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КІРІСПЕ
Қоғам дамуында кәсіпкерлік үлкен роль атқарады. Кәсіпкерлік жетістігі компания қызметіндегі өзгерістерде, бизнесті тұрақты түрде жетілдіруде жатыр. Ал мұндай өзгерістер заманауи басқаруда жобалар ретінде қарастырылады.
Жоба – бұл тек инновациялар мен зор инвестициялар ғана емес. Бұл сонымен бірге тәуекелдер мен белгісіздік.
Аталған факторларды іскерлікпен есепке алуға заманауи білім – Жобаларды басару (Project Management) мүмкіндік береді. Оның көмегімен тек компанияларды, ұйымдарды ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық
жүйелерді, мемлекетті тұтасымен тиімді өзгертуге мүмкін болады. Жобаларды басқару – бұл жаңа өнімдер мен қызметтерді тудыратын алапат құрал, табыса жетуді мбебап Кілті.
Жобалық тәсіл қоғамды, мемлекетті, бизнесті басқару кезінде, жеке компаниялар қызметтері шеңберінде, өмірдің
барлық аясында кеңінен қолданылады. Аталған технология құралдарын жобалық жұмыстарға ғана емес, онымен қоса
жобаның жарқын сипаттамасы жоқ, кез-келген басқа нысандарға да қолдануға болады.
Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында АҚШ және Кеңес Одағында пайда болған Жобаларды басқару (ЖБ) әлемге
кеңінен таралды және мақсатқа жетуді үйрететін ғаламдық ілім болып табылды. Бүгінгі таңда бұл ілім ғылыми пән, кәсіби қызмет және тиімді жүйе ретінде қарастырылады. Өз пәні, әдістері, құралдары және стандарттары бар.
2012 жылдың қыркүйегінде Жобаларды басқару жөніндегі нұсқау – халыаралы стандарт ISO 21500 қабылданды. Бұл жобалық тәсіл маңыздылығының әлемдік танылуын білдіреді. Онымен бірге, көптеген мемлекеттерде он
жылдай бойы жобалық басқару бойынша ұлттық стандарттар әрекет етеді.
Әлемде жобалық менеджменттің дамуымен және ілгері басуымен көптеген ұйымдар айналысады. Бұл салада аса
белсендісі болып 1969 жылы АҚШ-та құрылған Жобаларды басқару институты (Project Management Institute, PMI) танылады. Бұл жаһандық бірлестік қатарына 193 елдің жобалық менеджменттің 450 мың кәсіби мамандары біріккен және
бүкіл әлем бойынша өз бөлімдерінің тармақты желілері бар. Сонымен қатар ЖБ аймағында ірі ұйым болып 55 елдің
ЖБ ұлттық бірлестіктерін біріктіретін Жобаларды басқарудың халықаралық бірлестігі (International Project Management
Association, IPMA) табылады.
Жобалық менеджментті «басқару қызметінің ерекше мәдениеті», «өркениетті бизнестегі кәсіби көпір» деп атайды.
Оны философияның, ойлаудың өзіндік бейнесі деп есептейді. Сондытанда, бгінгі тада, жобалы менеджментті ралдары мен әдістерін игеру клік жргізу немесе апаратты технологияларды ыну сияты маызды.
Қазақстанда жобаларды басқаруды нақты қолдану он жыл бұрын басталды. Ал соңғы жылдары бұл үдеріс жанданып отырғанын байқаймыз. Жобаға бағдарланған, ЖБ аясында өз мамандарының біліктілігін арттырумен айналысатын, жобаларды басқарудың корпоративті жүйесін енгізген, жобаларды басқару кеңселерін ашқан компаниялардың
саны артуда. Сәйкесті білім трансфертіне маманданған тренингтік және консалтингтік желілер ұлғаюда.
Жобалық тәсілдің мәні ақырындап мемлекеттік деңгейге шығып отыр. 2014 жылы жобаларды басару бойынша
лтты стандарт абылдау жоспарланып отыр, ал Қазақстан Республикасында индустриалды даму мемлекеттік
бағдарламасының екінші бесжылдығын (2015-2019 жж.) іске асыруды Жобаларды басқарудың арнайы кеңсесі жүзеге
асырады.
ЖБ аймағындағы сертификаттауға мамандардың қызығушылығы артып отыр. 76 қазақстандық PMI (2014 ж.) берген «Кәсіби жобалау менеджері» – Project Management Professional (PMP®) және «Жобаларды басқару бойынша сертификатталған көмекші» – Certified Associate in Project Management (CAPM®) мәртебелеріне ие. Жүздеген адам IPMA®
жүйесі бойынша сертификаттаудан өтті. Ол «Жоба менеджерінің көмекшісінен» бастап «Жоба директорына» дейінгі
мамандардың төрт санатынан тұрады.
2008 ж. бастап республикада «жобаларды басқару» мамандығы бойынша магистранттар мен докторанттарды
академиялық дайындау басталды. Бес жоғары оқу орындары жобалық менеджерлер мамандығына оқыта бастады.
Аталған мамандық бойынша алғашқы докторлық диссертация қорғалды.
Бірақ, Қазақстанда жобаларды басқаруды тәжірибелі алға жылжыту проблемалары аз емес. Негізгісі – азастанды бизнесті ЖБ негізіндеріне ауымды «енгізу» керек. Бизнесті жүргізудің тиімді құралы ретінде аталған технологияны, сәйкесінше, осы ортада қабылдануына жағдай тудыру керек.
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Осы оқу-әдістемелік құрал негізінде ұсынылып отырған Кәсіпкерлерге арналан «Жобаларды басару компанияны дамыту ралы ретінде» атты оыту курсы аталған мақсатты көздейді. Ол өз бизнесін дамытуға ұмтылған
кәсіпкерлерге пайдалы болады.
Қол жетімді нысандағы курс шеңберінде әлемнің үздік тәжірибелері негізінде жобаларды басқару бойынша негізгі
мағлұмат беріледі. Курс құрылымы жобаны жүзеге асырудың логикасына бағынады. Онда жобаны іске асыру мүмкіндігін талдаудан бастап оны аяқтауға дейінгі оқытудың реттілігі беріледі.
Оқыту құралында жобалау қызметінің аспектілері мен ерекшеліктері қарастырылған. Жобаның бастапқы үдерістері, оны жоспарлау, жоспарды орындау, оның іске асуын бақылау және жобаны аяқтау көрсетілген. Жобаны неден
бастау, мүдделі тұлғалардың болжалдарын қалай басқару, жоба бойынша жұмыстарды қалай құрылымдау қажеттіліктері түсіндіріледі. Жоба сапасын, тәуекелін, коммуникациясын, қызметкерлерін, бюджетін, мерзімін, мазмұнын басқару әдістері мен құралдарына көп көңіл бөлінген. Жоба менеджеріне тәжірибелік кеңестер беріледі.
Теориялық мағлұматты тәжірибеде қолдану әрдайымда жеңіл еместігі бізге мәлім. Сондықтанда оқу құралында
ЖБ теориясы жұмыс әдістемелерімен: тәжірибелік жағдайлармен, жаттығулармен, тапсырмалармен, сынақтамалармен нақтыланған. Сонымен қатар, аталған оқу құралы оқыту курсының тыңдармандарының жұмыс дәптері ролін атқарады. Мұнда семинар барысында жазбалар жазуға, тәжірибелік тапсырмаларды орындауға болады.
Оқу-әдістемелік құрал құрылымында курспен қатар жобаны басқару ұғымының түсіндірмелері және жобаны басқару бойынша ұсынылатын әдебиеттер тізімі енгізілген. Қосымшада әрі қарай кәсіби қызметте пайдалануға болатын ЖБ
құжаттарының үлгілері және оқу сынақтамалары, бизнес-кейстері салынған.
Оу-әдістемелік ралы оу дерісі кезінде алынан білімін тәжірибеде олдануа және з компаниясыны дамуын басаруа ммкіндік беретін кәсіпкерді олынан тспейтін кітабы болуа баытталан.
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1. Бизнесті тиімділігін арттыру
Жобалар компанияның ескіруін тоқтатады
1.1 Компания дамудың қандай сатыларынан теді?
Әр компанияның дамуы ұйымның өмірлік цикліне тәуелді. йымны мірлік циклі – бұл, компания жүріп өтетін тірі
ағза тәрізді бірізділік сатыларыны жиынтыы болып табылады. Әрі бір сатыдан екінші сатыға өту кездейсоқтық
емес. Аса тараған тәсіл бес сатыа бөліну.
ТАПСЫРМА: компанияның даму сатыларын сипаттайтын белгілерімен танысыңыздар және сатылардың атауын
беріңіздер. Өз компанияларыңыз дамудың қандай сатысында екендігін анықтаңыздар.
I

Сатылар

II

IIII

V

V

Критерийлер

1 _________________

Компания жасы 10 жылдан төмен; құрылымы, коммуникациясы бейресми;
компанияны менеджер-меншік иесі басқарады

2 _________________

Сату деңгейі 15% астам; құрылымы қызметтік ұйымдастырылған;
саясаты белгіленген

3 _________________

Сатулар деңгейі жоғары; тиімділікке назар қойылған; қатаң бақылау және
жоспарлау жүйелері бар; құрылымы тұрақты, рольдері белгіленген

4 _________________

Сатулары шектелген, табысы төмендеген, кадр ағымы жоғары, даулардың
ұлғаюы орын алған, орталықтандыру

5 _________________

Дамудың инновациялық тетігі табылған, қызметкерлері шоғырланған
немесе
компания қызметі тоқтатылған

Ескертпелер үшін
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БИЗНЕСТІ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

I

II

III

IV

V

/

,

,

1-сурет. Компанияның өмірлік циклі

I Пайда болу, құрылу, қалыптасу. Бірінші сатыдаы басты мақсат – өмір сүру. Компания үшін тұтынушыға қажетті тауарды (қызметті) табу. Мақсатты сезіну, шығармашылық нығаю кезеңі. Егер компания нарыққа шығу, өз тауарын «айналдыру» жолдарын тапса, онда ол келесі сатыға өтеді. (Кәсіпкерлік кезең).
II Қарқынды су, даму. Екінші саты компанияның нарыққа бекітілуімен, сатулардың ұлғаюымен, табыс қайнар
көздерінің тұрақтануымен, қызметкерлердің, филиалдардың, қызмет бағыттарының санының көбеюімен және т.б. сипатталады. Компания миссиясы сезіледі және оның даму стратегиясы қалыптасады. (Алқалық кезең).
III Тұрақтану, рбу, кркею. шінші сатыны негізгі мақсаты – қызметтің түрлі бағыттары бойынша жүйелі теңгерімді өсу, нарықты жаулау, жеке имидждің қалыптасуы. Еңбек кооперациясы және бөлінісі, өкілеттіктерді табыстау
пайдаланылады. (Қызметті бекіту кезеңі).
Траты даму «траты жай-кйге» айналмауы маызды. Тұрақтылық жағдайы компанияның төртінші сатыға
өтуімен қауіпті.
IV Ескіруі, тозу, тұралауы. Тртінші сатыда өсу бәсеңдейді және табыс азаяды. Басты мақсат – қол жеткізілген
нәтижелерді сақтап қалу. Бұл компания тіршілігінің аса қиын сатысы. Ол дағдарысқа қарсылық танытады және одан
шығу жолдарын іздейді. (Құлдырау кезеңі).
Егер компания қызметі мен ұжымын жандандыруға, жаңа тауар (қызмет ашуға) шығаруға, нарықты әртараптандыруға немесе баламасын табуға (басқа компанияға қосылса, жеке компанияға бөлінсе) қол жеткізсе, яғни жаңа сапаға
(қайта құрылымдау кезеңі) өтсе, төртінші саты біріншіге – жааруа (құрылу, қалыптасу) өтеді. Жаа кезе басталады.
V Олай болмаған жағдайда өмірлік кезеңнің бесінші сатысы – Таратылуға, жойылуға өтеді.
Қисық өмірлік кезең компания дамуының негізгі үрдісін сипаттайды. Бұл заңдылықты компания дамуының стратегиялық және тактикалық жоспарларын дайындау, оны басқару құрылымдарын және жүйелерін жетілдіру кезінде есепке алу қажет.
Сонымен, компаниялар, кәсіпорындар, ұйымдар тірі ағза тәрізді пайда болады, өседі, қартаяды және өледі. АҚШ-та
он жаңа компанияның жартысы бес жыл өмір сүре алмай жойылады, төртеуі он жылға және тек үшеуі ғана 15 жылға дейін
жетеді. Тіпті ірі өнеркәсіп корпорациялары, Shell бағалауы бойынша, 50% жағдайында 40 жылға дейін өмір сүрмейді .
Бірақ тірі ағзадан айырмашылығы ескіру дерісі компания шін млдем мітсіз жадай емес. Егер ол жеке
икемділік және басқару арасындағы қолайлы балансты қолдана отырып, үздіксіз жасартып отыруға қол жеткізсе , онда
ол ұзақ уақыт бойы өрлеу сатысында қалуы мүмкін.

1.2 Бизнесте табысқа жетуге қандай факторлар әсер етеді?
Бизнес көркеюі үшін неге қабілетті болуы керек? Қандай факторлар оның табысқа жетуіне әсер етеді?
Бизнесті табысты жүргізу факторларын сыртқы және ішкі деп бөлуге болады.
Сырты факторлар компания жағдайына тәуелсіз келеді. Оған мыналар жатады: Нарытаы бәсекелестік дегейі; мемлекет саясаты (елдің экономикалық жағдайы, саяси тұрақтылық, мемлекет тарапынан қолдаудың болуы;
заңнама: валюталық реттеу, салықтар; әкімшілік факторлар: тексерулер және айыппұлдар, жалгерлік мөлшерлемелер
және т.б.); Жабдытаушы саясаты; Бәсекелестік дегейі.
Табысқа жетудің ішкі факторлары компанияның өзіне, оның экономикалық сипаттамасына және ішкі ұйымдастыруына тәуелді: Технологиялар (алдыңғы қатарлы өндірістік құрал-жабдықтарды пайдалану, жаңа тауарларды әзірлеу
және енгізу, өнімдегі көшбасшылық); ¡німдер ндірісі және оны ткізу (бағадағы көшбасшылық, өндірілетін өнім
сапасы, компанияның орналасуын сәтті таңдауы, кең бөлшектік және көтерме желілер, клиенттермен жұмыс істеу);
Маркетинг (нарықты білу, нарықтық конъюнктураны болжау ептілігі, билік органдарымен, ықпалды тұлғалармен қарым-қатынастар); ызметкерлер (топтың болуы және оның құзіреті); Басару (жоспарланған стратегияның болуы,
тиімді корпоративтік мәдениет).

БИЗНЕСТІ ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ
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Барлық құрамдаушылар ішінде ойластырып (ақылдасып) жасалған стратегияның болуы – компанияны едәуір
за уаыт тиімді және табысты болуына ммкіндік беретін фактор.
Компания стратегиясын шебер іске асыру компаниядағы өзгерістерді, жаңалықтарды енгізуді, яғни дамыту жобаларын орындауды бағамдайды.

1.3 Компания қызметінің түрлері
Кез келген компания қызметінің құрылымында қызметтің екі түрі бар: операциялық және жобалық. Әдетте, компанияларда операциялық қызмет басымдылыққа ие. Оның үлесіне барлық жұмыстың 80% тиесілі. Бірақ, компания
қызметінің аясына және бағытына тәуелді өзге де арақатынас болуы мүмкін
Сапа менеджментінің барлық стандарттары, технологиялық стандарттар кәсіпорынның операциялық қызметін
реттейді. Әлемдік тәжірибеде жобалық қызмет те стандартталған.

Ұйым қызметі

Жобалық 20%

Операциялық 80%
ИСО 9000
ИСО 9001
ИСО 14001
ИСО 50001
ИСО 31000
ИСО 27001 жəне т.б.

ИСО 10006

ИСО 21500
2-сурет. Компания қызметінің түрлерін стандартты бөлу

ТАПСЫРМА: компанияның операциялық және жобалық қызметтерінің ұқсастығын және айырмашылығын
анықтаңыздар.
састыы
1.
2.
…

Айырмашылыы
1.
2.
…

Компания қызметіне мысалдар келтіріңіз:
Операциялы ызмет
1.
2.
…

Ескертпелер үшін

Жобалы ызмет
1.
2.
...
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ЖОБАЛАРДЫ БАСАРУ АСПЕКТІЛЕРІ
ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Сөзсіз, қызметтің қос түрі – операциялық және жобалық жалпы ұқсас белгілерімен қатар айырмашылықтарға
да ие. Олар мына көрсетілгендермен ұқсас: 1) адамдар орындайды; 2) ресуртардағы шектеулік; 3) жоспарлау,
жүзеге асыру және бақылау кезеңдерінен өтеді; 4) нақты мақсатқа бағынышты.
Айырмашылытар: операциялар тұрақты орындаудан және қайталаудан тұрса, ал жобалар уақытша және
бірегей болып табылады.
Операциялық қызмет мысалдары: банкте клиенттерге қызмет көрсету; техникалық, заңдық, IT-қолдау; ұйымның ағымдағы қаржылық қызметі, газеттер мен журналдар шығару; зауыт жұмысы, жоспарлау және есептілік, кадрларды басқару. Жобалар көмегімен өнімдердің немесе қызметтердің сипаттамаларын жақсартамыз; кәсіпорынға жаңа рәсімдер немесе жаңа үдеріс енгіземіз немесе компания ішінде сапаны басқаруды енгіземіз; әртүрлі
нысандарды саламыз; зымыранды орбитаға шығарамыз және жаңа ұшақтар құрастырамыз; қоршаған ортаны
зерттейміз, жаңа технологияларды ашамыз және сынақтан өткіземіз және т.б.
Осылайша, операциялы ызметтер – бұл, бір және сол өнімді өндіру бойынша немесе қайталамалы қызмет көрсету бойынша әрекетті үздіксіз орындауға бағытталған қызмет, жобалы ызмет әрқашанда уақытпен
шектелген және бірегей өнімдердің немесе нәтижелердің туындауына арналған.
Қызметінің қос түрі де басқаруды талап етеді. Жобаларды басқару спецификалық құралдар жиынтығына ие.
Компаниядағы жобаларды басқаруға жалпы тәсілді енгізу оған көптеген артықшылықтар береді.

2. Жобаларды басару аспектілері
Жобаның басы, соңы жəне мақсаты болады

2.1 «Жоба» дегеніміз және «жобаларды басқару» нені білдіреді?
Идея болған кезден бастап, жоба да болады. Жобалар
идеяларды жүзеге асырады. Ежелгі Египетте пирамидаБгінгі тада біз жобалармен барлы
ларды тұрғызу, антикалық Грекияда әліпбиді немесе А.С.
Поповтың радионы ойлап табуы – мәнді ұлы оқиғалар,
аймата – ылыми зерттеулерде,
ойлаудың немесе физиологияның мәнді жұмсауы және
мәдениетте, саясатта және тіпті жеке
инновациялылығы – табысты тарихи жобалар деп атауға
мірімізде де кездесеміз.
болады.
Автотрассалар құрылысы, Арал теңізінің қайта
жандануы, «ЭКСПО» көрмесін өткізу, сайлау компаниясын
ұйымдастыру, жеке үй құрылысы – мазмұны әртүрлі болғанына қарамастан, мұның барлығы жобалар. Кәсіпорындарда
жобалар ретінде бәрінен бұрын клиенттердің – ірі, инновациялық және ерекше мәні бар тапсырыстары жарияланады.
Алайда жобалық сипатқа ішкі инновациялық бастамалар да ие болуы мүмкін, мысалы, желілік пайдалануға арналған
жаңа бағдарламалар енгізу және интернет ресурстарына PR-бөлімінің назарын аударту.
Сонымен жоба дегеніміз не?
ТАПСЫРМА: «Жоба» ұғымына анықтама беріңіз.
Жобаларды басқаруда «жоба» ұғымының әртүрлі анықтамалары қолданылады.
Мысалға, «Жобаларды басқару бойынша білім жиынтығына нұсқау» (а Project Management Body of Knowledge
Guide, РМВОК) атты кең танымал стандартта жобаға келесідей ықшамдалған анықтама берілген: Жоба – бл бірегей
німдер, ызметтер немесе нәтижелер алуа арналан уаытша кәсіпорын. Салыстыру үшін басқа анықтаманы
қарастырсақ: Жоба – бұл әрекет етуші жүйені өзгерту немесе реформалау, сонымен қатар өзгеріс мақсатқа, ресурстар базасына, уақытша шеңберде, қорытынды нәтижені болжауға және оған қойылатын талапқа ие. Тағы біреуі: Жоба
– бұл қойылған мақсат, уақыт, қаржы, кадрлық және өзге де шектер сияқты жағдайлар жиынтығының бірегейлігімен,
сондай-ақ басқа да бастамалардан шектеулермен және жобамен негізделген ұйымдық нысанмен елеулі дәрежеде
сипатталатын бастама (Германия өнеркәсіптік стандарты DIN_69901).
Бұл анықтамаларды салыстырып, жоба белгілерін айырып алуға болады:
•
міндетті кешенді, инновациялы, бірегей орнату;
• күнделікті өндірістік үдерістерден шектеу;
• тұжырымдалған мақсат;
• ресурстық базасы: қаржылық және кадрлық шектеулер;
• уақыт шектері: анықталған бастау және аяқталудың жоспарланған уақыты;
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Жоба барысында бастапыда крінуі,
баалануы ммкін болмайтын немі белгісіз
былмалыа орын бар және оан тез әрі
икемді әсер ету керек.

•
бірнеше мамандардың немесе бөлімдердің
пәнаралық ынтымақтастығы;
•
жеке ұйымдық нысан;
•
тапсырыс беруші – сыртқы немесе ішкі (кәсіпорын ішінен);
•
бірегей соңғы нәтиже (өнім) және оған қойылатын белгілі талаптар.
Бұл белгілер топтамасы әмбебеп, өйткені ол кез кел-

ген жобаға тиесілі.
Мұндай жағдайда «жобаларды басару» дерісі нені білдіреді?
Халықаралық стандарт ISO 21500 келесі анықтаманы береді: бұл жобаа әдістерді, ралдарды және дадыларды олдану.
Жобаны бастағанда келесіні басшылыққа алу қажет.
Бірінші. Жобалар өз мәнісі бойынша кешенді. Оларды іске асыру үдерісіне сыртқы ортаның әртүрлі жағдайлары
әсер етеді.
Екінші. Жоба міндеті, әдетте, топпен шешіледі. Адамдар әртүрлі аймақтардың кәсіби мамандары болып қана қоймай, олардың арасында дұрыс іскерлік қатынас орнауы керек. Сондықтанда, психологиялық басқарудың топтағы
маңыздылығын іске асыруды соңғы кезекке қалдырмау керек.
Үшінші. Шешу жолдары жиі айқын болып табылмайды және алдын-ала жоспарланбайды. Жоба мақсаты, әдетте,
бастапқыда жалпы түрде көрінеді.
Төртінші. Жобалар әдеттегі кәсіби қызмет шеңберінен тыс жатады. Сондықтанда, жобалық жұмыс қызметкерлерден күнделікті және әдеттегі кәсіби қызметтен гөрі көп қажырлылықты және креативтілікті талап етеді.
Бесінші. Жобалар, әдетте, едәуір инвестициямен байланысты, көп шығынды талап етеді, тіпті бастапқы шығындар сметада болжанғаннан да өте жоғары болуы ғажайып емес. Сонымен қатар нәтижесі де жиі болжалғандай болып
шықпайды.
Осылайша, жобаларды басқару – кешенді міндеттерді өз уақытында, үнемді және жоғары сапамен қамтамасыз
етуге бағытталған басқару.
Сөз жоқ, әрбір кәсіпорын жобаларды басқаруға қаншалықты байыппен қарауына байланысты мәселелерді өзінше
шешеді, тәжірибе келеңсіз қатынастардың нұсқаларын көрсетеді:

«Жобамарлы»
Жоба ретінде барлық
тапсырыстар, тіпті, аса
мәні жоқ қызметтер жарияланады

«Кездейсо»
Адамдар, егер олардың жобалық тәсіл туралы түсінігі
болмаса да, өздерінің айналысқандарының барлығын
жобалар деп жиі есептейді

«Жалтару»

«Мойындамау»

Өндірістік
үдерісті
қайта Жобалар жоқ, өйткені
құрылымдау мен өкілеттіктің «барлығы онсызда жұжылжу мүмкіндігі орын алу сал- мыс жасайды»
дарынан жобаларды стандарт
бойынша орындаудан жалтару

3-сурет. Жобаларды басқаруға қатысты теріс қатынас түрлері

Жобаларды басқаруды қолдану қандай жағдайларда орынды? Бұл сұраққа жауап алуға «Жобаларды басқару үлгілері» бөлімінде орналасқан бақылау кестесі (А үлгісі) көмектеседі. Аталған кесте бойынша нақты бастамаға (тапсырысқа) сәйкесті оң жауаптары көп болған сайын, бұл бастаманы жоба деп есептеу және оны сәйкесті құрылғыларды
пайдаланып жүргізу мүмкіндігі көп.

Ескертпелер үшін
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2.2 Жобаның үш басымдылығы

мазмұны

Жобаны басқаруда үш негізгі басымдылықты немесе
кез келген жобадағы үш шектеуді бөледі: мазмұны (сапа),
мерзімдері және құны (жоба шығыны, бюджеті).
Барлығы бірге жобаның діретті шбрыш
шектеулерін райды. Ол бір-бірінен негізгі шектеулерге
тәуелді екенін көрсетеді: егер олардың біреуі қауіп қатерге
түссе, бұл сөзсіз қалғандарына да әсерін тигізеді.

2.3 Жоба дамудың қандай сатыларынан
(кезеңдерінен) теді?
Кез келген жобаны іске асыру үдерісі белгілі бір уақыт
аралығында өтеді және бірінен соң бірі өтетін сатылар
немесе кезеңдер қатарынан тұрады. Жиынтығында олар
жобаны мірлік циклін – жобаны пайда болу сәті
мен оны жабылу сәті аралыындаы кезеін құрай4-cурет. Құдіретті үшбұрыш
ды. Мысалы, жаңа ұшақты құру бойынша жобаның өмірлік
циклі – оны жобалаудан бастап, оны пайдалануға беруге дейінгі кезең аралығы. Жобаның өмірлік циклі ұғымы – жобаларды басқарудың неғұрлым маңызды аспектілерінің бірі.
Жобаны бастамалау – бұл жобаның бастапқы сатысы, бастауы. Жобаны іске қосу туралы шешімді қабылдау үшін
қажетті алдын-ала жұмыстар жүргізіледі: ұйымның ағымдағы жағдайы туралы мәліметтерді жинау, оларды талдау, жаңа
жобаны іске қосу қажеттігі, оқиға дамуының ықтимал сценарийлері бағаланады, жобаның жалпы тұжырымы бекітіледі.
Жобаны жоспарлау немесе оны әзірлеу сатысы.
Назар қабылданған жоба тұжырымының және оның
бөлек аспектілерінің дамуына аударылады. Жұмыстарды
басқару және жүзеге асыру үдерісі фазаларға бөлінеді,
Бастамалау
Жоспарлау
жұмыстарды орындаудың егжей-тегжейлі жоспары
әзірленіп, бекітіледі, қаржылық, адами және техникалық
ресурстар бөлінеді, жобаны орындау үшін жауапты
тұлғалар тағайындалады. Жоспарлау жобаны іске асыру
Мониторинг
сатысында да орын алады.
және бақылау
Жобаны жзеге асыру – бұл жобаны іске асыру,
жүзеге асыру сатысы. Жоспарланған жұмыстар
Жүзеге
орындалады, ресурстарды және жұмыстарды тиімді
асыру
басқару ұйымдастырылады.
Жобаны мониторингі және баылауы. Бақылау
сатысы. Алдыңғы сатымен қатар жүзеге асырылады.
Аяқтау
Жоба басқарудың тиісті құралдарының көмегімен
бақылауда болады. Жобаны іске асыру бойынша
ағымдағы мәліметтер жоспарланған мәліметтермен
салыстырылады. Жоспарға және жобаны орындау
5-сурет. Жобаның өмірлік циклінің сатылары
барысына түзетулер енгізу жөнінде шешімдер
қабылданады.
Жобаны аятау сатысының мазмұны қойылған мақсаттарға түпкілікті қол жеткізу, жобаның алынған нәтижесін
(өнімді, қызметті) тапсырыс беруші талаптарына сәйкестігін сынақ арқылы тексеру және оны тапсырыс берушіге
табыстау, қорытындылар жасау, сабақ алу, қорытынды құжаттаманы дайындау және жобаны жабу болып табылады.

Үдеріс

2.4 Жобаның құрылымы қандай?

Жобалар үдерістерден тұрады. дерістер – бұл нәтижеге әкеліп соғатын, өзара байланысты әрекеттер мен опеҚұралдар мен
рациялардың сериясы. Жобаны басқаруда бл кірулерді
Кіру
Шығу шыулара айналдыру шін ресурстар пайдаланылатын
әдістер
кез келген ызмет.
Үдеріс үлгісі 6-суретте көрсетілген.
Жобаны басқару, жобаларды басқару бойынша арнайы
6-сурет. Үдерістің үлгісі
білімдерді, дағдыларды, құралдарды және әдістерді
пайдалана отырып, үдерістердің «кірулерін» алатын және «шығуларды» құратын үдерістердің көмегімен орындалады.
Мысалы, жобаны басқару жоспарын әзірлеу үдерісінде кіру кезінде келесілер қажет: 1. Жоба мазмұнының алдын-ала
сипаттамасы; 2. Сыртқы орта факторларының талдамасы; 3. Компания активтерінің талдамасы. Шығу кезінде жобаны
басқару жоспарын аламыз.
Барлы дерістер жобаның өмірлік цикліне сәйкес бес топа топтастырылан.

ЖОБАЛАРДЫ БАСАРУ АСПЕКТІЛЕРІ

13

7-сурет. Үдерістер топтары

Жобаны басқару үдерістері жобаны басқару бойынша стандарттарда толыққанды сипатталған.

2.5 Жобаның тікелей қатысушылары кімдер болып есептеледі?
Жобаға тікелей қатысатын тұлғалар нақты белгіленген рольдерді атқарады.
Біріншіден, кез келген жобаның Тапсырыс берушісі болады. Бұл тарап жобаның жүзеге асырылуына және оның
мақсаттарына қол жеткізілуіне мүдделі. Жоба нәтижелерінің болашақ иесі. Тапсырыс беруші жоба нәтижелеріне қойылатын негізгі талаптарды анықтайды, өз қаражаты немесе тартылатын қаржы есебінен жобаның қаржыландырылуын
қамтамасыз етеді, жобаның негізгі орындаушыларымен келісім-шарттар жасай алады.
Жобаны іске асыратын ұйым жобаны Иесі болып табылады. Ол өз ортасынан жобаның Жетекшісін (кейде – демеуші деп атайды) тағайындайды. Әдетте, мұндай қызметкер ұйымның жоғарғы буынының басшысы болып табылады.
Оның міндеті – жалпы бақылауды жүзеге асыра отырып және жобаға қолдау көрсетуді (қаржылай, материалдық, адами
және басқа ресурстармен) қамтамасыз ете отырып, жобаны ұйымның тарапынан жетекшілік ету.
Жобаның иесі Жобаны менеджерін немесе басшысын таайындайды, ал жетекші оған қажетті қолдауды
қамтамасыз етеді. Жобаның менеджері жоба тобын басқарады және жобаның мақсаттарына бекітілген бюджет шеңберінде, уақытылы және талап етілетін сапа деңгейіне қол жеткізілуі үшін жауапты болады.
Жобаның мақсаттарына қол жеткізу үшін менеджер арнайы ұйымдық құрылымдар құрады: жобаның тобы және
жобаны басқару тобы.
Жоба тобы – жобаны жүзеге асыру үшін құрылатын уақытша ұйымдық
құрылым. Ол жоба жұмыстарын орындауға тартылған бөлек мамандарды,
топтарды және/немесе ұйымдарды біріктіреді. Оған ішкі және сыртқы
орындаушылар мен кеңес берушілер кіруі мүмкін.
Жобаны басару тобы жобаны басқаруға және басқарушылық шешімдерді
қабылдауға тікелей тартылған жоба тобының мүшелерін біріктіреді.
Жобаның типіне, түріне, күрделілігіне және ауқымына байланысты оның
тікелей қатысушылары Инвестор(лар) – жобаға инвестициялық салым
жасайтын тарап, болуы мүмкін, мысалы, несиелер арқылы (ол Тапсырыс
беруші бола алады), Жабдытаушы(лар) – жеткізілімді (материалдар, құралжабдықтар, көлік құралдары және т.б.) жүзеге асыратын тарап, Ттынушы(лар) –
пилоттық режимде өндірілетін өнімге және көрсетілетін қызметтерге қойылатын
талаптарды анықтайтын, жоба нәтижесін пайдаланушылар, Билік органдары –
Ескертпелер үшін
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жобаны жүзеге асырумен байланысты экологиялық, әлеуметтік және басқа да қоғамдық және мемлекеттік талаптарды
қоятын және қолдайтын тараптар болуы мүмкін.
Шағын жобаларда бір адам бір мезгілде бірнеше роль атқаруы мүмкін, үлкен жобаларда рольдер әдетте бөлінеді,
өйткені олар жиі қарама-қарсылықта болады.

