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Dear reader 

I created the first version of  my Scrum Glossary for my book “Scrum - A Pocket Guide” (Van 
Haren Publishing, 2013). That version was subsequently (and with my permission) re-used, 
edited and expanded for use on their website by Scrum.org. 

In 2018 I updated my glossary for the 2nd edition of  my pocket guide to Scrum (Annex A, p. 
105). Around that time, 2018-2019, members from the global Scrum communities translated 
that version in 20+ languages. 

I made more edits as I added my Scrum Glossary to my book “97 Things Every Scrum 
Practitioner Should Know” (O’Reilly Media, 2020) and to the 3rd edition of  “Scrum - A 
Pocket Guide” (Van Haren Publishing, 2021). Along the road I also made it available via my 
website. 

I am honoured and humbled for the continued appreciation of  my glossary. It helped me see 
that there was value in giving it a dedicated home, which is now scrumglossary.org. I gladly 
share my Scrum Glossary in this document that can be downloaded from that website. 

I am grateful to Andrii Glushchenko for creating this Ukranian version. 

Keep learning, 
Keep improving, 
Keep…Scrumming. 

Gunther Verheyen 
independent Scrum Caretaker 

https://guntherverheyen.com/scrum-glossary/
http://scrumglossary.org
https://scrumglossary.org


Ukrainian / Українська - Словник Скрам 
Графік спалення (англ. Burn-down chart): діаграма, що демонструє зменшення не 

виконаної роботи з часом.  

Графік Накопичення (англ. Burn-up chart): діаграма, що демонструє збільшення 
значення будь-якого параметру, на приклад, вартості з часом.  

Daily Scrum (Щоденний Скрам): щоденна подія, що триває не довше ніж 15 хвилин, 
ціллю якої є планування (актуалізація плану) розробки в Спринті. Подія служить 
Команді з Розробки для запланування наступних 24 годин і актуалізаціЇ Беклогу 
Спрінту.  

Definition of  Done (Визначення виконаної роботи): список вимог якості, яким 
повинен відповідати Приріст Продукту, для того щоб його можно було видати 
(англ: release), наприклад, для користувачів продукту.  

Стандарти розробки ПО (англ. Development Standards): список стандартів і практик, 
які виказує Команда з Розробки як необхідні для розробки наступного Приросту 
Продукту, для того щоб його можна було видати (англ: release), не пізніше ніж до 
кінця Спринту.  

Development Team (Команда з Розробки): группа людей відповідальна за всю 
еволюційну розробку необхідну для створення Приросту Продукту можливого 
до видання не пізніше ніж до кінця Спринту.  

Емергентність (англ. Emergence): процес виникнення або ідентифікації 
непередбачених фактів, знання про факти, невідомого факту раніше, або знання 
про факт несподівано стає відомим.  

Емпіризм (англ. Empiricism): тип управління процессом, в якому рішення приймаються 
на підставі досягнутих результатів, досвіду і експериментів. Емпирізм 
впроваджує регулярну інспекцію і адаптацію, яка вимагає прозорості (англ: 
transparency). Так само визначений як емпіричне управління процессом.  

Прогноз (англ. Forecast): передбачення майбутнього керунку, що базується на підставі 
досвіду з попередніх результатів, на приклад вибір елементів Беклогу Продукту 
визнаних за можливе до реалізації в Спринті або в майбутніх Спринтах для 
майбутнього Беклогу Продукту.  

Перешкода (англ. Impediment): будь які ускладнення або перешкоду, які блокують або 
сповільнюють Команду з Розробки, і не можуть бути вирішені самоорганізацією 
Команди з Розробки. Перешкода обговорюється не пізніше ніж на Щоденному 
Скрам, а за її усунення бере відповідальність Скрам Мастер.  
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Increment (Інкремент): закінчена робота, можлива до релізу для користувачів 
Продукту, яка додається до та змінює попередньо виготовлені Інкременти, що в 
цілому становлять Продукт.  

Продукт (англ. Product): будь який матеріальний або нематеріальний товар або 
послуга, утримуючий набір зв'язаних властивостей і функцій які представляють 
закінчену цінність (end to end) в рішенні визначеної потреби людям, що 
користуються з данного продукту. Це значення Продукту використовується в 
інших термінах: Власник Продукту, Беклог Продукту та Інкермент.  

