
Ақпараттық жүйенің 

сапасы мен 

тәуекелдігін басқару



ҚҰН

МАҚСАТЫМЕРЗІМ

САПА

Жетістікті жоба



Сапа - бұл нақты қойылған

функционалдық талаптар мен олардың

сипаттамаларына, стандарттарға,

сонымен бiрге жобаланатын қосымша

сипаттамаларға сәйкестiк.



Жобадағы сапаны басқару-

(Project Quаlity Management) жо-

баларды басқару бөлімі, оған

талаптарды қанағаттандыратын

жоба кепілдігін қамтамасыз етуші

қажетті есептер және

процедуралар кіреді.



Жобадағы сапаны басқару

кезеңдері:
1.Сапаны басқарудың тұжырымдасы

және инициализациясы;

2.Сапаны жоспарлау;

3.Сапаны бақылауды ұйымдастыру және

іске асыру;

4. күйдi талдау және сапаны қамтамасыз

ету.
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Жоба сапасы жоба мүшелерінің біліктілігі мен
тәжірибесіне де байланысты.

Жоба менеджерінің және жобаны басқару
мамандарының құзіреттілігі келесі компоненттермен
анықталады: білімі, тәжірибесі, этикасы, кәсіби ойлана
білу қабілеті (ментальность), кәсіби жұмыс істеуі.

Жоба менеджері жобаны басқару стандарттарын
бизнес-нәтижелеріне жету үшін және жоба жетістігін
жоғарылату үшін қолдана алады.

Жоба жұмыстары арнайы стандарттарға сәйкес
жүргізілуі тиіс. Стандарттар жобадағы үдерістерді
басқару бойынша нормалар мен ережелерді анықтайды.
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Жобаны басқару стандарты – бұл жоба
жетекшісі мен орындаушылар үшін жасалған
бірегей «тіл». Сонымен қатар жобаны басқару
стандарты– бұл жаңа қызметкерлерді оқыту
негізі.

Жобаларды басқару стандарттары (project
management standard) – ақпараттық жүйе
жобасын басқару үдерістері көрсетілген жоба
менеджерінің нұсқаулығы (жетекшілігі), бұл
негізгі құжатта ережелер, әдістер, есептерді
орындау формалары, есеп берулер формалары
сипатталады.
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Жобаны басқару стандарттары мүмкіндік
береді:

Жобаны жүзеге асыру жұмысын жақсарту
үшін ұйымдар арасында білім алмасуға

Жобаны басқарудың бірегей
терминологиясының көмегімен тендерлерді
жүргізуге (өткізуге)

Халықаралық жобаларға қызметкерлерді
тарту мүмкіншілігіне ие болуға

Жобаны басқарудың қағидалары мен
процедураларын сипаттауға
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ISO 21500-2012 (жобаларды басқару бойынша
жетекшілік) жобаның кез-келген типіне
(күрделілігі, өлшемі, ұзақтығынан тәуелсіз)
қолданылады. Қазіргі кезде жобаларды
басқару- үлкен бизнес. Anderson Economic
Group аудиторлық компаниясының зерттеулері
бойынша, 2006 жылы 24,4 млн аса қызметкер
жобаларға қатысқан, ал 2019 жылы бұл сан
32,6 млн-нан асады деген болжам бар.

ISO 21500 стандарты жобаларды басқарудың
алдыңғы қатардағы тәжірибелерінен тұратын
қағидалар мен процедуралардан тұрады.
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ISO 21500-2012 стандарты ISO 10006:2003
«Сапа менеджментінің жүйесі. Жобадағы
сапаны басқару жетекшілігі», ISO 10007:2003
«Сапа менеджментінің жүйесі.
Конфигурацияларды басқару бойыннша», ISO
31000:2009 «Тәуекелдікті басқару. Қағидалар
мен жетекшілі» стандарттары негізінде
жасалды.



ISO 9000 стандарты және сапаны басқару

ISO 9000- сапаны басқару жүйесін дамытудың негізі ретінде

қабылданған стандарт.

ISO 9000 сапамен
қамтамасыз ету 

моделі 

Сапаны басқаруды 
ұйымдастыру

3-жобаның сапасын
қамтамасыз ету 

жоспары

1-жобаның сапасын
қамтамасыз ету 

жоспары

2-жобаның сапасын
қамтамасыз ету 

жоспары

Сапамен қамтамасыз
ету үдерісі

Жоба сапасын
басқару

Құжаттар 

Құру үшін қолданылады



Жобадағы сапаны басқару құрамы:
• сапаны көрсеткіштерін жоспарлау;

• сапамен қамтамасыз ету;

• сапаны бақылау.



Сапаны жоспарлау - сапаға қойылатын

талаптар және бұл талаптардың орындалуы

бойынша әрекеттердің анықталуы.

Сапамен қамтамасыз ету жоспарының

құрамына кіреді:

• ұйымдастыру-техникалық шаралардың

жоспарлары;

• бақылау және сынау шараларын өткiзу

рәсімінің сипаттамасы;

• ақпараттық жүйенің өмірлік айналымы

үлгiсімен сәйкес барлық жұмыстарға

арналған тексерiлетiн көрсеткiштердiң

тiзiмi.



Сапаны қамтамасыз етудің статистикалық жолы АЖ үшiн

сапаның жоғары деңгейдегі бағасының сандық

көрсеткiштерін құрастыруға бағытталған. Ол үшін:

1) ұйымның АЖ өңдеулерiндегi барлық айқындалған

ақаулары жайлы мәлімет және осы мәлiметтерді

жүйелендіріледі.