2.6 Жобаның менеджері дегеніміз кім?
Әрине, кез келген жобаның сәттілігі көбінесе оның басшысының – жоба менеджерінің кәсіпқойлығына байланысты болады.
Жоба менеджерінің өкілеттілігі кең, әрі алуан түрлі: ол жобаның ұйымдық құрылымын және жобаны басқару тобын алыптастырады; жобаға ресурстарды тарту мәселелерін шешеді; қызметкерлерді іріктеуге, дайындауға және негіздеуге атысады; жауапкершілікті, жұмыстар мазмұнын және топтың әрбір қатысушысының мақсатын анытайды; күнтізбелік жоспарды, бюджетті, тәуекелдерді басқару жоспарын, коммуникациялар жоспарын, мүмкін, басқа да элементтерді
қоса алғанда, жоба жоспарын әзірлейді, келісім жасайды және орындалуын амтамасыз етеді; жобада
Егер де «жоба менеджері» лауазымы
шарттарды жасасу бойынша жұмыстарды йлестіреді
және олара атысады және олардың уақытылы орынйымны рылымына енгізілген болса,
далуын және жабылуын баылайды; барлық қажетті комкомпания зіні дамуына лкен назар
муникациялық байланыстарды орнатады; жобада тиімді
ақпараттық ағымдардың қалыптасуын, есептіліктің әзіраударатыны туралы бірден бір белгісі.
ленуін және ұсынылуын амтамасыз етеді; тапсырыс берушімен тұрақты байланысты сатайды, туындаған барлық мәселелерді шешеді және одан жоба бойынша жұмыстардың сапалы орындалуы үшін барлық қажетті ақпаратты
алуды амтамасыз етеді; жоба бойынша жұмыстардың ағымдағы жағдайын баылайды және талдайды, ықтимал
мәселелердің болжамын жасайды және түзету әрекеттерін абылдайды; барлық қатысушылардың қызметтерін йлестіреді және өзгерістерді баылайды; жобаның толық және уақытылы жабылуын амтамасыз етеді.
Жоба менеджері – әмбебап роль. Оның сәттілігінің негізі – бұл қызметкерлерді басқару, келісім-шарттарды,
жеткізілімді, қаржыны, тәуекелдерді, сапаны басқару және басқаларды басқару сияқты салалардағы тәжірибе мен
білім. Сонымен қатар, ол тіпті көшбасшы бола тұрып, коммуникацияның заманауи әдістерін қолданбаса, ол өзінің тобын жақсы нәтижелерге жеткізе алмайды.
Жобаның жақсы менеджері тұлғааралық қарым-қатынастар дағдысына ие болуы тиіс. Басқа мінездемелер де
маңызды. Жан-жақтылығы, шешімдер қабылдау және олар үшін жауап беру қабілеті, өзекті мәселелерді шешуде
келісімге келу және ымыраны іздестіру кезіндегі дипломатиялығы, үлкен көлемдегі ақпаратпен жедел (қысқа уақыт
ішінде) жұмыс істеу, міндеттерді белгілеу және орындауды бақылауды ұйымдастыру қабілеті, сондай-ақ шыдамдылық,
жеке уақытын жоспарлау дағдылары, – жобаның кәсіпқой менеджерінің ішінара қасиетерінің тізілімі осындай.
Сонымен қатар, білім алуға және жаңа бағыттарды меңгеруге, өз тәжірибесімен бөлісуге дайындығы, өзінің ой-пікірін
анық және нақты түсіндіру қабілеті сияқты мінездемелерді де атап өту қажет. Соңғысы, әсіресе, маңызды, өйткені бұл
жобада дұрыс міндеттерді белгілеудің және барлық тараптармен қарым-қатынастар орнатудың кепілі болып табылады.

3. Жобаны дрыс бастамасы
Дұрыс бастама – дұрыс жоба

3.1 Жобаның мақсаты қалай анықталады?
Жоба масатты белгілеуден басталады. Мақсат – бұл ұмтылатын, қол жеткізуге ниет білдірілген нәрсе; тағайындалуы, кәсіпкерлік әрекеттердің маңызы. Көпшілік жобаларда бірнеше мақсат қойылады. Кейде бас кезінде жобаның
міндеті жалпы анық белгіленген болса да, оның басқа бөлек мақсаттары әлі де анықталмаған болады. Дұрыс шешімдер
қабылдау мүмкіндігі болуы үшін барлық мақсаттарды анықтап, жазып қою қажет. Кем дегенде, жобаның бір мақсаты
міндетті түрде анықталған болуы тиіс.
Жобаның анық және нақты мақсатын анықтау – қажетті әрекет. Тәжірибе көрсеткендей, нақты анықталмаған мақсат белгісіз нәтижелерге әкеліп соғады. Ал дұрыс қойылған мақсат – сәттіліктің кепілі.
Мысалы, Web-жүйе әзірленуде. Жобаның мақсаты «Web-жүйені әзірлеу» деп аталуы тиіс деген ой туындайды.
Алайда, егжей-тегжейлі талдау кезінде аталған жүйе әртүрлі мақсаттарда пайдаланылуы мүмкін екені анықталды: 1)
Ұйымның ішкі құралы; 2) Жаңа қызметкерлер үшін оқыту мысалы; 3) Сыртқы тапсырыс берушіге арналған үлгі; 4) Ұйымның мүмкіншіліктерін көрсету үшін маркетингтік құрал.
Жүйенің әрбір тағайындалуы оның сенімділігінің, әзірлену күрделігінің, пайдалануының және қолдау көрсетілуінің өз
деңгейін анықтайтыны белгілі. Сондықтан да, дұрыс тұжырымдалған мақсат келесідей аталады: «Ірі жобаны бастамас
бұрын өндірістік бөліммен ішкі қолдануы үшін арналған қосымша Web-жүйені әзірлеу және (белгілі бір) мерзімге дейін ашу».
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Қажетті мақсаттарға қол жеткізу үшін оларды қалай дұрыс белгілеу қажет? Басқару тәжірибесінде мақсаттар сәйкес келуі тиіс SMART-критерийлер бар. Бұл аббревиатура ағылшын сөздерінің бірінші әріптерінен құрастырылған.
SMART-әдісіне сәйкес жобаны масаттары келесідей болуы тиіс:

(Specific)
(Measurable)
(Achievable)

•

,
.

•
•

.

,

•

,

.

•

(Time-bound)

-

.
.

8-сурет. SMART қағидалары бойынша мақсаттар тұжырымы

Бұл әдісті қалай қолдану қажеттігін – «Жобаларды басқару үлгілері» бөлімінің Б үлгісі көрсетеді.
Мақсаттарды құжатта, мысалы, мақсаттар каталогында бекіту қажет. Бұл орайда, міндетті түрде қол жеткізілуі тиіс
мақсаттар мен жүзеге асырылуына ниет білдірілген мақсаттарды ажыратып бөлуге болады.
Жоба бойынша жұмыс барысында мақсаттарды жан-жақты қайта тексеріп отыру қажет және қажеттігіне қарай
оларды өзгерген жағдайларға бейімдеу қажет.

3.2 Жобаның мақсаттарына міндеттерді тұжырымдау қажет пе?
Міндеттер – мақсатты қолдайтын нақты тұжырымдар. Олар мақсаттарды нақтылайды, бөліктерге бөледі, жалпы
нәтижеге қол жеткізу үшін қажетті әрекеттердің нақты бағыттарын анықтайды. Міндеттерді белгілеу кезеңінде ресурстар қажеттігі анықталады, кірістердің болжамы жасалады, оқиға өрбуінің нұсқалары ойластырылады. Сондықтан
да, жауап бір дауыстан: міндеттерді тжырымдау аЖеткіліксіз дегейде ойылан масаттар
жет.
мен міндеттер немесе міндеттері жо
Егер де жобаның мақсаты «не?» деген сұраққа жаумасаттар жобаны шыындара, аума шін
ап берсе, ал міндеттер – «қалай?» деген сұраққа жауап
береді. Сондықтан, міндеттердің тұжырымын әрқашан
атыыстара, жеке даулара,
әрекет ету баяндауышынан бастау қажет. Бұл міндет өлмерзімдерді бзылуына және клиенттерді
шемді екеніне және жобаның соңғы нәтижесі міндеттер
әрекеттері арқылы қарастырылатынына кепілдік береді.
наразылыына итермелейді.
Әрбір міндет те өлшемді бақылау нүктеге айналады.
ТОПТЫ ЖМЫС: Оқыту жобасын таңдаңыз, оған
атау беріңіз және жобаның мақсаты(тары) мен міндеттерін анықтаңыз.
Ескертпелер үшін

16

ЖОБАНЫ ДРЫС БАСТАМАСЫ
ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

3.3 Жоба қалай заңдастырылады?
Бастапқыда, жоба – нысаны жоқ, тұманды және түсініксіз нәрсе. Оның шектерін белгілеу үшін және оны белгілі
шеңберге енгізу үшін, жобаны басқаруда «жарғы» деп аталатын құжатты әзірлеп, бекіту қажет. Әдеттегі тілмен
айтқанда, бұл – жобаның төлқұжаты, бірақ ол жобаны орындау бойынша негізгі жолдарды сипаттағандықтан, оны
конституциямен салыстыруға болады, өйткені, конституцияда мемлекеттің өмірлік құрылысының тәртібі ресми
бекітілген.
Жары – жоба туралы мәліметтерді амтитын негізгі жат. Жарғы маңыздылығының үш себебі бар. Біріншісі: ол жобаны ресми трде уаттайтын құрал, яғни оны ашады, жобаның әрекет етуіне құқық береді, және барлық
қатысушыларда жоба туралы бірыңғай пікір қалыптастырады. Екіншісі: жарғы жоба менеджеріне кілеттіктер береді. Үшіншісі: жарғы жоба өніміне қойылатын талаптарды көрсететін
тапсырыс берушімен зара келісімдерді бекітеді.
Жарғы ішкі құжат бола отырып, тапсырыс беруші мен орындаушы арасында іс жүзінде
келісім-шарттың ролін атқара отырып, жобаның сыртқы тараптарымен келісілетін құжат болуы мүмкін.
Жоба жарғысының қатаң үлгілі нысаны жоқ. Оның мазмұны жобаның типіне, түріне, күрделілігіне және ауқымына байланысты болады. Осыған байланысты жарғы не бары екі параққа сиып кетуі мүмкін, немесе ол көп парақты құжат болуы да мүмкін. Дегенмен, кез келген
жары келесі тараулардан рылуы тиіс: жобаның атауы; жобаның мерзімдері; жобаның тағайындалуы (мақсаттары мен міндеттері); жобаның күтілетін нәтижелері; кеңейтілген бюджет; АТӘ, жоба менеджерінің жауапкершілігі
мен өкілеттігінің деңгейі; негізгі мүдделі тұлғалар (кем дегенде, тапсырыс беруші және демеуші) қолтаңбалары.
«Ауа шарларын өндіру бойынша фабриканы құру» жобасы үшін арналған жарғының шағын мысалы.
Мерзім: 2016 ж. қараша.
Жоба миссиясы: Бүкіл әлемді бақытты ете отырып ақша табу.
Жоба мақсаты: Дүниежүзілік талаптарға сәйкес келетін, жылына бір миллиард ауа шарларын шығаратын, кәсіпорын салу.
Осы жобаны таңдап алудың себептері: қазіргі кезде ТМД аумағында шарларға сұраныс үлкен, бәсекелестік жоқ.
Сондықтан да біз темекі өнімдерін емес, шарлар өндірісін іске қосып отырмыз.
Күтілетін нәтижелер: Белгіленген мерзімде салынған фабрика. Қызметкерлері іріктелген.
Ресурстар: Құрылыс үшін 2 млн доллар, бір куб тақта, бір жәшік шеге және ұсташы Тынышбай аға қажет.
Орташа статистикалық жарғыға осымша келесі тараулар да енгізілуі мүмкін:
• жобаны іске қосу себептері;
• жобаның сипаттамасы;
• жоба өнімінің жалпы сипаттамасы;
• жобаның негізгі бақылау нүктелері (оқиғалар және/немесе нәтижелер);
• жоба сәттілігінің критерийлері;
• жобаның негізгі тәуекелдері;
• жобаның шектеулері мен жол берулері (болжамдар);
• жобаның ерекшеліктері;
• жоба бойынша жұмыстардың кеңейтілген мазмұны;
• жобаны іске асыру үшін қажет болатын ресурстар.
Жарғы құрылымының көрінісін В және Г үлгілері көрсетеді.
Жобаның жақсы әзірленген жарғысы келесі 8 сұраққа жауап беруі тиіс:
1. Біз жобадан бас тартсақ не болады? Осы жобаны іске асырмасақ, біз қанша ақша жоғалтамыз?
2. Жобаны біз не үшін жүзеге асырамыз? Біздің мақсаттар қандай? Басқаша айтқанда, осы жобамен біз қанша
ақшалай табыс көреміз және/немесе шығын шығармаймыз?
3. Мақсаттарға қалай қол жеткіземіз? Біздің жобаның экономикалық тиімділігі қандай?
4. Жоба шеңберінде біз не істейміз және нені істемейміз?
5. Біздің жобада мерзімдер, бюджет және жұмыстар көлемі бойынша шектеулер қандай?
6. Осы жобаны іске асыру үшін жуық шамамен қанша уақыт қажет?
7. Осы жобаны іске асыру үшін жуық шамамен қанша ақша қажет?
8. Осы жоба қандай тәуекелдерге әкеліп соғуы мүмкін?
Аталған сегіз тармақ жобаны бастау немесе одан бас тарту туралы шешім қабылдау үшін негіз ретінде қолданылады.
Жарғыны не жетекші, жоғарғы басшылық немесе жобаның басшысы әзірлеуі тиіс деген даулы пікірлер бар. Теория бойынша мұнымен жетекші айналысқаны дұрыс, ал тәжірибеде, егер жобаның менеджері тағайындалған болса,
бұл міндетті ол атқаруы тиіс. Жарғыға тапсырыс беруші және/немесе жобаның жетекшісі қол қояды. Әдетте, жобаның басталу күні жарғыға қол қойылған күннен кейінгі күн болып саналады.
Жарыны тпнегізгі асиеті – оны тратылыы. Оан згерістер тек аса ажеттілік кезінде енгізіледі.
Кейінгі жоспарлау жоба жарысын натылау болып саналады.
ТОПТЫ ЖМЫС: Оқыту жобасы үшін жарғы әзірлеңіз.
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3.4 Жобаға кімдер мүдделі?
Әрбір жобаның өз қолдаушылары және қарсыластары болады – жеке тұлғалар, адамдар топтары, компаниялар,
ұйымдар. Олар жобаға тікелей қатысуы мүмкін немесе жоба орындалып жатқаны туралы хабардар санатына жатуы
мүмкін немесе жоба туралы мүлдем хабарсыз болуы мүмкін. Алайда, осыған қарамастан, олар жобаға ықпалын тигізеді. Сондықтан да, олардың барлығы жобаны мдделі тараптары (МТ) болып табылады.

9-сурет. Жобаның мүдделі тараптары

МТ ыңғайлылық үшін ішкі және сыртқы мүдделі тұлғаларға бөлінеді. Сыртқы мүдделі тұлғаларға жабдықтаушылар,
бәсекелестер, банктер, саяси ұйымдар, қоғамдық бірлестіктер, шіркеу, бұқаралық ақпарат өкілдері және т.б. жатады,
ішкі мүдделі тұлғаларға – жобаның тікелей қатысушылары және жобаны орындайтын ұйымның қызметкерлері жатады.
Мүдделі тұлғалар – олар біріншіден нысаналы топтың өкілдері (яғни, жоба аясында жүзеге асырылатын әрекеттер осы тұлғаларға бағытталады), әлеуетті серіктестер (жобаның жүзеге асырылуына көмек беруі мүмкін тарап), қарсыластары (жобаның жүзеге асырылмауына мүдделі тарап), қадағалаушылар, жоғары тұрған ұйымдар мен сатылар
(болған жағдайда), ықтимал донорлар, тапсырыс беруші,
сондай-ақ жоба орындаушылары... Басқаша айтқанда,
МТ мдделері, масаттары және
егер де жоспарланан ызмет кез келген біреуді
мірін, мддесін, жмысын озайтын болса – бл
ндылытары туралы апарат сәтті
тарап жобаа мдделі болып табылады.
басаруды негізі болып табылады, йткені
Мысалы, жер қойнауын қазбалау және ауылдарды
ол жобаа және оны нәтижелеріне олар
сумен қамтамасыз ету бойынша жобаны ұйымдастыалай әсер ететінін алдын-ала білуге
рған жағдайда, нысаналы топтың өкілдері олардың өмір
сүру жағдайын жақсарту идеясына қуануы мүмкін. Басқа
ммкіндік береді.
жағынан, санитарлық қызмет өкілдері, ауылды сумен
қамтамасыз ету идеясына қатысты қарсы болмаса да,
жер қойнауын ең ыңғайлы жерде қазбалауға қарсы наразылықтарын білдіреді, өйткені, ол жерде судың сапасы нормаларға сәйкес келмейді, ал жоба қазбалауды консервациялау қажеттігін негіздейтін құжаттарды дайындау қажеттігі
олардың өмірін қиындатады. Жоба орындаушыларының мақсаты – орын алған оқиғада ымыраға келу. Ол үшін әрбір
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мдделі тарап андай болмасын әрекеттерді жзеге асыру идеясын алай: бейтарап, о немесе теріс абылдайтынын, жобаға қарсылықты қалайша барынша азайтуға, ал әрекеттесуді – барынша күшейтуге болатынын бағалау
қажет.
Сондықтан да, жобаны іске қосу сатысында мүдделі тұлғаларды белгілеу аса маңызды болып табылады. Бұл
орайда, МТ тізімін (тізілімін) әзірлеу ажеттігімен қатар, жобадағы мүддені, жобаа ыпалын тигізу дәрежесін
анытап, олармен арым-атынас стратегиясын әзірлеу ажет. Мүдделі тараптардың үміттері арқылы жобаны
қолдауды күшейту және теріс әсерін азайту мақсатында, жобаның өмірлік циклі бойы мүдделі тараптардың үміттерін
басқару қажет. Д үлгісі МТ сәйкестендіруге (анықтауға) мүмкіндік береді, ал Е үлгісі МТ талдауының қалыптамасы.
ТОПТЫ ЖМЫС: Мүдделі тұлғалардың тізілімін дайындаңыз, оқыту жобасы үшін олардың талдау матрицасын
құрыңыз және МТ қарым-қатынас стратегиясын әзірлеңіз.
Жобаны мдделі
тараптары

Жобадаы
мдде(лер)

Әсер ету бағасы өлшем сызығы бойынша қойылады
В +; В; В –

жоғары әсер ету

С +; С; С –

орташа әсер ету

Н +; Н; Н –

төмен әсер ету

сер етуді
баалау

¡зара арым-атынастар
стратегиясы
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4. Жобадаы жоспарлау

«Жоспар – ештеңе емес, жоспарлау – барлығы»
(Эйзенхауэр)
4.1 Жоспарлаудың қажеттігі және жоспарға не енгізу қажет?
Сонымен, жоба жарғысына қол қойылды. Келесі қадам – жоспарлау. Бұл жобаларды басқарудағы өзекті фактор. Ол
шешуші мәнге ие. Нені жоспарлауға болмаса, – соны жасауға да болмайды.
Кім көп жоспарласа, сол жеткіліксіз креативті, икемді және туындаған мүмкіндікті пайдалануға қабілетсіз деген пікір кең тараған. Бұл қате болып қана қоймай, жобалар үшін қауіпті пікір. Әлбетте, жәй және ешбір жоспарсыз
жұмысқа кірісуге болады. Бірақ, жоба – бұл маңызды
мақсаттар, кешенді міндеттер, шешімнің анықталмаған
жолдары, жоғары тәуекелділік, әртүрлі ролдерді ойнайЖоспарлауа ммкін болатындарды
тын көптеген орындаушылар. Сондықтанда кім з жобарлыын жоспарлауа болады. Ал мірде
басын баылауда стаысы келсе, сол жоспарлауды жауы болмауы керек.
барлыын жоспарлауа болады.
Жоспарлау мақсаты барлығын тұрған орыннан
қозғалтуға мүмкіндік беретін бастапқы идеяны нақты
және анық құрылымға келтіру болып табылады. Ал ол үшін әрекеттердің, ресурстардың, аралық мерзімдердің немесе
нәтижелердің бірізділігін анықтау қажет.
Жобаны басару жоспары – жобаны іске асыру жолының бірыңғай және тұтас көрнісі. Ол жоба қалай орындалатыны, мониторингті қалай жүргізуді және жобаны басқаруды, жоба қалай аяқталатындығы көрсетілетін бекітілген ресми
құжаттар (жеке жоспарлар) топтамасы ретінді ұсынылған. Жоспарды тек ресми түрде «жоспар құрылды» деген атақ
үшін ғана құрудың қажеті жоқ. Жоба жұмыстары құрылған жоспарға сай орындалуы тиіс. Сонымен қатар, жоспарды
бойкүйез қызметкерлерді жазалау құралы ретінде пайдаланудың да қажеттілігі жоқ. Жоспар – бұл жобаны орындауға
арналған құрал, топтың нәтижеге қол жеткізу бойынша бейімділігі, коммуникация мен жоғарғы басшыларға берілетін
есептерге арналған әдіс.
Топ мүшесі өз жұмысын айқындап тұр ма – «әрі қарай қандай жұмысқа кірісуі керек», әлде оның амалсыз істеген әрекетсіздігі ма – «ал мен интерфейсті жасаған шығар деп ойласам, енді бейсенбіде жалғастырамыз, сондықтанда, мен өз жұмысыммен айналыстым», немесе жобаның екінші айында жоба бойынша бірде бір нәтижені әлі көрмеген тапсырыс беруші
наразылық танытып, түртұлғаны көрсетуді талап етсе, мұның бәрі – жоспарлаудың кемшілігі. Мұндай кемшіліктер жоспарды
жоққа шығарады, немесе оларды ешкім оқымайды, немесе шынайы маңызды құжат деп қабылдамаудың белгісі.
Нені жоспарлауымыз керек? Жоба бірыай ттас
болып жоспарланатынын айта кету ажет. Жобаны
басару жоспары – барлық жоба жоспарларының
жиынтығы, бұл барлық жоба жоспарларының жалпы атауы,
олардың әрқайсысы жеке «өмір сүреді» және тұтасымен
топ үшін «ойнайды».
Оған жобаны табысты іске асырудың қажетті
бөлімдері кіреді.
10-суретте жобаны басқару жоспарының толық
құрамы көрсетілген. Осындай толық құрамды жоспарды
құру, әлде оның кейбір бөліктерімен ғана шектелу туралы
«
»
шешім – жоба тұрпатына, түріне, күрделілігіне және
көлеміне, сонымен қатар, жоба тобының жобаны іске
асыруға қатысты көзқарасы мен тәсіліне байланысты
10-сурет. Жобаны басқару жоспарының құрамы
қабылданады.
Ескертпелер үшін
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Жоспарды дайындау үдерісі нақты қадамдардың реттілігімен регламенттелуі мүмкін. Мұндай алгоритмнің «үздік
тәжірибесі» нұсқаларының бірі – Ж үлгіде көрсетілген. З үлгісі жобаны басқару жоспарының мысалын ұсынады.
Әрі қарай аталған курста жобаны басқару жоспарының құрамдас бөлімдері болып табылатын жеке жоспарларға да
көңіл аударамыз.

4.2 Жобаны орындау үдерісінде жоспардан ауытқулар орын алған кезде
қандай шаралар қабылдау қажет?
Жобаны жоспарлаудың айқын маңыздылығына қарамастан, жоспардың қатаң қағида емес, ант емес, тек болжам
екендігін еске алу қажет. Бір рет жасалған және тәжірибелік өзгеріске түспеген жарғыдан, жоба жоспарларының ерекшелігі – құжаттар аса «өзгермелі». Жобаны жүзеге асыру барысында жобаны басқару жоспарына үнемі қайта оралып
отыруы керек. Себебі, біріншіден, жобаның басында, оны орындау сатысында не болатынын нақты анықтау мүмкін
емес, және, екіншіден, өмір өз түзетулерін енгізеді. Сондықтан, жоспарға згерістер енгізілуі ммкін және тіпті ажет. Бастысы, олар жоба мақсатына жұмыс жасауы керек.
Жоспарлау икемді және сәйкесті, ал
Жобаны басқару жоспарына түзетулер енгізу қажетжоспарлар – аны болуы ажет.
тілігі қалай анықталады? Мұндай қажеттілікті жобаны
баылау мен адаалау процедурасы анытайды.
Ол жмыс барысын адаалауды, есепті, жоспармен
жобаны наты орындалуын салыстыру туралы есептерді жасау мен саралауды және ажетті згерістер туралы шешімдер абылдауды арастырады.
Нақты ағымдағы нәтижелерді есеп түрінде орындаушы қамтамасыз етеді. Жоба тобының мүшелері кез келген
есепке қарсылық білдіруге дайын тұратыны түсінікті. Бірақ, бұл жерде табандылық көрсету керек, егер орындау кезінде
ілгерлеу байқалмаса, онда шын мәнінде жобаны басқару болмаған.
Мониторингтің негізгі қызметі – жобаны іске асыру барысында болып жатқан оқиғаларға және факторлардың өзгеруіне тәуелсіз, қойылған міндетті орындауды қамтамасыз ету. Ал өзгерістер көптеп орын алуы мүмкін: мысалы, жоба
персоналының немесе ұйымының ауысуы, жобаға қажетті ресурстар құнының қымбаттауы. Жоспарлау барысында да
қандай да бір оқылықтар болуы мүмкін…
Жоспар көрсеткіштерінің нақты нәтижелеріне сәйкестігі диагностика арқылы арнайы анықталған индикаторлар
және көрсеткіштер негізінде салыстырылады. Мысалы, жоспарланбаған шығындар.
Жобаны іске асыру барысында кейбір көрсеткіштер көмегімен өлшеуге болатын жұмыстар реттілікпен іске асырылады десек. 11-суретте жасыл түсті график жоспарға сәйкес жұмыстардың орындалуын көрсетеді. Көк график – жұмыстардың ағымдағы жағдайы (нақты орындалуы). Жоспарланғаннан біраз айырмашылық бар, бірақ тұтасымен күтіліп
отырған даму үрдісі сақталады. Бірақ, басқа да жағдайлар орын алуы мүмкін. Қызғылт сары түс белгілі бір сәтте көрсеткіш төмендей бастайтынын көрсетеді.
Суретте 1 тексеру, 2 тексеру, 3 тексеру деп белгілі бір уақыт сәтінде жүргізілген мониторинг арқылы, бұл шаманың
өзгерісін бақылауға болады.

4

3

2
1

1

2

3
(1)

11-сурет. Жоба мониторингі

(2)
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Егер жоспардан ауытқушылық бірінші жағдайдағыдай шамалы болса, онда жұмыс бұрынғы бағытымен жүргізіледі.
Егер мониторинг екінші жағдайдағыдай маңызды проблеманың барын анықтаса, жағдайды нақты талдау және жобаны
басқару жоспарына өзгерістер енгізуді талап етеді.
Мониторинг қорытындысы бойынша ағымдағы сәтке жобаның ахуалы туралы жиынтық есеп жасалып, жоба
жетекшісіне және/немесе тапсырыс берушіге ұсынылады. Егер олардың келісімі қажет болатын өзгерістер талап етілсе,
онда есеп мұндай өзгерістерге рұқсат алуға негіз болып табылады. Жоба ахуалы туралы есеп нысаны К үлгісінде
көрсетілген.
Ірі жобаларда жоба згерістерін басаруды арнайы жйесі жасалады. Ол жобада ойластырылмаған және
мақұлдалмаған өзгерістерге жол бермейтін ережелер жиынтығынан тұрады.

5. Жоба жмыстарын басару

Жұмыстардың иерархиялық құрылымы – жоба жүрегі
5.1 Жұмыстар құрамы қалай анықталады?
Жоба құрамына оның сәтті орындалуы үшін қажетті және жеткілікті жұмыстар ғана енгізілуі тиіс. Бұл жұмыстар
жиынтығы жоба мазмнын білдіреді. Мазмұн – жобаның үш шектеулерінің біреуі болып табылады.
Қажетті жұмыстарды анықтау және жоспарлау үшін жобаа ойылатын талаптарды жинау қажет. Табысты
жоба өз талаптарын оны іске асыру бойынша жұмыстар
басталмас бұрын алуы тиіс. Бұл жобадағы кейінгі
дұрыс шешімдер үшін негіз болып табылады. Кенеттен
Талаптар – бл жетекшіні, тапсырыс
қабылданатын шешімдер дұрыс бола алмайды.
берушіні және жобаны баса да МТ санды
Осы міндетті іске асыру мақсатында жобада
аныталан және жаттандырылан
талаптардың қайнаркөзі «кім?» екенін және жұмыс аяқталған
ажеттіліктері мен ктулері болып табылады.
соң ол нақты «неге?» қол жеткізуге ниет қойғанын түсіну
қажет. «Кім» деген сұраққа жауап – бұл жобаның мүдделі
тұлғалары, әсіресе тапсырыс беруші, жетекші.
Сөйтіп, талаптарды жинау – бұл зор еңбекті талап
ететін үдеріс. Алайда, келесіні есте сақтау қажет:
талаптарды анықтау үшін жұмсалмаған уақыт қайталап
1.
істеуге жұмсалатын уақытқа тең: нашар анықталған
талаптар қосымша жұмыстарға түзетулер енгізуге,
жобалардың төмен сапасына, кідірістеріне және жобаның
5.
2.
күйреуіне әкеліп соғады. Талаптарды қанағаттанарлықсыз
қалыптастыру, талдау, басқару және бақылау себебінен
барлық жобалардың жалпы санының жуық шамамен 6070% теріс нәтижемен аяқталады (Meta Group, 2003).
Қателіктердің шамамен 80% талаптарды құру сатысында
жіберіледі (NASA, 2006).
3.
4.
Анықталған барлық талаптар мен күтілетін нәтижелер
құжатта бекітіледі, содан соң, олардың қайсысы жобаға
енгізілетіні шешіледі. Мұндай шешім негізінде осы
12-сурет. Жоба мазмұнын басқару
талаптар қалай, қандай жолмен іске асырылатыны
Ескертпелер үшін
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жат келесі
тараулардан трады:
•
•
•
•
•
•
•

Жобаның мақсаттары
Өнім мазмұнының сипаттамасы
Өнімді қабылдау белгілері
Жоба нәтижелері
Жобаның ерекшеліктері
Жобаның шектеулері
Жобаның жол берулері

анықталады, яғни, қажетті жұмыстар тізілімі құрастырылып, сипатталады.
Басқаша айтқанда, жобаның мазмұны анықталып, сипатталады.
Жоба мазмныны сипаттамасы – жобаның мақсаттары, міндеттері, ерекшеліктері, оның нәтижелері (өнімдер, қызметтер), сондай-ақ
оларды алу әдістері сипатталатын құжат.
Бұл құжат жобаның жарғысында анықталған жұмыстар мазмұнының
кеңейтілген сипаттамасын нақтылайды.
Жоба мазмұнының сипаттамасы жобада ерекше маңыздылыққа ие
болады. Ол кейінгі барлық жоспарлар мен шешімдер шін тпнегіз
болады.

13-сурет. Жоба мазмұнының сипаттамасы

5.2 Жұмыстардың құрамын құрылымдау не үшін қажет?

