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КІРІСПЕ 

 

Әлеуметтік жобалардың әсерін бақылау және бағалау - белгілі бір саяси 

жүйеге қарамастан, бүкіл әлем бойынша шешім қабылдаушылар мен 

зерттеушілердің кеңінен келісетін дәстүрлері мен тұжырымдамалары бар 

әлеуметтік менеджменттің дамыған саласы. 

Төменде осы салада өз зерттеулерін жүргізетін кәсіби бағалаушылар мен 
ғалымдарға арналған тақырыпты әзірлеуге қатысқан алдыңғы қатарлы 
халықаралық институттар: 

CIRIEC – (Centre international de recherches et d'information sur l'économie 
publique, sociale et coopérative)  Халықаралық ұйымдардың жариялау, 
әлеуметтік және кооперативтік зерттеулер орталығы. Бұл академиялық және 
демократиялық құрылымдалған / кооперативті кәсіпорындардың және басқа 
мемлекеттік бағалау желілерінің ең ірі және көне халықаралық желісі. Оған 
негізінен Еуропаның, Канаданың, Жапонияның және Оңтүстік Американың 
бірнеше елдерінің ұлттық кооперативтері мен мемлекеттік кәсіпорындары 
қолдау көрсетеді. 

Американдық рейтинг қауымдастығы - 
https://www.evaluationconference.org/ 

https://www.evaluationconference.org/p/cm/ld/fid=700 

https://www.evaluationconference.org/p/cm/ld/fid=705 

https://www.evaluationconference.org/page/program-2019 

https://www.centerfornonprofitexcellence.org/resources/evaluation 

https://www.councilofnonprofits.org/tools-resources/evaluation-and-

measervation-of-outcomes 

https://managementhelp.org/evaluation/outcomes-evaluation-guide.htm 

https://www.cram.com/essay/Evaluation-Of-A-Non-Profit-

Organization/PKJ3CYSY7BWQ 

https://www.tsne.org/blog/why-evaluation-important-your-nonprofit 

Коммерциялық емес қаржыландыруды бағалау: 
www.guidestar.org 

https://www.tsne.org/blog/why-evaluation-important-your-nonprofit 

https://www.thenonprofittimes.com/npt_articles/public-comment-sought-on-

990/ 

https://smallbusiness.chron.com/evaluate-financial-statements-nonprofit-

organizations-68019.html 

Посткеңестік кеңістіктегі әлеуметтік бағдарламалар мен жобаларды 
бақылау және бағалау институты қалыптасу кезеңінде. 

Мемлекеттік салалық бағдарламалардың мониторингі мен бағалауын 
дамыған сала деп қарастыруға болады. Мысалы, мамандарды даярлау 
бағдарламалары, денсаулық сақтау, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 
саласындағы бағдарламалар және т.б. Әлеуметтік бағдарламаларға қатысты 
мониторинг пен бағалау әлі де болса шала, әдістеме мен өлшемдер туралы 
жалпы түсінік жоқ, бағаларды және сәйкесінше, мұндай бағалау нәтижелерін 
салыстыру мүмкін емес. Алайда, бағалаушылардың күш-жігерін біріктіру 
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процесі жүреді - ТМД елдерінде ұлттық бағалау қауымдастықтары құрылды, 
олар 2015 жылы бағалау саласында ұлттық қауымдастықтардың еуразиялық 
альянсына біріктірілді1, тәжірибе алмасу үшін конференциялар өткізіліп, 
мамандарды даярлау және т.б жұмыстар жүргізілді. 

Орталық Азияда Қазақстан Республикасында2, Қырғыз Республикасында3 

және Тәжікстанда4 бағалау қауымдастықтары жұмыс істейді. 
Бұл әдістемелік нұсқаулық оқырманды мониторинг және бағалау 

теориясының негізгі ережелерімен, сонымен қатар жобаларды бақылау мен 
бағалаудың негізгі практикалық әдістерімен таныстыруға бағытталған. 
Әдістеме жергілікті жағдайларды және әлеуметтік жобалардың ерекшелігін 
ескере отырып, ең жақсы шетелдік тәжірибеге негізделген. 

 

 

  

                                           
1 http://www.evaleurasia.org  

 
2 http://eval.kz/ 
3 https://www.facebook.com/kyrgyzmandenetwork/ 
4 

https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id

=1496806170275998 

http://www.evaleurasia.org/
http://eval.kz/
https://www.facebook.com/kyrgyzmandenetwork/
https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id=1496806170275998
https://www.facebook.com/groups/monevcop/?multi_permalinks=631632643698139&notif_t=group_activity&notif_id=1496806170275998
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1-БӨЛІМ. СҰРАҚТЫҢ ТЕОРИЯСЫ 

 

1.1 Негізгі ұғымдар мен ережелер 

 

1.1.1 Үш сектор 

 

Әр әлеуметтік жоба мемлекетке, нарыққа және қоғамға байланысты. Бұл 

сәйкесінше мемлекеттік, жеке және азаматтық секторлар. Алайда, бұл 
тәуелділік біркелкі емес. Бұл әр саланың қосымша артықшылықтары мен 
шектеулеріне байланысты. 

Басқару, ең алдымен, мемлекеттік органдардың қызметі арқылы жүзеге 
асырылады, бірақ олар жеке сектор мен азаматтық қоғамға беріліп, олардан 
асып түседі. Мемлекеттік органдар қолайлы және құқықтық саяси және 
құқықтық ортаны қалыптастырады, жеке сектор жұмыс орындары мен кірістер 
жасайды, ал азаматтық қоғам саяси және әлеуметтік өзара іс-қимылды 
дамытады, экономикалық, әлеуметтік және саяси қызметке қатысуға топтарды 
жұмылдырады және әлеуметтік әділеттілік мәселелерімен айналысады. Әр 
сектордың өз мүмкіндіктері мен шектеулері бар, сондықтан олардың 
арасындағы сындарлы өзара іс-қимыл, оның ішінде мемлекеттік жобаларды, 
саясат пен бағдарламаларды бақылау және бағалау кезінде ерекше маңызды. 

Екі жағдайда үш саланың бірі жағдайларға байланысты ең қолайлы 
шешімдерді ұсынады. Тиімділік, бірақ жетекші рөл болмаса да, басқа екі 
сектордың қатысуын талап етеді. Сондықтан әрбір нақты жобада үш сектордың 
бірінен жетекші ұйым болуы керек - белгілі бір әлеуметтік мәселені жақсы 
шешетін - тиісінше мемлекеттік, жеке немесе үкіметтік емес ұйым. Алайда бұл 
проблеманы тек бір саланың күшімен шешуге болады деген сөз емес. Мұндай 

жетекші ұйымды басқа екі сектор қолдауы керек. Осы үш сектордағы ұйымдар 
- сәйкесінше үкіметтік, бизнес және үкіметтік емес ұйымдар - әрқайсысының өз 
артықшылықтары бар. 

1. Мемлекеттік сектор ұйымдарының басқа екі секторға қатысты 
артықшылықтары. 

Нарық пен азаматтық сектормен салыстырғанда мемлекеттік сектор келесі 
бағыттар бойынша тиімді: 

• қоғамдық жайлылықпен қамтамасыз ету және басқару; 
• саясатты іске асырумен байланысты әкімшілік реттеу және бақылау; 
• стратегиялық міндеттерді шешуге қажетті мемлекеттік ресурстарды 

жедел жұмылдыру және ұйымдастыру; 
• Жаппай қызметтердің тұрақтылығын қамтамасыз ету; 
• Қажет болған жағдайда құқықтық реттеуді немесе сот төрелігін жедел 

қолдану; 

• қоғамдық қауіпсіздікті қарастыру және т.б. 
 

Алайда, мемлекеттік сектордағы биліктің шамадан тыс шоғырлануы бұл 
артықшылықтарды жоққа шығаруы мүмкін. 
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Мемлекеттік сектордағы ұйымдар мен шешімдердің кемшіліктері 
мыналарды қамтуы мүмкін: 

• Төтенше жағдайларды қоспағанда, әртүрлі мемлекеттік органдардың 
міндетті бюджеттік негіздері, бұл жобаларды басымдылыққа бөлуді 
қиындатады; 

• Өзгеретін жағдайларға дұрыс жауап беру үшін, қалған екі секторға 
қарағанда баяу әрекет ету; 

• әлсіз бәсекелестік және мемлекеттік қызмет құрылымдарының 
қатаңдығы; 

Орталықтандырылмаған жүйелерді басқарудың күрделілігі, жобалар жиі 
ұсынатын және т.б. 

2. Нарықтағы (жеке) сектордағы ұйымдар мен шешімдердің басқа екі 
секторға қарағанда артықшылығы. 

Нарық пен азаматтық сектормен салыстырғанда, мемлекеттік сектор: 

• кез-келген әлеуметтік күш-жігердің тиімділігін арттыру мүмкіндігі; 
• жаңа өнімдерді дереу және толықтай енгізу үрдісі; 
• икемділік - өзгеретін жағдайларға тез бейімделу; 
• жағымды мысалды тез көбейту; 
• жылдамдық пен тиімділік арасындағы ымыраны тауып, әрекет ету 

қабілеті 
• күрделі және ерекше қиын міндеттерді шешу; 
• Адамның тапқырлығы мен кәсіпкерлікті тиімді пайдалану үшін 

мүмкіндіктер жасау. 
Алайда, әлеуметтік жобалардағы нарықтық шешімдердің мүмкіндіктеріне 

шамадан тыс сенімділік бұл артықшылықтардың орнын толтыруы мүмкін. 
Жеке (бизнес) сектордағы ұйымдар мен шешімдердің кемшіліктері мыналар 
болуы мүмкін: 

• Нарық қоғамдық жайлылық - таза ауа, қоғамдық қауіпсіздік, жеке өмірді 
қорғау, өмір сүрудің минималды деңгейі, денсаулық сақтау және т.б. 
қамтамасыз етуде және таратуда мүмкін емес; 

• Нарық сыртқы факторлардың болуын (яғни уақыт пен кеңістіктегі теріс 
немесе жағымсыз әсерлерді) ескермейді және оларды жобаның өзіндік құнына 
қоспайды, бұл жағдай өзгерген кезде шығындардың айтарлықтай өзгеруіне 
әкелуі мүмкін. 

• Нарық қызмет көрсетуді қажет ететіндердің өзгеріп отырған қалауларына 
тез және толық жауап бермейді; 

• Нарықтық логика шешімдерді жеңілдетеді және ресімдейді және адами 
құндылықтарды елеусіз қалдырады. 

3. Ұйымдардың және үкіметтік емес (коммерциялық емес, азаматтық) 
сектордың шешімдерінің басқа екі сектормен салыстырғанда артықшылығы. 

Азаматтық сектор нарықтық және үкіметтік секторға қарағанда тиімді 
болып табылады: 

• минималды немесе нөлдік пайда алу; 
• басқалардың мұқтаждықтарына жанашырлық пен оларға көмектесуге 

ниет білдіруді талап етеді; 
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• мұқтаж адамдарға жедел, мұқият көмек көрсету; 
• Клиенттерге айтарлықтай сенімділікті талап етеді; 
Ерікті түрде қатысуды  талап етеді; 
Ең алдымен моральдық критерийлер мен азаматтық құндылықтарды 

басшылыққа алу. 
Азаматтық бірлестіктер ұсынатын әрекеттер мен қызметтер 

мамандандырылған органдар көрсететін қызметтерге қарағанда тиімді, көбінесе 
келесі себептерге байланысты: 

• Қауымдастықтар өз клиенттеріне қызмет көрсетудің мемлекеттік 
жүйелеріне қарағанда өз мүшелеріне есеп береді; 

• Қауымдастықтар осындай қызметтерге тартылған мамандарға қарағанда 
тұтынушылар мәселелерін жақсы түсінеді; 

• Кәсіпқойлар мен бюрократтар қызмет көрсетеді, ал қауымдастықтар 
әлеуметтік мәселелерді шешеді; 

• Билік қызмет ұсынады, қауымдастықтар да көмек көрсете алады; 
• Қауымдастықтар өз клиенттерін мәселелерді шешуге итермелейді, ал 

қызметтерді ұсынатын жүйелер клиенттің өзіндік уәжін алмастыратын ең 
дайын қызметке ұмтылады; 

• Қауымдастықтар бюрократтар мен мамандарға қарағанда күтім 
стандарттарының тиімділігін қамтамасыз етеді; 

• қауымдастықтар халыққа қызмет көрсететін ірі бюрократиялық 
ұйымдарға қарағанда икемді және тапқыр; 

• Қауымдастықтар қоғам үшін мамандардың жұмысына қарағанда 
арзанырақ. 

Экономика тілінде, егер азаматтық қауымдастық бірлестіктердің орнына 
нарық немесе үкімет реттейтін болса, реттеуші операциялардың құны пайдасыз 
болар еді. 

