.4 — Ієрархічна структура організації (OBS) перетинається з ієрархічною 

структурою роботи (WBS) 
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Додаток C 
(інформативний) 

 

Альтернативи ієрархічних структур робіт 
 

 

Досягнення в обчислювальній техніці дозволяють використовувати інші уявлення, ніж ієрархічне 
представлення структури робіт. Базова модель даних дає можливість багаторазового незалежного 
перегляду елементів ієрархічної структури робіт та їх взаємозв’язків. 

 

Моделі даних для ієрархічних структур роботи можуть використовувати реляційні або об'єктно-
орієнтовані структури даних. Ці моделі даних охоплюють 100% обсягу роботи. 

 

Рисунки C.1 та C.2 ілюструють види альтернативних ієрархічних структур робіт. 

 
Рисунок C.1 — Двовимірна модель ієрархічної структури робіт 
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Рисунок C.2 — Тривимірна модель ієрархічної структури робіт 
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