Басқару

Талаптарды жинау және мазмұнды сипаттау – мазмұнды сауатты басқарудың құрамдас бөлігі. Осы басқарудың
тағы бір құрамдауышы – мазмұнның сипаттамасына енгізілген, жұмыстардың иерархиялық құрылымын қалыптастыру,
қысқаша – ЖИҚ. Басқаша айтқанда, ЖИҚ құру қайнаркөзі мәтіні құрылымға ауыстырылатын мазмұнның сипаттамасы.
ЖИҚ құру жоба мазмұнын нақтылауға және бөлшектеуге мүмкіндік беретінін айту қажет. Оның себептері келесідей.
ЖИҚ құрылымында жұмыстар өзара тәуелділікте
– иерархияда тізіледі. Ол үшін декомпозиция әдісі
• мазмұнды
• қызметкерлерді
қолданылады – бір жұмыстың тәуелділіктегі неғұрлым
• мерзімдерді
• коммуникацияларды
шағын блоктарға бөлінуі. ЖИҚ басында жобаның
• құнды
• тәуекелдерді
күтілетін нәтижесі орналасады. Одан төмен иерархиялық
тәртіпте бөлек элементтер – жұмыстар орналасады,
• сапаны
• сатып алуларды
олар да өз кезегінде шағын жұмыстарға бөлінуі мүмкін.
• мүдделі тұлғаларды
Және элементтер біртұтас немесе олар бір тұлғамен (тұлғалар тобымен) орындалу тиістігіне байланысты,
декомпозициялауға қажеттігі жоқ элементтерге жеткенше жалғастырылады. ЖИҚ-ң тө111менгі деңгейіндегі эле13менттер
жмыстар
пакеті
деп
аталады.
2222.323.1- 23.2Әрбір пакет негізі2.12.2нен белгілі бір жұмыс
ты немесе нәтижені
32.2.1- 32.2.2- 333білдіреді,
ал
бар3.1.23.1.1
3.1.3лық жұмыстар топтама2.2.1.1
2.2.2.2
3.1.2.1
ларының
жиынтығы
42.2.2.1
жоба аясындағы жұмыстардың жалпы кө2.2.2.1.1
3.1.2.2
2.2.1.2
лемін береді. Жұмыстар
пакеті үшін жауапты
тұлға бір адам немесе
2.2.2.1.2
3.1.2.3
қызметкерлер
тобы
бола алады.
14-сурет. ЖИҚ құрастырылуы
Сөйтіп,
ЖИҚ
иерархиясының әрбір
келесі деңгейі жоба жұмыстарының неғұрлым егжей-тегжейлі анықтамасын бейнелейді. Бұл жобаны тиімді басқару
үшін қажет. Мысалы, велосипед жасау үшін рамасын, дөңгелектерін, тежеуші жүйесін және т.б. жасау қажет.
Нәтижесінде, ЖИҚ келесі көрініске ие болады (15-сурет).
Сөйтіп, жмыстарды иерархиялы рылымы – бл жоба нәтижесіне баытталан, жмыс тобымен
орындалуы тиіс жмыстарды иерархиялы декомпозициясы. ЖИҚ-тың басқа атаулары кездеседі: жұмыстар
декомпозициясының құрылымы, жұмыстардың құрылымдық декомпозициясы, жұмыстар бөлінісінің құрылымы. Жоба
жұмыстарының иерархиялық құрылымы мыналарды қам-тамасыз етеді:

23

ЖОБА ЖМЫСТАРЫН БАСАРУ

Жұмыстардың
иерархиялық
құрылымы – кез келген жоба
табысының маңызды элементі. Ол
топты назарын жоба нәтижесіне
шоырландырады. Декомпозиция
арқасында топ жобаның күтілетін
нәтижесінің толық және бір мезгілде
айқын көрінісін елестете алады. ЖИҚ
көптеген жобаларды сәтсіздіктен
құтқарады, ал кейде әлеуетті сәтсіз
жобаларды құтқаруға мүмкіндік
туғызады.
ЖИҚ құру кезінде нені есте
сақтау қажт? Арнайы ережелер
Л үлгісінде келтірілген. Сондайақ, ЖИ топ мшелерімен
бірлесіп рылатыны туралы есте
сақтау қажет! Бұл жоспарлардың
15-сурет. Жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы

дұрыстығын
арттырады
және
топты
жұмылдырады.
Тағы бір маңызды жай. ЖИҚ әзірлеу
барысында назарды істер мен жмыстара
емес, жоба нәтижесіні рамдауыштарына
аудару маызды. Барлығына белгілі «Мен
жаттадым, бірақ жаттап алмадым...» оқиғасында
жұмыс бар, ал нәтижесі – жоқ. Бірқатар жұмыстар
тізімін жай ғана орындау жеткіліксіз, жұмыстың
нәтижесі болған кезде ғана жобаның мақсатына
қол жеткізіледі.
ТОПТЫ ЖМЫС: Оқыту жобасы үшін
жұмыстардың
иерархиялық
құрылымын
әзірлеңіз.

ЖИҚ

қамтамасыз
етеді және
анықтайды

16-сурет. Жоба жұмыстарының
иерархиялық құрылымының маңыздылығы

5.3 Жұмыстардың орындалуы қалай қадағаланады?
Мазмұнды басқаруға, мазмұнды әзірлеу мен ЖИҚ құрудан басқа, тағы екі үдеріс кіреді: мазмнды малдау
және мазмн згерістерін баылау. Осы үдерістердің екеуі де жоба жұмысының орындалуын қадағалайды. Және
олар, әрине, жоспарлау сатысына емес, жобаның өмірлік циклін бақылау және мониторингі сатысына жатады.
Мазмнды малдау жобаны мазмнын толығымен емес, аралы нәтижелер трінде жобаа атысушылармен ресми абылдау дерісін білдіреді. Бұл тапсырыс берушіге және жоба тобына нақты қажетті жоспарланған
нәтижелерді алып отырғандарына сенімді болуға мүмкіндік береді.
Аралық нәтижелер ретінде жұмыстардың иерархиялық құрылымының элементтерін пайдалануға болады. Бұл
орайда, мәселе нәтиженің сапасын тексеру емес, жоспарланған нәтижені алу фактісі туралы қозғалып отыр.
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Әрине мақұлдауды өткізу үшін қандай аралық нәтижелер қолданылатынын анықтап алу қажет. Мысалы,
«Online-дүкен» жобасында келесілер болуы мүмкін: әзірленіп отырған сайтқа қойылатын талаптар, дизайны, сайт
контенті, қызметкерлерді сайтпен жұмыс істеуге оқыту.
Жоғарыда айтылғандай, жобадағы кез келген жоспар – ол жай ғана жоспар, және ол згеріп отыруы ммкін.
Бл жоба мазмнына да атысты. Жоба мазмұнын өзгертудің себептеріне, мысалы, мазмұнды сиппаттау барысындағы қателіктер, жаңа технологиялардың пайда болуы, бизнес-қажеттіліктерінің өзгеруі, тәуекелдердің туындауы жатады. Өзгерістерді енгізу қажеттігі, бұдан бұрын айтылып кеткендей, мониторинг жүргізу жолымен, яғни іс
жүзіндегі және жоспарлы көрсеткіштерді өзара салыстыру жолымен анықталады.
Мазмұнның өзгерістері жуық шамамен 80% жағдайларда жобалар сәтсіздігінің себебі болып табылатынын ескеру қажет. Сондықтан да, жоба менеджері мазмұндағы ауытқуларға назар аударуы тиіс, мұндай ауытқулардың себебін анықтап, оны жоюы немесе түзету шараларын қабылдауы тиіс.
Мазмұнның өзгеруін бақылау – жобада болуы мүмкін өзгерістерді жалпы бақылаудың бөлігі болып табылады.
Өйткені, өзгерістер мазмұнды басқару жоспарында ғана емес, басқа да жоспарларда болуы мүмкін.
Алайда, мазмн згерістеріні өзіндік ерекшелігі – осы өзгерістердің елеулі болуы және жобадаы алан
барлы жоспарлара әсер етуі болып табылады. Жобаны басқарудың жалпы жоспарына немесе, кем дегенде,
оның бірқатар бөліктеріне түзетулер енгізу талап етілуі де мүмкін.

5.4 Жобаның сапалы нәтижесіне қалай қол жеткізуге болады?

Басқару жоспары

Сапа ұғымы нені білдіретінін жақсы білу қажет. Кең мағынада сапа – бұл объект оған қойылатын талаптарды
қанағаттандыратыны туралы айтуға мүмкіндік беретін объект сипаттамаларының жиынтығы.
Сондықтан да, жобалық басқарудағы жобаны сапасы – бл жобаны алыптасып жатан нәтижесі (нім,
ызмет) тапсырыс берушіні талаптарын анааттандыратын, жмыстарды орындау дегейі болып табылады.
Назар аударыңыз: сапа «өте жақсы өнім» немесе «ақаулығы жоқ өнім» сөздерінің синонимы болып табылмайды. Сапа – бл тапсырыс беруші сраандай жасы нім.
Осыған байланысты, жобаның сапасын басқару жоба оған қойылған талаптарды қанағаттандыруы үшін қажет.
Ал бұл, жоба жұмыстары қажетті сапаны қамтамасыз ететіндей жоспарланған болуы тиістігін білдіреді.
Жоспарлау сатысында міндетті түрде сапаны басару жоспары әзірленеді:
Осы саланы жоспарлау келесі басты сұрақтарға
жауап береді: «біздің жобамыздағы сапа деген не?»,
«біздің жобамызда сапа деңгейі қандай болуы тиіс?»
• мазмұнды
•қызметкерлерді
және «оған қалай қол жеткіземіз?». Нәтижесінде,
• мерзімдерді •коммуникацияларды
сапаны басқару жоспары жоба тобы сапа саясатын
• құңды
• тәуекелдерді
қалай
жүргізуінің
сипаттамасын,
қолданылатын
• сапаны
•сатып алуларды
стандарттар сипаттамасын, сондай-ақ, сапаны бақылау
үшін қолданылатын өлшемдерді өлшеу әдістерін,
• мүдделі тұлғаларды
анықтамасын құрайды.
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17-сурет. Жоба сапасын басқару қағидалары

–

.

Сапа жоба үдерістерінің жоспарда көзделген
стандарттар
мен
үдерістерге
сәйкестігі
жүйелі
тексерістермен
қамтамасыз етіледі. Сапаны баылау – зіліссіз
деріс. Оған міндетті
түрде топтың барлық
мүшелері тартылуы тиіс:
әркім
өз
жұмысының
сапасы, яғни «тапсырыс
беру үшін барынша жақсы болуы» үшін жауап
береді. Қызметкерлердің
бүкіл жұмысы сапаны
басқару қағидаларына негізделген.
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5.5 Жобада сатып алулардың алатын орны қандай?
ТАПСЫРМА: Келесі жағдайда жобаның менеджері не істеуі қажеттігін анықтаңыз?

Басқару жоспары

Жобаның менеджері жоба сатыларының біреуінде елеулі тәуекелді анықтады. Оның осы тәуекелге қатысты стратегиясы: бағасы бекітілген келісім-шартты пайдалана отырып, қосмердігер шарттары негізінде жұмысты сыртқы
мердігерге беру болып табылады. Жоба менеджері келесі әрекеттерді жүзеге асыруы тиіс:
1. Жоба тобы сыртқы мердігерге (жеткізуші) онымен келісім-шартқа қол қоймас бұрын тәуекел туралы ақпар бермеуді қамтамасыз ету.
2. Жеткізуші тәуекелді келісімге қол қойғаннан кейін
ғана түсінуі үшін барлық әрекеттерді жасау.
3. Жеткізуші келісімге қол қойғанға дейін тәуекелді
• мазмұнды
• қызметкерлерді
түсінгенін тексеру.
• мерзімдерді
• коммуникацияларды
4. Тәуекел туындаған жағдайда жеткізушінің жұмысы
• құнды
• тәуекелдерді
дұрыс болғанын тексеру үшін жеткізушінің қызметін қа• сапаны
• сатып алуларды
дағалауды топ мүшесіне тапсыру.
•
мүдделі
тұлғаларды
Осындай жағдайларда дұрыс шешім қабылдау үшін
жоба сатып алуларын алай басару қажеттігін білу
керек. Бұл – айрықша сала, ол сапа сияқты жоба жұмыстарын басқарумен тығыз байланысты.
«Сатып алу» терминінен басқа да атаулар – «жеткізулер», «қамту», «келісім-шарттар» қолданылады. Барлығының
мәні бір: сатып алулар жобаны орындаушы компаниядан тыс, әртрлі сырты сатушылар мен жабдытаушылардан тауарлар мен ызметтерді сатып алумен байланысты жобаны басқару аспектілеріне жатады.
Тәжірибе көрсеткендей, көптеген, мүмкін, көпшілік компанияларда сатып алулар – жоба менеджерлерімен меңгерілмеген сала. Сонымен қатар, егер жобада сатып алулар көзделсе, онда жобаны жоспарлау сатысында сатып алуларды басару жоспарын әзірлеу талап етілуі ықтимал:
Жоспарда жоба барысында сатып алулар қалай жүргізілетіні және жабдықтаушыларды басқару үшін қандай жол
қолданылатыны сипатталады. Мұндай жоспардың тарауларына мыналар енгізілуі мүмкін: сатып алу үдерісі, роль мен
жауапкершілік, сатып алуларға деген анықталған қажеттіліктер, уақыт шектеулері, жабдықтаушының әрекеттері.
Әрине, сатып алуларды басқару жоспардың орындалуын бақылауды білдіреді. Басқаша айтқанда – жеткізілімдерді
әкімшілендіру. Бұл сатып алуларды жзеге асыру және сатып алу ызметін басару, яғни жабдықтаушылармен
қарым-қатынас, келісім-шарттардың орындалуын бақылау, қажеттігіне қарай оларға және жоспарға қажетті түзетулер
енгізу, сондай-ақ, жеткізілімдердің шартта көзделген жабдықтаушы міндеттемелеріне сәйкестігіне тексерістер жүргізу.
Және де, әрине, жобаның барлық жеткізілімдері аяқталғаннан кейін, келісім-шарттар бойынша барлық жұмыстар
мен нәтижелер қабылданғаны туралы тиісті мақұлдау жүргізіледі. Бұл үдеріс сатып алуларды аяталуы деп
аталады.

Ескертпелер үшін
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ЖОБАНЫ МЕРЗІМДЕРІ МЕН КЕСТЕСІ
ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

6. Жобаны мерзімдері мен кестесі

Əрбір жұмыс – өз уақытында, əрбір жоба – өз мерзімінде
Жобаның мерзімдері жұмыстар кестесімен реттеледі.
Жұмыстар кестесі, немесе басқаша айтқанда, жұмыстар
мерзімдерін жоспарлау – бұл кез келген жобаларды
жоспарлаудың міндетті элементі!
Кестені әзірлеу – жоба мерзімдерін басаруды
рамдас блігі.
ЖИҚ-қа енгізілген жұмыстар пакетінің әрқайсысының
орындау мерзімдерін анықтау оңай сияқты. Алайда, жобалық басқаруда кестені құрастыру техникасы «тұрмыстағы» техникаға қарағанда елеулі айырмашылыққа ие.

Басқару

6.1 Жоба жұмыстарының кестесі қалай құрастырылады?
• мазмұнды
• қызметкерлерді
• мерзімдерді
• коммуникацияларды
• құнды
• тәуекелдерді
• сапаны
• сатып алуларды
• мүдделі тұлғаларды

Кестені әзірлеу техникасы
әдеттегі
1) жұмыстарды анықтау
2) мерзімдерді анықтау

жобалы басаруда
1) жұмыстарды анықтау
2) жұмыстардың бірізділігін анықтау
3) жұмыстар ресурстарын бағалау
4) жұмыстардың ұзақтығын бағалау
содан со ана –
5) кестені құрастыру
18-сурет. Кестені әзірлеу техникасы

Әдетте, жұмыстарды жоспарлау кезінде біз қандай жұмысты орындау қажеттігін, ол қашан басталатынын және қашан аяқталуы мүмкіндігін болжаймыз. Кейін келесі жұмыстарға көшеміз. Жобада кестені әзірлеу – бұл белгілі бір қадамдарды бірізді, толық орындау.
Кестені әзірлеу барысында қандай жұмыстар туралы әңгіме қозғалып отыр? ЖИҚ-ң төменгі деңгейінде жұмыстар
пакеті орналасқанын еске түсіреміз. Демек, жобада орындалуы тиіс барлық жмыстар ЖИ-та аныталан. Енді
олардың бірізділігі, ұзақтығы және ресурстары анықтаB
лып, бағалануға жатады.
C
A
Жмыстарды бірізділігін, өзара ара-қатынасын
анытауда мыналарды айқындау қажет: әрбір жұмыс
қалай басқаларымен өзара байланысты? Қашан бірінші
жұмыс аяқталып, екіншісі басталады? Олардың қайсысын,
D
E
алдыңғы жұмыстар орындалмағанша бастау мүмкін
емес? Қандай жұмыстар өзара тікелей байланысты
болмағандықтан бір мезгілде орындалуы мүмкін?
Кестені әзірлеудегі келесі үдеріс жмыстар
ресурстарын
баалау
болып
табылады.
Бұл,
19-сурет. Жұмыстардың бірізділігін анықтау
қандай ресурстар (адам ресурстары, құрал-жабдық,

Жобаны әрбір жмысы бойынша оны
анытау, оны баса жмыстармен
байланысын айындау, оны орындалуы
шін ажетті ресурстарды және
орындалуына жмсалатын жмыс
уаытыны санын анытау бойынша
әрекеттер жзеге асырылады.

материалдар), қандай мөлшерде пайдаланатынын,
және ресурстардың әрқайсысы жобалау операцияларын
орындау үшін қашан қолжетімді болатынын анықтау
қажеттігін білдіреді.
Кестені жоспарлау аясындағы төртінші үдеріс –
жмыстар затыын баалау, яғни әрбір жұмысты
жүзеге асыру үшін талап етілетін жұмыс уақытының
санын бағалау.
Жұмыстарды,
олардың
бірізділігін
анықтап,
ресурстары мен ұзақтығын мұқият бағалағаннан
кейін, жмыстар кестесін құруға – жоба мерзімдерін
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басқарудың орталық үдерісіне кірісуге болады. Мұнда
10
3
жоба жмыстарыны басталуы мен аяталуыны
жоспарлы кндері аныталады.
5
5
6
Кестені есептеу негізінде математикалық әдістер
2
1
жатыр. Олар ресурстардың жоспарланған жүктемесі бар
кестені есептеуге мүмкіндік береді.
Кестені әзірлеудің барлық құралдары мен әдістерін
20-сурет. Сыни жол
меңгеру мамандандырылған оқытуды талап етеді. Осы
оқу құралында екпін тек қана негізгілеріне жасалады.
Кестені есептеудің неғұрлым жиі қолданылатын әдісі сыни жол әдісі болып табылады. Сыни жол – бл жоба аяталуыны есептік кнін, яғни, жобаның жалпы ұзақтығын анытайтын жмыстарды нерлым за бірізділігі.
Сыни жолдың соңғы жұмысының аяқталуы жалпы жобаның аяқталғанын білдіреді.
Мысалы, импровизацияланған жоба үшін сыни жол 20-суреттегідей болады.
Шеңбердегі сандар – бұл жұмысты орындау үшін қажетті уақыт. Қызыл түсті жолақпен сыни жол белгіленген.
Жобаның сыни жолы – жобадағы жұмыстардың ең ұзын буыны. Сыни жолда орналасан жмыстар сыни
деп аталады, йткені оларда уаыт оры жо. Демек, олардың кез келген біреуінің ұзақтығының ұлғаюы жоба
мерзімдерінің ұлғаюына әкеліп соғады.
Сыни жол әдісінің пайдасы қандай? Ол, біріншіден, жобаның аяқталу күніне қандай жұмыстар әсерін тигізетінін,
екіншіден, жобада уақыт бойынша қандай қорлардың болуын, үшіншіден, жобаны уақытында аяқтау ықтималдығын
анықтауға мүмкіндік береді.
Жобада әрашан кемінде бір сыни жол болады. Жобада бірнеше сыни жолдар да болуы мүмкін. Жобаны жүзеге
асыру үдерісінде сыни жол өзгеруі мүмкін. Жоба менеджері, бірінші кезекте, сыни жолдағы жұмыстардың орындалуын
және жаңа сыни жолдардың пайда болуын қадағалауы тиіс.

6.2 Жобаның бақылау нүктелері не үшін орнатылады?
Жұмыстар кестесін әзірлеу барысында пайдаланылатын қажетті әдістердің тағы біреуі – бұл баылау оиаларыны әдісі.
Бақылау оқиға – бұл ұзақтығы нөлдік жұмыс, ол жоба үшін маңызды оқиғаны, елеулі, өзекті сәтті, аралық күнді
немесе нәтижені білдіреді. Жобалық басқаруда ол белес немесе бақылау нүктесі деп те аталуы мүмкін.
Әдетте, бұл сәтпен қандай-да бір өзекті шараның аяқталуы, маңызды құжаттарға қол қою немесе жоба жоспарымен көзделген басқа да кез келген елеулі әрекеттер байланысты болады. Бақылау оқиғаның қозғалысы жалпы
жобаның қоғалысына әкеліп соғады.
Бақылау оқиға – кестенің маңызды элементі. Ол жобаның соңғы және аралық нәтижелеріне қол жеткізуді
және оларды орындау мерзімдерін талдау үшін қолданылады.

6.3 Жоба кестесін қандай нысанда ұсынған дұрыс?
Тәжірибеде жоба кестесін ұсынудың әртүрлі нысандары пайдаланылады.
Біріншіден, бұл кесте болуы мүмкін (21-сурет).
Бірақ жиі жоба кестесінің графикалық нысандары қолданылады.
Желілік диаграмма – жобаның логикалық жалпы көрінісін, жұмыстар бірізділігін және олардың арасындағы
өзара байланысын көрсетеді (22-сурет). Желілік диаграмманы жобалардың орындаушылары және менеджерлері
пайдаланады.
«Қосымшалар» тарауына «Жоба кестесінің желілік диаграммасын салудың сегіз ережесі» М үлгісі енгізілген.
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21-сурет. Кесте нысанындағы жоба кестесі
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22-сурет. Желілік диаграмма

Гант диаграммасы – бұл көлденең гистограмма. Ол жұмыстардың басталу, аяқталу күнін және олардың ұзақтығын
көрсетеді. Ол жобаның орындалу барысын ұсыну үшін қолданылады.
Гант диаграммасында көлденең ось жоба үшін уақыттың жалпы аралығын білдіреді (23-суретте). Тігінен жоспарды
құрайтын жұмыстар орналасады.

23-сурет. Гант диаграммасы

Осы көлденең уақыт шкаласында тікбұрышты төртұрыш нысандағы кесінділер орналасқан. Олар жобаның міндеттерін білдіреді. Уақыт шкаласындағы кесіндінің басы, соңы және ұзындығы міндеттің басына, соңына және ұзақтығына
сәйкес келеді. Мұндай диаграммаға қарап, бірден әрбір міндеттің ұзақтығын көруге және парраллельді міндеттерді
анықтауға болады.
Гант диаграммасын дұрыс құру жолы Н үлгісінде көрсетілген.
Гант диаграммасын құру:
• әрекеттердің кезегін, олардың уақыт пен маңыздылығы бойынша орындалуының бірізділігі сақталатындай етіп
бөлуге;
• жобаның аяқталу күніне қарап, жұмысты бастаудың неғұрлым тиімді күнін есептеп шығаруға;
• әрекеттердің қайсысы іске асыру мерзімдерінің қатаң сақталуын талап ететінін, ал қайсысын уақыт бойынша созуға болатытын көруге;
• топ мүшелеріне оларға тапсырылған жұмысты уақытында аяқтаудың маңыздылығын және әрбір жоба сатысының
өзара тәуелділігін көрсетуге;
• жоба әрекеттерінің тоқтатылу тәуекелдерін есептеу және мұндай тоқтатылулардың алдын-алу бойынша шараларды дайындау мүмкіндігін береді.
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Баылау оиалар диаграммасы – орындаудың жоспарлы және іс жүзіндегі күндерін көрсетеді. Жобада өзекті
нәтижелер үшін; негізгі мүдделі тараптарға жобаны орындау барысын ұсыну үшін қолданылады.

-

-

-

-

24-сурет. Бақылау оқиғалар диаграммасы
Кестені ұсыну нысанын таңдау жобаның мүдделі тараптарының қажеттіліктеріне байланысты анықталады.
Сөйтіп, жоба кесетесі дайын, оны жоба қатысушыларымен келісу ғана қалды.

6.3 Жоба кестесін бақылау
Мерзімдер – жобаның үш шектеуінің біреуі. Жоба мерзімдерін басқару жұмыстар кестесін – мерзімдер бойынша
базалық жоспарды құрудан басқа оның бақылауын білдіреді.
Егер де мазмұнды басқару аясында мониторинг жолымен ЖИҚ-та жоспарланған жұмыстың орындалғаны тексерілетін болса, кестені бақылау кезінде, бұл жмыс жоспарланан мерзімде орындаланы адааланады. Бақылау қорытындылары бойынша кестеге түзетулер енгізу туралы шешімдер қабылданады.
Кестені бақылаудың жалпы қағидаларын қарастырайық.
Бірінші аида. Жақын кезеңдегі жұмыстарды үнемі нақтылау (мысалы, жақындағы ай, апта және т.б.).
Бірінші кезекте, кесте «ғасырлар бойына» құрылмайтынын және үнемі жаңартылып тұруын талап ететінін есте
сақтау қажет. Оны әзірлеу кезінде нақтылау кезеңін анықтау қажет. Ол жоба жұмыстарының ұзақтығына және кезеңдеріне тікелей байланысты. Мысалы, егер де жобаны іске асыру мерзімі бір жыл болса, онда нақтылау жоспарларын
бір айға құру қажет. Бұл орайда, жобаның әрбір жұмысы үшін жалғыз жауапты тұлғаны тағайындау маңызды болып
табылады.
Екінші аида. Жиілілік. Жоба менеджері кестенің орындалуын «қажетті жағдайда» емес, үнемі бақылауы тиіс. Ол
үшін апта сайынғы кеңестер, орындау бойынша есептерді жинаудың белгіленген мерзімі және т.б. қолданылуы мүмкін.
шінші аида. Кестені өзгерту бойынша уақытылы және дұрыс шешімдер қабылдау. Бұл жерде, жоба жұмыстарының кестесін өзгерістерге әкеліп соғатын себептерді жою бойынша шаралар қабылдау қажет, ал егер ол мүмкін
болмаса, өзгерістер енгізу қажеттігі мақұлданса, онда өзгерістерді басқаруда талап етілетін барлық тиісті әрекеттерді
жүзеге асыру қажет.
ТОПТЫ ЖМЫС: Оқыту жобасы үшін Гант диаграммасын әзірлеңіз.
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7. Жобаны бюджеті

Шешілмейтін міндеттер болмайды, сəйкес келмейтін бюджет болады
Еске салу: егер де жоба белгіленген мерзімде аяқталса, бюджет шеңберінде және тапсырыс берушінің күткеніне сәйкес орындалса, бұл жоба табысты болып есептеледі. Жобаны ны – оны ш шектеуіні біреуі. Егер
де жобада құнды тиісті басқару жүзеге асырылмаса, ол
міндетті түрде бақылау аясынан шығып кетеді, және оны
аяқталуы үшін көзделген ақша қаражаты әлдеқайда көп
жұмсалады. Жоба құнын басқару мұндай оқиғаны алдын-алуға бағытталған.

1.

3.
2.

25-сурет. Жоба шығындарын басқару

Басқару

7.1 Жобаның шығындарын қалай анықтауға болады?
• мазмұнды
• қызметкерлерді
• мерзімдерді
• коммуникацияларды
• құнды
• тәуекелдерді
• сапаны
• сатып алуларды
• мүдделі тұлғаларды

Сондықтан да, жоба менеджері жобаның мазмұнын
және мерзімдерін басқарумен қатар жоба шығындарын
басқаруды да жүзеге асырады. Құнды басқару мен
шығындарды басқару – ұқсас ұғымдар.
Жоба шыындарын басару жоба жмыстарын
орындау
шін
ажетті
ресурстарды
нын
баалауды, жоба бюджетін руды және оны
орындалуын баылауды, сондай-а оан згертулер
енгізуді білдіреді.
Осы үдерістердің әрқайсысын қарастырайық. Алғашқы
екеуі жобаны жоспарлау сатысында орындалады. Олар
жобаның бюджетін құрайды.

7.2 Жобаның құны қалай анықталады?

N

2

1

)

Жобаның құны жұмыстар мен олардың бірізділіЖоба бойынша барлы шыындарды баасы
гімен емес, жұмыстарға жұмсалатын ресурстармен ғана
жобаны жалпы ныны баасына тепе-те.
анықталады. Сондықтан да, жоба нын баалау шін
жобаны райтын жмыстар ресурстарыны нын
білу ажет. Нақты жұмыстар ресурстарының құны жұмыстың құндық бағасы деп аталады. Жұмыстар жобаның ЖИҚ-да бар, ал осы жұмыстардың ресурстары кестені құру
кезінде анықталған.
Бірқатар жоспарлы жұмыстардың құндық бағалары ЖИҚ-қа сәйкес жұмыстар пакеттері бойынша топтарға біріктіріледі. Жиынтығында жұмыстар пакетінің құндық бағасы құрылады.
Содан соң жұмыстар пакеттерінің құндық бағалары да ЖИҚ-қа сәйкес неғұрлым жоғары деңгейдегі элементтерге
біріктіріледі. Сөйтіп, жалпы жоба құнының бағасы қалыптасады.
Бағалаудың дәлме-дәлдігін дәрежесін үнемі ескеру қажет. Әдетте, жоғары
1дәлме-дәлдікке ұмтылу – уақыт бойынша
шығынды әрекет, әрі ол қажетсіз.
2Мысалы, шағын жобалар үшін. Сондықтан да, мүмкін болған жағдайда, жуықтап
1бағалауды пайдалануға жол беріледі.
Жұмыстардың құндық бағалауын
2іске асыру үшін алуан түрлі әдістер
пайдаланылады: ұқсастықтар бойынша
3бағалау, параметриялық бағалау, тө1меннен жоғарыға қарай бағалау, ықтималды бағалау, сараптамалық баға2лау. Осы әдістерді меңгеру мамандандырылған оқытуды талап етеді.
26-сурет. Жоба ресурстарының құнын бағалау
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7.3 Жобаның бюджеті дегеніміз не және ол қалай құрастырылады?
Жоба құнын басқаруды жүзеге асыруға көмек көрсететін негізгі құжат бюджет деп аталады. Ол жобаны
орындау шін ажетті ашалай шыындар жоспары
болып табылады. Жоба бюджетінде, кез келген бюджетте
сияқты, жоспарланған шығындар баптар бойынша
бөлініп көрсетіледі. Шығындар уақыт кезеңдері бойынша
да бөлінуі мүмкін (мысалы, күндер, айлар, тоқсандар
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

27-сурет. Базалық жоспардың графиктік көрінісі

Бюджет – бл жоспарлау мен аржы
аспектісін біріктіретін жат.

бойынша). Жоба бюджеті жоба ныны базалы
жоспары деп аталады.
Жақсы әзірленген бюджеттің болуы жоба тобының
қойған ниеттерінің айқындығын дәлелдейді және жоба
тұжырымының жан-жақты қарастырылғанын көрсетеді.
Сонымен қатар, мұндай бюджет жұмыстың ашықтығын,
жобада «қос қаржыландырудың» және басқа да
бұзушылықтардың болмауын көрсетеді.
Жобаның өмірлік циклі сатысына байланысты
бюджеттер алдын-ала (бағалау), бекітілген (ресми),
ағымдағы (өзгермелі) және іс жүзіндегі бюджеттер болуы
мүмкін.
Жоба бюджеті жобаның менеджерімен және
компанияның – жоба иесінің қаржы бөлімімен бақыланады.

7.4 Бюджетті қалай бақылау қажет?
Жоба бюджетінің (құнының) орындалуын бақылау
жоба менеджерінің негізгі қызметтерінің бірі болып табылады. Бюджет ресми мәртебеге ие болғаннан кейін, ол іс
жүзіндегі нәтижелерді салыстыруға үлгі болады.
Салыстыру жүргізейік:
Жұмыстар мазмұны және ЖИҚ – бұл жоба
жұмыстарының орындалуын бақылау және мониторингі
үшін базалық жоспар.
Жұмыстар кестесі – бұл жоба жұмыстарының
мерзімдерін орындалуын бақылау және мониторингі үшін
базалық жоспар.
нны базалы жоспары – бл жоба ныны
орындалуын баылау және мониторингі шін базалы
жоспар.