Қоғамдық бастамалар мен кәсіпкерлікті қолдайтын қоғамдық бірлестіктер 
өздерінің шығындарын жабудың жолдарын іздейді, осылайша қоғамдық 
ұйымдардың сипаттамаларын жеке компанияның сипаттамасымен үйлестіреді. 
Осылайша олар екеуінің де кемшіліктерінен аулақ бола алады. Сондықтан, 
белгілі бір жағдайларда азаматтық сектор ең тиімді институционалды балама 
болып табылады. Алайда, қауымдастықтар мемлекеттік және жеке 
агенттіктердің жағымсыз жақтарын біріктіре алмайтындығына және сол 
арқылы тиімсіз болатынына кепілдік жоқ: 

• Кейде азаматтық қоғам ұйымдары іскерлік белсенділік пен мүдделерді 
қамтыған қасбет болып табылады; 

• Азаматтық сектордың әлеуметтік проблемаға реакциясы туындамауы 
немесе ұзақ уақытқа созылуы мүмкін; 

• Азаматтық ұйымдар көбінесе бір топ үшін мәселені шешеді, бірақ екінші 
топ үшін проблема тудырады. 
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1.1.2. Әлеуметтік жоба 

 

Әлеуметтік жоба - бұл  

• идеялар 

• қағидаттары 

• жоспарлар 

үшін 

• әлеуметтік мақсаттарға жету, 

• ресурстарды бөлу және 

• оқиғалар 

белгіленген тәсілдерді қолдана отырып, мақсаттарына жетуге бағытталған 

жүйе. 

Әлеуметтік жобаларды үш сектордың кез келгенінде ұйымдар жасайды және 

іске асырады: 

• мемлекеттік билік, 
• экономикалық операторлар немесе 

• ҮЕҰ 

осы мақсат үшін қажетті өкілеттіктерге ие: 
• заңды 

• саяси, 
• қаржылық және 

• әкімшілік. 
 

Әлеуметтік жобаның кейбір анықтамалары: «нақты мақсаттарға жету 
жоспары». 

• «Белгіленген мақсаттарға уақытында және белгіленген ресурстармен қол 
жеткізу үшін ұйымдастырылған іс-шаралар». 

• «Жоспарланған күш - бұл белгілі бір бюджет пен уақыт кезеңінде нақты 
мақсаттарға жету үшін өзара байланысты және үйлесімді әрекеттер 
жиынтығы». 

• «Уақытша ұйым белгілі бір ресурстарды пайдалана отырып, белгілі бір 
уақыт ішінде белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге тиіс». 

Жобаның сипаттамалық белгілері: 
• Жобаның уақыты шектеулі, оның басталуы мен аяқталуы болады. 
• алдын-ала ұйымдастырылған құрылым бар. 
• нақты мақсаттарға жетуді мақсат етеді. 
• Оған қол жеткізу үшін болжамды, өлшенетін нәтижелер болуы керек. 
• Нәтижеге жетуге қызмет ететін әрекеттер жиынтығын қамтиды. 
• Ресурстардың нақты анықталған мөлшері бар. 
Әдетте кез-келген әлеуметтік жоба: 
• Бұл жаңалық. Бұл бір реттік мақсатты көрсетеді, сондықтан қол жетімді 

ноу-хау немесе жоспарлау өте шектеулі дәрежеде қолданылуы мүмкін (яғни, 
бұл қарапайым жұмыс емес). Тәжірибе мен нәтижелердің шектеулі болуына 
байланысты мақсаттарға қол жеткізілетіндігін алдын-ала болжау мүмкін емес. 
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• Уақыт пен шығын шектеулі. Жобалар белгілі бір болашақ кезеңге 
жоспарланған. Олар алдын-ала белгіленген мақсатқа жетуге арналған. 
Жобаның құны іске қосылғанға дейін анықталады және қызмет түрі мен мерзімі 
бойынша бөлінеді. 

• Қиын және көптеген қызмет салаларын қамтиды. Жобалар 
экономикалық, жоспарлау, іске асыру және әсер ету тұрғысынан күрделі. 
Демек, жоба тобы арасында жоғары деңгейдегі үйлестіру қажет. 

• Тәуекелді. Жобаның нәтижесі тек қана болжанатындықтан, ол қауіп-

қатер туғызады. Сондықтан эксперименттер сөзсіз, бірақ өз кезегінде жоғары 
динамика мен күшті мотивацияға әкеледі. Ақша мен уақытты ысырап ету, 
сонымен қатар сәттілік ықтималдығын тек шартты түрде басқаруға болады, 
яғни кезең-кезеңімен басқаруға болады. 

Жобаның негізіне мыналар кіруі мүмкін: 
• ұлттық немесе аймақтық даму бағдарламалары; 
• сыртқы донорлардың және халықаралық қаржы институттарының 

бастамалары; 
• экономикалық агенттердің бастамалары; 
• басқа жобаларды толықтыру немесе жалғастыру қажеттілігі; 
Пайдаланылмаған ресурстардың болуы; 
• салалық зерттеулер мен талдау; 
• маңызды әлеуметтік және экономикалық проблемаларды шешудің жедел 

қажеттілігі. 
 

 

1.1.3.Мониторинг 

 

Мониторинг - бұл жобаны басқару тобының, сондай-ақ қаржыландырушы 

мекеменің ұсынылған ресурстарды пайдалану, іс-шараларды жүзеге асыру, 

жоба жоспарына сәйкес мақсаттар мен нәтижелерге қол жеткізуін үнемі 
бақылау. 

 

Мониторингтің мақсаты басқарудың барлық деңгейлерінде кері байланыс 

алу арқылы жобаны тиімді және тиімді жүзеге асыру болып табылады: 

• бірінші және жоғары деңгей - бұл жобаның доноры; 

• Екінші деңгей - жобаларды басқару; 

• Үшінші деңгей - жоспарлау және талдау саласындағы мамандар; 

• Төртінші деңгей - жедел менеджерлер; 

• Бесінші және төменгі деңгей - мақсатты топтар және жалпы халық. 

Әлеуметтік жобаларды мониторингілеудің негізгі міндеті - мақсаттарға қол 

жеткізуді бақылау және бағалау, оларды іске асыру процесінде ресурстарды 

тиімді пайдалану. 

Әлеуметтік жобалардың мониторингі - бұл жоспарланған нәтижелерге қол 

жеткізе отырып, жобаның барысы туралы ақпаратты жүйелі және үздіксіз 

жинау және талдау процесі. Алынған ақпарат басқару мақсаттары үшін - тиісті 
жобаны іске асыруды жалғастыру, өзгерту, толықтыру немесе тоқтату үшін 
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басқару шешімдерін қабылдау және бақылау үшін қолданылады. Тұрақты 

мониторинг нәтижесінде жобаны іске асыру әдісіне түзетулер енгізілуі мүмкін. 

Әлеуметтік жобалардың мониторингі - бұл жоспарланған нәтижелерге қол 

жеткізе отырып, жобаның барысы туралы ақпаратты жүйелі және үздіксіз 

жинау және талдау процесі.  Алынған ақпарат басқару мақсаттары үшін - тиісті 
жобаны іске асыруды жалғастыру, өзгерту, толықтыру немесе тоқтату үшін 

басқару шешімдерін қабылдау және бақылау үшін қолданылады.  Тұрақты 

мониторинг нәтижесінде жобаны іске асыру әдісіне түзетулер енгізілуі мүмкін 

[1]. 

 

Мониторинг белгілі бір уақыт кезеңіндегі оқиғалар мен жағдайлардың 

сипаттамасы ретінде анықталуы мүмкін. Мониторинг жүйесі өлшеу, бағалау 

және басқарушыларға мақсатқа жету дәрежесі туралы ақпарат беру 

әдістері мен құралдарынан тұрады. Ақпаратты алғаннан кейін жоба 

басшысы алынған мәліметтерді бақылау үшін қолданады. 

 

Мониторинг бойынша есептер келесі талаптарға сай болатындай 

дайындалуы керек: 

• тек қажетті мәліметтерді қамту; 

Ықтимал ерекшеліктерді ескеру (қалыпты орындаудан ауытқу); 

• проблемаларды анықтау; 

Шешімдерді ұсынуға; 

• Қажетті мерзімде тапсырылуы керек. 

 

Үздіксіз мониторинг бірнеше кезеңдерде жүзеге асырылатын ұзақ мерзімді 
саясат пен бағдарламаларда ерекше маңызды рөл атқарады. Әрбір келесі 
кезеңді іске асыру алдында мониторинг және алдыңғы кезеңдердің нәтижелері 
бағалануы мүмкін. 

 

Мониторингтің негізгі міндеттері: 
• көрсетілген индикаторларды қолдана отырып, алға қойылған 

мақсаттармен салыстырғанда жобаның орындалу барысын бағалау 

 

• осы индикаторлар бойынша ақпарат көздерін көрсету; 

• сенімді, тиісті және оңай тексерілетін индикаторлармен қамтамасыз ету; 

• оны іске асырудағы мүмкін кедергілерді анықтау арқылы жобаны 

басқаруға қолдау көрсету; 

• кедергілерді жеңудің стратегияларын ұсынады; 

Бақылау объектісі - бұл жобаға елеулі әсер етуі мүмкін барлық элементтер: 

ресурстар, іс-шаралар, нәтижелер, мақсаттар және жобаның сыртқы ортасы. 

 

Қоғамдық жобаларды бақылау және бағалау кезінде жауап беру керек ең 

көп кездесетін сұрақтар: 

• Әр түрлі мақсатты топтар, мүдделі тараптар, қозғалатын қауымдастықтар 

үшін жобаның салдары қандай? 
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• Жобаның оң нәтижелері пайдаланушылар мен басқа мүдделі тараптар 

арасында қалай бөлінеді? 

• Жобаны іске асырудан күтпеген және жанама әсерлер бар ма және 

олармен күресудің қандай шаралары бар? 

• Жобаның сәтті жүзеге асуына кедергі келтіретін қауіптер бар ма? Оларды 

жақсарту мүмкіндіктері жағымсыз салдарлардың алдын алу үшін қаншалықты 

үйлеседі? 

• Мүдделі тараптардың жобаны іске асыруға, бағалауға және дамытуға 

қатысуын қамтамасыз ету үшін қандай институционалдық және 

ұйымдастырушылық жағдайлар қажет? 

• Барлық деңгейде жобаны іске асырудың әлеуеті бар ма, нәтижелер мен 

әсерлердің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін оны кеңейту үшін не қажет? 

 

Жоба барысында орнатылған мониторинг жүйесіне қойылатын талаптар: 

• ақпаратты уақытылы, тиісті түрде алу керек және негізгі сұрақтарға 

жауап беру керек; 

• бақылау жиілігін және бақыланатын элементтердің сипаттамаларын 

дұрыс анықтай білу; 

• жоспарлардағы ауытқуларды түзету үшін мониторинг жиі жүргізілуі 
керек; 

• мониторинг жүргізу үшін тиісті қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету; 

• жүйені үнемді етіп, оны жөндеуді негіздеу. 

 

 

1.1.4 Әлеуметтік жобаларды бағалау 

 

Жобаны бағалау - бұл негізгі әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру 

дәрежесін бағалау және жобаның сандық және сапалық тұрғыдан 

туындауына себеп болған мәселелерді шешу. Бағалау алдын-ала белгіленген 

критерийлерге, стандарттарға және сәйкестікке, тиімділікке, экономикалық 

орындылыққа, саяси және әкімшілік мақсатқа, тұрақтылық пен әділеттілікке 

негізделген. 

Бағалау осы мақсат үшін арнайы жиналған ақпаратқа негізделген. 

 

Бағалау - бұл мақсаттарға жету дәрежесін анықтау және шешім қабылдауға 

ықпал ету үшін аяқталған немесе жалғасатын іс-әрекеттерді мұқият және 

тәуелсіз бағалау.  Мониторинг сияқты бағалау көптеген салаларға, соның 

ішінде іс-шараларға, жобаларға, бағдарламаға, стратегияға, саясатқа, белгілі бір 

тақырыпқа, тақырыпқа, секторға немесе ұйымға қолданыла алады [2] 

Бағалау мынадай қатынасқа негізделген: 

Мақсаттар мен объективті әлеуметтік проблемаларды шешу қажет; 

Инвестицияланған ресурстар мен қол жеткен нәтижелер; 
• қабылданған іс-шаралар және қол жеткізілген нәтижелер. 
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Бағалау - бұл қызмет түрін, жобаны, бағдарламаны, стратегияны, саясатты, 
сұрақтарды, тақырыпты, секторды, операциялық аймақты немесе 
институционалды нәтижені неғұрлым жүйелі және объективті талдау [3]. 