2) әрбiр ауытқу талданады, және оның негiзгі себептерi

айқындалады

3) (80% ақаулар болуы мүмкiн себептері 20%

анықталады) Парето қағидасы қолданылады

4) ақаулардың негiзгi пайызын анықтаған себептерді

түзету, дұрыстау. Парето диаграммасы (ақаулар,

жоспардан тыс шығындар) көмегімен ауытқуларды

анықтауға болады.



Парето диаграммасы

Жобаның жалпы ұсталымдары  (%)



Сапаны бақылау - жоба бойынша

қызметтiң нақты нәтижелерiн

зерттеу, стандарттарға және

талаптарға сәйкестiгін анықтау.

Сапаны бақылау бақылау карталары,

диаграмма және тағы басқаларды

қолданумен iске асады.



Жобадағы сапаны басқаруды аяқтау мына 

процедуралардан тұрады:

• жоба нәтижелерінің сапасын қорытынды 

бағалау;

• аяқтауды қабылдау шешімі;

• сапа бойынша ескертулер мен талап-тілектер 

тізімі;

• даулы мәселелер мен шиеленістерді шешу;

• құжаттар мен архивті дайындау;

• сапаны басқару бойынша сабақ алу және 

алынған тәжірибеге талдау жасау.



Жоба мақсатының 

бірегейлігі
Анықталмағандық Тәуекелдік

Анықталмағандық белгілері:
• Ақпараттың жеткіліксіздігі;

• Кездейсоқ элементтің болуы;

• Қарама-қарсылықтың болуы. 

Анықталмағандық жағдайында шешім

қабылдау әрқашан тәуекелдікпен байланысты.

Жоба тәуекелдігі



Жоба тәуекелдігі -жоба нәтижесіне

не оң, не теріс әсер ететін ықтимал

оқиға.

Жоба тәуекелдігі (Р)

• жобаның мерзімінен ауытқуына;

 ресурстар шығынына;

 нәтиже сапасының не төмендеуіне,
не жоғарылауына;

 жоба мақсатына жетудегі не
сәтсіздікке ұшырауға, не жобаны
сәтті аяқталуына алып келеді



Жоба тәуекелдігі типтері

Белгілі Белгісіз

Белгілі (ескерілген) тәуекелдікті жобаның

басында анықтауға болады, ал белгісіз

(ескерілмеген) тәуекелдікті анықтау

мүмкін емес (жобаның орындалуы

барысында пайда болады).



Тәуекелдікке толеранттылық–

нақты тұлғаның, не компанияның

тәуекелдік деңгейін бейнелейтін

көрсеткіш.

Егер толеранттылық деңгейі

жоғары болса, онда тұлға, не

компания үлкен тәуекелдікке

баруға дайын.



Төмен толеранттылық – сақтық

жоғары, барлық жобаны ала

бермейді.

Орта толеранттылық -

Жоғары толеранттылық- кез-келген

жобаны алуға дайын, жоба мерзіміне

көңіл бөлмейді.



Толеранттылық

Жоба жетістігі

Төмен Орта Жоғары



Тәуекелдік шамасы– тәуекелдіктің

пайда болу ықтималдығы мен оған

сәйкес әрекеттерді біріктіретін

мәндік көрсеткіш.

Тәуекелдік шамасы= тәуекелдіктің

пайда болу ықтималдығы+сәйкес

әрекеттер.



Тәуекелдікті басқару қажет пе?

Жоба жетістігіне әсер тетеін факторлар 

Қолданушылар талаптары

Жаңа технологиялар

Нарықтағы бәсекелестік

Стандарттардың эволюциясы

Қауіпсіздік талаптары

…



Тәуекелдікті басқару – негативті тәуекелдік оқиғаларын

азайтатын және позитивті оқиғалардың болуын көбейтетін

бастамалармен, шешім қабылдау және тәуекелдікті талдаумен

байланысты жүйелік үдерістер.

Тәуекелдікті басқару және талдау түрлері:

1. Р-ның идентификациясы,

2. Р-ны анықтау және жобалау,

3. Р-ның сандық бағасы,

4. Р-ны басқару және оның мониторингісі.

3 пункт жобаға байланысты Р-ны анықтайды; оны ↓-у жолын

таңдау немесе оған әсер етуді болдырмау. Р-ны

идентификациялау және оған баға беру жобалауда Р-ның негізгі

аймақтарын анықтайды және Р-ның әсер ету дәрежесі мен

олардың байланысы туралы толық мәлімет береді. Бұл ақпарат

Р-ны басқару үшін қолданылады (шешім қабылдау үшін).



Тәуекелдікті басқару : Тәуекелдікті басқаруды жоспарлау, тәуекелдік факторларын 

идентификациялау, тәуекелдікті бағалау, тәуекелдікке әрекет етуді жоспарлау, 

тәуекелдік мониторингісі және бақылау.



Тәуекелдік 

идентификациясы

Тәуекелдікті сапалы 

талдау
Тәуекелдік мониторингісі 

және бақылау

Тәуекелдікті сандық 

талдау (тек қауіптілерге 

жүргізіледі)

Тәуекелдікке жауап беру 

шараларын жасау
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Тәуекелдік карточкасы

• Тәуекелдік нөмірі

• Идентификация/ақпаратты жаңарту 

мерзімі

• атауы

• сипаттамасы

• ықтималдық

• Жобаға әсер ету дәрежесі

• Тәуекелдіктің болу себептері 

• Жауапты тұлға