28-сурет. Жоба бюджетінің орындалуын бақылау

ТАПСЫРМА: Жоба құнының орындалуын бақылаудың құрамдас элементтерін (бөліктерін) құрастырыңыз.
Жоба құнының орындалуын бақылауға келесілер жатады:
- бюджеттен ауытқуларды анықтау мақсатында жобаны іске асырудың құндық көрсеткіштерінің мониторингі;
- бюджеттің орындалуын қамтамасыз ету мақсатында (түзету және алдыналу шаралары) бюджеттегі өзгерістерді
басқару;
- бұдан бұрын жоспарланған қате шешімдерді болдырмау;
- бюджетті сақтау көзқарасынан жобаны орындау барысы туралы барлық мүдделі тұлғаларды ақпараттандыру.
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8. Жоба тобын басару

Бірлесіп жиналу бастаманың басы болса, бірлігі сақталса, өрлеудің басы болады,
ал бірігіп жұмыс жасаса, табыс болады
(Генри Форд)
8.1 Жоба қызметкерлері кімдер болып табылады?
Жобаның ерекшелігіне, көлеміне және тұрпатына байланысты оның іске асуына бірден бастап бірнеше ондаған
ұйымдар және жеке мамандар қатыстырылуы мүмкін. Бұл – жобаның тікелей қатысушылары. Олар туралы осы құралдың 2.5 бөлімінде айтылған: тапсырыс беруші, жетекші, жоба менеджері, инвестор, жабдытаушы… Сонымен
қатар, жоба қатысушыларының ұжымы – жоба тобы және
оның құрамдас бөлігі – жобаны басару тобы туралы да
айтылған.
лбетте, жобада және жобамен болып
Жобаны басқаруда жоба тобы жобаның қызметкержатандарды барлыы әрекеттермен және
лері, сонымен қатар жобаның адами ресурстары деп
айтылады. Топты, қызметкерлерді басқару – жобаларды
оан жмылдырылан адамдарды
басқарудағы ерекше сала.
жмыстарымен аныталады.
Жоба тобының әрбір мүшесінің – жобада өз қызметі,
қатысу деңгейі және өкілеттіктер шеңбері, сонымен қатар
біліктілік деңгейі және оны орындау жауапкершілік шамасы бар.
Жобаға қатысу деңгейі және қызметі туралы сөз қозғағанда, жобадағы топ қатысушысының орындайтын ролі туралы айтылып отыр. Жобаны орындайтын ұйым қызметкерінің жобалы ролін сол ұйымдағы уақытша лауазымы ретінде
қарастыруға болады.
Жауапкершілік деп топ қатысушысының жобада орындауға тиісті жұмыстарын айтамыз. ¡кілеттік – қатысушының жоба және жобаны жүзеге асыратын ұйымның ресурстарын пайдалану, жоба жұмыстары бойынша шешім қабылдау және әрекеттерді немесе нәтижелерді бекіту құқықтары. Қатысушының біліктілігі жоба жұмыстарын орындауға
қажетті білім деңгейі, машықтары, қабілеті бойынша бағаланады.

8.2 Неліктен жобаны топ жүзеге асырады?

–

29-сурет. Топ сипаты

айқын бөлінуімен, әрекеттердің қатаң, құжатталып
рәсімделуімен, үйлестіруімен ерекшеленеді. Олай
болмаған жағдайда жүзеге асырмау керек. Топтық
жұмыстың мәні – топтық синергетикалық тиімділігі. Бұл
табысқа жекенің емес, жалпының, жиынтық әрекеттер
мен күштердің қол жеткізуін білдіреді.
Еске түсірейік, «жоба тобы» ұғымы қалай анықталады?
Жоба бойынша жұмысты орындауға арналған жобаны
іске асыру және оны орындау үшін жоба менеджерінің

Ұйымға қатысты барлық қызметкерлер
ұжым, штаттық қызметкерлер болып аталады.
Бұл ұйым басқармаларына, департаменттеріне, бөлімдеріне, секторларына да қатысты.
Жоба қызметінде жобаны орындайтын қызметкерлер топ деп аталады. Және бұл кездейсоқтық емес.
Топ – бұл тек өзара таныс, бір мақсатқа
ұмтылатын
және
ортақ
мүддесі
бар
адамдардың қарапайым тобы емес. Топ рухы
– барлық мүшелері үшін ортақ тағайындалған
міндеттемелерді атқаруда топтың барлық
мүшелері сенетін миссия. Бұл миссия
барлығына толық түсінікті: жобаны тиімді
іске асыру! Топтағы жұмыс оның мүшелерінің
міндетті және тұрақты әріптестіктерімен, ролдердің

Жоба тобы – жобаларды
басаруды негізгі тсініктеріні бірі,
оны рылымыны негізгі элементі, йткені
жоба тобы жобаны тпкі ойын іске асыруды
амтамасыз етеді.
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алдындағы жауапты, жобаны жүзеге асыру кезеңіне құрылған
жобаны басқару тобы –
уақытша ұйымдық құрылым (топ). Ол жоба жұмысын орындауға
жобаны тікелей басқаруға
тартылған жеке мамандарды, топтарды және/немесе ұйымдарды
және басқару шешімдерін
біріктіреді. Ішкі және сыртқы орындаушылар және кеңесшілер
қабылдауға тартылған
жоба тобының мүшелері
ретінде кіргізуі мүмкін. Жоба аяқталғаннан кейін топ таратылады.
Жоба тобыны өз рылымы бар:
Жобаны басару тобы «ядро», «әкімшілік топ», «көшбасшы
топ» деп аталуы мүмкін. Оған міндетті түрде жоба менеджері және
жобаны орындаушылар –
жоба жетекшісі кіреді. Аталған құрамға тағы кімдердің кіретіні
жоба шеңберінде жұмысты
жобаның күрделілігі мен ауқымдылығына байланысты. Олар жоба
орындайтын жоба
әкімшісі, белгілі бір бағыттағы менеджерлер, ұйымның қызметтік
қатысушылары
бағыттарының басшылары – жоба иелері: қаржыгер, логистер
және өзгелер. Жобаны басқару тобының жеке құрамы жоба
30-сурет. Жоба тобының құрылымы
жарғысымен анықталуы мүмкін.
Егер жоба шағын болса, басқару тобы құрылмауы да мүмкін, ал жобаны басқару бойынша міндеттерді не топ
мүшелерінің не тікелей жоба менеджері арасында бөлінуі мүмкін.
Жобаны орындаушылар рамы жоба ерекшелігіне байланысты болады. Құрылыс жобасын іске асыру үшін топ
құрамында жобалаушылар, құрылысшылар, жабдықтаушылар және т.б. сияқты мамандар, ал ғылыми жоба тобының
құрамына – ғылыми жұмысшылар, сарапшылар, сәйкес білім саласындағы мамандар және т.б. болуы керек екендігі
белгілі.
Одан басқа, орындаушылар құрамына ызметті белгілі бір баыттары бойынша менеджерлер де кіруі
мүмкін. Мысалға, жұмыс үдерісінде жоба тобының мүшелерінің өзара әрекеттерін мақсаттылықпен және тиімділікпен
іске асырылуына жауап беретін коммуникация бойынша менеджер. Оның құзіретінде: ақпараттық, бағдарламалық
жүйелердің жұмыс істеуі, компьютерлік және телекоммуникациялық жабдықтармен қамтамасыз ету, жобаның
виртуалды кеңсе жұмыстары.
Қаржы жөніндегі менеджер жобаны бюджеттендіруді, жобаны қаржыландыруды бақылауды, бухгалтерлік есепті
ұйымдастыруды, ресурстарды сатып алуды жүзеге асырады, былайша айтқанда, жоба құнын басқаруды қамтамасыз
етеді. Қызметкерлер жөніндегі менеджер жоба тобын таңдау, оқыту және жайлы жұмыс мәселелерін шешеді. Сапа
жөніндегі менеджер жоба сапасын басқаруға жауап береді.
Өте ірі жобаны іске асыру үшін менеджер-үйлестіруші қажет. Жоба ерекшелігі өңірлер бойынша менеджер, арнайы
жұмыстар бойынша менеджерлер лауазымдарын талап етуі мүмкін.
Топты кәсіби және санды рамы – тұрақсыз шама. Жобаны орындау барысында згеріске шырауы ммкін.

8.3 Жоба тобын қалай басқару керек?

Басқару

Қызметкерлер жұмысқа шықпас бұрын, жобаны бастамалау сатысында қызметкерлерді басқару жүйесі
•мазмұнымен • қызметкерлермен
ойластырылып және есептелуі керек.
•мерзімімен
•коммуникациялармен
Бұл жерде қызметкердің жобадағы ролін ғана емес,
•құнымен
•тәуекелдермен
сонымен бірге еңбекақы мүмкіндігін, мөлшерін және төлеу
•сапасымен
•сатып алулармен
тәртібін, қызметкерлерді оқыту және дамыту тәртібін,
•мүдделі тұлғалармен
ұзақ және орташа мерзімді әлеуметтік бағдарламаларды
анықтап алу керек.
Мұның бәрі келесі сатыда – жоспарлауда
анықталады – ол қызметкерлерді басқару жоспарына кіреді. Оның жобаны басқарудағы жалпы жоспардың құрамдас
бөлігі болып табылатынын еске саламыз. Бұл жоспар рольдерді, әрбір рольдің жауапкершлік аясын, өкілеттілігін
және біліктілігін, жобаны іске асыруға тартылған қызметкерлердің сандық құрамын, сонымен қатар анықтау тәртібін,
басқаруды (еңбекақы төлеу сызбасы, ынталандыру және уәждеме, еңбек нормаларын реттейтін рәсімдер және
Ескертпелер үшін
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регламенттер, қосымша оқыту өткізу бойынша ұсыныстар, дауларды шешу тәсілдері), жоба қызметкерлерін бақылауды
және босатуды құжаттармен бекітеді.
Жобаны жзеге асыру сатысында топты жинақтау үдерісі жүзеге асады, нақтырақ айтқанда, – топ
қатысушысының жұмысқа шығуы, және топтың даму үдерісі, мониторинг және баылау сатысында – топты басқару
үдерісі орындалады.
Топты жинақтау деп жоба міндеттерін атқаруға қажетті топты құруды айтады. Топты дамыту – бұл тұтасымыен тиімді
еңбек ұжымын қалыптастыру, топ мүшелерінің біліктілігін арттыру, олардың арасындағы өзара байланысты жетілдіру,
жұмыс жағдайын жақсарту. Жоба тобын басқару топ қызметінің тиімділігін бақылаудан, кері байланысты қамтамасыз
етуден, проблемаларды, дауларды шешуден және өзгерістерді басқарудан тұрады.

8.4 Жоба тобы қалай құрылады?
Топ құрамын ресми рәсімдеу жобаның басқару жоспары болған кезде, яғни жобаны жүзеге асыру сатысында орын
алады.
Бірақ, натылы трде жоба тобын жоспарлау
сатысына дейін ра беруге болады. Жоба мазмұнын
Жобаны ерте сатысында топ мшесін
нақтылаудан тәуелсіз жоба тобындағы басты рольдегі
жмыса атысуа тарту, жобаны
адамдарды іздеумен ертерек айналысуға болады.
Бәрінен бұрын, жоба менеджерін табу керек. Ал ол әрі
жоспарлау кезінде оны тәжірибесін
қарай топты толыққанды жинақтауды ұйымдастырады.
олдануа ммкіндік береді және жоба
Жоба тобын қалыптастыру екі сатымен жүзеге
асады: жобалық рольдерге үміткерлерді жинатау және
нәтижесіне ол жеткізуге топты масата
тадау – үміткерлерді бағалау және жобаға қатысу үшін
жету мтылысын ныайтады.
здіктерін таңдау.
Үміткерлерді қайдан алу керек? Олар жобаны
орындаушы ұйымның қызметкерлері және тартылған мамандар болуы мүмкін. Үміткерлерді іріктеу жобадағы нақты
рольдер білім, қабілеттілік, нақты жұмыстарды орындауға арналған талаптарына сәйкес болуы қажет. Қызметкерлерді
тағайындау барлық бос орындар толған сәтте аяқталған болып саналады.
Егер лайықты жоба тобы жинақталмаса, бұл мерзімге, бюджетке, тапсырыс берушінің қанағаттануына, жобаның
сапасына және тәуекеліне айтарлықтай әсер ететіні тәжірибеде дәлелденгенін айта кету керек. Бұл жоба табысын тек
төмендетіп қана қоймай, оны тоқтатуға алып келеді.

8.5 Топ мүшелері арасында жоба жұмысы қалай блінуі керек?
Жоба мазмұнын жоспарлау сатысында жұмыстың
иерархиялық құрылымы дайындалытынын еске
саламыз. Ал, ол қызметкерлерді басқаруды да
қамтамасыз етеді.
ЖИ- тменгі дегейіндегі әр жмыс
пакетіне оны орындалуына жауапты бір
тланы таайындалуына және ол з ролін және
жауапкершілігін топты баса кез келген мшесі
сияты тсінетіндігіне ол жеткізу маызды.
Аталған бекіту құжатталуы тиіс. Ол үшін әртүрлі
нысандар пайдаланылады: иерархиялық, қалыптамалық
және мәтіндік.
Иерархиялы йымдастырушылы диаграмма. Мұндай диаграмма сырттай ЖИҚ-қа ұқсас

___________
________________________
________________________
________________________
_____________
________________________

31-сурет. Жоба жұмыстарын орындауға жауапты тұлғаларды бекіту

болып келеді, бірақ ол
ұйымның құрылымына сәйкес құрылады (бөлімдер,
топтар,
орындаушылар).
Әрбір құрылымда (топ,
орындаушылар) орындауға
тиісті жұмыс пакеті көрсетіледі.
алыптамалы диаграммалар.
Тәжірибеде
рольдер және жауапкершілік қалыптамасын кеңінен пайдаланады. Онда
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32-сурет. Иерархиялық ұйымдастырушылық диаграмма

жоба тобы қатысушысының жобадағы
міндеттері мен жауапкершілік дәрежесі
жинақы нысанда белгіленеді.
Қалыптаманың құрылымы келесідей: сол бағанда жоба жұмыстары көр,
сетілген, ал оң бағанның атауы аталған
жұмыстарды орындауды қамтамасыз
ететін роль тізімінен тұрады. Ұяшықтағы
тармақтар мен бағандар қиылысында
аталған жұмысқа қатысу деңгейі көрсетіледі – жұмысты орындау, бекіту,
кеңес беру, қабылдау және т.б. «ҚосымШартты белгілер: Б – бекітеді, Ж – жауап береді (орындайды),
ша» бөлімінде О үлгісі «Жобадағы роль
ЖҚ – жұмысты қабылдайды, К – кеңес береді, А – ақпараттандырады.
және жауапкершілік қалыптамасы» ұсынылған.
33-сурет. Роль және жауапкершілік қалыптамасы
Мәтіндік трпаты. Бұл нысан жауапкершілікті бөлуді жан-жақты баяндау қажет болған кезде пайдаланады. Әдетте, мұндай құжаттар келесі ақпараттардан тұрады: міндеттер, өкілеттіктер және біліктілік.
Әдеттегі тәжірибеде мұндай құжаттар «лауазымды нұсқамалар» ретінде аса танымал.

8.6 Жоба тобын дамыту не үшін қажет?
Топтық жұмыс жоба табысының өте маңызды факторы болып аталуы мүмкін. Сондықтанда топты тиімді дамыту –
бұл жоба менеджерінің маңызды міндеті. Ол өз тобының алдына міндеттерді қоя отырып, мүмкіндіктер ұсынып, кері
байланыстарды қамтамасыз етіп және жұмысты жақсы орындағаны үшін қолдап, көтермелеп және сыйақы беріп, үнемі
ынталандырып отыруы қажет.
Ескертпелер үшін
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ЖОБА ТОБЫН БАСАРУ
ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Былайша айтқанда, жоба менеджері топты дамытуы және ныайтуы керек. Бұл жерде топты дамыту кезедерін басшылыққа алу керек.
1 кезе – алыптастыру. Топ мүшелерін анықтау және оларды жобаға кірістіру. Роль мен жауапкершілікті бөлу.
Тұлғааралық байланыстар мен коммуникацияларды тудыру, ресми және бейресми көшбасшыларды анықтау. Адам
қуатының мезі болуы, жоғары жұмыс қабілеттілік және жалпыға ортақ энтузиазм орын алады.
Бірақ, бұл әлі топ емес. Топ мүшесі жобадағы өз ролін айқын білмейді. Ауызбіршілік жоқ. Басшының анық тапсырмасына сүйенетін басқарудың директивті үлгісі.
2 кезе – сылау (дауыл). Топ жоба бойынша жұмысты, техникалық шешімдерді және жоба амалдарын зерделеуді бастайды. Өнімділігі аз саты, өйткені көптеген проблемалар мен тұлғааралық даулар бар. Директивті басқарумен
қатар сендіру үлгісін аралас түрде пайдалануды ұсынады. Алайда, көшбасшы беделін бекіту, басымдылықтарды орналастыру, басқару және қарым-қатынас үлгілерін анықтау, топтың пайда болуы жүзеге асады.
3 кезе – нормалау (реттеу). Қызмет және өзара қатынас нормалары мен ережелері біржола бекітіледі, басымдылықтар орын-орнына қойылады. Ұжым әрбір қызметкердің орынын анықтауға және өзін-өзін танытуға енді көңіл
аудармайды. Ал топ мүшелері өз дағдыларын және үлгілерін топтық жұмысқа бейімдейді. Олар бір-біріне сенім білдіре
бастайды. Бірыңғай құндылық туады. Топ бірттас бола бастайды, бірігеді. Аталған сатыда басқару үлгісі әртүрлі
уәждемені дамытуға, топтың мүмкіндігінен сенімділікті арттыруға бағытталуы тиіс.
4 кезе – ызмет істеу (нәтижелілік). Шарықтау және тұрақтылық шағы. Топ бірттас болып арастырылады,
жмысты жасы йымшыл және ттас жым ретінде атарады. Әр бір тұлғаның әлеуетті мүмкіндігі ашылады, бірақ
жұмыс нәтижесі жеке адамдардың жігеріне емес, топтың тұтас болып қызмет жасауына тәуелді. Басқару үлгісі топ мүшелеріне өкілеттіктерін табыстауға негізделген.
5 кезе – аяталу. Жоба орындалды, адамдарды жаңа жобаға кіргізу үдерісі басталмаған, әрі қарайғы мақсат
белгісіз, топ белгісіздік жадайында алады, ал көп жағдайда таратылады.
Топта жобаны жүзеге асыру үдерісінде жаңа қатысушылар тартылатынын естен шығармау керек. Олар да осы кезеңдердің барлығынан өтеді. Жоба менеджерінің міндеті – топта да, өзінде де проблемалар болмауы үшін жаңа қатысушыны топқа сауатты бейімдеу.
Топты дамыту үшін, оның дамуының 4-кезеңіне қол жеткізу үшін әртүрлі тәсілдер қолданылады. Бәрінен бұрын,
оыту – жеке және тренингтерде, жоспарлы және жоспардан тыс. Әрі қарай – топты ныайту шаралары. Бұл арнайы
тренингтер, жоба барысын тұрақты талқылау, жоспарлы міндеттерді орындаудағы бірлескен жұмыс, бейресми біріккен іс-шаралар өткізу.
Жүріс-тұрыс ережесін белгілейтін жұмыстың топ аидаларын пайдалану тиімді. Мысалы, еркін жұмыс кестесі,
қызмет уақытынан тыс ерікті немесе міндетті жұмыс, оқыту, іссапарлар, сыйақылар.
Жоба тобы мүшелерінің бір жерде орналасуы топтың бірігуіне мүмкіндік береді. Бірге орналастыру стратегиясы
байланыстың электронды құралдарымен, кестеге арналған тақтамен және өзгеде өзара байланысуға мүмкіндік беретін құралдармен жабдықталған бөлменің болуын қарастырады.
Соңында, тиімді әдіс топ мүшелерінің қалаулы жүріс-тұрыстарын ынталандыру, ктермелеу және сыйаы беру
табылады.

8.7 Топтағы зара қарым-қатынасты қалай құру керек?
Жоба менеджері және қызметкерлерді басқару менеджері топты құру ережесін және оның мүшелерінің өзара қарым-қатынастарын басқару шеберлігін игеруі керек.
Сөз жоқ, жоба тобы мүшелерінің өзара қарым-қатынасын қалыптастыруға топты дамыту әдістерін пайдалану мүмкіндік береді. Бірақ, бұл жағдайда қандай әдістерді қай уақытта пайдалануды түсіну маңызды. Бұл жоба тобыны мшелері ызметіне баылау жасауа, жмыстарын баалауа, туындаан проблемаларды шешуге және ызметкерлерді басару жоспарына немесе жобаны басару жоспарына ттасымен ажетті згерістер енгізуге
мүмкіндік туғызады.
Топтағы өзара қарым-қатынас және әріптестік
Дамуды айнар кзі болып табылатын
жағдайы топта дауларды болу ммкіндігін жоққа
даусыз, айшылысыз ала жылжу
шығармайды. Өз уақытында дауды анықтау, оның мәнін,
қайнар көзін табу және дауды шешуге мүмкіндік беріп қана
ммкін емес.
қоймай, жобаны лайықты іске асыратын басқару стратегиясын таңдау маңызды.
Дау – пікірлерді, мдделерді, ниеттерді және т.б. атыысуы. Дау шарасы болып тараптардың қанағаттанбауы, келіспеуі танылады. Сондықтанда, қос тараптың қанағаттанбауы лайықты деңгейге дейін төмендегенде ғана
дау шешілген болып саналады.
Дауды шешуді арнайы әдістері (стратегиялары) бар: созбақтау, тегістеу, еріксіз көндіру, ымыраға келу,
әріптестік, проблеманы шешу. Нәтиженің тез шешілуі (бірақ, қысқамерзімді болуы мүмкін) немесе проблеманың ұзақ
уақыт шешілуі таңдалған әдіске байланысты.
«Созбатау/кету/болдырмау» – «Мұны бір аптадан кейін шешелік!» даулы жағдайдан шығудың ең нашар әдісі
болып табылады. Дауды шешу белгісіз уақытқа шегеріледі, бұл жоба тобына кері әсерін береді.
«Тегістеу» – «басылыңдар және әркім өз жұмысын жасасын!» дау тудырған қайшылықты азайтады, бірақ толықтай
жоймайды, сондықтан да белгілі бір уақыттан кейін дау қайталануы мүмкін.
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«Еріксіз кндіру» – «Мен айтқандай жаса!» бір тарап екінші тарапты еріксіз келістіруден тұрады және дауға қатысушы бір тұлғаның екіншісіне билік жүргізе алады.
«Ымыраа келу» – «Кәне, алтын ортаны табайық!» тегістеу секілді, бірақ, ымыраға келуді құжатпен бекітсе, онда ол
дауды шешудің соңғы шешімі болуы мүмкін.
«ріптестік» – «Бәріміз бірге проблеманы шешуді ойластырайық!» әртүрлі болашағы бар көптеген көзқарастар
мен пікірлерді біріктіру; даудың барлық тараптарының шешімді қолдауына және бәтуаластыққа қол жеткізуге алып келеді.
«Проблеманы шешу» – «Себебін анықтайық және оларды жоюға ұмтылайық!» барлық келіспеушіліктердің оң
шешімі бар деген жорамалға негізделеді. Жобадағы дауды шешудің аса үздік әдісі, өйткені келіспеушіліктерді шешумен жұмыс жасағанда тараптардың бірінің дұрыстығы расталатын фактілер ашылады.
Топтағы өзара қарым-қатынасты бағалау, онда топтық рухтың болуы сұрақтарына жауаптар П үлгіде келтірілген.
ТОПТЫ ЖМЫС: оқу жобасына арналған роль мен жауапкершілік қалыптамасын дайындаңыздар.

9. Жобадаы коммуникациялар

Жобаларды басқару өнері – ол, біріншіден, қарым-қатынас өнері
9.1 Жобадағы коммуникациялар нені білдіреді?
Жоба менеджерлері өз уақытының көп бөлігін жоба тобымен, тапсырыс берушілер мен демеушілермен, жобаның
басқа да мүдделі тұлғаларымен ақпарат алмасу үшін жұмсауға мәжбүрлі болады.
Жобаның әрбір қатысушысы да жобадағы өзінің роліне сәйкес жоба аясында әрекеттесуге дайын болуы тиіс.
Жобаның бүкіл тобы нақты уақыттағы жобаның жай-күйін білуі тиіс. Ол үшін қарым-қатынаста болып, ақпаратпен алмасу қажет. Апаратпен алмасу дерісі коммуникация деп аталады. Ал ақпарат ұғымы жиналған, өңделген
және бөлінген мәліметтерді білдіреді.
Тиімді коммуникациялар жобаның әртүрлі мүдделі тараптарын байланыстыратын көпір болып табылады. Олар кез
келген жобаның табысты аяқталуы ықтималдығын едәуір арттыра алады. Және керісінше, жақсы қарым-қатынас пен
өзара әркеттесу болмаған жағдайда, жобаны іске асыру бойынша барлық іс-қимылдар нәтижесіз болуына әкеліп соғуы
мүмкін.
Мысал келтірейік. Ұйым өз қызметіне электрондық құжат айнылымы жүйесін енгізу жобасын іске асыру туралы
шешім қабылдады. Жобаны басқару бойынша әзірленген жоспар жуық шамамен 60 беттен тұрады. Осыған
,
байланысты, басшылық оның келісімін жасауына бір
жарым ай жұмсады, ал алдын-ала жоспар бойынша
.
жоба жұмыстары бір аптадан кейін басталуы тиіс
еді. Кешігудің салдарынан жобаны қаржыландыру
графигін қайта қарастыруға тура келді, ал бұл жобаның
басталуын тағы екі аптаға созды. Нәтижесінде, жүйе,
жоспарланғандай, ағымдағы жылы емес, келесі жылы
іске қосылды. Бұл орайда, жоба жоспарын 30-минут
көлемінде жалпы тұсаукесер арқылы таныстыру жобаны
жүзеге асыру мерзімдерінен кешігу тәуекелін жоюға
мүмкіндік берер еді және жоба жоспарланған мерзімде
34-сурет. Ақпаратпен алмасу
аяқталар еді.
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Ақпаратты барлық жоба қатысушыларына дәлме-дәл, уақытылы және толық жеткізу үшін коммуникацияларды
басару ажет.

9.2 Коммуникацияларды басқару жоспары не үшін қажет?
Коммуникацияларды басқару, мазмұнды басқару, мерзімдерді басқару, жоба қызметкерлерін басқару сияқты,
тиісті жоспар әзірлеуді талап етеді.
Коммуникацияларды басқару жоспары жобаны басқару жоспарының құрамдас бөлігі болып табылады.
Коммуникациялық жоспарды құрудағы бірінші қадам – жоба туралы ақпарат кімге қажеттігін анықтау. Коммуникация жоспарына жобаның мүдделі тараптарының мысалдары:
• тапсырыс беруші, жоба жетекшісі, ұйымның-жоба иесінің басшылығы;
• жоба тобы;
• сыртқы МТ (жабдықтаушылар, серіктестер, тұтынушылар) және басқалары.
МТ топтарын айқындап, әрбір топ өкілдері нені білуі тиіс, олар нені білгісі келеді және оларға нені хабарлау қажеттігін анықтау керек.
Коммуникацияларды басару жоспары мыналарды анытайды, біріншіден, апарат жинау тәртібін: ақпарат
қайдан түседі, яғни апаратты айнаркзі, және ол қалай түседі, яғни оны алу әдістері. Екіншіден, мдделі тлалара апаратты тарату тәртібі: талап етілетін ақпаратты жіберу мерзімдері және кезеңділігі, оны жеткізу тәсілдері,
алынатын немесе жіберілетін әрбір құжаттың егжей-тегжейлі сипаттамасы, ақпараттың жіберілуіне жауапты тұлғалар
және т.б. Үшіншіден, коммуникациялар жоспарын жаарту және натылау, яни оан згертулер енгізу әдістері.
Жақсы жоспарланған коммуникациялар хабарлама жеткізуді кешіктіру, құпиялы ақпаратты бөгде тұлғаларға жіберу, жобаның мүдделі тұлғаларымен коммуникацияның жеткіліксіздігі сияқты жобадағы өзекті мәселелерді болдырмауға мүмкіндік береді.
Жоба коммуникацияларын басару жоспары тиімді және тымды арым-атынасты амтамасыз етуге
ммкіндік береді. Тиімді ақпарат дұрыс нысанда, қажетті уақытта ұсынылатынын және қажетті әсерін тигізетінін білдіреді. Ұтымды қарым-қатынас ұғымы тек қана қажетті ақпарат ұсынылатынын білдіреді.

9.3 Жобадағы коммуникацияларды қалай басқару қажет?
Жоспарлаудан басқа коммуникацияларды басқаруда басқа да үдерістер бар:
Апаратты тарату жүзеге асыру үдерістерінің тобына
жататынына қарамастан, ол жобаны мірлік циклі бойы
1.
жзеге асырылады.
Ақпаратты тарату құралдарына келіссөздер, кеңес
отырыстары, телефон арқылы тілдесу, электрондық
хабарламалар, ақпараттық жүйелер жатады. Компьютерлік
технологияларды және заманауи байланыс құралдарын
пайдалануды көздейтін әдістер автоматтандырылған деп
аталады.
3.
Ақпаратты тарату кезінде аудитория оған ұсынылып
2.
отырған ақпаратты түсінуі тиістігін және ақпарат толық
болып, бірақ аудитория үшін аса көлемді болмауы тиістігін
түсіну қажет. Жобада коммуникацияларды ұйымдастыру
кезінде ақпараттың көлемі аса үлкен болуына немесе оның
35-сурет. Жоба коммуникацияларын басқару
жеткіліксіз болуына жол берілмейді.
Орындау туралы есептерді әзірлеу дерісі.
Мұнда бірден сұрақ туындайды: қандай есептер әзірленуі тиіс? Жобаларды басқаруда әртүрлі есептер көзделген.
Неғұрлым жиі пайдаланылатын түрлері – аымдаы жадай туралы есептер, мұнда соңғы есептен кейін өткен
уақыт аралығында не істелгені туралы ақпарат беріледі, және жобаны ахуалы туралы есеп, ол жобаны орындаушы
ұйымның басшылығын және тапсырыс берушіні істердің жағдайы, туындаған мәселелер және оларды жою бойынша
шаралар туралы ақпараттандырады (4.2 қараңыз).
Екінші сұрақ: есептерді әзірлеу жиілігі қандай? Стандартты талаптар жоқ, ол жобаның ауқымы мен ұзақтығына
байланысты. Бірақ жиі апта сайыны есептілік пайдаланылады. Сонымен қатар, жоба ахуалы туралы есепті әзірлеудің
жиілілігі белгіленеді.

ЖОБАНЫ ТУЕКЕЛ-МЕНЕДЖМЕНТІ

39

10. Жобаны тәуекел-менеджменті

Жоба – тəуекелдерді жою емес, тəуекелдерді басқару
10.1 Тәуекел дегеніміз не және ол қалай пайда болады?
Әрбір жоба алдын ала жоспарда көзделмеген жағдайларға ұшырауы мүмкін. Бұл туындаған тәуекелдің салдарынан
жоба проблемаға ұшырағанын білдіруі мүмкін.
Әрбір жоба – бірегей, жаңалық элементтерінен тұрады. Ал бұл шешім қабылдау үшін белгісіздік, яғни ақпарат жеткіліксіздігін тудырады. Жобалармен айналысу белгісіздікті және одан туындайтын тәуекелдерді қабылдауды білдіреді.
Әдеттегі қызметте белгісіздік қолданылмайды. Мысалы, сізде күмән туындаса, сіз конвейерді іске қоса
Трлі жобалар кп немесе аз тәуекелдермен
алмайсыз. Өйткені, апат болған жағдайда, сіз әкімшілік
байланысты болуы ммкін, алайда,
немесе тіпті қылмыстық жауапкершілікке сәйкес жазаға
тартыласыз. Ал жобада барлығына сенімді болу мүмкін
тәуекелдері млдем жо бірде-бір
емес, сондықтан да, белгісіздік құпталады.
жоба болмайды.
Әрине, жобада пайда болатын тәуекелдердің барлығы, оны бұзбайды. Кейбіреулері су бетіндегі шеңберлер сияқты бір минуттың ішінде жоқ болып кетеді. Алайда, көпшілік тәуекелдер мұхитта дауыл тудыратын су асты жер
сілкінісіне ұқсайды.
Айтылғанның негізінде, тәуекелдің салдарынан жобаға тек қана зиян келтіріледі, мәселе тек зиянның ауқымында
деген пікір туындайды. Алайда, жобаларды басқару көзқарасынан бұл мүлдем олай емес. ЖБ-да тәуекел – белгісіз,
ытимал оиа немесе шарт, егер ол орын алан жадайда ол жобаны орындалуына және нәтижесіне теріс
немесе о әсерін тигізуі ммкін. Демек, жоба үшін теріс тәуекел – ауіп, ал о тәуекел – ммкіндік болып табылады.
Тәуекелдердің әртүрлі қайнаркөздері болуы мүмкін: адам факторымен байланысты (мысалы, жоба қызметкерлерінің жеткіліксіз біліктілігі), технологиялық, саяси, қаржылық, құқықтық, физикалық, табиғи және т.б.
Мысалы, тәуекел қайнаркөзі – құрылысқа рұқсат алу қажеттілігі, тәуекел – рұқсат беруде кідіріс болуы мүмкін (теріс
тәуекел, қауіп). Тағы бір мысал, тәуекел қайнаркөзі – қызметкерлердің жетіспеушілігі, тәуекел – қызметкерлер жұмысты уақытында іске асыруы мүмкін, демек, оның орындалуына біршама аз ресурстар жұмсалады (оң тәуекел, мүмкіндік).