Әлеуметтік жобаларды бағалау көбінесе келесі критерийлер бойынша 

жүзеге асырылады5: 

1. Relevance -Өзектілік (сәйкестік, сәйкестік, маңыздылық). Бағдарлама / 
жобаның елдің, аймақтың, нақты елді мекеннің даму басымдықтарына, 
бенефициарлардың қажеттіліктеріне, стратегиялық бағдарламалық құжаттарға 
және т.б. сәйкестік деңгейі бағаланады. Дәл осы өлшем әлеуметтік мәселені 
шешу жолдары мен мақсаттарының сәйкестігін бағалауды көздейді. Ол шешім 
қабылдау ағашының баламаларын және жобаны іске асыру кезіндегі 
динамикасын (икемділігі) бағалау арқылы әлеуметтік мәселені анықтаудың 
дәлдігін бағалауды қамтиды. 

2. Effectiveness-Нәтижелілік - іске асыру және жоспарланған 
көрсеткіштерге (индикаторларға) қол жеткізу процесін бағалау. Бұл жағдайда 
нәтижелер қалай алынғанын немесе не үшін күтілген нәтижелерге қол 
жеткізілмегенін түсіну үшін іс-шаралар жоспарының мазмұны бағаланады. Бұл 
бағалау бағдарламаның тиімділігін бағалау үшін ең алдымен нәтижелер мен 
жетістіктерге (жобаның соңында жағымсыз, жоспарланбаған және жағымсыз 
әсерлерді қоса) бағытталуы керек. Жоба барысында әртүрлі мақсатты топтарға 
көрсетілетін өнімдер мен қызметтердің сапасын бағалауға қатысты сұрақтар 
қоюға болады. 

3. Efficiency – Тиімділік- шығындар мен шығындар талдауы және 
экономикалық тиімділік арқылы бағалау. Шығындар мен шығындар талдауы 
жобалық инвестициялардың орындылығы мен алынған пайданың дұрыстығын 
анықтайды. Рентабельділік талдауы мақсатқа жетудің ең өміршең нұсқалары 
мен тәсілдерін анықтау мақсатында нақты мақсатқа жету үшін шығындардың 
орындылығын бағалайды. Бұл жағдайда жобалық (немесе одан аз) ресурстарды 
пайдаланып жоспарланған (немесе одан да көп) нәтижелерге қол жеткізуге 
болатындығын түсіну керек. 

4. Impact -Әсер - бағдарламаның нәтижелерін егер ол орындалмаса не 
болатынымен салыстыру (әрекет пен әрекетсіздікке балама). Осылайша, 
әлеуметтік жобаның әсері оның барлық негізгі аспектілері бойынша 
бағаланады. Бұл бағалау сыртқы факторлардың әсерін салыстыру үшін және 
сыртқы факторлар мен жобаның мақсатына жету үшін қабылданған 
бағдарламаны бөлу үшін қолданылады. Бұл жағдайда бағалау, ең алдымен, осы 
жобаны (көрсеткіштер) іске асырудан күтілетін нәтижелермен салыстырғанда 
нақты нәтижелерге қол жеткізу деңгейіне бағытталған. Басқаша айтқанда, 
әсерді бағалау кезінде жоспарланған көрсеткіштерге қол жеткізу / қол 
жеткізбеу фактісі туралы ғана емес, қоғамдағы қандай өзгерістер, мақсатты 
топтың немесе саланың жобалық іс-әрекетке әкелгенін түсіну маңызды. 

                                           
5 Әдебиет пен тәжірибеде аударманың әртүрлі нұсқалары бар екендігіне байланысты алшақтықты болдырмау 

үшін ағылшын тіліндегі түпнұсқа терминдер қолданылады 
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5. Sustainability- Тұрақтылық - жобаның нәтижелері ұзақ мерзімді 
перспективада шоғырлануы және дамуы мүмкін бе, жоба басталған іс-шаралар 
соңында, донордың көмегінсіз, жалғасады ма, осы бағытта әрі қарай даму 
қамтамасыз етіле ме - бұл донордың орындылығын көрсететін маңызды 
көрсеткіш жобалық инвестициялар. 

 

 

1.2. Жобаларды бақылау және бағалау ерекшеліктері 
 

Әлеуметтік жобаларды бақылау мен бағалаудың алғашқы ажырамас бөлігі 
- барлық мүдделі тараптардың қатысуы. Қоғамдық жобалар барлық мүдделі 
тараптардың, соның ішінде бенефициарлардың оларды әзірлеу, іске асыру және 
бағалауға толық қатысуынсыз тиімді және тұрақты бола алмайды. Әр түрлі 
мүдделі тараптар жағдайды басқаша бағалайды және әртүрлі сұрақтарға жауап 
іздейді. Мониторинг және бағалау мақсатты топтар мен мүдделі тараптарға 
олардың қажеттіліктерін, шешімдерге балама, ресурстар мен іс-қимыл 
жоспарларын анықтауға, сонымен қатар жобаның нәтижелері мен жанама 
әсерлерін барабар бағалауға мүмкіндік береді. 

Мониторинг және бағалау процесінің тағы бір ажырамас бөлігі 
мемлекеттік органдармен, жергілікті билік органдарымен, үкіметтік емес 
ұйымдармен және байланысты қызметтерді жеткізушілермен және т.б. ақпарат 
алмасу болып табылады. 

Мемлекеттік саясат пен бағдарламалардың мониторингі мен бағасы 
барлық деңгейлердегі саяси, экономикалық және әкімшілік билікті жүзеге 
асыруда тиімді басқарудың құралы болып табылады. Пайдалы болу үшін, олар 
шешім қабылдау процесінің ажырамас бөлігі ретінде қарастырылуы керек. 
Менеджмент - бұл биліктің көрінісі ғана емес, сонымен қатар азаматтар мен 
топтар өздерінің мүдделерін білдіретін, олардың айырмашылықтарын 
білдіретін, өз құқықтарын жүзеге асыратын және өз міндеттерін орындайтын 
әлеуметтік механизмдердің, процестер мен институттардың жиынтығын 
біріктіреді. 

 

Тиімді басқару құралы ретінде әлеуметтік мемлекеттік жобаларды бақылау 
мен бағалаудың рөлін бірнеше маңызды бағыттар бойынша анықтауға болады: 

1. Олар ашықтықты жасайды - процедуралар, институттар және ақпарат 
мүдделі тараптар мен қоғамға тікелей қол жетімді, бұл бізге әлеуметтік 
жобаларды түсінуге, бақылауға және бағалауға мүмкіндік береді. Басқарудың 
мөлдір жүйесі ашық шешімдер қабылдаудың ашық процедураларына және 
мүдделі тұлғалар мен лауазымды тұлғалар арасындағы ашық байланыс 
арналарына ие. 

2. Мониторинг және бағалау ресурстарды есепке алу мүмкіндігін 
қамтамасыз етеді - олар жобаның мақсатына жету дәрежесі, мемлекеттік 
ресурстар қаншалықты тиімді пайдаланылатындығы, әлеуметтік әсерлер қандай 
және т.б. туралы ақпарат береді. Бұл мүдделі тұлғаларға бұзушылықтарды 
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анықтау және олардың мүдделерін қорғау үшін маңызды болып табылатын 
ақпаратты ұсынуға және алуға мүмкіндік береді. 

3. Олар басқарушылық есептілікке кепілдік береді - мекемелер саясат пен 
бағдарламаларды іске асыруда барлық мақсатты топтар мен мүдделі 
тараптардың мүдделерін ескеруге үнемі ұмтылуы керек. Саясаткерлер мен 
қоғамдық сектор қызметкерлері мүдделі тараптар мен жұртшылық алдында өз 
өкілеттіктерін жүзеге асыруы үшін есеп беруі керек, азаматтардың сынына 
немесе талабына қатысты шаралар қабылдауы керек және қателіктер мен 
біліксіздіктер үшін жауапқа тартылуы керек. 

4. Мониторинг және бағалау әлеуметтік жобаларды іске асыру сапасын, 
сондай-ақ қол жеткізілген нәтижелерді, жасалған өнімдер мен көрсетілетін 
қызметтерді жақсартады. Саясаттар мен бағдарламаларды іске асыратын 
мекемелердің, ұйымдардың және қауымдастықтардың әлеуеті жақсаруда және 
дамуда. 

5. Мониторинг және бағалау арқылы қатысу тетіктері құрылады - 

азаматтарға өздерінің мүдделерін білдіретін заңды институттардың тікелей 
немесе жанама түрде әлеуметтік жобаларды іске асырудағы бағалау мен 
өзгерістерге қатысты шешімдер қабылдауға қатысуға мүмкіндігі беріледі. 

6. Олар келісім құралы болып табылады - тиімді басқару қоғам 
мүдделеріне қатысты кең келісімге қол жеткізу және мүмкін болған жағдайда 
жобаларды жүзеге асыру үшін саясат пен рәсімдерді үйлестіру үшін әртүрлі 
мүдделерді ескереді және біріктіреді. Әлеуметтік жобаларды бақылау және 
бағалау процесінде мүдделі тараптарға оларға ықпал ету мүмкіндігі беріледі. 

7. Мониторинг және бағалау жобалардың нәтижелігі мен тиімділігін 
арттыруға, сондай-ақ стратегиялық көзқарасты қалыптастыру мен дамытуға 
ықпал етеді - институттар қолда бар ресурстарды оңтайлы пайдалану арқылы 
қоғамдық қажеттіліктерге жауап беретін нәтижелерге қол жеткізеді. 
Көшбасшылар мен қоғам тиімді басқару мен дамудың ұзақ мерзімді 
перспективасын жасайды. 

 

Мониторинг және бағалау нәтижелері жобаны одан әрі дамыту үшін 
шаралар мен құралдарды жасау үшін қолданылады. Бұл жобаның мақсаттарына 
жету және оның ұзақ мерзімді тұрақтылығы үшін ерекше маңызды. Жобалар 
өздеріне қажет ресурстарды тарту үшін уақытында белгіленетін әлеуметтік 
құндылыққа ие. Әлеуметтік шығындарды болжау, қауіп тобын анықтау және 
жеңілдету шараларын анықтау жобаны іске асыруды қолдайды. 

Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру - бұл тек әкімшілік немесе 
техникалық шешімдердің салдары ғана емес, әлеуметтік процесс. Жоба жүзеге 
асырылатын әлеуметтік стратегия, оны іске асыру үшін әртүрлі мүдделі 
тараптардың әрекеттерін қалай жұмылдыру, ұйымдастыру және үйлестіру 
туралы сұраққа жауап беруі керек. Жобаға қатысқан тараптардың барлығы 
бірдей келісе бермейді және белсенді түрде қолдау көрсетеді деп күтуге 
болады. Келісім мен сенім шаралары, қақтығыстарды шешу және қолайлы 
нұсқалар туралы келісім - бұл мониторинг пен бағалау жобаны сәтті іске 
асыруға айтарлықтай үлес қоса алатын салалар. 
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Мониторинг және бағалау проблемаларды терең түсінудің құралы ғана 
емес, сонымен бірге мүмкін болатын шешімдерді іздеудің құралы болып 
табылады. Саясат пен бағдарламаның мақсаттарына қол жеткізу үшін 
әлеуметтік, экономикалық және саяси тетіктер анықталып, мақсатты 
жұмылдырылуы керек. 

Жобаларды бақылау және бағалау дәстүрлі экономикалық және 
техникалық талдауды алмастырмайды, бірақ оған функционалды қосымша 
болып табылады. Мемлекеттік саясатты реформалау туралы шешім қабылдау 
кезінде шығындарды есептеу және қажетті ресурстарды жұмылдыру үшін 
экономикалық және қаржылық талдаудың нақты қажеттілігі туындайды. 
Әлеуметтік тәуекелдер мен әлеуметтік шығындар да мұқият талдануы керек. 
Мониторинг және бағалау тек әлеуметтік шығындарды, тәуекелдер мен 
пайдаларды бағалаудың құралы, әлеуметтік шығындарды және олардың жүзеге 
асырылуына әсерін анықтау және азайту құралы бола алады. 

Сайып келгенде, әлеуметтік жобаларды бақылау мен бағалаудың мақсаты 
өмір сүру сапасын, әл-ауқаты мен азаматтардың әл-ауқатын жақсарту 
мүмкіндіктерін қарастыру болып табылады. Жобаларды бақылау және бағалау 
менеджерлерге саясаттың, менеджерлердің, мүдделі тараптардың және 
азаматтардың көкейкесті мәселелерін жүйелі түрде шешуге тырысатын 
дамудың басымдықтарын қалыптастыруға мүмкіндік береді: 

• Әр түрлі мақсатты топтар мен мүдделі тараптар үшін жоба немесе 
бағдарламаның салдары қандай? 

• Жобаны іске асыруға немесе күтілетін нәтижелерге сәтті қол жеткізуге 
қауіп төндіретін елеулі қауіптер бар ма? 

• Жобаның күтпеген жағымсыз салдары бар ма? 

• Түзетулер қажет пе және жоба қалай жүзеге асырылуы керек? 

Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру көптеген проблемалар мен қауіп-

қатерлерге тап болуы мүмкін. Қиындық - шешім қабылдаушыларға жедел 
ақпараттарды жинау, талдау және ұсынудың тиісті әдістері мен құралдарын 
қолдану арқылы оларды анықтау және ескеру. Жобаны іске асырудың 
тиімділігін арттыру үшін мониторинг пен бағалауды жұмыстың ерте сатысында 
жүргізген жөн және оны іске асыру кезінде қорытынды бағалауға дейін үздіксіз 
интерактивті процесс ретінде жалғастырған жөн. 

 

 

1.4 Баға түрлері 
 

1.4.1 Жобаны алдын-ала (Ex-Ante), ағымдағы (жалғасатын) және 
қорытынды (Ex-Post) бағалау 

 

Әлеуметтік тәжірибеде жүзеге асырылатын әлеуметтік жобаларды бақылау 
мен бағалаудың ең көп таралған типологиясы әлеуметтік жобаның 
кезеңдерімен байланысты - яғни бағалау басында (Ex-Ante), процесте 
(жалғасып жатқан немесе орта мерзімді) немесе соңында (Ex-Post) жүзеге 
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асырылады. жоба6. Әрине, басқа типологияның нұсқалары бар. Сонымен, 
мониторинг пен бағалауды олардың мақсаттары мен әдістеріне, олардың 
аумақтық көлеміне, ұзақтығы мен тереңдік деңгейіне және т.б. сәйкес атап 
өтуге болады. 

Жобаның әр кезеңіндегі мониторинг және бағалау мүмкіндік береді: 
• жобаның немесе бағдарламаның әсерін алдын-ала бағалау; 
• іске асыру барысындағы жетістіктерді бағалау; 
• күтілетін нәтижелермен салыстырғанда соңғы нәтижені бағалау. 
 

Бұрынғы бағалау әлеуметтік қажеттіліктерді анықтауға, әлеуметтік 
жобаларға мақсат қоюға, оларды дұрыс бағыттауға, мақсатты топтарды 
анықтауға және қауіп-қатерлерді ескеруге көмектеседі. Олар жобалардың 
дамуына ықпал ететін диагностикалық функцияларды орындайды. 

Жүргізіліп жатқан бағалау жүргізіліп жатқан жобалардың барысы мен 
оларды іске асырудың сапасын бақылайды. 

Қорытынды және кейінгі бағалау (Ex-post) қол жеткізілген нәтижелерге 
бағытталған. 

Алайда, бағдарлама циклі мен жасалған бағалау арасында әрқашан толық 
сәйкессіздік бола бермейді. Кейде алдын-ала бағалаулар саясатты жасауға 
немесе бағдарламаларды жасауға көмектесу үшін кешіктірілуі мүмкін. Сіз 
бағалау жүргізілген кезде жұмыс істеп тұрған бағдарламаларды өзгерте аласыз, 
ал таңдалған әдістер, өлшемдер мен көрсеткіштер енгізілген өзгерістерге 
байланысты емес. Сондықтан, бағалау әлеуметтік жобаларды жүзеге асыру 
кезеңдерімен дұрыс байланысты болуы өте маңызды. 

 

Алдын-ала бағалау 

Бағалаудың бұл түрі, әдетте, мемлекеттік саясатты әзірлеу және тиісті 
жобалар мен бағдарламаларды олар іске асырылғанға дейін әзірлеу кезінде 

жүзеге асырылады. Олар саясатты немесе бағдарламаны іске асыратын 

мақсаттарды, құралдарды, әдістер мен ресурстарды анықтауға көмектеседі. 
Олар әлеуметтік жобалардың нақтылығына, үйлесімділігіне және 

үйлесімділігіне сенімді түрде кепілдік береді. 
Олардың басты мақсаты - саясатты іске асырудың ықтимал салдарын 

алдын-ала бағалау, мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттерін ескеру, 

сондай-ақ бар тәуекелдер мен ықтимал қақтығыстарды бағалау. Бұл әсіресе 

әлеуметтік мәселені дұрыс анықтау және оны шешудің баламалары үшін өте 

маңызды. 

Әлеуметтік жобаларды, оның ішінде ұжымдық әлеуметтік іс-шараларды 

іске асыруға әлеуметтік қатысуларды болжау әлеуметтік жобаны және оны іске 

асыру стратегиясын дамытуға белсенді үлес қосуы мүмкін. Бұл үлес жобалар 

мен бағдарламаларды дайындау мен бақылаудың ажырамас бөлігі болуы керек. 

Осы сатыдағы маңызды функция - мүдделі тараптардың қажеттіліктерін, 

                                           
6 сәйкесінше Baseline, Interim және Final терминдері де қолданылады 
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мүдделерін және саясатты немесе бағдарламаларды қолдауға дайындығын 
диагностикалау, бұл сәтті іске асыру мүмкіндігін арттырады. 

Алдын-ала бағалау сонымен бірге нақты өлшенетін мақсаттар мен бағалау 
критерийлерін құру арқылы кейінгі бақылау және тұрақты бағалау үшін негіз 
болып табылады. Сонымен қатар, олар көбінесе елеулі шектеулерге - уақыттың 
жетіспеушілігіне, құпиялылыққа, саяси және лоббистік қысымға, түсініксіз 
саяси мақсаттарға және басқаларға тап болады. Осы себепті бағалаушылар тез, 
икемді және барабар әрекеттерді жасай алуы, талдау мен бағалаудың тиісті 
әдістері мен құралдарын қолдана білуі және нақты және қол жеткізуге болатын 
әлеуметтік мақсаттарды, нәтижелер мен әсерлерді анықтауға қолдау көрсетуі 
керек. 

 

Ағымдағы аралық бағалау 

Үнемі мониторинг жүргізу кезінде алынған ақпаратқа негізделген 
ағымдағы бағалау тікелей әлеуметтік жобаларды іске асыру кезінде жүргізіледі. 
Мониторинг және тұрақты бағалау арқылы жоба әсерінің таралуын бастапқы 
кезеңде өлшеуге болады, ол теріс әсерлер мен тәуекелдерді азайтады немесе 
азайтады, сондай-ақ мүдделі тараптардың қатысуын ынталандырады. Аралық 
бағалау әлеуметтік жобаларды іске асыру кезінде туындайтын проблемаларды, 
жоспарланған іс-әрекеттен немесе күтілетін нәтижелерден ауытқуды, күтпеген 
жағымсыз салдарды және т.б. анықтайды. 

Аралық бағалау әлеуметтік жобаның кез-келген кезеңі аяқталғаннан кейін 
оны іске асыру барысын бағалау және келесі кезеңге түзетулер енгізу үшін 
жүргізілуі мүмкін. Аралық бағалау жобада қарастырылған іс-әрекеттердің 
өзгеріп отырған әлеуметтік-экономикалық жағдайларға сәйкес келетіндігін 
көруге мүмкіндік береді. Бұл, өз кезегінде, қажет болған жағдайда мақсаттарға, 
мазмұнға, шараларға, мерзімдерге және басқаларға жеткілікті адекватты 
өзгерістерді ұсынуға мүмкіндік береді. әлеуметтік жоба. 

Ағымдағы мониторинг пен аралық бағалау менеджерлермен және 
орындаушылармен сенімді кері байланысты қамтамасыз етеді, әлеуметтік 
жобаларды басқаруға, нақтылауға және дамытуға жақсы жағдай жасайды. 

Аралық бақылау тұжырымдамасы өте икемді және көбінесе не, қашан 
және қалай бағаланатындығын анықтайтын жоба менеджерлеріне тәуелді 
болуы керек. Дегенмен, алдағы уақытта маңызды уақыт кезеңін қамтитын 
бағалау жоспарын жасаған жақсы болар еді. Осылайша, мониторинг және 
ағымдық бағалау жүзеге асырылған саясат пен бағдарламаларда не жұмыс 
істейтінін және не болмайтынын анықтауға мүмкіндік береді, яғни туындайтын 
проблемаларды шешудің тиісті тәсілдерін іздеуге болады. 

 

Қорытынды (Ex post) бағалау 

Ex post бағалау әлеуметтік жобаның жалпы тұжырымдамасын және бүкіл 
бағытын, алынған нәтижелер мен қол жеткізілген әсерлерді қайта қарастырады. 
Олар мемлекеттік ресурстардың қалай пайдаланылатындығын, араласудың 
тиімділігі мен мақсаттарға жету дәрежесін анықтауға бағытталған. Табыс 
немесе сәтсіздік факторлары, нәтижелердің тұрақтылығы және әлеуметтік 
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жобаның әсері талданады. Ұқсас саясаттар мен бағдарламаларды жүзеге 
асыруда қолданылатын басқа да қорытындылар жасалады. 

Әдетте, бағалаудың бұл түрі мыналарды білуге мүмкіндік береді: 
• Жобаның мақсаттары дұрыс анықталды ма? 

• жобаның нақты мақсаттарына жету дәрежесі; 
• жобаны іске асыру барысында қандай кедергілер / факторлар пайда 

болды және олар мақсатқа жетуге қалай әсер етті; 
Нәтижелер тиімдірек және / немесе шығындары аз болған кезде балама 

нұсқалар қарастырылды ма? 

• олар жоба нәтижелерін толықтыра ма, қайталай ма, немесе басқа 
нәтижелерге қайшы келе ме; 

• Жобаны өлшеу, бақылау және бақылау және есеп беру үшін басқару 
жүйелері қолайлы ма? 

• индикаторлар жарамды, сенімді және сенімді ме; 
• Жобалық топ тиімділікті бағалау нәтижелерін талдау үшін сенімді 

мәліметтер ұсынды ма? 

• Донор жобаны іске асыру бойынша күш-жігердің қаншалықты нәтижелі 
болғанын түсіне ме? 

 

Жобаны бағалау туралы есеп болашақ жобаларды әзірлеу үшін негіз 
болады. 

 

Бағдарлама аяқталғаннан кейін әсерді әрдайым анықтау және өлшеу 
мүмкін емес, кейде бұл бірнеше жылдан кейін де жасалады. Бұл бағалау әдетте 
жоба аяқталғаннан кейін 12-18 ай ішінде жасалады. Әсерді бағалау - бұл 
оқулықтың екінші бөлімінде жеке қарастырылатын өте күрделі процесс. 

Әлеуметтік жобаларды бағалаудың бірнеше әдіснамалық тәсілдерін бөлуге 
болады, олар басты назарға байланысты: 

1. Ресурстарды бөлу және пайдалану - әлеуметтік жобаларды дамытуда да 
(ресурстар қалай пайдаланылады) және ретроспективті түрде (ресурстар қалай 
жұмсалды). Бұған мысал ретінде негізінен экономикалық тиімділікті бағалауға 
бағдарланған шығындар мен шығындар талдауы жатады. 

2. Стандарттарды және / немесе өлшенетін мақсаттарды әзірлеу - 

әлеуметтік жобаның сәттілігін, іске асырылу сапасы мен әсерін бағалау 
критерийлері мен көрсеткіштері. Мұндай әдіс, мысалы, белгілі мақсаттарға 
жету деңгейіне бағытталған салыстырмалы талдау. Ол негізінен әлеуметтік 
жобаның тиімділігі мен әсерін бағалауға бағытталған. 

3. Түсіну және түсіндіру. Әлеуметтік жобаның әсерін және оның 
элементтерімен және орындалған араласулармен байланысты себептерін (не, 
қалай, қашан, қандай жағдайда «жақсы жұмыс істейді») түсіндіру қажет. 
Әлеуметтік жобаны іске асырудың сапасын жақсартуға бағытталған мұндай 
тәсілдің мысалы - осы саладағы әртүрлі нақты араласуларды тақырыптық 
бағалау және олардың қайсысы және неліктен сәтті немесе сәтсіз болғанын 
анықтау. 
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4. Өзгеру және өзін-өзі реттеу - мұндай бағалау өзін-өзі түзетуді және оны 
жүзеге асыру процесінде әлеуметтік жобаны дамытуды қамтамасыз ету үшін 
анағұрлым күрделі кері байланысты қамтамасыз етеді. Бұл тәсіл жобаларды 
әзірлеу мен іске асыруды жақсартуға ықпал ететін тұрақты мониторинг және 
аралық бағалау барысында жүзеге асырылады. 

5. Қатысу және қатысу - бұл жағдайда назар барлық мүдделі тараптарды 
бағалауға белсенді қатысу арқылы серіктестік, желілерді, қауымдастықтар мен 
аумақтарды дамытуға және ынтымақтастыққа бағытталған. Әлеуметтік 
жобаларды әзірлеуге, іске асыруға, бақылауға және бағалауға мүдделі 
тараптардың белсенді қатысуына бағытталған консалтинг, далалық және 
семинарлық әдістер бұл тәсілдің мысалы болып табылады. 