Product Backlog (Беклог Продукту): впорядкований та постійно еволюціонуючий 
список всієї роботи, яку Власник Продукту вважає необхідною для створення, 
доставлення, розвитку та підтримки продукту.  

Покращення Беклогу Продукту (англ. Product Backlog Refinement): повторюча 
активність в рамках Спринта, за допомогою якої Власник Продукту та Команда з 
Розробки додають деталі до майбутнього Беклогу Продукту.  

Product Owner (Власник Продукту): особа, відповідальна за оптимізацію цінності 
продукту через інкрементальне управління та вираження всіх ідей та очікувань 
від продукту в Беклозі Продукту. Власник Продукту є єдиним представником 
всіх Зацікавлених Сторін в продукті (англ. stakeholders).  

Scrum (Скрам): простий фреймворк для створення складних продуктів (1); простий 
фреймворк для вирішення складних завдань (2).  

Scrum Master (Скрам Мастер): особа, відповідальна за сприяння розвитку 
середовища для підтримки Scrum в організації, за допомогою через роботу з 
однією або кількома Скрам Командами та Організацією за допомогою 
менторингу, коучінгу, навчання та фасилітацію.  

Scrum Team (Скрам Команда): об'єднані ролі Власника Продукту, Команди з 
Розробки та Скрам Мастера 

Цінності Скрам (англ. Scrum Values): п'ять основних цінностей і якостей, що 
підтримують фреймворк Скрам; зобов'язання, зосередженість, відкритість, 
повага, сміливість.  

Sprint (Спринт): подія, яка є контейнером для інших подій Скрам, обмежене в часі до 
4 або менше тижнів. Подія дозволяє виконати достатню кількість роботи, 
забезпечуючи при цьому своєчасні перевірки (інспекція англ: inspection), 
рефлексія (англ: reflection) та адаптація (англ: adaptation) на рівні продукту та 
стратегії. Іншими Скарм подіями є: Планування Спринту, Щоденний Скрам, 
Перегляд Спринту та Ретроспектива Спринту. 
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Sprint Backlog (Беклог Спринту): план роботи, що еволюціонує який створила 
Команда з Розробки і є необхідним для реалізації Цілі Спринту. 

Ціль Спринту (англ. Sprint Goal): коротке ствердження, що визначає основне 
завдання на Спринт.  

Тривалість Спринту (англ. Sprint Length): максимальна тривалість Спринту, яка не 
може бути довшою ніж 4 тижні.  

Sprint Planning (Планування Спринту): подія, що становить початок Спринту, 
обмежене в часі максимально до 8 годин або менше. Подія дозволяю Команді 
Скрам провести інспекцію того, що несе найбільшу вартість в Беклозі Продукту 
на данний момент і випрацювати прогноз на Спринт і початкову версію Беклогу 
Спринту в відповідності до Цілі Спринту.  

Sprint Retrospective (Ретроспектива Спринту): подія, що закінчує Спринт, обмежене 
в часі до 3 годин або менше. Подія дозволяє Команді Скрам провести інспекцію 
Спринту, що завершився і випрацювати спосіб роботи на наступний Спринт.  

Sprint Review (Перегляд Спринту): подія, що означає завершення робіт з розробки 
Інкерменту, обмежене в часі до 4 годин або менше. Подія дозволяє Команді 
Скрам і зацікавленим сторонам (англ: stakeholders) проінспектувати Інкремент, 
загальний процес та стратегічні зміни, що дозволяє Власнику Продукту оновити 
Беклог Продукту. 

Зацікавлені сторони (англ. Stakeholders): сторони, що є зовні Команди Скрам, що 
мають зацікавленість в Продукті або знання про Продукт, що є потрібним для 
подальшого розвитку продукту.  

Обмеження в часі (англ. Time-box): часовий контейнер з визначеною максимальною 
тривалістю або фіксованою тривалістю. В Скрам визначено тільки максимальну 
тривалість за визначенням самого Спринту, який має фіксовану тривалість.  

Швидкість (англ. Velocity): розповсюджена метрика, що показує кількість в 
середньому виконаної роботи з Беклогу Продукту, яку конкретна команда 
реалізує за Спринт в вигляді готового для випуску Інкременту Продукту. 
Швидкість, головним чином, служить як допоміжний механізм для Команді з 
Розробки, що є частиною Команди Скрам для Планування Спринту.
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