10.2 Тәуекелдерді басқару мүмкін бе?
Сөйтіп, тәуекел – бұл жақсы да емес, жаман да емес! Тәуекел – бұл белгісіздік. Сондықтан тәуекелдің қандай
жағдайларда туындауы мүмкіндігін анықтау қажет. Кандай-да бір белгісіздіктен жобаның ұтуы немесе ұтылуы тәуекелдермен жұмыс қалай атқарылатынына байланысты болады.
Тәуекелдің пайда болу ықтималдығын бағалау үшін оның табиғатын түсіну қажет. Тәуекелдің сипаттамалары бар
(нышандары, крсеткіштері).
Бірінші – тәуекелді жадайды туындау ытималдыы, яғни тәуекелдің болуы ықтимал. Әдетте ол сандық көрсеткіштермен өлшенеді. Алайда, жобаларды басқару аясында тәуекелдің пайда болу ықтималдығы сандық және сапалық көрсеткіштермен де бағалануы мүмкін.
Екінші сипаттамасы – тәуекелді оианы жобаа әсері. Бұл тәуекелдің салдарын өлшеу. Яғни, теріс тәуекелді
оқиға болған жағдайда, салдары қаншалықты ауыр болатынын немесе оң тәуекел болған жағдайда, салдары қаншалықты елеулі болатынын өлшеу.
Тәуекелдің пайда болу ықтималдығы мен оның салдарын біріктіретін көрсеткіш тәуекел шамасы деп аталады.
Тәуекел шамасы тәуекелдің пайда болу ықтималдығы мен тәуекелдің салдарына көбейту жолымен есептеледі. Әртүрлі тәуекелдердің ықтималдығы да, жобаға әсер ету күші де әр түрлі болғандықтан, бір тәуекелдің шамасы неғұрлым
үлкен, ал екіншісінде – кіші болуы мүмкін. Демек, осы көрсеткіш бойынша тәуекелдер кішісінен үлкеніне қарай бөлінуі
Ескертпелер үшін
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мүмкін. Сондықтан да, тәуекел шамасы басқаша тәуекелТәуекелдерді дрыс абылдау – оларды
дің рангі немесе рейтингі деп аталады.
басару: тәуекелдерді анытау,
Жобаларды басаруда тәуекелдермен жмыс
істеу тәуекел-менеджмент (тәуекелдерді басару)
шыындарды/ммкіндіктерді тсіну, шара олдеп аталады. Оның мәні тәуекелдерді жою емес, өйткені
дану стратегияларын әзірлеп, оны іске асыру.
ол мүмкін емес, оның мәні тәуекелдерді басқару арқылы
туындаған жағдайлардан барынша пайда көру (мүмкіндікті пайдалану) немесе зиянды азайту.
Жоба менеджері теріс тәуекелдердің әр қайсысы бойынша әлеуетті қауіптілігін есептеуі, тәуекелдің жобаға қауіптілігінің дәрежесін бағалауы және тәуекелмен жұмыс істеу стратегиясын әзірлеуі тиіс. Алайда бұл тек қана теріс тәуекелдерге
ғана дайын болу қажеттігін білдірмейді. Оң тәуекелдермен
жұмыс істеу кезінде де стратегияны әзірлеу қажет, бірақ ол
1.
тәуекелдің туындауын барынша жақындатуды көздейді.
Белгілі нәрсені ғана басқаруға болытыны айқын. Бірақ,
тәуекелдермен жұмыс істеудегі қиындық – тәуекелдердің
6.
барлығы белгілі болмайды.
Белгісіз тәуекелдерді
2.
болжау ммкін емес, оларды басару ммкін емес.
Белгілі тәуекелдерді басару алты дерісті
біріктіреді. Бес үдеріс жобаны жоспарлау сатысында
орындалады, біреуі - мониторинг және бақылау сатысында
3.
5.
орындалады.
Тәуекелдерді басару жоспары. Тәуекелдерді
басқаруды
жоспарлауға жоба құнын және кестесін
4.
жоспарлауға
сияқты
жан-жақты
қарау
қажет.
Тәуекелдермен жұмыс неғұрлым сапалы жоспарланған
болса, соғұрлым осы жұмыстың оң нәтижелерін алу
36-сурет. Тәуекелдерді басқару үдерістері
ықтималы артады.
Тәуекелдерді басару жоспары жобаны басару
жоспарыны бір блігі болып табылады. Ол тәуекелдерді
басқарудың құрылымын және тәртібін сипаттайды. Жобаны
орындау барысында тәуекелдердің мүмкін оқиғалары қалай
сәйкестендірілетінін, құжаттандырылатынын анықтайды. Жоба
тобы мүшелерінің жобадағы рольдеріне сәйкес олардың нақты
тәуекелдерді басқаруы үшін жауапкершіліктерін белгілейді.
Тәуекелдерді басқарудың бюджетін; тәуекелдерді басқару
рәсімдерінің кезеңділігін; есептердің нысандарын және үлгілерін
және т.б. анықтайды.
Тәуекелдерді басқаруды жоспарлау үдерісі жобаның ойы
туындаған кезден басталып, жобаны жоспарлау сатысының
басында аяқталуы тиіс. Жобаның өмірлік циклінің өтуіне байланысты
тәуекелдерді басқару мүмкіндігі азаяды, демек, теріс тәуекелдің
орын алуы салдарынан немесе оң тәуекелдің туындамауы
салдарынан келтірілетін жоғары зиянның ықтималдығы артады.

37-сурет. Тәуекелдерді басқару мүмкіндіктері
және тәуекелдерден келетін зиян

10.3 Тәуекелдерді есептеу мүмкін бе?
Тәуекелдерді басқару жоспары құрылғаннан кейін, жоба тәуекелдеріні талдауы жүргізіледі: тәуекелдер
сәйкестендіріледі және бааланады. Өз кезегінде, тәуекелдерді бағалау сапалық және сандық болып бөлінеді.
Тәуекелдері бар барлық үдерістер бірізді және тәртібімен орындалады.
Келесі қадамға өту, мысалы, тәуекелдерді сандық бағалау, барлық
ықтимал тәуекелді оқиғаларды сәйкестендіру аяқталғаннан кейін
орындалады.
Тәуекелдерді сәйкестендіру. Бұл жобаға әсерін тигізуі
мүмкін тәуекелді оқиғаларды, сондай-ақ, олардың триггерлерін –
тәуекелді алдын ала анықтаушыларын, хабарлаушыларын анықтау
немесе сәйкестендіру және құжаттандыру үдерісі. Сонымен бірге,
оқиғалардың маңыздылығы, салдары, оларға қарсы тұру әдістері
туралы терең талқыламай-ақ, оқиғалардың өздеріне ғана назар аудару
қажет. Тәуекелдердің барынша мүмкін тізімін анықтау қажет.
Ол үшін сәйкестендіру үдерісіне жобаның мүдделі тараптарын
барынша
көп тарту қажет, өйткені әртүрлі адамдар жобаға әртүрлі
38-сурет. Тәуекелдерді талдау
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көзқараспен қарайды, сөйтіп, барынша объективті ақпарат
алуға мүмкіндік болады. Сонымен қатар, алуан түрлі әдістер
қолданылады. Олардың қарастырылуы арнайы оқытуды
талап етеді. Нәтижесінде жоба тәуекелдеріні тізілімі
рәсімделеді, оның нысаны Р үлгісінде келтірілген.
Сәйкестендіру
үдерісі
жоспарлау
сатысында
Дельфи әдісі
Ақылмандар
Қатысушылар
аяқталмайды, ол жобаның бүкіл өмірлік циклі бойы
сарабы
сауалнамасы
жалғасады.
Келесі үдеріс – тәуекелдерді сапалы баалау.
Әдетте, барлық анықталған тәуекелдерді басқару
мүмкін емес, өйткені ол үлкен шығындарды талап етеді.
Сондықтан да, осы үдерістің міндеті – тәуекелдерді
топтара блу және басымдылы тәртібімен
Бақылау
Жол берулер
SWOT-талдау
орналастыру.
тізімдері
талдауы
Жоба тәуекелдерін осылайша бөлу «тәуекел шамасы»
көрсеткішін пайдалануына негізделген, ал ол, жоғарыда
39-сурет. Тәуекелдерді сәйкестендіру әдістері
айтылып кеткендей, тәуекелдің пайда болу ықтималдығын
оның әсеріне көбейту жолымен есептеледі.
Ықтималдылық пен әсер ету әрбір сәйкестендіріліген тәуекел үшін сараптамалық бағалау негізінде бағаланады.
Пайда болу ықтималдығы үшін 0,1 мен 0,9 аралығындағы баға өлшеу сызығы қолданылады. Яғни, барлық тәуекелдерің
ықтималдылығы нөлден артық және 1-ден кем болады. Ықтималдылығы 0 тәуекел болмайды және ол тәуекел деп
саналмайды. Ықтималдылығы 1 тәуекел де тәуекел болып табылмайды, өйткені бұл жоба жоспарымен көзделетін
нақты оқиға.
Тәуекелдің әсер ету дәрежесі үшін өлшем
=
сызығы – 0,05 мен 0,8 аралығында.
Көрінісі үшін тәуекел шамасының барлық
0,90
,045
0,09
0,18
0,36
0,72
бағалары мен есептеулері ытималдылы
0,70
,035
0,07
0,14
0,28
0,56
және
әсер
ету
алыптамасында
орналастырылады.
0,50
,025
0,05
0,10
,2
0,4
Кейбір
жағдайларда
пайда
болу
0,30
,015
0,03
0,06
0,12
0,24
ықтималдылығы мен әсер ету дәрежесі өте
төмен тәуекелдер
рейтингке қосылмайды,
0,10
,005
0,01
0,02
0,04
0,08
бірақ тәуекелдер тізілімінде қалады, бұдан әрі
0,05
0,10
,2
0,40
,8
оларға қадағалау жүргізіледі. Егер де қандайда бір тәуекелдің сипаттамалары күшейіп, ол
басым назар аудару аумағына түскен жағдайда,
оған әсер ету сценарийін анықтап, онымен
(>0,04<0,14)
(
4)
жұмыс істеу жоспарын әзірлеу қажет.
40-сурет. Қауіптер үшін ықтималдылық және әсер
Тәуекелдерді
сапалы
баалауды
ету қалыптамасы
орытындысы бойынша тәуекелдер тізілімі
жаартылады. Оған әрбір тәуекел бойынша
сапалық талдаудың нәтижелері қосылады: ықтималдылық, зиян және тәуекелдің көлемі. Тәуекелдің көлеміне сәйкес
тәуекелдер басымдылығы бойынша орналастырылады, ол С үлгісінде көрсетілген. Бұл бұдан әрі неғұрлым жоғары
рангтегі тәуекелдерге назар аударуға мүмкіндік береді.
Тәуекелдерді сапалық бағалау – басымдылықтарды орнатудың жедел және қымбат емес әдісі. Ол жобаның бүкіл
өмірлік циклі бойы орындалады және жобаның тәуекелдеріне жататын барлық өзгерістерін көрсетуі тиіс.
Тәуекелдерді санды баалау – бұл сәйкестендірілген тәуекелдердің жобаға әлеуетті әсер етуін сандық бағалау.
Сапалық бағалау тәуекелдер арасындағы байланыстарды және бір-біріне өзара әсерін тигізуді анықтай алмайды.
Сондықтан сандық әдістер іске қосылады – бөлек оқытуды талап ететін статистикалық және математикалық әдістер
Ескертпелер үшін
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жиынтығы. Әрбір жоба үшін талдау әдістері бөлек таңдалады және уақыттың болуына және бюджетке байланысты.
Санды баалау аяталаннан кейін тәуекелдер тізілімі айта жаартылады.
Тәуекелдердің талдауынан кейін тәуекелдерге әсер етуді жоспарлау дерісіне ауысуға болады. Ол тәуекелдің
жағымды салдарын арттыру және жағымсыз салдарын азайту үшін әсер етуге, әрбір тәуекел үшін жауап қайтару
сценарийін анықтауға және жауап қайтару жоспарын әзірлеуге (әрекеттердің, іс-шаралардың, әдістердің, рәсімдердің
алдын алатын) жауапты тұлғаларды тағайындауды көздейді. Бұл орайда тәуекелдер олардың басымдылығы тәртібінде
қарастырылады.
Тәуекелге әсер ету бойынша жоспарланған әрекеттер тәуекелдің маңыздылығына сәйкес келуі тиіс, реалистік және
проблеманы экономикалық тиімді шешуі тиіс.
Іс жүзінде теріс тәуекелдерге (ауіптер) әсер етуді трт трі немесе стратегиясы бар:
Тәуекелден жалтару (болдырмау) – жобаны басқару жоспарын өзгерту жолымен тәуекелдің жобаға әсер етуін
толық болдырмау немесе тәуекелдің әлеуетті себебін жою. Бұл кейбір тәуекелдерге ғана қатысты болуы мүмкін.
Тәуекелді табыстау – тәуекелге жауап қайтарудағы жауапкершілігімен
қосқанда тәуекел үшін жауапкершілікті үшінші тарапқа ауыстыру. Табыстау
тәуекелді жоймайды, тәуекелді басқаруды береді.
Тәуекелді азайту (тмендету, жеілдету) – тәуекелдің туындау
ықтималдығын төмендету немесе жобаға тәуекелдің әсер етуін азайту бойынша
(
)
шаралар қабылдау. Мысалы, жоба жоспарына қосымша жұмысты қосу, жұмысқа
тәжірибелі қызметкерлерді қосымша қосу.
Мысалы, тәуекелдерді сақтандыру немесе жұмыстардың бір бөлігін
орындауға келісім-шарттар жасасу.
Тәуекелді абылдау. Бірінші үш стратегия мүмкін емес болғанда, тәуекел
қабылданатынын білдіреді. Сонымен бірге, жұмыс тәуекелмен емес, ол
)
тудыратын проблемамен қоса жүргізіледі. Қабылдау белсенді немесе бәсең
болуы мүмкін. Бірінші жағдайда, шаралар қабылданады, мысалы, неғұрлым аз
пайда кепілге беріледі немесе ықтимал шығындарды жабу үшін қор құрылады.
Екінші жағдайда, ешбір әрекеттер талап етілмейді, нақты шаралар тәуекелдің
41-сурет. Теріс тәуекелдерге жауап пайда болу фактісі бойынша қабылданады.
қайтару стратегиялары
Оң тәуекелдерге (жағымды мүмкіндіктер) жауап қайтарудың төрт
стратегиясы бар:
Пайдалану. Міндетті түрде іске асырылуы тиіс мүмкіндіктер болған жағдайда
қолданылады.
Блісу (бірлесіп пайдалану), яғни, мүмкіндік үшін жауапкершілікті
немесе оның бір бөлігін жобаның мүддесі үшін оны неғұрлым жақсы
пайдаланатын үшінші тарапқа беру.
(
Арттыру (кшейту), яғни, пайда болу ықтималын немесе мүмкіндіктің
)
әсерін арттыру.
абылдау – мүмкіндік пайда болған жағдайда пайдалану.
Тәуекелдерге жауап қайтарудың барлық әзірленген сценарийлері
тәуекелдер тізіліміне енгізіледі.
Мониторинг және тәуекелдерді басару дерісі тәуекелдерге жауап
қайтару жоспарларын қолдану үдерісін, сәйкестендірілген тәуекелдердің
мониторингін, оларды қайта бағалауды, жаңа тәуекелдерді сәйкестендіруді
және олармен жұмысты қамтиды. Мониторинг қорытындысы бойынша
жобаның басқа да салаларында сияқты, тәуекелдермен жұмыс істеу
саласында да, жобаны басқару жоспарына өзгерістер енгізілуі мүмкін.
Тәуекелдерді басару жоба барысында оны жабылуына дейін
42-сурет. Оң тәуекелдерге жауап
жзеге асырылуы тиіс. Бұдан бұрын анықталған тәуекелдер үшін
қайтару стратегиялары
ықтималдылық пен әсер етуі өзгеруі мүмкіндігін ескеру қажет. Сондықтан
да, тәуекелдерді талқылауды жоба тобының әрбір жұмыс отырысындағы
міндетті тармағына айналдыру қажет.
ТОПТЫ ЖМЫС: Оқыту жобасының тәуекелдерін талдаңыз және оларға жауап қайтару стратегиясын әзірлеңіз.

ЖОБАНЫ АЯТАЛУЫ

43

11. Жобаны аяталуы

Егер нүктені білмейтін қол қойса, – үтір болып шығуы мүмкін
11.1 Жоба немен аяқталады?
Жоба – уақытша кәсіпорын болғандықтан, оның басы ғана емес, айқын көрінетін аяғы да болады.
Әрине, әрбір менеджер жоба жұмыстарына кірісе отырып, оның табысты орындалуына үміт артады. Өкінішке
орай, барлық жобалар табысты аяқтала бермейді. Табыстылы дәрежесі бойынша жобалар ш саната блінеді:
табысты, проблемалық, сәтсіздікпен аяқталатын.
Сәтсіздікпен аяталан жобалар – бұл қойылған
Аятау – жобалы ызметті операциялы
мақсаттарға қол жеткізілмеген жобалар. Жоба өмірлік
ызметтен ажырататын жобаны мірлік
циклінің кез келген сатысында бастамасынан орындацикліні сатысы болып табылады.
луына дейін уақытынан бұрын аяқталуы мүмкін. Жоба
сәтсіздігінің себептері әртүрлі болуы мүмкін: жеткіліксіз
қаржыландыру, белгіленген уақыт ішінде орындау мүмкіндігінің жоқтығы, қажетті біліктілікке ие орындаушылардың болмауы, нарық жағдайының өзгеруі, заңнамадағы өзгерістер, әзірленетін өнімнің моральдық ескіруі және т.б. Кейбір жобалар, олардың бастама және жоспарлау сатыларында жіберілген көптеген қателіктердің себебінен, күйрейтіні алдын ала анық болады, ал менеджер мұны неғұрлым
ерте түсініп, анықтап және жобаны мерзімінен бұрын жабу себептерін құжаттандырып, оның аяқталуына кірісу рұқсатын алса, соғұрлым орындаушы-ұйым жағымсыз
60%
жағдайдан біршама аз шығынмен шығады.
Проблемалы жобалар – бұл қойылған
50%
мақсаттарға бюджеттің елеулі көлемде асуымен,
мерзімдердің кідірісімен, сапаның ішінара
40%
төмендеуімен ұштасып, белгілі бір дәрежеде қол
30%
жеткізілген жобалар.
Табысты
Егер ойылан масат белгіленген
Сәтсіз
20%
Проблемалық
мерзімде, блінген бюджет шеберінде ол
жеткізіліп, және тапсырыс беруші нәтиже10%
мен анааттандырылан болса, жоба табы0%
сты деп саналады.
Соңғы жылдарда сәтсіз аяқталатын жоба2004
2006
2008
2010
2012
лардың азаюы және табысты жобалардың артуы
43-сурет. 2004-2012 жж. табыстылық дәрежесі бойынша
үрдісі орын алған. Бұл IT-жобаларды орындау
ІТ-жобалардың ара-қатынасы. Дерек көзі – Standish-group
статистикасымен көрсетілген.
Диаграммада көрсетілгендей, соңғы онжылдықта табысты жобалардың саны арту үрдісінде, ал проблемалық және сәтсіз жобалардың саны – төмендеуде.
Көбінесе бұл жобалық басқару тәжірибесінің дамуымен және барлық айналымға енгізілуімен байланысты.
Сөйтіп, кез келген жоба, соның ішінде, өз мақсаттарына жетпеген жоба да, аяқталуы тиіс. Өкінішке орай, тәжірибеде жобаларды басқару кезінде, жобаның бұл сатысына тиісті назар аударылмайды. Және бұл мүлдем дұрыс емес.
Аяқталу үдерістері аса маңызды, өйткені, нақ осы сатыда жоба бойынша барлық ақпарат қалыптастырылады және болашақта мүмкін пайдалану үшін мұрағатта сақталады, сондай-ақ одан сабақ алынады. Жобаны жүзеге асыру тәжірибесі жалпы компанияның қазынасына айналады.
Жобаны аяталуы – бл жоба нәтижелерін ресми малдау және рәсімдеу және саба алу. Осы сатыда
жоба бойынша барлық жұмыстар аяқталғанын, жобаның мақсаттарына қол жеткізілгенін қарастыру қажет. Сонымен
Ескертпелер үшін
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бірге, жобаның соңғы нәтижесін ғана емес, жүзеге асырылуының толық үдерісін талдау қажет. Мысалы, егер де жоба
мерзімі өзгертілген болса, ол неліктен? Кідірістердің себептері қандай? Егер де бюджеттің шегінен шығу орын алса,
шығындардың артуына қандай себептер негіз болды? Қызметкерлерді басқаруда тайыз жерлер болды ма? Жобаның
қандай проблемалары қайталанып отырды және болашақ жобаларда ескерілуі мүмкін?
Жобалық басқаруда аяталу сатысы екі дерістен трады: 1. Сатып алулардың (келісім-шарттардың) жабылуы; 2. Әкімшілік аяқталу.
1. Сатып алуларды
жабылуы өзі үшін айтып отыр.
Барлық келісім-шарттар орындалғанын және көзделген тиісті
нысанда жабылғанын нақтылау
қажет.
1.
2. кімшілік аяталуы,
2.
біріншіден, тапсырыс берушімен
есеп айырысуды, екіншіден,
бағалауды және ресурстарды
жобадан босатуды, үшіншіден,
жоба құжаттамасын әзірлеуді,
төртіншіден, сабақ алуды көздейді.
Тапсырыс
берушімен
44-сурет. Жобаның аяқталуы
есеп айырысу. Тапсырыс берушімен жобаның барлық нәтижелерін бекітуін (ресми қабылдауды), барлық талап етілетін тапсыру-қабылдау актілеріне қол қоюды және тапсырыс берушімен жасалған келісімдерді жабуды білдіреді. Нәтижелерді қабылдау тапсырыс
берушінің қажеттіліктерін қанағаттандыруды, ал барлық нәтижелерді қабылдаған жағдайда, - жалпы жобаның сәтті
аяқталуын білдіреді.
Баалау және ресурстарды жобадан босату. Жобаны орындау барысында бұдан әрі іске қосылмайтын ресурстарды босату. Бұл ақша, материалдар, құрал-жабдық, және де қызметкерлер, яғни жоба тобы.
Жоба тобын таратудың міндеттері: ұйымдастырушылық қорытындылар, жоба тобының мүшелерімен соңғы есеп
айырысу, еңбек шарттарын жабу. Әрине, жобаны орындау барысында өздерін жақсы жағынан көрсеткен топ мүшелерін көтермелеу, жұмысқа орналастыру, соның ішінде, басқа жобаға ауыстыру мүмкіндіктерін қарастырған жөн.
Жоба жаттамасын әзірлеу. Жоба құжаттарының топтамасына жоба нәтижелері сипатталан жобаны іске
асыру туралы орытынды есебі және жобаны мрааты кіреді: тиісті түрде рәсімделген барлық жоба құжаттары,
мысалы, жобаны басқару жоспары, соның ішінде, ЖИҚ, кесте, коммуникацияларды, қызметкерлерді және т.б. басқару
жоспарлары, өзгерістерді басқару бойынша құжаттама, болған тәуекелдік оқиғаларға жауап қайтару әрекеттері бойынша құжаттама, іріктелген келісім-шарттар, кеңес отырыстарының хаттамалары, бұйрықтар мен өкімдер, жобаның
мәртебесі туралы есептер, жұмыстарды орындау барысы туралы ағымдағы есептер, өзгерістер бойынша сауалдар
мен қабылданған шешімдер, бухгалтерлік құжаттар, хат алмасу мұрағаттары, еңбек шарттары, алынған сабақтардың
құжаттамасы және т.с.с.
Жобаны жабу үдерісін ұйымдастыру – бұл менеджердің басқару қабілетін сынайтын күрделі жұмыс. Жобаның
жабылуы қашан да көңіл-күй білдірумен байланысты. Бұл, бір жағынан, жобаның табысты аяқталғанына қуаныш, және
әріптестермен қоштасудан мұңлы сезім тудырады. Әдетте, ұйымдарда жобаның аяқталуына орай салтанатты шара
ұйымдастырылады. Ол сөз сөйлеумен, марапаттаумен және қатысушылардың еңбегін танумен ұштасатын, жұмыстан
кейінгі бейресми кеш немесе банкет болуы мүмкін. Мұндай шараларды да өткізу қажет! Осындай мерекелер белгілі бір
өмір кезеңінің аяқталуы сезімін тудырады және барлық қатысушылардың көңіл-күйін көтереді.
Егер де жоба онша табысты болмаса, оның жабылуын жиналыс түрінде өткізуге болады, мерекелі көңіл-күй болмаса да, адамдарда белгілі бір өмір кезеңінің аяқталуы сезімін тудырады және бұдан әрі өмір сүруіне қолдау көрсетеді.
Әрине, көбінесе жобаның тиісті түрде аяқталуы – бұл бір қалыпты жұмыс. Алайда, ол нақты осы жоба үшін ғана
емес, бүкіл ұйым үшін, оның бұдан кейінгі қызметі үшін өте маңызды.

11.2 Сабақ алудың құндылығы неде?
Жобаларды жүргізу барысында топ әрқашан белгілі бір сабақ алады, олар кәсіби тәжірибені құрайды және болашақ
жобаларға көзқарас қылыптастырады. Осы сабақтарды меңгеру үшін, оларды тұжырымдау, яғни қабылдау қажет.
Ол үшін жобаны орындау барысы мен нәтижелері жоба тобымен – жыммен мият талданып, ателіктер
және орытындылар жаттандырылуы тиіс. Нәтижесінде мыналарды тұжырымдауға болады:
• туындаған қиындықтар;
• кездейсоқ проблемалар мен тәуекелдер;
• жоспарлаудағы қателіктер;
• қажетті нәтижелер бермеген шешімдер мен әрекеттер;
• табысты шешімдер мен жобаға толықтырулар;
• жоба нәтижелілігін арттырудың мүмкін әдістері;
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• қандай әрекеттер дұрыс жасалды? қандай әрекеттер дұрыс жасалмады? Ненің арқасында әлдеқайда
Алдыы жобаларды сабаына негізделе
жақсы әрі тез істеуге болар еді?
отырып, жаа жобаны жоспарлау, іске асыру
Жобаны іске асыру барысында жиналған осы тәжірибе жобаның сабағы болып табылады. Ол алынған сажәне баылау сатыларында тадауды
бақтар туралы және олардың жан-жақты талдауы мен
негіздемесін сыну әлде айда оай.
келешекте қажет болатын қорытындылар туралы есеп
түрінде рәсімделеді. Алынған сабақтарды бекіту кезінде бастысы – жобада қандай мән-жайлар жақсы нәтиже
бергенін, ал қандай шаралар жеткілікті болмағанын ескеріп, жобаны сипаттау.
Алынған сабақтардың құжаттамасы және жоба қорытындыларын қалыптастыру үзіліссіз жетілдіру үдерісінің маңызды бір бөлігі болып табылады. Жобаны орындау барысында алынған сабақтар келешекте жоба менеджерлері, жобалық топтар және олар жұмыс істейтін ұйымдар үшін өте пайдалы болады. Мұндай жағдайда жобаның сабақтары
меңгерілген болып саналады.
Алдаы жобаларды сабатарын мегеру және талдау жаа жоба бастамасы сатысында ажетті. Мақсаты
– жаңа жоба үшін ықтимал тәуекелдерді және оларды басқару әдістерін анықтау, оны табысты іске асыру үшін алдыңғы
жобалардың тәжірибесін пайдалану, қызметтің тиімділігін және пайдасын арттыру үшін идеяларды, ұсыныстарды және
қорытындыларды пайдалану.
Проблеманы шешу әдісін таңдау кезінде, әсіресе, егер шешім қосымша шығындарды талап ететін болса, оның
негіздемесі және оның тиімділігіне деген сенім қажет. Алдыңғы жобалар сабағының және қорытындыларының талдауы әрбір жоба тобына туындаған проблемалардың түпкілікті себептерін табуға немесе оларды мүлдем болдырмауға
көмектесуі мүмкін.
Жоба – бұл нақты мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған адамдар тобының қызметі ғана емес. Сондай-ақ, бұл жалпы ұйым шеңберіндегі өз қызметінің жан-жақты талдауы. Сондықтан да, алынған сабақтар туралы есептің құндылығы
зор және ол жоба құжаттамасының ажырамас бөлігі болып табылады.