Осылайша, әлеуметтік әсерді бағалау саясат пен бағдарламаларды іске 
қосқанға дейін де, оларды іске асыру кезінде де және олар аяқталғаннан кейін 
де жүргізілуі мүмкін. Әлеуметтік әсерді бағалау азаматтарға әлеуметтік жобаны 
жүзеге асыру, өмір салтын өзгерту, жұмыс, бір-бірімен қарым-қатынас, 
олардың қажеттіліктерін ұйымдастыру және қоғамға қатысу үшін барлық 
әлеуметтік және мәдени салдарды қамтиды. Мәдени ықпал дегеніміз - 

адамдардың мінез-құлқын, олардың көзқарасын, өздері өмір сүретін 
қауымдастықтың қабылдауын анықтайтын нормалардың, құндылықтар мен 
нанымдардың өзгеруіне жатады. Әлеуметтік әсерді бағалау ресурстарды 
пайдалануға қатысты адамдардың құндылықтары, тәсілдері мен қалауына, 
сондай-ақ олардың ұсынған тәсілді қабылдауға және іске асырылатын жобаға 
қатысуға қабілеттілігіне талдау жасайды. 
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2. БӨЛІМ. БАҒДАРЛАМАНЫҢ / ЖОБАНЫҢ ЖЕКЕЛЕГЕН 
БӨЛІКТЕРІН (ҚАДАМДАРЫН) БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

 

2.1 Не бақыланады және бағаланады? 

 

Іс жүзінде, жобаның толық мониторингімен / бағалауымен (яғни, барлық 

компоненттерді бағалау) ішінара бақылау / бағалау тек жобаның белгілі бір 

аспектілері немесе кезеңдері қарастырылған кезде ғана жүзеге асырылуы 

мүмкін және қорытындылар тек осы компоненттерге және / немесе кезеңдерге 

қатысты жасалады. Сонымен қатар, жобаны басқару және реттеу / реттеу 

мақсатында оларды бағалау үшін жобаның әрбір элементіне жеке мониторинг 

жасалады. 

Басқаша айтқанда, жобаның әрбір элементі келесі аспектілерді бағалау 

үшін мұқият талдаудан өтеді: 
• түпнұсқа нысаны мен мазмұны; 

• жұмыс істеуі; 
Формасы мен мазмұнын түзету; 

• бағыты мен толықтығын түзету. 

 

Элементтердің кез-келген тізбегінде қате тұжырымдау немесе дұрыс 

тұжырымдаудың дұрыс орындалмауы келесі кезеңдерде үлкен немесе аз 

дәрежеде кейбір сәтсіздіктерге әкелетіні белгілі. Мұнан аулақ болу керек. 
 

Мониторинг және әлеуметтік жобалардың сапасы мен әсерін бағалау кез-

келген әлеуметтік жобаны құрайтын жүйенің жекелеген элементтеріне 

мониторинг және бағалау әдістерін қолданудан басталады. Сонымен қатар, 

қамтудың кеңдігіне байланысты барлық жоба бойынша да, оның жеке 

элементтері бойынша да қорытынды жасауға болады. 

 

Әлеуметтік жоба тұтасымен байланысты, ол келесі элементтерден тұрады: 

I Жоспарлау 

1. Шешуді қажет ететін әлеуметтік мәселені анықтау; 

2. Оны шешудің баламаларын бағалау критерийлерін анықтау; 

3. Баламаларды анықтау және әр балама бағалау; 

4. Бағаларды салыстыру және балама таңдау (А жоспары және B төтенше 

жағдайлар жоспары); 

5. Мақсатты топты және мүдделі тараптарды (мүдделі тараптарды) 

анықтау; 

6. Ресурстарды жоспарлау; 

7. Іс-әрекетті жоспарлау; 

8. Алдын-ала мониторинг және бағалау. Реттеу. 
II Ұйымдастыру 

9. Жобаның ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымын құру; 
10. Жобаға қоғамның қатысуы; 
11. Ұжымды қалыптастыру және оның рөлдерін анықтау; 
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12. Жобаның институционалды ортасы; 
13. Ситуациялық талдау. 
III Орындау 

14. Іс-шаралар жоспарын орындау; 
15. Бюджеттің атқарылуы; 
16. Үздіксіз бақылау және бағалау. 
IV Жобаны түзету 

17. Жобаның аяғында бақылау және бағалау; 
18. бақылау; 
19. Реттеу - ұсыныстарға сәйкес шешімдер әзірлеу және қабылдау. 
 

Әр кезеңде өзіндік мониторинг және бағалау. 
Жобаны жасамас бұрын және, демек, оның орындалуын бақылау мен 

бағалау алдында бірнеше бастапқы сұрақтарға жауап беру керек. Алынған 
жауаптар кейінірек әлеуметтік жобаның тиімділігін бағалау шеңберіне 
енгізілді. 

 

Мұнда бастапқы кезеңде келесі сұрақтар қойылуы керек: 
• Жоба қандай мәселелерді шешеді? 

•  Бұл проблемалардың себептері қандай? 

•  Жоба кім үшін (қай мақсатты топ) іске асырылуда? 

•  Мүдделі тараптар (мүдделі тараптар) кімдер? 

•  Мүдделі тараптардың қайсысы жобаның сәтті аяқталуына көмектесе 
алады немесе кедергі жасай алады? 

•  Жобаға мүдделі тараптарды (мүдделі тараптарды) қалай тартуға болады? 

•  Жобаның мақсаттары қандай? 

•  Бұл мақсаттарға қол жеткізуге болады ма және нақты ма? 

•  Мақсатқа жетудің қандай жолдары бар? 

•  Мақсатқа жетудің ең жақсы тәсілі? 

•  Жобаны бастау керек пе? 

 

 

2.2 Жобаны жоспарлауды бақылау және бағалау 

 

2.2.1. Әлеуметтік проблеманы анықтау және бастапқы және екінші 
деңгейлі мақсаттарды қою процесін бақылау 

 

Мәселені анықтау және талдау 

 

• Мәселені анықтау барысында секторға, аймаққа, мақсатты топқа және т.б. 
қатысты қолда бар ақпаратты (құжаттар, статистика) талдау қажет. 

 

• Қол жетімді деректерді келесі әдістерді қолдана отырып толықтыруға 
болады: 

•  мүдделі тараптармен әңгімелер мен пікірталастар; 
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•  тікелей бақылау; 
•  сауалнамалар; 
•  сұхбат / сұхбат. 
 

Миға шабуыл - проблеманы анықтайтын ең нәтижелі және тиімді әдіс 

 

Мәселені талдау қалыптасқан жағдайдың жағымсыз жақтарын анықтауға 

және туындаған проблемалар арасындағы себептік байланысты орнатуға 

мүмкіндік береді. 
 

Ол кезең-кезеңімен жүзеге асырылады: 

 

• Талдау аясы мен тақырыбын анықтаңыз; 

• мақсатты топтардың негізгі проблемаларын анықтау; 
• олардың салыстырмалы маңыздылығын алдын-ала бағалау; 
• проблемалар арасындағы байланысты анықтау; 
• Проблемалар мен олардың арасындағы қатынастарға егжей-тегжейлі 

талдау жасаңыз. 
 

Проблемалық ағаш құру 

 

Мониторингтің негізгі мақсаты негізгі проблеманың дұрыс анықталғанын 
анықтау болып табылады: 

 

Айта кету керек, жобаның негізгі проблемасын ағымдағы жағдай туралы 
мәлімдеме түрінде болдырмауға болады (мысалы, «А ауданы орта білім беруді 
дамыту бағдарламасының мониторингісінде нәтиже бойынша соңғы орынды 
алады»), оны себептік түрінде ұсынған дұрыс қарым-қатынас, кейде тіпті 
мүмкін шешім түрінде (мысалы, «А ауданындағы мектептердегі оқу процесін 
компьютерлендірудің төмен деңгейі оқушылардың оқу жетістіктерінің төмен 
деңгейінің негізгі факторларының бірі»). Сұрақтың мұндай тұжырымы одан 
туындаған және ағаш бұтақтары түрінде ұсынылған негізгі проблеманы 
шешудің балама тәсілдерін оқшаулау үшін қажет, сонымен қатар жобаның 
негізін құрайтын ең жақсы альтернативаны таңдау қажет. 

 

• негізгі проблема орталықта - магистраль түрінде болады (мәселенің 
бастапқы нұсқасы емес, проблеманы шешу түрінде); 

Мүмкін шешімдер ағаштың бұтақтары түрінде ұсынылған; 
• филиалдардың бірі (шешімдердің бірі) міндетті түрде «әрекетсіздікке» 

тағайындалады (яғни, өткен кезеңмен салыстырғанда оны өзгерткеннен гөрі, 
ағымдағы жағдайды сақтауға бағытталған іс-әрекеттің болмауы немесе 
қабылданбау). 
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Қайталаймыз - бұл жағдайда мониторингтің мақсаты әлеуметтік жобаның 
негізгі мақсатының дұрыстығын анықтау болып табылады. 

Жобаның негізгі мақсаты 

 

• Жобаның негізгі мақсаты - жобаны жүзеге асыру арқылы жетуге болатын 
болашақ мемлекет. 

 

Негізгі мақсаттың өзіндік сипаттамалары бар: 
• бұл жобаны іске асыру арқылы шешуге болатын кең мәселеге қатысты; 
•  оны шешу сізді күш-жігердің соңғы нәтижелері туралы ойлауға мәжбүр 

етеді; 
•  Негізгі мақсат жобаның әсерін жан-жақты сипаттауды қамтиды; 
•  оның жетістігі мақсатты аудиторияға ұзақмерзімді және басқа топтарға 

жағымды пайда әкеледі; 
•  негізгі мақсат жобаның үкіметтің аймақтық немесе салалық 

стратегиясына және оның мақсаттарына сәйкестігін көрсетеді; 
• мақсат жоба шеңберінен тыс ұзақ мерзімге қойылады. 
 

Жобаның мақсаттары (нақты мақсаттар) 
Жобаның мақсаты жобаның соңында қол жеткізуге болатын болашақ 

позицияны көрсетеді. Негізгі сияқты, жоба мақсаты да өз өлшемдеріне ие: 
 

• Ол негізгі проблеманы шешеді және мақсатты топтар үшін тұрақты пайда 
ретінде қарастырылуы керек; 

• Жобаның мақсаты - жобаның мақсаттарына қол жеткізудің нәтижесінде 
пайда болатын қысқа мерзімді әсердің сипаттамасы; 

 Ол бағдарламаның немесе жобаның нақты ниеттерін анықтауға қызмет 
етеді; 

•  Жобаның мақсатына сәтті жету болашақ басты мақсатқа жетуді 
анықтайды; 

• • Жобаның мақсатында жобаның ниеті сандық және сапалық жағынан 
барынша айқын көрсетіледі; 

• • негізгі / негізгі мақсатқа сәйкес келеді, жалпы түрде емес, нақты 
айтылған, яғни НЕГЕ, қанша, қашан және қай жерде жасалуы керек деген 
сұрақтарға жауаптар бар. 

 

Критерийлерге сәйкестігін төменде тексеруге болады: 
SMART тесті - мақсаттар келесі сипаттамаларға сәйкес келуі керек: 
Ерекше(Specific) 

• Өлшемді (Measurable) 
•  Қол жетімді (Achievable) 
•  Орынды (Relevant) 
• Уақыт шектеулі  (Timed) 
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Жобаның мақсаттары келесі функцияларды орындайды: 

•  Қалаған өзгерістерді нақтылаңыз; 
• Өзгеріс көлемін көрсетіңіз; 
• Даму бағытын белгілеу; 
• Прогресті өлшеуге мүмкіндік беру; 
• негізгі мақсаттың орындалуына жақын болыңыз; 
• Кем дегенде бір маңызды нәтижеге қол жеткізуді растаңыз; 
•  Жобаның мақсаты ретінде нақты, нақты және қол жеткізуге болатын 

мақсаттарды таңдаңыз; 
• Жобаның мақсаттары жұмылдыру және ынталандыру; 
•  Мақсаттар нақты болуы керек және нақты және тексерілетін ақпаратты 

көрсетуі керек; 
• Олар «неге» және «қалай» емес, «не» және «қашан» сұрақтарына жауап 

береді; 
• Барлық мақсаттар заңдар мен ережелерге сәйкес келеді; 
•  Мақсаттар қол жетімді және күтілетін ресурстарға негізделеді; 
•  мақсаттар үшін өзгерістер мен кезеңдер көрсетіледі; 
Мақсаттар жобаны аяқтағаннан кейін бағалау құралдарын қамтиды. 
 

 

2.2.2 Индикаторлардың дұрыс анықталуын бақылау. 
 

• Жобаның индикаторлары - бұл өзгерістердің және ағымдағы қызметтің 
нақты, объективті дәлелденген индикаторлары. 

 

• Индикаторларды таңдау жобалық ұсынысты дайындауда және жобалық 
іс-әрекетті жоспарлаудағы негізгі қиындық болып табылады, өйткені 
нәтижелердің дұрыс өлшенуіне қойылатын талап жобалық ұсынысты 
бағалауда, содан кейін жобаның жеке кезеңдері мен қорытынды нәтижелерін 
бағалау кезінде маңызды болып табылады. 

• Көбіне индикаторлар жобаның іс-әрекетін суреттей алатын белгілі бір 
көрсеткіштерді таңдайды, бірақ жағдайдың нақты өзгеруін көрсетпейді. 
Мысалы, білім беру іс-шараларын - семинарларды, тренингтерді өткізу кезінде 
- жоба жетекшілері қатысушылардың санын басшылыққа алады. Бірақ 
қатысушылардың саны семинарларда алған білімдерін қолдануға кепілдік 
бермейді. Бұл «қатысушылардың саны» индикаторы іс-шараның фактісін ғана 
көрсете алады дегенді білдіреді, бірақ, мысалы, «қаражат жинау тренингіне 
қатысушылар дайындаған жобалық ұсыныстар саны» индикаторы іс-шараның 
тиімділігінің көрсеткіші болып табылады. 

 

Көрсеткішке қойылатын талаптар: 
•  сәйкестік - индикаторлар мақсаттарға байланысты жобаның барысы 

туралы пайдалы және маңызды ақпаратты береді, олардың мәндеріндегі 
айырмашылық статистикалық маңызды; 
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•  жарамдылық - өлшенетін шаманың өзгеруі тікелей жоба барысында 
байқалады; 

•  объективтілік - бір уақытта әр түрлі өлшеулермен бірдей нәтиже алу; 
•  дәлдік - индикаторлар өлшенетін шаманың нақты бағасын береді, ол 

тәуелділіктерді, асыра сілтеулерді, қателіктерді болдырмайды, дәлсіздіктер мен 
дәл емес оқулар мен өлшеулерді көрсетеді; 

•  Уақтылығы - мәліметтерді жинау және талдау шешім қабылдау үшін 
уақытында жүзеге асырылады; 

• толықтығы - жобаның барлық негізгі және маңызды жақтарына әсер 
ететін анықтамалық индикаторлардың толық тізімі; 

• қарапайымдылық - пайдаланушылар бұл көрсеткіштің нені білдіретінін, 
оның маңыздылығын және оған қалай әсер ете алатындығын оңай түсінеді; 

•  рентабельділік - алынған нәтижелер деректерді жинауға жұмсалған 
уақыт пен ақшаны негіздейді; 

•  сезімталдық - индикатор жағдайдың өзгеруіне жауап ретінде өзгереді 
және белсенділік пен жағдайдың динамикасын көрсетеді; 

• Айқындық - индикатордың мәні ерекше және оны кез келген адам еш 
қиындықсыз түсінеді; 

• Пайдасы - индикаторлар дамудың таңдалған бағытының дұрыстығын 
растайды. 

 

 

2.2.3 Баламаларды анықтау мен сәйкестендіруді бақылау және 

олардың әрқайсысын бағалау 

 

«Ағаш діңі» болып көрінетін негізгі мәселенің балама шешімдері «Ағаштың 

бұтақтары» түрінде ұсынылған («нөлдік опция», яғни әрекетсіздік) міндетті 
түрде бұтақтардың біріне орналастырылады. Әр балама (әрекетсіздікті 
қоса) бағалау өлшемдеріне сәйкестігі тексеріледі (16-бет). Әр балама 

бойынша алынған балл басқа балама ұпайлармен салыстырылады, содан кейін 

ең көп балл алған шешім таңдалады. 

 

Жақсы шешімді таңдау үшін әртүрлі тәсілдер қолданылады. 

Негізгі мақсатқа қол жеткізуді жеделдететін орталық мәселені шешудің 

нұсқалары мақсат ағашының жекелеген тармақтарында ұсынылған және іс 

жүзінде жобаны жүзеге асырудың әртүрлі тәсілдерін ұсынады (жоба 

стратегиясы). 

• Қарастырылып отырған контексте немесе басқа контексте бұрын 

қолданылған әр түрлі шешімдерді әрдайым пайдалы, мүмкіндігінше көп балама 

іздеп көріңіз, содан кейін қайсысы жақсы екенін шешіңіз. 

• Жобаны сәтті жүзеге асыруда балама таңдауды құру маңызды рөл 

атқарады 

• жобаны сәтті аяқтауға ықпал ететін шешімдер. 

 

 



28 

Баламаларды талдау. 

Баламаларды (стратегияларды) талдау жобаға қай негізгі және нақты 

мақсаттарды қосуды, қайсысын алып тастауды және қайсысын қайта құруды 

шешуді қамтиды. 

Нәтижесінде біз қалаған мақсатқа жетудің бірнеше стратегиясын аламыз. 

Балама нұсқаларды анықтағаннан кейін оларды бағалаудың және дұрыс 

таңдаудың нақты өлшемдерін жасаңыз. 

Критерийлер жобаның сипатына байланысты өзгеруі мүмкін. 

 

 

2.2.4. Бағаларды салыстыру және балама таңдаудың мониторингі (А 

жоспары және Б болжамды жоспар) 

 

Таңдалған балама барлық кейінгі шешімдер мен әрекеттердің негізін 

құрайды. Жоба соған сәйкес әзірленуде, өйткені барлық баламаларды бағалау 

таңдалған мақсатқа сәйкес келетінін дәлелдеді. Дәл осы А жоспарының негізі 
болып табылады. В жоспары әр жоба үшін жасалады, өйткені жоба уақыт өте 
келе өзгеріп, өзгеруі мүмкін. проблемалар шешіліп, өзектілігін жоғалтады. 
Жоба мерзімі неғұрлым ұзақ болса (қысқа болып көрінсе де), неғұрлым 
белгісіздік пайда болады және, демек, пайда болатын тәуекелдер пайда болады. 
Таңдалған баламаға сәйкес келетін А жоспары берілген шеңберде ең жақсы 
болады. Алайда, таңдалған балама қол жетімсіз болатын күтпеген өзгерістер 
болуы мүмкін. Бұл жағдайда мақсатқа жетпеу қаупін азайту үшін резервтік 
жоспар қажет. Жалғыз тұрақты - нақты әлеуметтік мәселені шешудің негізгі 
мақсаты. Егер мақсат өзектілігін жоғалтса, бүкіл жобаның сөзсіз жабылуы. 
Содан кейін жаңа мәселені шешу үшін жаңа жоба жасау керек. 

Барлық «тұрақты» жағдайларда мониторингтің өзгеруі келесі тармақтарды 
анықтауға бағытталған: 

• Б жоспары бар ма; 
• А жоспарының маңызды нүктелеріндегі қасиеттерін толықтыратын және 

кеңейтетін алмастырушы баламаға қандай қасиеттер тән? 

• А жоспарынан Б жоспарына көшу жеткілікті түрде дайын ба және ол 
уақтылы орындала ма? 

 

 

2.2.5 Мақсатты топты және мүдделі тараптарды анықтау кезіндегі 
бақылау. 

 

Мақсатты топ 

 

Жобаның мақсатты тобы жобаның пайдасы мен артықшылықтарын 
түпкілікті алушылар болып табылады. I.e. Бұл адамдар жобаның соңғы 
нәтижесіне бағытталған адамдар [4]. 
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Мақсатты топты анықтаған кезде мынаны есте сақтаңыз: 
• Жоба кімге бағытталған? 

• Жоба кімге әсер етеді және ол кімді қолдайды? 

• Жобаның мақсаты кімнің мінез-құлқын өзгерту? 

• Топ құру қаншалықты мүмкін? 

 

Сонымен қатар, мақсатты топтың өзіндік сипаттамалары бар: 
•  географиялық орналасуы; 
• жынысы және жасы; 
•  халықтың топтары; 
•  білім деңгейі; 
• табыс; 
• ұлты мен діні; 
• Жобаға қатысуға ынталандыру; 
• әлеуметтік қызметтерге қол жетімділік; 
•  жоба қызмет ете алатын топтың мөлшері. 
 

• Жобаны жоспарлау бөлігі ретінде біз мүдделі тараптарды (мүдделі 
тараптарды) анықтаймыз. Мүдделі тараптар - жобаға қатысуы мүмкін барлық 
адамдар, адамдар тобы, институттар немесе компаниялар, жобаның көлеміне, 
ресурстарына немесе өнімдеріне қатысты шағымдар болуы мүмкін, сонымен 
қатар жобаның жағымды немесе жағымсыз әсерлері болуы мүмкін. 

 

Келесі сұрақтарға нақты жауап беру керек: 
• Жоба қандай мүдделі тараптарға әсер етеді? 

• Жобаны жүзеге асырудан қоғамның қандай нақты салалары тікелей пайда 
көреді? 

• Жобаны кіммен (әріптестер, серіктестер, пікірлестер, одақтастар) жүзеге 
асыруды жоспарлап отырмыз? 

• Жобаны іске асыруға басқа қандай ұйымдар қатыса алады? 

 

Мүдделі тараптарды талдау 

• Мүдделі тараптармен тиімді жұмыс істеу үшін біз оларды келесі 
сұрақтарға жауап бере отырып талдаймыз: 

• Жобаға мүдделі тараптар не күтеді? 

• Олардың жобасын бағалау критерийлері қандай? 

• Жобаның нәтижелері олар күткен нәтижелер мен өлшемдер тұрғысынан 
қаншалықты қанағаттандырылады? 

• Жоба нәтижелерінің мүдделі тараптарға ықтимал әсері қандай? 

• Әр қатысушының жобаны дайындау және іске асыру процесіне қосқан 
үлесі қандай? 

 

Жобаның мүдделі тараптар үшін қаншалықты маңызды екенін 
бағалаймыз: 

•  Мәселені шешуде мүдделі тараптардың дәрежесі мен рөлін анықтау. 



30 

• Әр мәселе қалай және қаншалықты шешілетінін қарастырыңыз. 
• Осы мәселені шешу үшін әр мүдделі тараптың әлеуетін салыстырыңыз. 
•  Мүдделер қайшылығы бар жерде анықтаңыз. 
• Әр түрлі мүдделерді бірінші орынға қою. 
 

 

2.2.6 ресурстарды жоспарлау мониторингі 
 

Адамдар, материалдар, уақыт, ақша және ұйымдық қатысу мақсаттарға қол 
жеткізу үшін қажетті ресурстарды құрайды. Негізгі ресурстар аспектілері: 
• оларсыз ешқандай іс-әрекет мүмкін емес, демек, нәтижеге қол жеткізу 
мүмкін емес. 
• ресурстарды нақты бөлу жобаны іске асыру кезінде жабдықтар, 
қызметтер, материалдар мен адамдардың жетіспеушілігінің әдеттегі 
проблемаларын болдырмайды. 
• ресурстарды сан жағынан да, сапалық жағынан да анықтау керек 

• ресурстар тек қана ақша емес, керісінше олар үшін сатып алуға болатын 
тауарлар мен қызметтер. 

 

Бұл жағдайда мониторинг / бағалаудың негізгі мақсаты - жобаның 
мақсаттарына жету үшін ресурстардың жеткіліктілігі және ресурстарды тиімді 
пайдалану туралы сұрақтарды түсіндіру. 

 

2.2.7 Қызметтің жоспарлануын бақылау. 
 

Жобалық іс-шаралар бірқатар іс-шаралардан тұрады, және әр оқиға өз 
кезегінде жоба командасы мен оның серіктестері жоба ресурстарын пайдалана 
отырып мәлімделген нәтижелерге қол жеткізу үшін қабылдаған нақты іс-

шараларының сериясынан тұрады. Іс-шаралар жобаның кезең-кезеңімен 
орындалуын көрсетеді, олардың мақсаты нақты ресурстарды уақытында игеру 
арқылы белгілі бір нәтижелерге қол жеткізу. 

 

Іс-шараларға белгілі бір талаптар қойылады: 
• қол жеткізілген нәтижелерден гөрі нақты іс-әрекеттер түрінде 

көрсетіледі; 
• нәтижеге жету үшін барлық қажетті шараларды қамту; 
• олардың орындалуы олардың саны, уақыты және орны бойынша 

бақыланады; 
• іске асыру қажетті нәтиже бере алмайтын іс-шаралар жоспардан 

шығарылды; 
• оның орындалуына жауапты тұлға қызметтің әр түріне байланысты 

болады; 
• іс-шаралардың белгіленген күні мен орнын көрсету; 
• іс-шаралардың бірыңғай кестесінде жинақталған; 
• Әрбір іс-әрекет үшін қажет ресурстарды анықтау қажет. 
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2.3 Жобалық қызметті ұйымдастыруды бақылау және бағалау 

 

2.3.1 Жобаның ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымын 
құру мониторингі. 