12. Жобаларды басаруа арналан
апаратты жйе
Барлық жобалар мен міндеттер алақандағыдай.
Ештеңе назардан тыс қалмайды

12.1 Жобаларды басқаруға арналған бағдарламалық жасақтаманың ерекшеліктері неде?
Бүгінгі таңда кез келген басқару, оның ішінде жобаларды басқару автоматтандырылуы мүмкін. Жобалар жұмысына арналған бағдарламалық жасақтама 30 жылдан астам қолданыста жүр. Алғашқы жылдары, көбінесе оңашаланған,
мүмкіндіктері және қызметтері шектеулі болған. Ол жерде ұйымның басқа қосымшалармен бірлескен жұмыс жасау
мүмкіндігі болмады; барлық жобалар бір-бірінен жеке жүргізілді және сақталды; жүйенің көпшілігі жұмыстардың, ресурстардың және т.б. тек шектелген санымен жұмыс жасай алды.
Өткен жүзжылдықтың тоқсаныншы жылдарының екінші жартысында жобаларды басқаруға арналған бағдарламалық жасақтама аймағында технологиялық жарылыс болды. Көптеген ұйымдардың алдында ұйымдағы барлық жобаларды тек бірыңғай жүйеде «толассыз» бақылау кезінде мүмкін болатын шығыстарды қатаң бақылау және шығындарды
төмендету мәселелері тұрды.
Ескертпелер үшін
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ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Жобаларды басқару жөніндегі заманауи бағдарламалық жасақтама арқылы персоналды басқару, жеткізілімдерді
басқару, бюджеттеу сияқты қызметтерді ұсынады. Бұл қызметтер жеке жобаларға емес, ұйымның барлық– ішкі және
сыртқы жобаларына қолданылады.
Қазіргі кезде әлемде ЖБ-ға арналған ақпараттық өнімдердің әртүрлі түрлері бар. Олардың арасынан аса танымал
және кең таралғандарды қарастырамыз.
Microsoft Project. Бұл автоматтандыру аймағындағы жобаларды басқаруда ең танымал өнім. Мұны өз жобаларын
жоспарлау үшін 3 миллионға жуық адам пайдаланады. Microsoft Project бағдарламалық жасақтамасының (БЖ) стандартты кеңселік интерфейсі пайдалануға оңай. Аталған өнім келесілерге мүмкіндік береді:
- кестені жоспарлау;
- жоба жұмысының әрбір сатысы бойынша ресурстар шығынын жоспарлау;
- кесте «қорларын» айқындау;
- ресурстар құны туралы мәліметтерді енгізе отырып, жобаны бағалау;
- жоспарлы, сонымен қатар, нақты ақпараттар енгізу мүмкіндігі есебінен жобаның орындалуын қадағалау;
- графикалық, кестелік және сызбалық түрдегі жоба бойынша ақпараттарды қарастыру.
Microsoft Project Server 2013, бұлтты сервис, біріккен жұмыс және жобаларды қашықтан жүргізу, жетілген есептілік
және өзге өнімдермен бірлесу арқасында компания қаражатын кез келген мөлшерде және кез келген салада үнемдейді.
Oraclе компаниясы ЖБ аймағында Primavera өнімдерінің желісін дамытып отыр. Сонымен, SureTrak Project
Manager, Primavera ST отбасындағы арзан бағалы және соңғысы бола отырып, шағын компаниядағы күрделі емес жобаларды басқаруға арналған өнім ретінде танылған. Primavera Project Planner көп деңгейлі қиын иерархиялық жобалармен жұмыс жасауға арналған. Ал Primavera Enterprise топтамасы жобаны корпоративті басқару жүйесі ретінде қолданылады және қосымша арнайы қызметтер қатарына ие.
Welcomе Software Technology компаниясы Open Plan жүйесін дайындады. Жеке жобаларды және бір уақытта бірнеше жобаларды корпоративті тұрпатта оңай басқаруға мүмкіндік береді.
Тағы бір өнім – Spider Project жобаларды басқарудың біріктірілген жүйесі. Ол негізделген және тексерілген
шешімдерді қабылдауға, аз шығын жұмсап, сапалы түрде жобаларды жылдам орындауға көмектеседі, сонымен қатар, әрқашанда жобаларды іске асыру жөніндегі толық және әртүрлі ақпараттарды иеленеді. Гант диаграммасы,
кестелері және гистограммалары, желілік және ұйымдық диаграммалар, мүмкін болатын барлық кестелер пайдаланушыларға жобаны жан-жақты тек саралауға ғана емес, сонымен қатар жоба туралы кез келген ақпаратты сапалы
түрде ұсынуға мүмкіндік береді.
Әрине, ЖБ-ға арналған компьютерлік бағдарламалар нарығында ұсыныстар өте көп. Әлемде бұл нарықты қадағалап отырған Gartner Group компаниясының мәліметтері бойынша, бүгінгі күні, 30 аса ірі тасымалдаушылар өз шешімдерін ұсынады.
12.2 Жобаларды басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы қалай таңдау керек?
Өз қызметінде жобаларды басқаруды пайдалану туралы шешім қабылдаған компания басшысы үшін ЖБ айТадалан бадарламалы жасатама жоба
мағында бағдарламалық жасақтаманы таңдау мәселесі
міндетті түрде туындайды.
тобыны талаптарын анааттандыруды
Мұндай таңдау компанияның келесі факторларына
және компаниядаы жобаларды басаруды
тәуелді:
тиімді дерістерін толы және сапалы
- жобалар ауқымына;
- жобалар санына;
олдауды амтамасыз етуі те маызды.
- жоба тобының санына және оны бөлуге;
- жобаларды басқарудың ақпараттық инфрақұрылымына шығындалатын қаржыларға.
Gartner Group компаниясы 2011 жылы
тапсырыс берушінің мүмкіндігіне сәйкес
Promising
Positive
инвестиция мөлшеріне байланысты жеңіл,
Strong Positive
Atlantic Global
AtTask
орташа және қиын шешімдерге бөліп,
Augeo
Daptiv
BMC Software
бағдарламалық өнімдерді дайындайтын ЖБ
Automation Centre
Innotas
CA
Cardinis
компанияларын жіктеді.
Instantis
Technologies
Clarizen
иын шешім (Аса жағымды, Strong PosMicrosoft
Compuware
EPM Live
Powersteering
itive)
жобаларды басқарудың корпоративті
HP
Genius Inside
Oracle
жүйесі бар ірі компанияларға арналған.
One2Team
Planisware
One point
Компания қызметіне мұндай өнімдерді
Project Invision
Planview
ендіру – 3 жылдан кем емес уақытты алады
Project Onjects
SAP
Айтарлықтай инвестиция талап етіледі.
Project.net
Sciforma
Semantic Space
Орташа шешім (Жағымды, Positive) –
Tenrox
жеке жобаларға да, ЖБ пайдаланатын ірі
Gartner
VCS Online
компанияларға да арналған, бірақ әмбебап
қызметтерімен біріктірілмеген.
45 сурет. Жобаларды басқару жүйесіндегі аса таңдамалы шешімдер
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Мұндай өнімдерді компания қызметіне енгізу мерзімі:
Блт – бл жобаларды басару жйесіні
1-3 жыл. Сонымен қатар, енгізу бюджеті ірі шешімдегі
инвестиция шамасы ретінде болуы мүмкін.
болашаы ана емес, бгінгі кнні аыла
Жеіл
шешімдер
(келешекті,
Promising)
онымды шешімі. Жобаларды басаруды
бірнеше адамнан бастап 100 дейін менеджерлері бар
компанияларға есептелген. Жеңіл шешімдерді нақты
блтты шешімі жаын арада стемдік
жобалық басқаруы жоқ компанияларға енгізу жобаланған.
рады.
Бұл аса бюджетті өнімдер.
Жеңіл шешімдер басшылардың жобаларды басқару
жүйесін енгізу мақаттары мен нәтижелерін қалыптастыруға қиналған жағдайда таңдау ұсынылады.
ЖБ бадарламалы німдерді даму трендтарыны бірі – блтты технологиялар екенін айта кеткен жн.
Бұлт барлық сегмент жобаларын басқарудың әлемдік нарығын толтырды. Жоғары жылдамдық, мобилділік, төменгі
баға, қарапайым бірігу және ең бастысы ғаламат үміт оларды нарықтағы көшбасшы жасап отыр.
Ұжымдық жұмысқа арналған әдеттегі жүйеге қарағанда мұндай шешім үлкен үмітпен, мобилді қолжетімділікпен
және үздік құралдармен, сонымен қатар төмен құнмен түсіндіріледі.
ЖБ аймағындағы шешімдерді дайындаумен айналысатын компаниялардың барлығы бұлтты жүйеге ауысып
жатыр.
Жобаларды басқару жүйесінің көптеген пайдаланушылары үшін жүйе ретінде желілік немесе ресурстық
жоспарлау – екінші орында, өйткені жоба бақылау нүктелері бойынша басқарылады, ал ең басты сәті – бұл жобадағы
коммуникация және құжаттар айналымы. Мұндай шешім үшін Gartner өнімдерге жеке сыныптар бөлген: Bamboo,
Basecamp, Central Desktop, Clarizen, Huddle, Hyper Office, Project Place, Wrike, Zoho Projects.
Жобаларды басаруа арналан бадарламалы жасатаманы тадау компания ызметіні ерекшелігіне
де тәуелді. Құрылыс компаниялары, IT-компаниялары, сыртқы және ішкі тұтынушыларға арналған қызмет көрсету
жобаларымен, жаңа өнімдерді нарыққа дайындау және шығару жөніндегі жобалармен айналысатын компаниялар
үшін арнайы шешім бар.
Әдеттегідей, ақпараттық жүйе таңдау кезінде қарастырылатын аса маңызды талаптар, бұл пайдаланушылық
интерфейсі, мәліметтерді басқару, жоспарлау тетігі, бірлескен жұмысты қамтамасыз ету. Егер барлық талаптар
компанияның қажеттілігін қанағаттандырса, онда аталған бағдарламалық өнімді тиімді жобаларды басқарудың
ақпараттық жүйенің элементі ретінде пайдалануға болады.
1. Пайдаланушылы интерфейс.
Бағдарламалық интерфейсті ақпараттарды енгізуге және қарастыруға көмектесетін ерекшеліктерді белгілеуге
болады: экрандық нысанды ұйымдастыру икемділігі, көмек жүйесінің қолжетімділігі, редакциялаудың қолайлы
құралы, шеберлер мен үлгілердің болуы.
Бағдарламалық құралдарды игерудің қарапайымдылық тұрғысынан пайдаланушылық интерфейсті
қарастыруға болады, яғни зерделеудің жеңілдігі, пайдалану жеңілдігі, макростар жүйесінің болуы (формула), оқыту
бағдарламасының мәнмәтіндік іздеу жүйесі.
2. Мәліметтерді басару.
Компанияда жүйелер саны көп болса, басқару кезінде ақпараттар көлемі айтарлықтай ұлғаяды. Ақпараттардың
әртүрлі қайнар көздерінің қолжетімділігіне қажеттілік туындайды. Мұндай қызметте бағдарламалық өнім болуы
тиіс. Бірақ, бұл жағдайда, пайдаланушының өз тәжірибесі мен біліміне сәйкес ақпараттарды топтастыруға
мүмкіндік беретін ақпараттар қозғалысының сенімді жүйесін құру мүмкіндігінің болуы маңызды. Сонымен қатар, БЖ
аналитикалық есептердің әр түрлерін ұсынатындығы маңызды.
Бағдарламалық жасақтамаға ақпараттардың орталықтандырылған жаңарту және оларды сақтау қауіпсіздігі
қызметтерінен тұратын ақпараттардың жүйелерін қалыптастыруға әсер ететін әкімшілендіру жүйесі кіруі қажет.
Әкімші жеке пайдаланушылар ақпараттарындағы қажеттілікті анықтауы және олардың талап етуі бойынша ақпараттық
тұжырым, сұранымдарды қалыптастыру, электронды кестелер, ұсыныстар және есептердің үлгілерін құруы тиіс.
Ақпараттарды ұсыну қолайлы болуы тиіс, мысалы, графикалық түрде.
Көптеген бағдарламалық өнімдерді әртүрлі белгілері бойынша ақпараттарды біріктіруге мүмкіндік береді. Мұндай
қызметті алаңның алуан түрлілігі арқылы қолдана аламыз (мәтінді, сандық ақпарат, жазуға арналған алаң және
Ескертпелер үшін
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т.б.). Аталған алаңдардағы ақпараттар сұрыпталуы, сүзгіленуі, топталуы мүмкін. Ақпараттарды біріктіру мүмкіндігі
есептерді жазу және ақпараттар арқылы жұмыс жылдамдығын арттыру аса құнды болып табылады.
3. Жоспарлау тәсілдері.
Бағдарламалық өнімді таңдау кезінде жоспарлау кезінде ұсынылған мүмкіндіктерге көңіл аударған жөн. Кемінде
мыналар қосылады: жоба жұмыс аймағын құру, ЖИҚ-құрылымдарын суреттеу, жұмыстарды орындаудың әртүрлі
күнтізбесін суреттеу, ресурстар бойынша ақпараттарды енгізу және сақтау, уақытша кестелерді және жұмысшы
сметасын, ресурстарды және құн көрсеткіштерін бөлу кестелерін суреттеу, ресурстық жоспарлау, жоба бюджетінің
есебі, жұмысқа шығындалған уақытты есептеу (уақытша кестелер), жұмыс мәртебесі туралы және күнтізбелік
жоспарларды қайта қарау ақпараттары, нақты шығындарды енгізу, жұмысты атқару құнын есептеу. Мына мүмкіндіктер
қосымша болуы мүмкін: тәуекел аймағын анықтау, тәуекел көрсеткіштерін есептеу, тәуекелді жеңілдету бойынша
мүмкіндіктерді есептеу, тәуекелдің сыни тізбегін жоспарлау, бақылау әрекетін өзгерту.
Бағдарламалық жасақтаманы ұтымды таңдау үшін қандай ақпараттарды енгізу қажет, есептеу немесе ақпараттарды
пайдалану мүмкіндігі арқылы шығару мәселелерін ойлану қажет? Бағдарламалық құрал бизнес талаптарын
қанағаттандыра отырып, аталған мәліметтермен жұмыс жасай алады ма?
Онымен қоса, күнтізбелік жоспарларды дұрыс және тиімді құратындай бағдарламалық алгоритмді иелену
мүмкіндігінің жеткіліктілік екендігін бағалау қажет. Есептеуді қайталауға болады ма және ол жағдайда дұрыс нәтиже
алады ма? Берілген шектеу шегінен шықпау керек пе? Ресурстарды жоспарлау кестесі жұмыстарды орындау кестесіне
сәйкес келе ма? Жұмыс көлемін есептей отырып, жоба құнының есебі дұрыс болып табылады ма? Бұл мәселелер өте
маңызды болып табылады.
Бір жағынан, ЖБ-ң барлық танымал өнімдерінде сыни жолдардың дәстүрлі тәсілі және ресурстарды бөлудің жүйелі
алгоритмі пайдаланылады. Бірақ әрбір өндіруші негізгі мүмкіндікке қосымша пайдалы болып келетін немесе керісінше,
бағдарламалық өнімді төмендететін есептеудің негізгі екі үлгілері үшін өзінің жеке мүмкіндіктерін дайындады.
4. Бірлескен жмысты амтамасыз ету.
Web-технологиялармен қамтамасыз етілген ақпараттарға жетілдірілген мүмкіндік және пайдаланушылар
арасындағы кооперация жобаларды басқару үшін бағдарламалық жасақтаманы пайдалану тәсілін толығымен өзгертті.
Web-браузердің болуы және Internet арқылы жұмыс мүмкіндігі жобаларды басқару жүйесіне арналған біраз құндылық
болып табылады.
Бағдарламалық жабдықтарды таңдаумен айналысатын көптеген адамдар үшін Web-технологиялар жүйесімен
қатамасыз етілу БЖ-ны таңдаудың негізгі белгілер тізімінде бірінші орынға шықты. Web-пен қамтамасыз етілу жоспарлау
аймағындағы өте маңызды мүмкіндіктер тізімінде көшбасшылық бағдарды ұстауы тиіс. Бірақ, аталған белгіге мәжбүрлі
таңдау жасауға және жоспарлаудың мәнді қызметін немесе есептік мүмкіндіктерін елемеуге жол бермеу үшін аса көңіл
аударудың қажеті жоқ.
Жалпы, болашақта бағдарламалық шешімнің барлық артықшылықтары және кемшіліктерін қарастыруға аса назар
аудару керек және оған компания қойған барлық талаптарды таразылау қажет екен деп қорытындылауға болады. Т
үлгісі компанияға сәйкес келетін жобаларды басқарудың ақпараттық жүйесі қандай қызметке, құралдарға ие болу
керек екенін бағалауға мүмкіндік береді.
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ОРЫТЫНДЫ
Осы оқу-әдістемелік құрал оқырмандарды жобаларды басқарудың негіздерімен таныстыруға арналған. Негіздермен деп бекер айтпаймыз, өйткені, осы сала бойынша терең білімді үзіліссіз оқытуды мен жобалармен жұмыс тәжірибесін бірге ала жүріп қана алуға болады. Осылайша нағыз мамандар – жобалар менеджерлері туындайды.
Заманауи кезеңде әлем тәжірибесінде жобаларды басаруды тек жеке жобаны тиімді басқару үшін ғана қолданылмайды. Бәрінен бұрын ол басқарудың стандартты тәсілі, компанияны дамыту ралы болып табылады. Мұны
қалай түсінуге болады?
Кез келген компания, әдетте, табысты болуға ұмтылады, демек, компания өзгеруі, дамуы керек. Сондықтан да,
даму жолын жақсы ойластырып, есептеген ұзақ мерзімді стратегиясы бар компания бәсекеге қабілетті. Стратегия мақсатына немесе стратегиялық мақсатқа қол жеткізу үшін компания қандай да бір жобаларды жүзеге асыру туралы шешім
қабылдайды.
Мысалы, Х компаниясы өнімдерінің ірі аймақтық дистрибьютірі болғысы келетін компанияда мақсаттарға қол жеткізу үшін стратегияның бірнеше нұсқалары болуы мүмкін: жеке аймақтық желілерін дамыту, жұмыс жасап тұрған бәсекелес желіні сатып алу немесе Х компаниясымен айрықша дистрибьютрлік келісім-шарт жасау.
Егер жеке желіні дамыту стратегиясы таңдап алынса, аймақтық өкілдік ашу бағдарламасы қабылданады – бұл,
бірнеше жобалар, аймақтық жарнама компаниясын жүргізу және т.б. Егер жұмыс жасап тұрған аймақтық желіні сатып алу стратегиясы таңдалса, онда сатып алуға арналған сәйкесті нысан іздеу жобасы, сатып алу жобасы, ішкі қайта
құрылымдау жобасы, бірігу туралы хабарландыруға арналған жарнама компания жобасы және т.б. көзделеді.
Жобаларды жзеге асыра отырып, компания тадаан стратегия шеберінде ызмет етеді және стратегиялы масаттара ол жеткізеді, яни дамиды. Жобаларды басқару қаншалықты табысты жүзеге асса, компания
соншалықты жылдам және төмен шығындармен дамиды.
Компанияның стратегиясын іске асыру бір ғана емес, бірқатар жобалардың орындалуын көздейтіні түсінікті. Тұжырымдамалық жобалардың мұндай кешені портфель деп аталады. Егер кейбір жобалар өзара бір мақсатпен байланысты болса, онда олар бадарламалара біріктіріледі. Өзгеше айтқанда, компания, даму кезінде стратегиялы
масатты бадара алып жобаларды, бадарламаларды және портфелдерді іске асырады. Мұндай жағдайда
жобаларды басқару туралы емес, жобалы басару туралы айтылуы керек.
Жобалық басқару – жобаларды басқарумен салыстыратын болсақ, ол әлдеқайда ауқымды түсінік. Ол жобаларды басқарумен қатар, бағдарламаларды және портфелдерді басқарудан тұрады. Еске саламыз, жоба – бл бірегей
өнімдерді, қызметтерді немесе нәтижелерді құруға арналған уақытша кәсіпорын. Бадарлама – бл жобаларды жеке-жеке жүзеге асырғанда қол жеткізуге болмайтын артықшылықтарды алу мақсатында тиімді, үйлесімді басқаруға біріккен бірнеше бір-бірімен байланысты жобалар.
Портфель – бл бір-бірімен байланысуы міндетті емес,
бірақ стратегиялық мақсатқа қол жету үшін біріккен жобалардың және/немесе бағдарламалардың жиынтығы.
Бағдарлама болып, мысалы, 2015-2019 жж. арналған Қазақстан Республикасының индустриалды дамуының мемлекеттік бағдарламасы табылады. Ал портфель – мемлекет қаржыландыратын инновациялық жобалар кіретін
Қазақстанның индустриализациялау картасы.
Бағдарламаны басқару оған кіретін жобалар арасындағы ұйым ресурстарын неғұрлым оңтайлы бөлуге мүмкіндік береді. Портфелді басқару жобалар және портфельдік ішкі бағдарламалар арасындағы артықшылықтарды белгілеуді, компания үшін аса өзектілерін іске асыру үшін іріктеуді, тәуекелдердің теңгермесін көздейді.
Әрине, компанияда жобаларды басқару машықтары уақыт өте келе жобаларды кемелдену дегейіне өту шамасына сәйкес нығаяды. Мұндай деңгей – бесеу. Олардың әрбірінің белгілі бір сипаттамалық жиынтығы бар.
0 кемелдену дегейі. Жобаларды басқарудың нысандандырылған үдерістері жоқ, жобаларды басқару
Жобаларды және бадарламаларды
бойынша құралдар пайдаланылмайды.
басаруда «нәрселерді дрыс жасауа»
1 кемелдену дегейі. Компанияда жобаларды
басқарудың
тек негізгі және кейбір үдерістері нысанназар аударылса, онда портфельдерді
дандырылған. Пайдаланушылар жобаларды басқарубасару «дрыс нәрселерді жасауа»
дың бағдарламалық өнімдерінің жеке нұсқасын пайданазар аударады.
ланады.
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2 кемелдену дегейі. Компанияда жобалардың бағдарламаларды басқару жүйесі жұмыс жасайды. Жобаларда
ұжымдық жұмысқа арналған құралдар бар, бірақ әртүрлі тапсырмаларда әртүрлі құралдар жиі пайдаланылады, бірақ
олар біріктірілмеген.
3 кемелдену дегейі. Жобаларды басқарудың барлық үдерістері сипатталған, жобалардың портфелдерін оңтайландырудың ресми рәсімі бар, яғни жобаларды жіберуге таңдау тәртібі нысандандырылған. Орталықтандырылған
басқару екпінімен жобаларды басқарудың бірнеше түрлі
жүйесі пайдаланылады.
Жобаларды табысты басару бәсекелестік
4 кемелдену дегейі. Бизнес-мақсаттар бойынша
кресте компания табысын амтамасыз
басқару және ресурстарды жүктеуді оңтайландыру рәсімі
пайдаланылады. Компанияда жобаларды басқарудың
ететін маызды фактор болып табылады.
бірнеше жүйесі пайдаланылады, барлық құралдар барлық қызметкерлерге қолжетімді.
5 кемелдену дегейі. Жобаларды басқару және жобалар портфелін оңтайландыру рәсімдері компанияның барлық бизнесін (жұмысын) қамтиды. Барлық мақсаттар мен қажеттіліктерге жобаларды басқарудың бір біріктірілген жүйесі пайдаланылады.
Кемелденудің кезекті деңгейіне компанияның қол жеткізуі оның дамуын растайтын бірден-бір фактісі болып табылады. Компанияның жобалық кемелдену деңгейі жоғары болған сайын, өзіндік даму жобаларын жүзеге асыру кәсібилігі
де арта түседі.
Осылайша, йымдастырушылы згерістерді тек жобалар арылы тиімді жзеге асыру ммкін екенін, жобалар стратегиялы масатты бейнесі болу ажеттігін айта кеткен жн. Стратегиялық өзгеріс портфельге түзету енгізуі мүмкін. Жобалық тәсілдеме ұйым қызметінің айқындылығын, басқарушылығын және өміршеңдігін қамтамасыз етеді.
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ГЛОССАРИЙ
1. Аятау дерістер тобы. Жобаны немесе оның фазасын ресми түрде жабу мақсатында барлық үдерістер топтарының жұмыстарын аяқтау үшін орындалатын үдерістер.
2. Баылау оиа. Жобаның маңызды сәті немесе оқиғасы.
3. Бастамалау дерістер тобы. Жоба не фаза басталуына келісім алу арқылы жаңа жобаны анықтау немесе жүзеге асырылып жатқан жобаның жаңа фазасын анықтау үшін қолданылатын үдерістер.
4. Бюджет. Жобаның, иерархиялық жұмыстар құрылымының әр компонентінің немесе әр жұмыстың мақұлданған
бағалауы.
5. Гант диаграммасы. Жұмыстар вертикальді осьте, даталар горизонтальді осьте, жұмыстар ұзақтығы бастау
және аяқтау даталарына сәйкес горизонтальді жолақ түрінде көрсетілген кестеге қатысты сызықтық диаграмма.
6. Декомпозиция. Жобаның әкелетін нәтижелері мен мазмұнын ұсақ және басқарылатын элементтерге бөлектеу
әдісі.
7. Жетекші. Жобаға қолдау көрсетіп, ресурспен қамтамасыз ететін, оның табысты болуына жауап беретін тұлға
(немесе тұлғалар тобы).
8. Жоба. бірегей өнім, қызмет немесе нәтижені жасауға бағытталған уақытша кәсіпорын.
9. Жобаны адами ресурстарын басару. Жоба тобының жұмысын ұйымдастыру, басқару мен оған жетекшілік
ету үдерістерін қамтиды.
10. Жобаны басару. Жобаға қойылған талаптарды қанағаттандыру мақсатындағы жоба жұмыстарына қолданылатын білім, дағды, әдістер мен құралдар жиынтығы.
11. Жобаны басаруды апаратты жйесі. Жобаны басқару үдерістерінің нәтижелерін жинау, біріктіру мен
тарату үшін қолданылатын әдістер мен құралдардан тұратын ақпараттық жүйе. Жобаны басқарудың ақпараттық жүйесі
жобаның басталуынан аяғына дейінгі барлық үдерістерді қолдау үшін қолданыла отырып, қол аспаптармен қатар автоматтандырылған жүйелерді қамтиды.
12. Жобаны басару жоспары. Жоба қалай орындалатынын, оның жұмыстарының орындалуын қадағалау мен
бақылау қалай жүзеге асырылатындығын сипаттайтын құжат.
13. Жобаны бастамалау. Жобаны қуаттаумен аяқталуы мүмкін үдерісті бастау.
14. Жобаны басару офисі (кесесі) (ЖБО). Жобаны басқару үдерістерін стандарттайтын және ресурстармен,
әдістемемен, әдіс, құралдармен алмасуға мүмкіндік беретін ұйымдық құрылым.
15. Жоба жарысын ру. Жобаның бар екенін ресми түрде қуаттайтын және ұйым ресурстарын жоба жұмыстарында пайдалануға жоба жетекшісіне өкілеттік беретін құжатты жасау үдерісі.
16. Жоба жмыстарын адаалау мен баылау. Жоба жоспарында анықталған жобаны орындау мақсаттарына
қол жеткізу үшін жобаның орындалуы жөніндегі есептемені қадағалау, тексеру мен жүргізу үдерісі.
17. Жоба кестесі. Жоспарланған мерзімдерімен, ұзақтығымен, негізгі кезеңдерімен және ресурстарымен бірбірімен байланысты жұмыстарды көрсететін кесте үлгісі.
18. Жобаны коммуникацияларын басару. Жобаның ақпаратын тиісті уақытта жоспарлау, жинау, тарату,
сақтау, алу, бақылау мен қадағалау және ең соңында оны мұрағаттау/ жою үдерістерін қосады.
19. Жоба мазмны. Белгіленген қасиеттер мен функциялары бар өнім, қызмет пен нәтиже алу үшін қажетті жұмыстар.
20. Жоба мазмнын басару. Жобаның табысты орындалуы үшін қажетті барлық жұмысты қамту үшін керекті
үдерістерді қосады.
21. Жобаны мерзімін басару. Жобаның тиісті уақытта орындалуын қамтамасыз ететін үдерістерді қамтиды.
22. Жоба менеджері (ЖМ). Жобаға жауапты ұйым атынан тағайындалған жоба тобын басқаратын және жоба мақсатының қол жеткізілуіне жауап беретін тұлға.
23. Жобаны немесе фазаны аятау. Жобаны немесе фазаны ресми түрде жабу мақсатында жобаны басқарудың
барлық үдерістер тобының жұмыстарын аяқтау үдерісі.
24. Жоба сапасын басару. Сапа саласындағы саясатты анықтайтын және жобаның орындалуы арқылы қанағаттандырылуы тиіс қажеттіліктер қанағаттандырылуы үшін жауапкершілік сферасы мен мақсатын тиімді бөлу үдерістері
мен іс-әрекеттерін қамтиды.
25. Жобаны сатып алуларын басару. Жобаны жүзеге асыру үшін қажетті өнімдерді, қызметтерді сатып алу
үдерістерін қамтиды.
26. Жобаны мірлік циклі. Жобаның басынан аяғына дейінгі сатылар жиынтығы.
27. Жмыстар пакеті. Жұмыстардық иерархиялық құрылымының ең төменгі деңгейінде орналасқан, құны мен
ұзақтығын бағалау мен басқаруға мүмкіндік беретін жұмыс элементі.
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28. Жоба тобы. Жобаның алдына қойылған мақсатқа қол жеткізудегі жобаның жұмыстарын орындауда жобаның
жетекшісін қолдайтын тұлғалар тобы.
29. Жоба тобын басару. Жобаның орындалуын оңтайландыру мақсатында жоба тобының қызметін қадағалау,
кері байланысты қамтамасыз ету, мәселелерді шешу мен топтағы өзгерістерді басқаруды қадағалау үдерісі.
30. Жоспарлау дерістер тобы. Жобаның мақсатына қол жеткізу үшін жұмыстардың мазмұнын анықтау, мақсаттарды нақтылау мен іс-әрекеттер бағытын айқындау үшін қажетті үдерістер.
31. Жоба тәуекелдерін басару. Жобаның тәуекелдерін басқаруды жоспарлау, тәуекелдерді анықтау, талдау,
оларға жауап қайтаруды жоспарлау мен қадағалауды жүзеге асырумен байланысты үдерістер.
32. Жобаны нын басару. Мақұлданған бюджет шеңберінде жобаны жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін
бюджетті жасау, жоспарлау мен бағалауды, қаржыландыруды және құнды басқару мен қадағалауды қамтиды.
33. Жзеге асыру дерістер тобы. Спецификацияларға сай келу мақсатында жобаны басқару жоспарындағы
жұмыстарды орындау үшін қолданылатын үдерістер.
34. Жмыстарды иерархиялы рылымы (ЖИ). Жобаның алдына қойылған мақсаттарға жету үшін және қажетті нәтижелерді қамтамасыз ету үшін жоба тобымен орындалатын жұмыстардың мазмұнын толық түрде иерархиялық декомпозициялау.
35. Жмыстарды нын баалау. Құнының барлық түрі мен компоненттерін қосқанда жұмысты орындауға және
аяқтауға қажетті барлық ресуртардың құнын қамтитын кесте құру жұмыстарының жорамалданған құны.
36. Жмыстарды ресурстарын баалау. Әр жұмысты орындауға қажетті материалдар, адам ресурстары,
құрал-жабдықтар типі мен санын бағалау үдерісі.
37. Жмыстар затыын баалау. Ресурстар бағалауын ескере отырып, жекелеген жұмыстарды аяқтауға қажетті жұмыс кезеңдерінің санын бағалау үдерісі.
38. Кестені баылау. Жобаның ілгерімдерін тіркелімді көкейлесті ету мен жобаның негізгі кестесінің жоспарға сай
келтіру мақсатында жобаның жұмыстарының ахуалын қадағалау үдерісі.
39. Кестені басару жоспары. Кестені құру, қадағалау мен оны бақылау бойынша критерийлер мен іс-әрекеттерді тағайындайтын жобаны басқару жоспарының компоненті.
40. Кесте ру. Жоба кестесінің үлгісін құру мақсатында жұмыстардың бірізділігін, ұзақтығын, ресурстарға деген
қажеттіліктері мен күнтізбенің шектеулерін талдау үдерісі.
41. Кесте мәліметтері. Кестені сипаттау мен қадағалауға арналған ақпарат жиынтығы.
42. Кіру. Белгілі бір үдерістің бастамасында қажет болатын жобаға сыртқы не ішкі болып келетін элемент. Өткен
үдерістің шығу элементі болуы мүмкін.
43. адаалау мен баылау дерістер тобы. Жобаның орындалу барысын қадағалауға, талдауға және реттеуге;
жоспарға өзгерістер енгізуді қажет ететін саланы анықтауға; тиісті өзгерістерді бастамалауға қажетті үдерістер.
44. нды баылау. Жобаның құнын тіркелімді көкейлесті ету мен жобаның құны бойынша негізгі жоспардың өзгерістерін басқару үшін жоба ахуалын қадағалау үдерісі.
45. нды басару жоспары. Жоба құнын жоспарлау, құрылымдау мен қадағалау әдістерін сипаттайтын жобаны
немесе бағдарламаны басқару жоспарының компоненті.
46. Мазмнды басару жоспары. Жобаның мазмұны қалай анықталатынын, құрылатынын, бақыланатынын, қадағаланатынын және тексерілетінін сипаттайтын жобаны немесе бағдарламаны басқару жоспарының компоненті.
47. Мдделі тарап – жобаның кез келген аспектісіне өз әсерін тигізе алатын, өзіндік қызуғышылығы бар тұлға,
тұлғалар тобы немесе ұйым.
48. Мдделі тлаларды анытау. Жобаның жұмыстары, нәтижесі немесе жоба жөніндегі шешім жағымды немесе теріс әсерін тигізе алатын адамдар, топтар мен ұйымдарды анықтау; сонымен қатар олардың қызығушылықтары, өзара байланыстары, жобаның табысты болуына тигізетін ықпалы мен әсері жөнінде маңызды ақпаратты талдау
мен құжаттау үдерісі.
49. Мдделі тлалар тізілімі. Жобаның мүдделі тұлғаларының анықтамасын, бағалауы мен жіктелімін қамтитын
жоба құжаты.
50. Негізгі жоспар. Жұмыс өнімінің мақұлданған болжамасы, бұл тек өзгерістер бақылауының ресми процедуралары көмегімен өзгертіледі және ол салыстыру үшін негіз ретінде қолданылады.
51. ¡нім. Сандық түрде көрсетіле алатын және соңғы нәтижелі объект те, компонент те бола алатын өндірілетін
өнім. Материалдық қаражаттар мен тауарлар бұл ұғымға қосалқы сөздер бола алады.
52. Ресурс. Мамандандырылған қызметкерлер, құрал-жабдық, көрсетілетін қызметтер, жұмсалатын материалдар, шикізат, материалдық қаражаттар, бюджет немесе ақша қаражаттары.
53. Роль мен жауапкершілік алыптамасы, (Ж). Өнімді өндіруден бастап оның алып келетін нәтижелеріне дейінгі кезеңдегі өнімге деген талаптарды байланыстыратын кесте.
54. Сапаны баылау. Қажетті өзгерістерді енгізу бойынша ұсыныстар беру үшін сапа саласындағы іс-әрекеттер
нәтижесін қадағалау мен құжаттау үдерісі.
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55. Сыни жол. Жобаны жүзеге асыруға кететін жалпы уақытты барынша азайту мақсатымен мүмкіндігінше ең
қысқа уақытта аяқтауға тиіс болатын түйінді жұмыстардың жиынтығы.
56. Тапсырыс беруші. Жобаны жүзеге асыру нәтижесінде алынатын өнімге, қызметке немесе нәтижеге қаржы
төлейтін тұлға (тұлғалар) немесе ұйым (ұйымдар). Тапсырыс берушілер жобаны орындайтын ұйымға қатысты сыртқы
немесе ішкі болуы мүмкін.
57. Тәуекел. Орын алуы жоба мақсатына теріс немесе жағымды әсер ететін анықталмаған жағдай немесе шарт.
58. Тәуекелдерді анытау. Жобаға әсер етуі мүмкін тәуекелдер тізімін анықтау және олардың сипаттамаларын
құжаттау үдерісі.
59. Тәуекелді айта баалау. Жаңа тәуекелдерді анықтау, ағымдағы тәуекелдерді қайта бағалау және ескірген
тәуекелдерді қадағалауды аяқтау.
60. Тәуекелдерді санды талдау. Жобаның мақсатына анықталған тәуекелдердің сандық әсер етуін сипаттайтын
үдеріс.
61. Тәуекелдерді сапалы талдау. Тәуекелдердің тигізетін әсері мен пайда болу ықтималдығын бағалау мен салыстыру арқылы оларды ары қарай талдау мен оларға қатысты белгілі бір іс-әрекеттерді ұйымдастыру үшін тәуекелдерге басымдылық беру үдерісі.
62. Тәуекелді табыстау. Жобаның тобы қауіптің барлық салдарын, оған жауап қайтарудағы жауапкершілікті
қосқанда тәуекелді үшінші бір жаққа табыстайтын тәуекелге жауап қайтару стратегиясы.
63. йым дерістеріні активі. Жобаны жүзеге асыратын ұйымға тән жоспарлар, үдерістер, саясат, процедуралар мен білім жиынтығы.
64. деріс. Бір немесе бірнеше кіру элементтері, бір немесе бірнеше шығу элементтеріне айналатын соңғы нәтижені алуға бағытталған іс-әрекеттердің жүйелік дәйектілігі.
65. Шыу. Үдеріс нятижесінде пайда болған өнім, нәтиже немесе қызмет. Кейінгі орындалатын үдеріске кіру элементі болуы мүмкін.
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ОСЫМШАЛАР
1 Тәжірибелік бизнес-кейстар
А бизнес-кейсі
Жобадаы мдделі тлалар
Сіз «Бір аптаға азық-түлік сатып алу» жобасын іске асыруға дайындалып жүрсіз. Бұл жобаға мүдделі тұлғалар тізімі
өте көп болуы мүмкін. Бұл тізім Сіздің отбасы мүшелерімен ғана шектелмейді. Сөз жоқ, олардың мүдделерін есепке
алу қажет. Тізімге Сіздің жұмыс берушіңіз де кіреді, өйткені сатып алынатын тауарлар ассортименті, өнімдердің ассортиментін белгілейтін дүкен иесі және тіпті қандай да бір тауардың сатылымына лицензия беретін және дүкен жұмысын
заңды түрде анықтайтын жергілікті билік те Сіздің жалақыңызға тікелей тәуелді болып келеді. Қалада өткізілетін барлық
жеңілдіктерді біліп жүретін көршіңіз де ақпараттардың қайнар көзі ретінде мүдделі тарап болуы мүмкін.
Мүдделі тараптардың бір бөлігі жоспарлауға қатыспайды, бірақ олардың мүдделерін де есепке алу керек. Мысалы,
жақын маңдағы дүкен жұмысының уақыты, немесе кейбір азық-түліктер ол жерден табылмайды – мысалы, жергілікті
билік, оның иесіне жас ет сатуға рұқсат берілмеген. Жұмыс берушіге Сіздің жалақыңызды көтеруге сендіруіңіз де әсер
етуі мүмкін. Қалған мүдделі тараптар жоба қатысушылары болып табылады да, олардың қажеттілігін талқылауға (проблемаларды саралау), тізім жасауға (мақсаттар қою), басымдылықтар беруге (бір бөтелке сыра – қалаулы, бірақ тізімдегі міндеттілердің қатарында емес), отбасы бюджетіндегі қаражаттарды есептеуге, уақытты анықтауға, жету бағдарын және өзге де қосымша факторларға біраз уақытты кетіресіз.
Тапсырма: кейсте көрсетілмегендерді қосып, аталған жобаға мүдделі тұлғалар тізімін жасау және олардың жобаға
әсерін анықтау.
Б бизнес-кейсі
Жоба кестесін дайындау әдістемесіні тәжірибесі
Өзімнің тәжірибемдегі алғашқы «ереже бойынша» құрылған кесте кейін бірнеше рет құпталды. Ол кезде мен кәсіпорындарды басқаруға арналған ақпараттық жүйені құрумен және енгізумен айналыстым. «2000 проблемасына» байланысты шектелген уақытта бағдарламалық жасақтама жиынтығын ауыстыру, ақпараттар базасын конверсиялау және
т.б. болатын.
Ол кезде әртүрлі бөлімдерде біздің ақпараттық жүйені пайдаланушылар саны өте көп болды. Құжаттарды өңдеу аумаққа
байланысты бизнес үдерістерге бөлінген болатын. Ақырында, төлем тапсырмаларын өңдеудің бірыңғай жүйесінен бастап,
өнім құнынан берешектерге дейін кәсіпорын басшысына жедел есеп бере алатын корпоративтік сайтпен аяқталды.
Ол кезде менің жобаларды басқару әдістемесімен таныс болғаныма бір айға жуық уақыт болатын, бірақ кесте бойынша аса қатаң және белгісіз міндеттер әлі берілмеген еді. Жұмыс кестесін «жалпыға ортақ қабылданған» әдіспен құру
талпыныстарым жобаның белгіленген мерзімінен шықпауға мүмкіндік бермеді. Ешбір қағаз, қарындаш та, бағдарламалы компьютерде көмектесе алмады. Бәрібір ештеңе шықпағасын, бір күні мен ой-пікірлер мен әдеттерді ұмытып,
аяусыз технологияға берілуге кірістім.
Алғашқы кезде, технологияға сәйкес қадам жасаған сайын нәтижеден алыстаған сияқты болды. Менің де осы «бюрократиялық кәсіптен» бас тартқым келген, бірақ менде басқа жол жоқ болатын… Әдістеме бойынша құрылған кесте,
берілген уақыттан аспауыма мүмкіндік бермеді. Бірақ, мен қандай жұмыстарды уақытында бітіруге мүмкін емес екендігін дәл білдім – бұл нақты жұмыстардың сыни жолдары болатын. Мен әдістемелік өзгерістер енгіздім, адамдарды, басымдылықтарды қайта бөлдім – сыни жолдағы жұмыстар өзгерді, олармен бірге барлық өткелдердің ұзақтығы өзгерді.
Біз базаларды конвертациялау жылдамдығын сынақтан өткіздік, үдерістерді параллелдендірдік, бағдарламаның барлық байланыстарын мұқият қадағалауы бізді жоспарлы мақсатқа алып келді. Ақырында, жұмыс кестесі жасалып, орындаушыларды бөлдік. Жалпы жиналыста әрбір қызметкер жұмыс жоспарын, кестесін, сонымен қатар кімнен «старт» дабылын алатынын және басқа да нұсқаулар алды. Одан кейін тек сыйыну ғана қалды ;-)…
Нәтижесінде, жобамыз табысты аяқталды, осыдан кейін технологияға күмән тумайды және «оғаш жол» орынды болып табылады. Бұл оқиға Сізге әдістемені қолданудан жағымды тәжірибе алуға көмегін тидіретініне сенемін.
Тапсырма: кесте жасау кезінде автордың қолданған үдерістерін анықтау.
В бизнес-кейсі
Жоба кестесін ру
Басылымның бас редакторына өзекті үрдістер тақырыбында тұсаукесер жасау керек. Дайындалу сатысы сөйлеу
нобайынан тұрады, сонымен қатар, ассистент баспасөз парақшасын және слайдтарды дайындауы тиіс. Тыңдармандар үшін ақпараттық буклет дайындау және материалдарды жинау практикантқа тапсырылды. Тұсаукесер дайындау
бойынша жұмыс кестесі келесідей:
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27 шілдедегі Франкфурттағы тұсаукесер
Тапсырмалар
Негізгі мәселелер бойынша басылыммен келісу
Жұмылдырылатын қызметкерлермен жиналыс
Шекті талаптарды және техникалық мүмкіндіктерді тексеру (ассистент Вайзер ханым)
Жинақталған материалды тапсыру (практикант Фельнер мырза)
Сөз сөйлеуге дайындалу
Сөйлейтін сөзді жазып болу және қолжазбаны Фельнер мырзаға беру
Буклетті табыстау (Фельнер мырза)
Буклетті түзету
Баспасөз парақшасы және слайдтар
Буклетті тираждау (Фельнер мырза)
Тексеру
Тұсаукесер жасаушылармен қысқаша әңгіме (Вайзер ханым)
Тұсаукесер