 

Басқару құрылымы - бұл иерархиялық қатынастардағы белгілі бір рөлдер мен 

міндеттерді біріктіре отырып, жобаны іске асыруға қатысатын адамдар 

тобы. Жобаны басқару құрылымының ерекше белгілері: 
 

• Басқару құрылымы әр жоба үшін әр түрлі және жобаның өзіндік 
ерекшелігімен анықталады; 

• Басқару құрылымының негізі - жобаны әзірлеу тобы; 
•  Жобаның әрбір қатысушысының жоба бойынша жұмыс сипаттамасы 

болуы керек (және ұйымдағы қызметкер атқаратын жұмыс бөлігі емес). 
 

Жобаны басқару құрылымында мыналар көрсетілуі керек: 
•  жобаға қатысушылар саны; 
•  қатысушылардың түрі (жобадағы лауазымдар мен жауапкершілік 

тұрғысынан сапалық сипаттамалар); 
• иерархиялық тәуелділік (кімге кім бағынады); 
•  шешім қабылдау тәртібі; 
• Әр нақты нәтижеге қол жеткізуге жауапты; 
•  бақылау түрлері және уақыт бойынша; 
•  бюджеттің дамуына жауапты; 
•  бақылау және бақылау жүйесі. 
 

 

2.3.2 Жобаға қоғамның қатысуын бақылау. 
 

• Көпшілікке келесі қоғам мүшелерінің қатысуын бақылау керек: 
• үкіметтік емес ұйымдар (ҮЕҰ); 
• Жергілікті билік органдары; 
• мемлекеттік органдар; 
• кәсіпкерлік сектор; 
• Оқу және ғылыми мекемелер; 
• Бұқаралық ақпарат құралдары. 
 

 

2.3.3 Топ құрамын және рөлдерді бөлу құрылымын бақылау. 

 

Жоба алға басқан сайын жоба командасының негізгі қатысушылары 
арасындағы жұмыс орындарының дұрыстығы мен сәйкестігін бақылау керек; 

 Әдетте, бұл адамдар шеңберіне мыналар кіреді: 
•  жоба басшысы 
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• қаржылық есепші және бухгалтер 

•  қаражат жинау бойынша маман; 
•  Техникалық көмекші; 
•  жоба үйлестірушісі; 
 ақпараттың ашылуына жауапты лауазымды тұлға; 
• оқытуға жауапты қызметкер; 
•  сарапшылар (ішкі және сыртқы); 
• орындаушылық аппараты 

 

Топ құру 

• Команда құру кезінде келесі өлшемдерді бағалау қажет: 
• Мақсаттың ортақтығы; 
• топ мүшелерінің өзара әрекеттесуі; 
• міндеттер мен жауапкершіліктерді бөлу; 
• рөлдік мінез-құлық; 
•  топтың жеке басы; 
• топтық жұмыс; 
•  жеке жұмыс. 
 

• Құзыретті топ келесі сипаттамаларға ие: 
•  жақсы әлеуметтік және кәсіби қатынастар; 
• жемісті және ашық пікірталастар; 
•  команда мүшелері арасында жоғары сенімділік; 
•  сынды қабылдау қабілеті; 
• ішкі тәртіп; 
• Шиеленістер мен қақтығыстардың төмен деңгейі; 
• төзімділік; 
• командалық мәдениет. 
 

• Команда құру кезінде сіз практикалық құрылымға қатысты барлық 
негізгі сұрақтарға нақты жауаптар бар екеніне көз жеткізіңіз: 

• Команда не нәрсеге ұмтылады? 

•  Менің рөлім қандай? 

• Ұжымдағы басқалардың рөлі қандай? 

•  Мен өз жұмысымды қалай орындаймын? 

 Бұл қашан және қанша уақытты алады? 

•  Мен қайда және кіммен жұмыс істеуім керек? 

•  Тұрақты жұмысты жобалық жұмыспен біріктіруге бола ма? 

• Қажет болса мені кім ауыстырады? 

•  Мен кімге бағынамын және кім маған бағынады? Менің мәліметтерім 
қандай? 

• Кеңес алу үшін кіммен хабарласуым керек? 

• Жоба үшін менің жауапкершілігім қандай? 

•  Менің жұмысыма кім баға береді? 

•  Мен қашан және кімге есеп беремін? 
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•  Мен қандай сыйақы аламын? 

•  Жоба аяқталғаннан кейін мен не күтуім керек? 

•  Жобаға қатысудың маған қандай пайдасы бар? 

 

Сұрақтарға жауап алғаннан кейін маңызды кезеңдер үшін жоба тобын құру 
және дамыту процесіндегі олқылықтар мен олқылықтарды тексеру керек. 

 

Команда дамуының негізгі кезеңдері 
•  қалыптастыру - топтың әр мүшесі бейтараптық, адалдық, сақтық және 

қырағылық танытуы керек. 
•  Тағайындаулар - қарама-қайшылықты, жанжалды басқару, нұсқаларды 

үйрену, қиындықтарды жеңу, жұмыстан шығару, уәждемені азайту. 
•  Нормалау - ұйымдастыру, жетілдіру, кері байланыс жүйелері мен 

арналарын құру, бағдарлау, идеяларға қарсылық, құзыреттілікті бағалау. 
•  Жұмыс жасау - құрылымдық жақындығына, жетілуіне, тапқырлығына, 

икемділігіне, ашықтығына, тиімділігіне, қолдауына, ресурстарды бөлуге, 
төзімділікке жақындауы. 

•  Бағалау және тарату - команданы, оның қалай жұмыс істегенін, 
тапсырмаларды орындағанын, мақсатқа жеткен-жетпегенін және команданы 
таратқанын бағалау. 

 

Табысты команданың ұстанымдары 

• Жобалық топ мүшелері жобалық іс-шараларды орындау кезінде және 
барлық белгіленген мерзімде орындалу барысында бүкіл топтың тиімділігін 
қамтамасыз ету үшін келесі қағидаларды ұстануы және сақтауы керек: 

•  Команданың әр мүшесі бүкіл жобаның сәттілігіне сенеді; 
•  команда және оның басшылығы топ басшысына сенеді және сенеді; 
• Жалпы мақсатқа жету үшін барлығы бірге жұмыс істейді; 
•    Барлығы не және не үшін не істеу керектігін біледі; 
•  жұмыс жоспарланған, келісілген және бақыланатын; 
•  команда проблемаларды болжайды; 
•  команда бұл әрекетті жоққа шығарады: «бұл мүмкін емес, өйткені ...», 

алайда «проблемаларды шешудің жолын табу арқылы мақсатымызға жетеміз» 
тәсілін қолданады; 

•  Топ мүшелері ешқашан бір қатені қайталамайды; 
• Әркім өзгелердің сөзін тыңдайды. 
 

 

2.3.4 Жобаның институционалды ортасын бақылау. 
 

Жоба мәртебесі келесі бағыттар бойынша бағаланады: 
• донорлық ұйымның жобаға қатысатын институттарға - орындаушы 

ұйымға, серіктестерге, мүдделі тараптарға, бенефициарларға, қосалқы 
мердігерлерге қатысты талаптары; 
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• жобаға қатысатын немесе әсер ететін мекемелерді, олардың мақсаттарын, 
өкілеттіктерін, құқықтық мәртебесін, жұмыс бағдарламасын, инфрақұрылым 
мен жабдықтарды, иерархиядағы орнын, ұйымды, басқаруды, кадрлық және 
қаржылық ресурстарды зерттеу; 

Әртүрлі мекемелер арасындағы шарттық қатынастар; 
Жобаның мекеме иерархиясындағы орналасуына қатысты балама 

шешімдердің артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстыру; 
• жобаның нақты орны қайшылықты немесе саяси тұрғыдан осал болуы 

мүмкін; 
• жобалық жұмыстардың алушы мекеменің географиялық және 

функционалдық міндеттеріне сәйкестігі; 
 

 

2.3.5 Ситуациялық талдау 

 

Ситуациялық талдаудың құрамына мыналар кіреді: 
• көзқарасты тұжырымдау (нәтиже, жоба тақырыбы); 
• жобалық қызметтің белгілі бір түрін жүзеге асыруда ұйымның 

мамандануы (тауашалар); 
• жобалық ұйым жобаны іске асыратын факторлар мен жағдайларды 

бағалау; 
• алдыңғы жобалардың жетістіктерін бағалау; 
• тиісті ресурстармен қамтамасыз ету мүмкіндігі. 
 

Жобаның белгілі бір түрін жүзеге асыру ниеті ұйымның кәсіби 
бағдарымен, белгілі бір қызмет түрін жүзеге асыру мүмкіндігімен ұштасуы 
керек. 

 

 

2.4 Жобаны іске асыруды бақылау және бағалау (жобалық қызмет). 

 

2.4.1 Іс-шаралар жоспарының орындалуын бақылау 

 

Іс-шаралар жоспары - бұл жобаның нәтижелеріне қалай, қайда, қашан және 

кім арқылы қол жеткізілетінін мұқият дайындалған құжат. 

 

Іс-шаралар жоспарынан қандай ақпарат аламыз: 

• Жобаның мақсаттарына қол жеткізуге бола ма; 

• оларға қол жеткізу үшін қандай ресурстар қажет; 

• Уақыт жеткілікті ме? 

• қойылған мақсатқа жетумен байланысты қандай тәуекелдер; 

• Топтың міндеттері қандай? 

 

Жақсы ойластырылған іс-шаралар жоспары келесі мәселелерді 
болдырмауға көмектеседі: 
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• бір уақыт аралығында бірнеше қызмет түрлерін төсеу; 

• ресурстардың жеткіліксіздігі; 
• қажетті шаралар қабылданбауы мүмкін; 

Әр түрлі қызмет түрлерінің өзара тәуелділігі мен өзара байланысы туралы 

өзара түсіністіктің болмауы; 

• қызмет пен нәтиже арасындағы байланыстың анық емес мәтіні; 
• іске асыру кестесін бұзуы мүмкін ресурстармен қамтамасыз етудегі 

кідірістер; 

• жоба нәтижелеріне қатысты қабылданбайтын оптимистік немесе шынайы 

емес үміттерді қосу. 

 

Жақсы іс-шаралар жоспары келесі элементтерді қамтиды: 

• жоспарланған нәтижелер; 

• нәтижеге қол жеткізу үшін жасалған іс-шаралар; 

• іс-шараларды аяқтауға қажетті ресурстар мен уақыт; 

• нәтижеге қол жеткізуге жауапты; 

• қызмет арасындағы өзара тәуелділік; 

Ақпарат, өнім немесе қызмет көрсету тұрғысынан сыртқы ортаға 

тәуелділік; 

• бақылау және мониторинг пункттері. 
 

 

2.4.2 Бюджеттің пайдаланылуын бақылау 

 

Жобалық-сметалық құжаттама (бюджет) 
 

Бюджет - бұл жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін қажет жобалық 
ресурстарға жұмсалатын шығындардың қаржылық жоспары. Ол не істеу 
керектігін, ол үшін қанша қаражат қажет болатынын және қаржыландыру 
көздері қандай екенін көрсетеді. 

 

Бюджетті бақылау кезінде ең алдымен мақсатты ескеру қажет, ол: 
• іс-әрекетті қаражат көздерімен байланыстыру құралы ретінде қызмет 

етеді; 
 шығындардың орындылығын көрсетеді; 
•  экономикалық тиімділік туралы ақпаратты қамтиды; 
•  кез-келген уақытта қажетті қаражат туралы ақпаратты қамтиды; 
• Жобаны басқару процесінде ұйымға ықпал етеді; 
•  қаржыландыруға өтініш берген кезде қажет; 
•  Донорлар жобаны бағалау бөлігі ретінде қолданады. 
•  
• Жоғарыда айтылғандардан басқа, жобаның негізгі бюджеттік 

қажеттіліктері де ескерілуі керек: 
 

• олар донор белгілеген валютада жасалуы керек; 
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 Баға тұрғысынан мүмкіндігінше шыншыл болу (жобаны дайындау 
кезіндегі қазіргі нарықтық бағалар); 

•  шығындар түрлерін анықтауда мүмкіндігінше дәл болу; 
•  барлық қажетті сомаға өтінім беру; 
•  донорға көрсетілген сомалардың қажет және жеткілікті екендігіне 

сендіру (артық немесе кем емес); 
• Сандарды қалай алғаныңызды көрсететін негіздеме жасаңыз; 
• Дәлелдемеге егжей-тегжейлі және толық түсіндірмелерді тіркеңіз. 
 

Есіңізде болсын, барлық төлемдер болашақ төлемдер, дисконттауды ескере 
отырып бағаларды көрсетіңіз! 

 

• Әдетте, донорлар өтінімнің нақты нысанын және бюджеттік талаптарды 
ұсынады. 