Кні
29.06
30.06
01.07
06.07
07.07
13.07
20.07
22.07
23.07
23.07
24.07
24.07
27.07

Орындалуы

Тапсырма: қарапайым бағаналық диаграмма түрінде жоба кестесінің тұсаукесерін дайындау:
Тапсырмалар

Мерзімдер

Г бизнес-кейсі
Жоба тобыны тиімділігін баалау тестісі
1-адам. 40 сипаттаманың әрбірін 0-ден 4-ке дейін балл қойып бағалаңыз және ол бағаны қосымша жалғанған
Топтың тиімділігін бағалау кестесінің сәйкесті ұяшығына жазыңыз.
Балдың келесі межелігін пайдаланыңыз :
• 0 – сипаттама ешуақытта топқа сәйкес емес
• 1 – сирек сәйкес келеді
• 2 – жиі
• 3 – әдеттегідей
• 4 – әрқашан
1. Топ мүшелері жоба мақсатының жалпы көрінісіне ие, олар неліктен бірге жұмыс жасайтынын және олардан не
күтілетінін біледі
2. Топ мүшелері басшының көңіл-күйінен қорықпайды, өз ойларын және сезінулерін еркін айта алады
3. Топтың әрбір мүшесі көшбасшылар тарапынан өз үлесінің, сенімінің және құрметінің жеке бағалауын сезінеді
4. Топ келісім негізінде маңызды шешім шығарады және жеңіл мәміледен аулақ болады
5. Топ мүшелері ойлануға қажетті уақыт табады және оларды іске асырудың алдында шешімдерімен келіседі
6. Топ мүшелері жеке тұлғалардың күшті жақтарын, білімдерін және тәжірибелерін толығымен пайдаланады
7. Топ мүшелері қабылданған рәсімдерді тұрақты түрде жетілдіреді
8. Топ мүшелері бастамашылықты, инновациялық ой-өрісті және түпнұсқалық идеяларды қолдайды
9. Топ мүшелері жобаның тұжырымдамалық мақсатына сәйкес нәтижелерді бағалайды
10. Топ мүшелері жалпы жиналыстарға және пікірсайысқа белсенді қатысады
11. Топ мүшелері идея авторларының еңбектеріне емес, жұмыс жасайтын мақсаттарға мүдделі
12. Топтың әрбір мүшесі топқа қандай жеке үлесін қосу қажеттілігі күтілетінін біледі
13. Топ мүшелері жоспарлау және жұмысты қадағалау үшін тиімді құралдарды пайдаланады
14. Топ мүшелері ұтымды шешім табу үшін әртүрлі тәсілдерді пайдалануға ұмтылады
15. Топ сыртқы ортада өзгеруге байланысты тез және икемді түрде жауап береді
16. Топ мүшелері кеткен қателіктерді мойындайды және олардан сабақ алады
17. Топ нақты басымдылықтар мен мақсаттарға ие
18. Топ мүшелері ыждағатты түрде әріптестерінің пікірлерімен санасады
19. Топ мүшелері ашық сын пікірді сұрайды, алады және береді
20. Топ көшбасшысы тұрақты түрде топтың әрбір мүшесімен жұмыс нәтижелеріне жеке шолу жасайды
21. Анық және түсінікті рәсімдер топ мүшелерінің қызметтерінің жеңіл іске асырылуына мүмкіндік тудырады
22. Топ мүшелері жағдайдағы жеке көріністің әртүрлілігін сақтай отырып, «топтық ойлауға» жоламауға тырысады
23. Топ мүшелері бөлінген рольдерге және жауапкершілікке сәйкес әртүрлі қызметті атқарады
24. Топ мүшелері әріптестің тіке және қиын сұрағынан қашпайды
25. Топ мүшелері жұмыстың тапсырыс беруші үшін бірегейлілігін және қажеттілігін ұғынады
26. Топ мүшелері жеке және ұжымдық жұмыстарды атқару үшін барлық ақпарға ие
27. Топ мүшелері ашық және шын көңілмен өз пікірлерінде білдіреді
28. Топ мүшелері бірлескен жұмысты үйлестіру бойынша бастама көтереді
29. Топ тиімді жұмыс жасау үшін қажетті барлық ресурстарға ие
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30. Топ жаңа көзқарасы, идеясы, білімі бар адамның ұжымда пайда болуын жақтайды
31. Топ өз мүшелерінің ауыспалы қажеттіліктерін бағалайды және жауап береді
32. Топ мүшелері жеке және топтық табыстарға өзара қолдау көрсетеді, бағалайды және белгілейді
33. Топ мүшелері жұмыс сапасының жоғары деңгейі мен стандартарын қолдануға бағытталады
34. Топ мүшелері әріптестерінің жеке пікірін құрметтейді және өз ұстанымын ашық қорғайды
35. Топ мүшелері өзінің сол топта екеніне мақтанады және өзара қамқорлық көрсетеді
36. Топтың әрбір мүшесі жалпы нәтижелер алдында өз жауапкершілігін сезінеді
37. Топ жұмысты іске асыру алдындағы тәуекелдерді азайта отырып, берілген тапсырмаларды орындау мақсатында шешім қабылдайды
38. Топ мүшелері сыни бағалауды және өзін-өзі бағалауды көтермелейді
39. Топ мүшелері өзгерістерді топ үшін қалаулы деп санайды, өйткені олар қабылданған тәсіл басқаша ойлауға
мүмкіндік береді
40. Топ мүшелері өзінің өн бойына жеке жұмыс жасағанды және білімін жетілдіргенді көтермелейді
2-адам. 40 сипаттаманың әрбірінің бағасын кестенің сәйкесті «Топтың тиімділігін бағалау» ұяшығына жазыңыз.
Кестенің А-дан бастап Н-ға дейінгі әрбір бағанына балл көрсеткішін қосыңыздар.
А
1
9
17
25
33
Σ
1

A
B
C
D
E
F
G
H

В
2
10
18
26
34
Σ

C
3
11
19
27
35
Σ

D
4
12
20
28
36
Σ

E
5
13
21
29
37
Σ

F
6
14
22
30
38
Σ

G
7
15
23
31
39
Σ

Н
8
16
24
32
40
Σ

3-адам. Қорытынды балды «Топтың тиімділігін бағалау» кестесінің әрбір бағанына әр сегіз сегментті сызып топтың тиімділік
диаграммасын орналастырыңыз.
:
• A – мақсатты анық түсіну
• B – ашықтық
• C – бір-біріне сенімділік
• D – құзіреттілік бөлінісі
• E – тиімді ішкі рәсімдер
• F – өзіндік сапаға негізделген топтың артықшылығы
• G – икемділік және бейімділік
• H – үздіксіз жетілу және құзіреттіліктің ілгерлеуі
4-адам. Топтың тиімділік бағалау нәтижесіне шолу
• нәтижелерді талқылау және тиімділік туралы топтың келісілген пікірін дайындау
• жақсартуға қажетті 2-4 сипаттаманы таңдап алу
• таңдалған сипаттаманы жақсарту жоспарын дайындау.
5 6

10

11

15

16

20

Д бизнес-кейсі
Жобалы әбігерлену
«Проф-Рассылка» компания басшысының болашағы бар деп сенетін және стратегиялық маңызы бар деп есептейтін жобасы бар. Жоба мәні: әртүрлі қалалар бойынша клиент акциялары жөніндегі құнды жөнелтімдер. Ағымдағы сәтте жоба бойынша бизнес-үдерістер құрылмаған, нәтижесінде Тапсырыс берушіге төмен сападағы қызмет көрсетіледі
(мерзімдер /шағымдар).
Сіз – жоба менеджерісіз. Сіздің алдыңызда жобаның орташа айлық көлемін ұлғайта отырып, сапасын жаңа деңгейге көтеру міндеті тұр. Компанияда жеке логистика бөлімі, инженерлік зерттеме бөлімі, өндіріс және IT-бөлімдері бар.
Аталған бөлімдердің қызметкерлері өзінің ағымдағы жұмыстарынан бос емес.
Алға қойылған міндеттерді шешу үшін Сізге жұмыс тобы керек.
IT-жүйесін әзірлеуші – Даурен. Міндеті: жаңа бағытты есепке алып, мәліметтер базасын өңдеу бағдарламасына
түзету енгізу.
Әзірлеуші бұл жоба бойынша жұмыс жасауға уақытының жоқтығына сілтеме жасайды. Ол IT-бөлімінің басшысы
қойған басқа бағыттардың бар екендігін, жұмыстың көптілігін сөз етеді. Аталған жұмыс оған қызықты емес. Сіз ITбөлімінің басшысымен сөйлестіңіз, ол жәрдемдесуге уәде берді. Бірақ, Сіз Даурен өз жұмысының басымдылықтарын
өзі анықтайды деген ақпарға иесіз, қазіргі уақыттағы барлық көмегі «жаңа бағыт үшін уақыт тауып, жұмыс жасау керек»
деген сөзінде ғана.
Инженер – Василий. Міндеті: функционалды қаптаманы әзірлеу және оның өндірісі бойынша сметаны есептеу. Василий жұмыс жасауға дайын, бірақ клиентке дизайн маңызды, ал тұрақты жұмыс жасайтын дизайнер декретте, жаңа
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штаттық қызметкер жұмысқа шықпады. Тек тапсырыстары көп және дизайнды жедел жасай алмайтын штаттан тыс
қызметкер бар.
Логист – Арман. Міндеті: жоба логистикасын өзгерту және қала бойынша тасымалдау құнын есептеу. Қазіргі
уақытта негізгі клиент техникалық тапсырмасын үнемі өзгертеді, нәтижесінде келісілген мерзімді сақтау мүмкін емес.
Осыған байланысты – жеткізуді ұйымдастыруда үнемі іркілу бар (бос жүрістер, көліктің тоқтап қалуы). Осы жоба салдарынан көлік қызметін көрсететін тасымалдаушымен Арманның қарым-қатынасы төмен, былайша айтқанда, ол ашулы. Ол техникалық тапсырманың үнемі түзетуге ұшырауы – «Логистиканы ұйымдастырудағы Сіздің қателігіңіз және
біліксіздігіңіз» деп есептейді.
Өндіріс директоры. Өте жағымды күйде. Бірақ, өндірісте бекітіліп қойған жоспарлар және қаптамалар бар. Ол
жоспардағы тапсырыстарды орындауға түзетулер енгізу үшін нақты көлемді және мерзімді білгісі келеді. Өкінішке
орай, техникалық тапсырманың өзгеріске ұшырауынан және мекенжайлар мәліметтер базасындағы проблемалар себебінен мерзімдер мен міндеттер үнемі өзгеріп тұрады.
Компания басшысын үдеріске тарту әрдайым мүмкін емес, мүмкін болғанның өзінде ауық-ауық қатысулар ғана.
Проблемаларды қызметтік хаттар жазу, кездесулер өткізу, корпоративті электрондық пошталарға тапсырмалар жазу
сияқты нысандары табысты емес.
Алға қойылған міндет бойынша жұмыстарды уақытында және сапалы орындау жауапкершілігі әлі де Сіздің мойныңызда. Жоба компания үшін бейінді емес. Яғни өндірістік ресурстар шектелген (алаңдар, мамандар, технологиялар).
Тапсырма: Тиімді жұмыс тобын құру.
Сұрақтар:
1. Жобаның барлық кезеңінде қандай басқару шешімдерін қабылдау қажет?
2. Қандай келіссөздер және оны кімдермен жүргізуі керек?
3. Бөлім басшыларын үдеріске кірістірмес бұрын Клиенттермен және компания қызметкерлерімен келіссөздер кезеңінде не жасауға болады?
4. Тапсырыс берушінің ескертулерін жою үшін қандай бірлескен шешім қажет?
5. Топты қалай құру керек, онда қандай роль таңдау керек?
2 Сынақтамалар
1. йымдаы операциялы және жобалы ызметтерді айырмашылытарын белгілеіз:
А) бірегейлілік
В) ресурстардың шектеулігі
С) адамдар тобымен орындалуы
D) бақылануы
2. Компанияда операциялы және жобалы ызмет трлеріні стандартты блінуі андай?
А) операциялық – 50%; жобалық – 50%
В) операциялық – 80%; жобалық – 20%
С) операциялық – 30%; жобалық – 70%
D) операциялық – 90%; жобалық – 10%
3. Келтірілгендерді арасындаы айсысы жобаны білдіреді?
А) семестр ішіндегі студенттердің оқу сабақтары
В) офисте клиенттермен жұмыс істеу
С) фестиваль өткізу
D) нанханада нан пісіру
4. Жобаларды басару бойынша халыаралы стандартты крсетііз:
А) ИСО 14001
В) ИСО 50001
С) ИСО 31000
D) ИСО 21500
5. лемде ке танымал жобаларды басару бойынша стандарт - бл:
А) РМВОК
В) Р2М
С) ICB IPMA
D) V-Modell
6. Жоба дегеніміз не?
А) нәтижесінде мақсатқа қол жеткізілетін әрекеттердің бірегей жиынтығы
В) бірегей өнімдерді, қызметтерді немесе нәтижелерді құру үшін арналған уақытша кәсіпорын
С) арнайы адамдар тобымен орындалатын белгілі бір жұмыс түрлерін бірізді орындау
D) белгілі бір уақыт аралығында кезеңді қайталанатын белгілі бір жұмыстар
7. Жобаны ш шектеуіне не жатпайды?
А) мерзімдер
В) мазмұн (сапа)
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С) тәуекелдер
D) құны (бюджет)
8. Жобаларды басаруда жобаларды басару дерістері неше топа блінген?
А) 9
В) 4
С) 7
D) 5
9. Жоба менеджері шін дадыларды айсысы е маызды болып табылады?
А) келіссөздер жүргізу
В) ықпал көрсету
С) қарым-қатынас жасау
D) проблемаларды шешу
10. Жобаны басаруды мірлік цикліні ай сатысы кезінде жобаны Жарысы (тлжаты) әзірленеді?
А) жүзеге асыру
В) бастамалау
С) аяқтау
D) жоспарлау
11. Келтірілгендері арасындаы айсысы жобаны Жарысында (тлжатында) болуы тиіс?
А) жоба қатысушыларының тізімі
В) жобаның күтілетін нәтижелері
С) жоба мақсаттары
D) келтірілгендерің барлығы
12. Жоба мазмнын басаруды масаты андай?
А) жоспар жоба бойынша шешім қабылдауды жеңілдету үшін мазмұн бойынша базалық жоспарды сипаттайды
және құжаттайды
В) жоспар жобаның нәтижелерін неғұрлым ұсақ жұмыс бірліктеріне декомпозициялайды
С) жоспар мазмұнды әзірлеу және өзгерістерді басқару тәртібін сипаттайды
D) жоспар жобаның мазмұнын өзгертуді жүзеге асыру үшін мерзімдерді және құнын бағалауды жүргізу тәртібін
сипаттайды
13. Жоба атысушыларына жатпайды:
А) жоба өнімін тұтынушы
В) жобаға тапсырыс беруші
С) жоба менеджері
D) жоба жетекшісі
14. Декомпозиция әдісін пайдалану нәтижесінде не рылады?
А) жобаның жарғысы
В) жұмыстардың иерархиялық құрылымы
С) жоба тәуекелдерінің жүйесі
D) желілік диаграмма
15. Жобаны негізі не болып табылады?
А) фазалар
В) құжаттар
С) үдерістер
D) топ
16. Жобаны кім басарады?
А) жоба тобы
В) жобаға тапсырыс беруші
С) жоба менеджері
D) жоба жетекшісі
17. рбір жобаа дерісті андай топтары енгізілуі тиіс?
А) жоспарлау, орындалуы және аяқтау
В) бастамалау, жоспарлау және жүзеге асыру
С) бастамалау, жоспарлау, жүзеге асыру, мониторинг және басқару, аяқтау
D) жоспарлау, жүзеге асыру, мониторинг және басқару
18. МЫНАНЫ ОСПААНДА тменде келтірілгендерді барлыы жобаны сипаттайды:
А) уақытша
В) белгілі бір басы мен соңы бар
С) өзара байланысты қызмет
D) әрбір айда қайталанады
19. ай пікір дрыс емес?
А) жоба – бұл уақытша кәсіпорын
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В) декомпозиция қорытындысы бойынша жоба кестесі құрылады
С) жобаның үш шектеуіне жобаның құны жатады
D) жобаның өмірлік циклі – жобаның пайда болу сәті мен оның жабылу сәті арасындағы кезең
20. Менеджер жаа бадарламалы німді ру бойынша жобаны жргізеді. Жоба жетекшісі жобаны 1
ыркйекке дейін аятау ажеттігін хабарлады. Компания німді ыркйек айыны соында сауда крмесінде сынуды жоспарлауда, сондытан жобаны уаытында аятау ажет. Сонымен бірге, жетекші жобаны
бюджеті 850 мы тегені райтынын, ал оны арттыру шін Тапсырыс берушіні арнайы шешімін абылдауды талап етілетінін айтты. Менеджер жобаны белгіленген мерзім мен бюджет шеберінде орындауа
міндетті. Бл жобаны басты шектеуі не болып табылады?
А) бюджет
В) мазмұны
С) мерзімдері
D) сапасы
21. Жмыстарды блек трлері шін топ мшелеріні жауапкершілігін андай жатта бекіту сынылады?
А) роль мен жауапкершілік қалыптамасында
В) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымында
С) жоба жарғысында
D) Гант графигінде
22. Жобаны натыланан кестесін және бюджетін әзірлеу шін андай жат болуы ажет?
А) жоба жарғысы
В) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы
С) жоба тәуекелдерінің талдауы
D) роль мен жауапкершілік қалыптамасы
23. дерісті ай тобы жобаны бастау туралы шешім абылдау масатын кздейді?
А) жоспарлау
В) жүзеге асыру
С) бастамалау
D) мониторинг және басқару
24. Жобаны іске осатын, оны йымны аымдаы жмысына осатын, жоба зектілігін рәсімдейтін,
ктілетін нәтижені сипаттамасын анытайтын жат алай аталады?
А) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы
В) роль мен жауапкершілік қалыптамасы
С) Гант диаграммасы
D) жобаның жарғысы
25. Кім жобаны мдделі тарабы болып саналмайды?
А) орындаушы ұйым
В) ықпалды тұлғалар
С) бәсекелестер
D) дұрыс жауап жоқ
26. Жаа мектеп рылысы бойынша жоба шін мдделі тарапты крсетііз:
А) аумағында мектеп құрылысы жүргізілетін ауданмен шекаралас ауданның тұрғындары
В) Қазақстан Республикасы Парламенті депутаттары
С) ауданның фермерлік қожалығы
D) мектеп құрылысы жүргізілетін аудан аумағында орналасқан балалар үйі
27. Жобаны жоспарлау дерістері тобыны масаты не болып табылады?
А) мақсаттарды және оларға қол жеткізуді анықтау немесе қайта анықтау
В) жобаны немесе жоба фазасын бастау туралы шешім қабылдау
С) жоспарды орындау үшін орындаушыларды және ресурстарды үйлестіру
D) орындалудың жай-күйі мониторингін жиі өткізу және қажетті түзету әрекеттерін анықтау жолымен жоба мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ету
28. Жмыстарды орындауды ай тәртібі дрыс?
А) жұмыстардың иерархиялық құрылымын әзірлеу – Жарғыны әзірлеу – жоба мазмұнын сипаттау – роль мен жауапкершілік қалыптамасын қалыптастыру
В) Жарғыны әзірлеу – жоба мазмұнын сипаттау – жұмыстардың иерархиялық құрылымын әзірлеу – роль мен жауапкершілік қалыптамасын қалыптастыру
С) жоба мазмұнын сипаттау – Жарғыны әзірлеу – жұмыстардың иерархиялық құрылымын әзірлеу – роль мен жауапкершілік қалыптамасын қалыптастыру
D) жоба мазмұнын сипаттау – жұмыстардың иерархиялық құрылымын әзірлеу – Жарғыны әзірлеу – роль мен жауапкершілік қалыптамасын қалыптастыру
29. Жоба жмыстарыны иерархиялы рылымы нені әзірлеуге кмектеседі?
А) жұмыстар мазмұнын
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В) тәуекелдерді басқаруды
С) құнды басқаруды
D) аталғанның барлығын
30. андай жатты әзірлеу кезінде «рекеттерді бірізділігін круге тырыспаыз» сынысын орындау
маызды?
А) жобаның жарғысы
В) роль мен жауапкершілік қалыптамасы
С) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы
D) жобаның бюджеті
31. Жобаны логикалы жалпы трін график нысанында алай крсетуге болады?
А) желілік диаграмма түрінде
В) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымы көмегімен
С) операцияның ұзақтығын бағалау және кестені құру арқылы
D) Excel бағдарламасында орындалған жұмыстар жоспары нысанында
32. Сыни жол әдісі не шін олданылады?
А) топ мүшелерінің ролдерін және жауапкершілігін анықтау үшін
В) жоба жұмыстарының жалпы ұзақтығын анықтау үшін
С) жобаның ықтимал тәуекелдерін талдау үшін
D) жоба жұмыстарының жалпы көлемін анықтау үшін
33. МЫНАНЫ ОСПААНДА тменде келтірілгендерді барлыы жобаны тәуекелін сипаттайды:
А) белгісіз оқиға
В) жобаға оң әсерін тигізеді
С) жұмыстардың иерархиялық құрылымының бір бөлігі болып табылады
D) болмауы мүмкін
34. Тәуекелдерді басаруды жоспарлау нені амтиды?
А) тәуекелдердің желілік диаграммасын салу
В) тапсырыс берушімен тәуекелдер тізілімін бекіту
С) елеулі емес тәуекелдерге назар аудармау
D) тәуекелдерді сәйкестендіру
35. Жобада тәуекелдерді рангілеу андай критерийлер бойынша жргізіледі?
А) ықтималдылық және әсер ету
В) ықтималдылық және құны
С) құны және белсенділік
D) әсер ету және белсенділік
36. олайлы шегіне дейін тәуекелге ашыты клемін азайтуын іздеуді кздейтін тәуекелге жауап айтару стратегиясы алай аталады?
А) жалтару
В) табыстау
С) жеңілдету
D) қабылдау
37. Жобаны нды орындау немен шектеледі?
А) жоба жарғысымен
В) жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымымен
С) жобаның желілік графигімен
D) жоба бюджетімен
38. Кестедегі ауытулара атысты пікірлерді айсысы дрыс?
А) кестедегі ауытқулар жұмыстарды орындаудың жалпы графигіне әсер ететін мазмұнға әсерін тигізеді
В) кестедегі ауытқулар кейде жұмыстарды орындаудың жалпы графигіне әсерін тигізеді
С) кестедегі ауытқулар әрқашан жұмыстарды орындаудың жалпы графигіне әсерін тигізеді
D) кестедегі ауытқулар жұмыстарды орындаудың жалпы графигіне ешқашан әсерін тигізбейді
39. Жоба тобы жинаталан және жмыс істеуде. Топ мшелері бір-біріне мейірімді және бірлесіп
шешімдер абылдауа атысады. Осы топ дамуды ай сатысында?
А) қалыптасу сатысы
В) нормалау сатысы
С) сылау сатысы
D) қызмет істеу сатысы
40. Жобаны аяталуы мынаны кздейді:
А) сабақ алу
В) жоба өнімін тапсырыс берушіге тапсыру
С) жобаны аяқтау туралы есепті құру
D) аталғанның барлығы
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Сынақтама жауаптары
1–А
2–В
3–С
4–D
5–А

11 – D
12 – С
13 – А
14 – В
15 – С

6–В
7–С
8–D
9–С
10 – В

16 – С
17 – С
18 – D
19 – В
20 – С

21 – А
22 – В
23 – С
24 – D
25 – D

26 – D
27 – А
28 – В
29 – D
30 – С

36 – С
37 – D
38 – В
39 – В
40 – D

31 – А
32 – В
33 – С
34 – D
35 – А

3 Жобаларды басқару үлгілері
А үлгісі
Баалау кестесі: Жобаны басару – иә немесе жо?
Жмыса жоба мәртебесін беру ажет пе?

Иә

Жо

1 Біз мұндай мақсатпен алғашқы рет кездесіп отырмыз
2 Шешу жолдары өте бұлдыр елестетіледі
3 Проблема әлі толығымен анықталмаған
4 Әңгіме инновациялық жұмыстар жөнінде
5 Міндет тәртіпаралық сипатқа ие
6 Бұл кешенді міндет (кешенді тапсырыс)
7 Тапсырыс өзара байланысты бірнеше бөлек тапсырыстарға бөлінеді
8 Іске әртүрлі салалық бөлімшелер тартылған
9 Тапсырыс бойынша жұмысқа толық немесе ішінара жұмыспен қамтылған қызметкерлер арнайы
бөлінуі тиіс
10 Табыс дарынды дара күресушілердің жетістіктеріне қарағанда, жақсы топтық жұмыстың арқасында қол жеткізілетін сияқты
11 Іске тартылған тұлғалардың бірлескен жұмыс отырыстары немесе кеңес отырыстары қажет болады
12 Тапсырысты бір басшы белсенді басқарғаны дұрыс
13 Назарын толығымен осы міндетке шоғырлайтын тұлға ғана оның басшысы бола алады
14 Тапсырыс ұзақ мерзім ішінде орындалатын болады
15 Тапсырыс үлкен көлемдермен сипатталады
16 Тапсырыс салыстырмалы жоғары қаржылық тәуекелді білдіреді
17 Тапсырыс беруші біз үшін маңызды ғана емес, ол өзі жоба аясында жұмыс істеуде
18 Саяси тұрғыдан жобаның табысты орындалуы компания үшін маңызды
19 Бәсекелестер ұқсас тапсырыстарда жобаларды басқаруды қолдануда
20 Іске тартылған қызметкерлер жаңа бағыттар бойынша жұмыс істеуге дайын

Б үлгісі
SMART аидалары бойынша масаттар тжырымы
SMART – бұл менеджментте және жобалық басқаруда мақсаттарды анықтау үшін және міндеттерді белгілеу үшін
пайдаланылатын аббревиатура.

S

M

A

Крсеткіш
Attainable,
Measurable Specific
Achievable (Қол
(Өлшемді) (Нақты)
жеткімді)

ріп

Тсініктеме
Неге қол жеткізу қажеттігі түсіндіріледі. Мысалы, «өз кәсіпорнының таза пайдасын арттыру».

Нәтиже немен өлшенетіні түсіндіріледі. «Граммен қанша өлшеу қажет?» Егер көрсеткіш
сандық болса, онда өлшем бірлігін анықтау қажет, ал егер сапалы болса, онда қатыстылық
үлгісін анықтау қажет. Мысалы, «өз кәсіпорнының таза пайдасын ағымдағы жылдың таза
пайдасына қатысты 25% арттыру».
Ненің есебінен мақсаттарға қол жеткізу жоспарланатыны түсіндіріледі. Және де оған қол
жеткізу мүмкін бе? Мысалы, «Өнімнің өзіндік құнын төмендету, көлемді ресурстық операцияларды автоматтандыру және автоматтандырылған операцияларда жұмыспен қамтылған
қызметкерлер штатын ағымдағы санының 80% қысқарту есебінен өз кәсіпорнының таза
пайдасын ағымдағы жылдың таза пайдасына қатысты 25% арттыру». Ал резина үйрегінде
дүниежүзілік сапар жасау мүмкіндігі болмайды.
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Result-oriented
(Нәтижеге бағытталған)

T

Time-bound
(Уақытпен
шектелген)
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Мақсаттың ақиқатын анықтау. Осы міндеттің орындалуы қажетті мақсатқа қол жеткізуге
мүмкіндік беретіні рас па? Осы міндетті орындау шын мәнінде қажет екенін анықтау қажет.
Мысалы, «автоматтандырылған операцияларда жұмыспен қамтылған қызметкерлер штатын ағымдағы санының 80% қысқартуды» SMART бойынша қойылатын бөлек міндет ретінде
алсақ, компанияның шығындарын үнемдеу үшін қызметкерлерді жұмыстан шығармай-ақ,
оларды компанияға табыс әкелетін басқа лауазымдарға ауыстыруға болады. Сақтандыру
компаниясын алатын болсақ, қызметкерлерді жұмыстан шығарудың орнына оларға агент
ретінде жұмыс істеуді ұсынуға болады, немесе автоматтандыруға қаржы жұмсамай, өнім
шығару нормасын ұлғайтуға болады.
Басталуына/аяқталуына байланысты мақсатқа қол жеткізілетін (міндет орындалатын) уақыт
аралығын анықтау. Мысалы, «Келесі жылдың екінші тоқсанының соңына дейін, өнімнің өзіндік құнын төмендету, көлемді ресурстық операцияларды автоматтандыру және автоматтандырылған операцияларда жұмыспен қамтылған қызметкерлер штатын ағымдағы санының
80% қысқарту есебінен өз кәсіпорнының таза пайдасын ағымдағы жылдың таза пайдасына
қатысты 25% арттыру».

В үлгісі
Жобаны жарысы
I Жалпы апарат
Жобаның атауы:
Жобаның мерзімдері:
Жобаны әзірлеген: (ТАӘ)
Байланыстағы тұлғалар
Жобадаы ролі
Жобаның демеушісі
Жоба менеджері

ТА және лауазымы

Телефон

E-mail

II Жобаны таайындалуы
1. Жобаны бастамалау қажеттігі себептерінің (алғышарттарының) жалпы сипаттамасы
2. Жобаның мақсаттары
3. Жобаның міндеттері
III Жобаны сипаттамасы
1. Жобаның жалпы сипаттамасы (іске асыру жолы, пайдалары және ерекше жобалық шешімдер)
2. Барлық жоба өнімдерінің және негізгі нәтижелерінің жалпы сипаттамасы
3. Жобаның негізгі бақылау нүктелері (оқиғалары және/немесе нәтижелері)
Оиа/Нәтиже

Болжамды кн

Жобаны басталу кнінен бастап болжамды затыы

4. Жоба табыстылығының критерийлері
5. Жобаның өзекті тәуекелдері
6. Жобаның шектеулері мен жол берулері (болжамдары)
7. Жобаның ерекшеліктері
8. Жоба бойынша жұмыстардың кеңейтілген мазмұны
9. Жобаның кеңейтілген бюджеті
10. Жобаны іске асыру үшін қажет болатын ресурстар
Ресурстарды трі
Қаржыландыру
Жұмыс кеңістігі мен орындары
Құрал-жабдық
IT-ресурстар
…

Ресурстарды саны, сипаттамасы және айнаркздері

IV Жобаны негізгі мдделі тараптары
1. Жобаға тапсырыс берушінің ТАӘ, жұмыс орны, лауазымы
2. Жоба демеушісінің ТАӘ, жұмыс орны, лауазымы
3. Жоба менеджерінің ТАӘ, жауапкершілігі мен өкілеттіктерінің деңгейі
4. …
V олдары
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ЖОБАЛАРДЫ БАСҚАРУ КОМПАНИЯНЫ ДАМЫТУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ

Жоба жарысыны тарауларына тсініктеме
Атауы

Нені райды

Жобаны бастамалау
алғышарттары

Жобаның пайда болу тарихы.
Бұл жобаны жасамаған жағдайда, бизнес тұрғысынан не болады.
Тапсырыс беруші осы жобаны іске асыру арқылы шешуді ниет қойған негізгі проблемасының
сипаттамасы.
Жобаның алғышарттары мүмкіндігінше ақшалай түрде тұжырымдалуы тиіс. Яғни, компания жобаны іске асырмаған жағдайда жоғалтатын ақша сомасы көрсетілуі тиіс.

Жобаның мақсаттары

Жоба мақсаттарының SMARTталған құрастырылуы.
Олар логикалық түрде жобаның алғышарттарына негізделіп, жобаның алғышартында көзделген
проблеманы осы жоба арқылы қаншалықты шешуге болатынын көрсетуі тиіс. Кез келген коммерциялық ұйымның негізгі мақсаты пайда табу болып табылатындықтан, бизнес-жобаның мақсаттары «ақшаға» барынша жақын болуы тиіс. Яғни кіріс және пайда терминдері қолданылады.
Мақсаттар саны – үштен аспауы тиіс.

Жобаның міндеттері

Мақсатты орындалуына әкелетін нақты әрекеттер болып табылады. Әрбір мақсат онымен
байланысты бір немесе бірнеше міндетке ие болады. Міндет үдеріс «қалай» орындалатынын
анықтайды.

Жобаның жалпы сипаттамасы

Іске асыру жолы анықталады, пайдалары мен ерекше жобалық шешімдері анықталады және
көрсетіледі

Жобаның барлық өнімдері мен негізгі нәтижелерінің жалпы сипаттамасы

Осы тарауда жоба аяқталғаннан кейін тапсырыс беруші алатын негізгі нәтижелерді барынша
түсінікті сипаттау.
Осы тарауда болашақ жобаға енгізілетіннің барлығы көрсетіледі.

Бұл мерзімдер бойынша бастапқы алдын-ала бағалау, өйткені мерзімдер бойынша дәлме-дәл
бағалау жүргізу үшін ақпарат әлі жеткіліксіз.
Жобаның негізгі бақылау
Сондықтан да есептеудегі ақаулық + 200-300% болуы мүмкін, яғни соңғы бағалаумен салыстынүктелері (оқиғалары
рғанда 4-6 есе көтермеленеді.
және/немесе нәтижеЖобаның негізгі кезеңдерін атап өту жеткілікті: жобалау, прототип құру, сынақтама өткізу,
лері)
әзірлеу, қосымша әзірлеу, пилоттық пайдалану, ширату, және әрбір кезең бойынша әзірлеудің
бағалау мерзімдерін көрсету.
Жоба табыстылығының
критерийлері

Бұл орындау критерийлері, соның ішінде, талаптар және жоба нәтижелерін қабылдауға дейін
орындалуы тиіс елеулі шарттары.

Әлеуетті тәуекелдерге ақша қаражаты есебінде нақты бағасын беру үшін, белгісіздік әлі тым
үлкен. Жобаның өзекті тәуекелдерін ғана белгілеу қажет. Жобаның күшін жоюға әкеліп соғатын
Жобаның өзекті тәуекелелеулі тәуекелдері анықталуы әбден мүмкін. Бұл жағымсыз оқиға екеніне қарамастан, дегендері
мен, жобаны іске асыру сатысында толық күйреуіне ұшарағанша, алдын-ала айқын сәтсіз жобадан бас тартқан жөн.

Жабаның шектеулері

1. Тапсырыс берушімен және бизнеспен жобаға қойылатын шектеулер. Әдетте, тәжірибеде
шектеулер 3 түрге бөлінеді: жобаның мерзімдері бойынша, бюджеті бойынша және мазмұны
бойынша.
Мысал ретінде сайтты әзірлеу бойынша жобаның үш шектеуін келтірейік:
мерзімдері бойынша – 2015 жылдың 1 қазанына дейін; бюджеті бойынша – $10 000 аспауы тиіс;
мазмұны бойынша – сайт тек UMI CM жасалуы тиіс.
2. Заңнамамен, қоршаған ортамен және т.б. байланысты шектеулер.
Егер де жобада барлық үш шектеуі болса, жобаны іске асыру өте қиын болады. Тәжірибеде, бір
жобада бір немесе ең көбі екі шектеу болады.

Жобаның жол берулері
(болжамдары)

Бұлар жобаны орындау кезінде қолданылатыны туралы болжам жасайтын факторлары.

Жобаның ерекшеліктері

Жобаға енгізілмейтіндерінің барлығын, яғни, жоба аясында жүзеге асырылмайтын және, сәйкесінше, тапсырыс беруші алмайтын нәтижелерді көрсету қажет.
Бұл тармақ жарғыдағы ең маңызды тармақтардың бірі болып табылады, өйткені, жобада көзделген шектеулерді ескере отырып, тапсырыс берушінің үміті мен жоба тобының мүмкіншіліктері
арасындағы ара-қатынасты нақты белгілейді. Бұл жобаны қабылдау кезінде әртүрлі түсініспеушіліктер туындамауы үшін қажет, алайда, керісінше, жарғының бұл тарауын ескермеген
жағдайда, аталмыш әртүрлі түсініспеушіліктер міндетті түрде туындайды.

Жоба бойынша жұмыстардың кеңейтілген
мазмұны

Жұмыстарды нақтыламай, яғни, шағын жұмыстарға бөлмей, жобада орындалуы тиіс жұмыстардың бірінші деңгейі көрсетіледі.

Жобаның кеңейтілген
бюджеті

Құны бойынша бастапқы бағалау. Бағалау ақаулығы өзгеріп тұруы мүмкін және + 300% дейін
жетуі мүмкін. Болашақ жоба шығындарының негізгі баптарын көрсетіп, әрбір бап үшін шығындар
бойынша жуық бағасын көрсету жеткілікті.

Жобаны іске асыру үшін
қажет болатын ресурстар

Жобаны орындау үшін талап етілетін және оларды жарғыны әзірлеу сатысында көруге болатын
ресурстар сипатталады.
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Г үлгісі
Жобаны жарысы
Жоба менеджері:
Жобаның басшысы:
Объект: (осы жоба қандай тұтынушы, өндіріс, өнім үшін арналған)
Жобаның мақсаты:
Жобаның нәтижесі: (нәтижесі нақты не болып табылады)
Қысқаша сипаттамасы: (не құрылады, және қандай техникалық, технологиялық немесе ұйымдастырушылық
шешімдердің арқасында құрылады)
Алдын-ала көзделген бюджет: (жоба бойынша жиынтық шығындар)
Алдын-ала көзделген тиімділік: (қашан және қандай экономикалық тиімділік күтілуде)
Жоба қажеттілігі: (пайдалылығы жоқ жобаны жүзеге асыруды мәжбүрлейтін жағдай)
Алдын-ала көзделген мерзімдер:
Ағымдағы есептіліктің кезеңділігі: (Жоба ахуалы туралы ағымдағы есептілікті қандай кезеңділікпен жүзеге асырған
жөн)
Жабаға қатысушылар: (жобаны орындау үшін қандай бөлімшелер немесе қызметтер қажет)
Бейтарап мердігерлер: (жобаны жүзеге асыру үшін қандай бейтарап ұйымдар қандай жұмыстар үшін қажет)
Жоба өнімінің сипаттамасы: (қолданыстағы ереже. Жобаның жүзеге асырылуы арқылы алынатын өнімдердің немесе қызметтердің сипаттамалары. Жобаны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін техникалық, технологиялық және ұйымдастырушылық шаралар. SWOT-талдау, жобаның жоспары мен кестесін әзірлеудің толықтығын және дұрыстығын
бақылауға мүмкіндік береді.Аяқтау сатысында бақылау үшін негізгі көрсеткіштерді белгілейді.)
Жобаның шектеулері және жол берулері:
Жобаның бастапқы тәуекелдері: (оқиғалар немесе олардың болмауы, сондай-ақ, мерзімдерге ықпалын тигізе
алатын басқа да жағдайлар, бюджет және жобаның орындалу қабілеті.)
Жобаның бастапқы кестесі: (жоба бойынша жұмыстың кезеңдері немесе фазалары. Алдын-ала көзделген ұзақтығы
және мерзімдері, талап етілетін ресурстар (соның ішінде, қаржылық) кезеңмен көрсетіледі. Кезеңдердің өзара байланысы)
Жобаның экономикалық негіздемесі:
Жоба нәтижелері бойынша сыйақы:
Д үлгісі
Жобаны мдделі тараптарын сәйкестендіруге (анытауа)
арналан сратар тізімі
1 Жобаны жүзеге асыру бойынша қызмет кімге бағытталған?
2. Жобаға кім қатысады?
3. Жобаға тағы кімдер қатыса алады?
4. Жобаның іске асырылуы кімге байланысты, өзге тұлғалардың қайсысы жобаға қатысы бар негізгі шешімдерді
қабылдайды (жоғары тұрған ұйымдар, билік органдары және т.б.)
5. Осы шешімдердің іске асырылуы кімге байланысты?
6. Жобаның іске асырылуына кім мүдделі емес? Кім жобаның іске асырылуына ашық немесе жасырын нысанда
қарсылық көрсетеді? Жоба кім үшін қауіп төндіруі мүмкін?
7. Кім жобаны әзірлеу және іске асыру үшін қажетті мәліметтерді ұсына алады, қосымша ақпаратпен және тәжірибемен бөлісе алады (әріптестер, ұқсас қызметпен айналысатын ұйымдар, анықтамалық ақпарат қайнаркөздері)?
8. Жобаны ұйымдастыру кезінде белгілі бір (нақты) сұрақтар бойынша қандай сарапшылардың көмегі, кеңестері
қажет болуы мүмкін?
Е үлгісі
Жобаа мдделі тараптар талдауы алыптамасыны мысалы
Жобаны мдделі тараптары
Тапсырыс беруші

Жетекші

Жобадаы мдде (лері)
Мақсатқа қол жеткізу
Қалай да құқықтық жауапкершіліктен жалтару
Сатуларды арттыру
Клиенттің мәселелерін сәтті шешу
Компанияда өзінің орнын бекіту
Жаңа нарыққа шығу

сер етуді
баалау
В+
В
В+
С+
В+
В+

олдау крсетуді немесе кедергілерді ысартуды амтамасыз ету
стратегиясы
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Жаңа өнімге қызығушылық
Бонустар алу
Жұмыс орнын сақтау
Жаңа өнімді құруда тәжірибе алу

Топ мүшелері

Бәсекелестер

С+
Н+
В–
В+

?

?

В – жоары әсер ету; С – орташа әсер ету; Н – тмен әсер ету
Ж үлгісі
Жобаны басару жоспарын әзірлеуді ммкін алгоритмі
1-адам. Жоспарлау қалай құрылатынын анықтау.
2-адам. Талаптарды жинап, талдау.
3-адам. Тұжырымдаманы құрастыру.
4-адам. «Нені сатып аламыз»? шешімін қабылдау.
5-адам. Топты анықтау.
6-адам. ЖИҚ (жұмыстардың иерархиялық құрылымын) құрастыру.
7-адам. Әрекеттер тізімін құру.
8-адам. Желілік диаграмма құру.
9-адам. Талап етілетін ресурстарды бағалау.
10-адам. Әрекеттердің ұзақтығын және құнын бағалау.
11-адам. Кестені құру.
12-адам. Бюджет құру.
13-адам. Сапаны жоспарлау – өлшемдер әзірлеу.
14-адам. Үдерістерді жетілдіру жоспарын әзірлеу.
15-адам. Роль мен жауапкершілікті бөлу.
16-адам. Коммуникациялар жоспарын әзірлеу.
17-адам. Тәуекелдерді басқаруды жоспарлау: тәуекелдерді сәйкестендіру, тәуекелдердің сапалық және сандық
талдауын жүргізу, тәуекелдерге жауап қайтаруды жоспарлау.
18-адам. Барлығын қайталау.
З үлгісі
Жобаны басару жоспары
жат туралы апарат
Жоба шифрі
Жобаны атауы
жатты авторы
зірленген кн
Нса №

Жоба жмыстарыны иерархиялы рылымы
(қажетті нақтылау дәрежесіндегі жоба жұмыстарының иерархиялық құрылымының графикалық немесе кестелік
бейнесі)
Жобаны баылау нктелері
(Жобаның бақылау нүктелерінің тізімі. Жобаның маңызды оқиғасын, маңызды оқиға қол жеткізу күндерін және
нәтижелерін берілген күндегі жағдайы бойынша анықтайды)
Жобаны кнтізбелік жоспары
(басталған және аяқталған күндері белгіленген барлық бақылау нүктелерін және жұмыстарды, сонымен қатар міндеттердің өзара байланысын сипаттайтын жоба жұмысының жоспар-кестесі)
Жобаны нды жоспары
(жобаның ақшалай қаражатының пайдалануына бақылау жүргізетін уақытқа байланысты бөлінген бюджет)
Жоба сапасыны жоспары
(алынған нәтижелерге сапалық бақылау жүргізілетін жобаның сапа көрсеткіштерін және қол жеткізу критерийлерін
анықтайды)
№

Нәтижесі

Нәтижеге ол жеткізу критерийлері
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Жобаны ресурсты жоспары
(Жобаға тартылатын барлық қызметкерлердің (компанияның және сыртқы) тізімі, мұнда оларды жұмыспен қамту
мерзімдері және жүктеме пайызы көрсетіледі)
Жоба тобын басару жоспары
(Негізгі және үлгілі жұмыстарды орындауға қатысты топ мүшелерінің ролдері мен жауапкершілігін белгілейтін роль
мен жауапкершілікті бөлу қалыптамасы).
Жоба коммуникацияларын басару жоспары
(Жобаға қатысушылар тарапынан коммуникацияларға қойылатын талаптарды көрсетеді)
№

жатты/іс-шараны атауы

сыну нысаны мен әдісі

Автор

Алушылар

Кезеділігі

1

Жоба тәуекелдеріні тізілімі
№

Тәуекел

Ытимал салдары

Жауап айтару бойынша әлеуетті әрекеттер

Жоба тәуекелдерін басару жоспары
(Жоба тәуекелдерінің тізілімін қайта қарау тәртібін және кезеңділігін сипаттамау)
Келісім-шарттарды және жеткізілімдерді басару жоспары
(Жоба бойынша жеткізілімдерді немесе жұмыстарды жүзеге асыру үшін жасалуы тиіс барлық келісім-шарттардың
тізімі, мұнда осы жеткізілімдер мен жұмыстар орындалуы тиіс мерзімдер көрсетіледі)
¡згерістерді басару жоспары
(өзгертулер енгізу рәсімі негізінде әзірленген жобадағы өзгерістерді басқару тәртібі)
БЕКІТІЛДІ:
Лауазымы
Күні
Қолы
КЕЛІСІЛДІ:
Лауазымы
Лауазымы
Лауазымы

Күні
Күні
Күні

Қолы
Қолы
Қолы
К үлгісі

Жоба ахуалы туралы есеп
Есептік кезе: ________ бастап __________ қоса алғанда
Жоба: (атауы)
Жобаны зекті мәселелері
Мәселелер
1. Жұмыс көлемі өзгерді ме?
2. Жобаның бақылау нүктелері бойынша қалыс қалу бар ма?
3. Жоспарлауда проблемалар бар ма?
4. Техникалық проблемалар бар ма?
5. Әкімшілік проблемалар бар ма?
6. Шешім қабылдауда проблемалар бар ма?
7. Келісім-шарттар бойынша төлемдермен проблемалар бар ма?
8. Басқасы:

«И» жауабы бар сратар бойынша тсініктемелер
(түсініктеме беріледі)
Орындалан жмыстар және есептік кезені жетістіктері
(қысқаша мәліметтер хабарланады)
Тәуекелдер және жоспарланан әрекеттер
(қысқаша мәліметтер хабарланады)
Келесі есептік кезені жоспарланатын нәтижелері
(қысқаша мәліметтер хабарланады)
Бекітілетін шешімдер
(қарастыру үшін қажетті шешімдер тұжырымдары ұсынылады)
осымша ресурстарды ажеттіліктері
(қысқаша мәліметтер хабарланады)

И

ЖО
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Бюджетті орындауды мәртебесі
Жобаны орындаудың жоспарланған бюджеті: ______________ теңге
Жұмсалғаны: ___________ теңге
Қалдығы: ___________ теңге
Басқару қоры: ____________ теңге
Басқару қорының қалдығы: ___________ теңге
Келесі есептік мерзім –
Жоба менеджері
ТАӘ
Күні:
Л үлгісі
Жоба жмыстарыны иерархиялы рылымын ру ережелері
1. ЖИҚ енгізілмеген жұмыстар осы жобаның жұмыстары болып табылмайды.
2. ЖИҚ бірнеше деңгейден тұруы мүмкін. Деңгейлер саны қажеттілігіне қарай анықталуы тиіс.
3. ЖИҚ-ң төменгі деңгейі жұмыстар пакетінен тұрады.
4. Әрбір элементтің атауы және бірегей сәйкестендірушісі болуы тиіс.
5. Құрылымның жоғарғы деңгейінде әрқашан кеңейтілген жұмыстар орналасады. Одан төмен тұрған деңгейде –
кішігірім жұмыстар. Бірінші және екінші деңгейлер ең маңызды болып саналады.
6. Әрбір жаңа деңгей ЖИҚ-қа неғұрлым егжей-тегжейлі элементтерді қосады.
7. «Еншілес» элементтердің әрқайсысы бір деңгейге жоғары орналасқан неғұрлым ортақ «ата-аналық» элементпен
ғана байланысты болады.
8. «Ата-аналық» элементтің біреуден астам «еншілес» элементі болуы тиіс.
9. Жұмыстардың бөлінісі құрылымның әрбір тармағы үшін жобаның барлық мақсаттарына қол жеткізілуін
қамтамасыз ететін жобаның қарапайым нәтижелері анықталмағанша орындалуы тиіс.
10. Қызметті нақтылауды басшылық пен тапсырыс беруші үшін қажетті есептілікті алу мүмкіндігін қамтамасыз
ететін деңгейге дейін жүзеге асырған жөн. Саналы тереңдігі «жмыстар пакеті» ұғымында көзделген. Оның негізгі
белгілері: 1) Салыстырмалы қысқа; 2) пакет жұмыстары үзіліссіз (мәжбүрлі тоқтатусыз) орындалуы мүмкін; 3) пакет
жұмыстары аутсорсингте орындалуы мүмкін.
11. ЖИҚ тармақтарының симметриялық болуы міндетті емес. Мақсаты –айқын әрі бақылауға алынатын аралық
нәтижелері анықталатындай етіп, жұмысты бөлу болып табылады.
12. Құрылымның элементтері қайталанбауы тиіс.
М үлгісі
Жоба кестесіні желілік диаграммасын руды сегіз ережесі
1. Желілік график сол жақтан оң жаққа қарай құрылады.
2. Белгілі бір операциямен байланысты барлық алдағы операциялар орындалмағанша, бірбе-бір операция
басталмайды.
3. Желілік графиктегі бағыттаушылар алдағы және кейінгі қадамдардың қатынасын көрсетеді. Бағыттаушылар
қиылысуы мүмкін.
4. Әрбір операцияның өз жеке нөмірі болуы тиіс.
5. Кейінгі операцияның нөмірі кез келген алдағы операцияның нөмірінен үлкен болуы тиіс.
6. Түйіндердің пайда болуына жол берілмейді. Операциялардың белгіленген жиынтығын орындау барысы тежелмеуі
тиіс.
7. Бір операциядан келесі операцияға шартты түрде ауысуға жол берілмейді (егер де табысқа қол жеткізілсе,
мынаны – мынаны ... істеңіз, ал егер …).
8. Бірнеше бастапқы операциялар болған кезде жалпы жұмыстар кешенінің ортақ түйінін анықтауға болады.
Мұндай түйін жобаның аяқталуын айқын белгілеу үшін қызмет етуі мүмкін.
Н үлгісі
Гант диаграммасын ру ережелері
1. Гант диаграммасын құру үшін жобаны іске асыру мақсатында орындауды талап ететін негізгі жұмыстар (міндеттер) анықталады.
2. Жоспарланған әрекеттер оларды орындау кезегі қағидасы бойынша кестенің бірінші бағанына енгізіледі.
3. Екінші бағанда әрбір әрекетті аяқтау үшін күндермен (апталармен, айлармен) есептегенде жұмсау жоспарланған
уақыт бекітіледі.
4. Кейінгі бағандарда жобаны орындаудың түгел мерзімі бөлінген уақыт кезеңдері көрсетіледі: күндер (апталар,
айлар).
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5. Әрбір жоспарлы әрекетті орындау ұзақтығы белгілі уақыт санын қамтитын кескіндердің көмегімен көрсетіледі.
6. Әрекеттерді орындаудың нақты уақытын белгілейтін кескінге параллельді жұмыстарды бастаудың ең ерте
мерзімдерін және аяқтаудың шекті мерзімдерін көздейтін «уақыт қоры» кескіндері белгіленеді.
7. Маңыздылығы жоғары дәрежедегі өзекті жұмыстардың орындалуы уақыттың бір аралығына сәйкес келмеуі тиіс.
8. Жалпы жоба үшін және оның әрбір жұмысы үшін, жағымсыз жағдайлар туындауы ықтималдығын ескере отырып,
артық уақыт қалдыру қажет.
9. Егер әрекеттің орындалуы алдыңғы әрекетті орындағаннан кейін мүмкін болса, онда соңғысын шешуді неғұрлым
ерте уақыт кезеңіне жоспарлау қажет.
10. Жоба орындаушыларының жүктемесін бөлу уақыт бойынша біркелкі болуы тиіс. Егер жұмыстың басында топ
мүшесі шектен тыс жүктелген болса, ал соңында немен айналысатынын білмесе, – бұл жоспарлаушының кінәсі.
11. Шешудің нақты мерзімдерін талап етпейтін әрекеттерді диаграммаға ең көп жүктемені және ішінара бос күндерді анықтағаннан кейін енгізу қажет; оларды неғұрлым аз жүктелген уақытқа жоспарлауға болады.
О үлгісі
Жобадаы роль мен жауапкершілік алыптамасыны нысаны
Жоба жмыстары

Роль 1

Жұмыс 1
Жұмыс 2
Жұмыс 3
Жұмыс 4
Жұмыс 5

Ж
Ж
Қ, К
Ж
Қ

Қ, Б
Б
Б

Жмыстар шін жауапты тлалар
Роль 2
Роль 3
Роль 4
А
А, К
А
Ж
А
А
К
Ж

және т.б.

Шартты белгілер: Б – бекітеді, Ж – жауап береді (орындайды), Қ – жұмыстарды қабылдайды, К – кеңес береді, А –
ақпараттандырады
П үлгісі
Жобаны жасы тобы ашан рылды?
Топ жақсы болып табылады, егер:
• бір қайықта отырғандары туралы әркім хабардар;
• топтың әрбірі басқаларға сүйене алады;
• әрбір қатысушы жобада бір нәрсе ұтады деген сенім үстемдік құрады;
• әркім жеке және барлығы бірігіп қандай да бір өзгерістер жасайды деген сенімділік;
• ашық жағдай үстемдік құрады және әрбірі өзгеден үйренуге дайын;
• қатысушылар бір-біріне өзара құрмет көрсетеді және проблема болған жағдайда өзара көмек көрсетуге дайындығын көрсету;
• әртүрлі ойлау қыбілеті бар әртүрлі тұлғалар кедергі емес, күштің кепілі деп қабылданады;
• жұмыс тиімді жүргізіліп, топ жоғары нәтижелерге қол жеткізеді.
Р үлгісі
Тәуекелдерді сәйкестендіру нәтижелері бойынша
жоба тәуекелдері тізіліміні нысаны

Тәуекелдің әрекет
етуі аяқталған күні

Тәуекелдің иесі

Тәуекелдің салдары

Тәуекелді тудырған
себептер

Бастаушысы

Тәуекелдің сипаттамасы

Тәуекелдің атауы

Тәуекелдің тіркелу
күні

№

Тәуекелдің пайда
болу күні

Тәуекелдерді сәйкестендіру
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С үлгісі
Тәуекелдерді сәйкестендіру нәтижелері бойынша жоба тәуекелдері тізіліміні және сапалы баалауды нысаны

Тәуекелдің көлемі

Тәуекелдің әсер ету
дәрежесі

Тәуекелдің ықтималдылығы

Тәуекелдің әрекет
етуі аяқталған күні

Тәуекелдің иесі

Тәуекелдерді сапалы баалау
Тәуекелдің салдары

Тәуекелді тудырған
себептер

Бастаушысы

Тәуекелдің сипаттамасы

Тәуекелдің атауы

Тәуекелдің тіркелу
күні

№

Тәуекелдің пайда
болу күні

Тәуекелдерді сәйкестендіру

Т үлгісі
Жобаларды басару бойынша бадарламалы німді тадау талаптары
Ыңғайлылық үшін қажетті қызметтерді белгілеңіз. Әрбір талап бойынша таңдап алынған қызметтердің саны, осы
талаптарды рангілеуге көмектеседі, ал бұл нарықтағы жобаларды басқару жүйелерінің ішінен БЖ таңдауын әлдеқайда
жеңілдетеді.
Жйеде іске асырылатын ызметтер
Пайдаланушылық интерфейс
Икемдеуші интерфейс
Мәнмәтіндік көмек
Мәліметтерге қол жеткізу қолайлығы
Графикалық мүмкіндік
Ролдер бойынша интерфейстің бөлінуі
Стандартты шеберлер, үлгілер және экранды ұсыну
Мәліметтерді басқару
Ақпаратқа қол жеткізудің және жіберудің қолайлығы
Рұқсат берілмеген қол жеткізуден қорғау
Басқа қосымшалары бар мәліметтердің бірігуі
Қол жеткізу құқықтарын бөлу мүмкіндіктері
OLAP қызметтерінің болуы
Жоспарлау тетігі
Ресурстардың иерархиялық құрылымын пайдалану
Сыни жол әдісі бойынша уақыт талдауы
Earned Value игерілген көлемнің және құнының талдауы
Тәуекелдерді талдау
Бірнеше бастапқы жоспарларды пайдалану
Есептердің үлгілерін пайдалану
Бірлескен жұмысты қамтамасыз ету
Web-қосымшалардың болуы
Клиент-сервер сәулеті
Пайдаланушымен жойылған мәліметтерге қол жеткізу
Жұмыстар туралы хабарламалар мен еске салулар

ызметтер ажет пе?