 

• Бұл келесі тармақтардың бюджеттік нұсқаулыққа енгізілген-кірмегенін 
нақтылауы керек: 

• жасалатын бюджеттердің түрлері; 
•  бюджет жасалатын валютаның түрі; 
•  сіз қолдануға болатын қаражат мөлшері (максималды, кейде ең аз сома); 
• жобаның максималды жалпы құны; 
•  меншікті салым сомасы; 
•  меншікті салым түрі (қаржылық және қаржылық емес салым); 
•  қаржыландырудың басқа көздері; 
• шығындар түрі; 
•  қолайлы және қабылданбайтын шығындар; 
•  шығыстардың жекелеген түрлері мен жалпы бюджет арасындағы 

пайыздық қатынас. 
 

Бюджеттер туралы айтқанда, келесі түрлерін ажыратуға болады: 
•  қызмет түрі бойынша бюджет; 
•  шығындар түрі бойынша бюджет; 
•  қаржыландыру көзі бойынша бюджет; 
• қаржыландыру кезеңдері бойынша бюджет; 
• Уақыт бюджеті / айлар, жылдар /; 
•  аумақтық бюджет; 
•  институционалдық бюджет. 
 

• Бюджеттің нысаны мен түрін әдетте қаржы институты белгілейді. 
Көбінесе сізге қажетті ресурстар туралы әртүрлі ақпаратты көрсететін бірнеше 
бюджетті құру қажет. Ыңғайлы болу үшін біріктірілген бюджеттерді де 
пайдалануға болады. 
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Қызмет түрі бойынша бюджет 

•  Мұнда жобада қарастырылған шаралардың логикалық бірізділігі 
құрылды. 

•  Әрбір қызметті бағалау пайдаланылған ресурстарды бағалауға 
негізделген. 

•  Ресурстар күтілетін инфляцияны ескере отырып, бюджет жасалған 
кездегі бағамен бағаланады. 

Қызмет түрі бойынша бюджет тиісті нәтижеге жету үшін ресурстарды 
бөлу туралы түсінік береді. 

•  Әр жобаның нәтижесіне жету қанша тұратыны туралы түсінік береді. 
•  Іс-шаралар арасында қаражаттың жоспарланған бөлінуі олардың 

маңыздылық деңгейіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. 
 

Шығыстар түрі бойынша бюджет 

• Түрлері бойынша топтастырылған ресурстар кестесі негізінде жасалады 
(бюджеттің тармақ элементтері). 

•  Есептеу орындалатын қызмет түріне емес, шығындар түріне негізделеді. 
• Бюджеттің әр тармағының құнын есептеу әрбір қажетті ресурстардың 

көлеміне және оның бірлігінің өзіндік құнына (өзіндік құнына) негізделген. 
•  Әр шығынның бағасы жеткізушілердің баға ұсыныстарынан алынған 

ақпаратқа негізделеді. 
• Ресурстың әр түріне өлшем бірлігі беріледі. 
 Топтастырылған бюджет баптары нақты бюджетті және кейбір 

ресурстарды оңтайландыру мүмкіндіктерін ескере отырып талданады және 
бағаланады. 

 

Төменде бюджеттің осы түріне қолданылатын типтік мақалалар 
келтірілген: 

 

•  еңбекақы және жалақы; 
• турлар (саяхат, демалыс, қонақ үй); 
 жабдықтың (жабдықтың) құны; 
•  Шикізат пен шығын материалдары; 
• Басқару шығындары; 
• Жарияланымдар / жарияланымдар; 
•  семинарлар / конференциялар; 
• Басқа шығындар. 
 

Қаржыландыру көзі бойынша бюджет: 
•  меншікті қаражат; 
•  тартылған қаражат: 
• гранттар; 

• қарыз қаражаттары; 
•  серіктестерден қаражат. 
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Қаржыландыру кезеңінің бюджеті 
•  Бюджеттің бұл түрі траншпен қаржыландырылатын жобаларға 

қолданылады. 

• Транштың мөлшері мен қаржыландыру кезеңдерін донорлар анықтайды. 
•  стандартты және жеке тәсілдер бар. 
•  Бюджеттің бұл түрі жобаны қаржыландырудың әр кезеңіндегі қажетті 

қаражат туралы ақпаратты көрсетеді. 
 

Уақыт бюджеті 
•  Бюджеттің бұл түрі белгіленген уақыт аралықтарына (айларға, жылдарға) 

қажетті уақыт ресурстарын көрсетеді. 
• Мұнда біз бюджеттің қаншалықты тез жұмсалғанын көреміз. 
 

Аумақтық бюджет 

•  Мұндай бюджет, егер жоба әртүрлі аумақтық бірліктерде 
(республикалық, облыстық, аудандық, кенттік) жүзеге асырылса, қажет. 

•  Қаражатты аумақтық бөлімшелер бойынша бөлу туралы ақпарат осы 
жерде көрсетілген. 

 

• Институционалды бюджет 

•  Егер жобаға жеке қаржыландыру алатын түрлі институттар тартылса, 
институционалдық бюджет қажет. 

•  Мұндай бюджеттік ұйым бухгалтерлік есеп стандарттары бір-бірінен 
өзгеше болатын халықаралық жобалар үшін маңызды. 

 

Жоба бюджетін бақылаудың мақсаты «Қаржыландыру стратегиясы іске 
асырылуда ма?» деген сұраққа жауап беру. 

 

 
2.4.3 Оценка проекта 

 

Жобаны бағалау - бұл жобаның пайдалылығы, мақсаттары мен жоспарланған 
іс-әрекеттері, логикасы, орындылығы және ықтимал тиімділігі тұрғысынан 
сыни талдау процесі. 

 

Бағалау келесі сұрақтарға нақты жауап береді: 
• Жобаның нақты элементі (бөлік бойынша) дұрыс және толықтай дамыған 

ба? 

• Егер жоқ болса, онда оны қайта істеуге бола ма? 

• Егер жоқ болса, қосымша ресурстар қажет пе (қаржылық, кадрлық, 
уақытша, ақпараттық және т.б.)? 

• Егер солай болса, жоба элементінде басқа элементтермен және ең 
бастысы көрші элементтермен нақты логикалық байланыс бар ма? 

• Жобаның иерархиясында төменде және одан жоғары элементтермен 
байланысты емес элементтер бар ма? 
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• Жетіспейтін компоненттер бар ма? 

• Олай болса, қайсысын тастап, қайсысы жобаға қосылуы керек екенін 
көрсетіңіз. 

• Бұл элемент жобаның күтілетін жалпы нәтижесіне қалай әкеледі? 

 

Жобаның сапасы (сараптама) келесі аспектілерді бағалайды: 
• мақсатты топтардың қажеттіліктеріне сәйкестік деңгейі; 
• мақсатты топтардың проблемалары туралы хабардар болу деңгейі; 
• ұсынылған шешімдердің жағдайға сәйкестігі және олардың шешілетін 

проблемалармен сәйкестігі; 
• жоба әдіснамасының жарамдылығы; 
Жобаның мақсаттарын бағалау: 
- нақты және нақты тұжырымдалған мақсаттар; 
- нақты мақсаттардың өзара байланысы; 
- нақты мақсаттар. 
Нәтижелер мен қабылданған шараларды бағалау; 
• жоспарлардың (қаржылық, практикалық) сапасы және іс-шаралар кестесі; 
• бюджеттік нұсқаулықтардың сақталуы; 
• Жобалық қызмет шығындарының сәйкестігі; 
• Жобаның өзін-өзі қамтамасыз етуі; 
• Жобаның тиімділігі; 
• Жобаның әсері; 
• Жобаның жалпы әсері. 
 

 

2.4.4 Жобаны  басқару 

 

Жобаны басқару ұсынылған қаржыландыру аясында қарастырылған 
шараларды орындау арқылы жоба мақсаттарын жүзеге асыруда топ 
мүшелерінің толық өзара әрекеттесуін қамтамасыз етеді. 

 

Адами ресурстарды басқару 

Адами ресурстарды басқару дегеніміз - әр топ өз мақсатына жету үшін 
орындауы керек функциялардың жиынтығы. Менеджмент осы тұрғыдан 
келесілер үшін жауапкершілік пен жауапкершілікті білдіреді 

• ұйымдастыру құрылымын анықтау; 
• жұмысқа қабылдау; 
• міндеттемелерді орындау; 
• бақылау және бақылау; 
• Ақаулықтарды жою шаралары: 
- Қолайсыз қызметкерлер ме? 

- Ынтымақтастық жасағысы келмейтін еріктілер немесе қызметкерлер ме? 

- Жобаны мақұлдамайтын жұртшылық? 
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Қаржылық басқаруды бақылау келесідей: 
• Жобаның барлық серіктестері мен қызметкерлеріне белгілі нақты 

қаржылық процедуралар әзірленді ме; 
• Жеке жобалық банктік шот ашылды ма; 
• оны жүзеге асыру үшін қаражат жеке шоттарға бөлінген болса; 
• қаржының пайдаланылуы бухгалтермен тиісті түрде қадағаланып, есепке 

алынды ма; 
• Шығындардың заңдылығы толығымен тексеріліп, расталды ма; 
• Әрбір кірістер мен шығыстарды бастапқы және қайталама бухгалтерлік 

құжаттар қоса алып жүрді ме; 
• бухгалтер барлық қаржылық қызметті және ішкі бақылауды, бухгалтерлік 

есепті және қаржылық есептілікті ұйымдастырды; 
• бухгалтер жобаның нақты жағдайы туралы мерзімді қысқаша қаржылық 

есеп дайындады ма; 
• бухгалтер қызметкері жобаның барысын, қол жеткізілген нәтижелер мен 

кездесетін проблемаларды қадағалайтын, сонымен қатар оларды жеңудің 
шешімдерін ұсынатын мазмұнды есеп жасады ма; 

• Қаржылық және негізгі есептерді салыстыруға бола ма? 

 

Іс-шараларды басқаруды бақылау осы сұрақтар тізіміне жауап алуды 
қамтиды: 

• Жобалық жұмыстардың жоспарланған жоспарға сәйкес жүргізілуін 
қамтамасыз ететін тұлға тағайындалды ма? 

• Тиімді шешім қабылдау үшін ұйымдастырушылық жүйе құрылды ма? 

• Сіз жобаның барысын қадағаладыңыз ба? 

Жоба бойынша есептер үнемі жарияланып, басшылықтың қарауына 
ұсынылды ма? 

 

Қоғаммен байланыс 

Жобаның барысы туралы халықты ақпараттандыру - ұйымның маңызды 
міндеті. 

Жоба туралы ақпаратты көпшілікке тарату жобаны басқару мен іске 
асырудың маңызды элементі болып табылады. Бұл көбінесе жобаның 
сәттілігінің негізгі факторларының бірі болып табылады. 

Бұл элементті бағалау кезінде келесі ұсыныстардың орындалғаны 
анықталды: 

• пресс-релиздерді дайындау; 
• баспасөз конференцияларын ұйымдастыру; 
• БАҚ-тарға қатысу; 
• жұмысты жарықтандыру; 
• көпшілік алдында сөйлеуді ұйымдастыру. 
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2.4.5 Жоба тәуекелдері 
 

Тәуекел - бұл жобаны іске асыруға теріс әсер ететін белгілі бір қолайсыз 
оқиғалардың пайда болу ықтималдығы. 

 

Жобалық тәуекелдер қызметтің сәтті аяқталуының, күтілетін нәтижелер 
алудың және жобаның мақсаттарына жетудің кілті болып табылатын барлық 
факторларды (жағдайларды, оқиғаларды, шарттарды немесе шешімдерді) 
қамтиды. 

 

Тәуекел көздері 
 

Жобаның сыртқы қауіптері 
Жобаның сыртқы қауіптері жоба өмір сүретін ортадан туындайды. Сыртқы 

тәуекелдер келесі аспектілерге байланысты: 
• жобаның өзектілігі; 
• жоба мақсаттарының даму стратегиясымен ұқсастығы; 
• жобаның институционалды ортасы; 
• нормативтік-құқықтық база; 
• ішкі саяси факторлар; 
•қоғамдық пікір; 
• экологиялық мәселелер; 
• мақсатты топтар мен мүдделі тараптарға әсер ету; 
• Нәтижелер талаптарға сай болады, бірақ үміттерге сәйкес келмейді деп 

қорқады. 

 

Ішкі тәуекелдер 

Бұл жерде біз жобаны бұзу қаупін ішкі ұйымдастырушылық себептер 
бойынша бөлінген ресурстар шегінде қажетті нәтижелерді уақытында алу 
тұрғысынан қарастырамыз. Жоба тобы мұндай тәуекелдерді күнделікті басқара 
алады. 

 

Ішкі тәуекелдердің көздері: 
- тауарлар мен қызметтерді жеткізудегі проблемалар: 
- жеткізушілерді іздеудегі проблемалар; 
- келісім-шарттар жасасудағы проблемалар; 
- тауарлар мен қызметтерді уақтылы жеткізуге байланысты проблемалар; 
- жабдықты монтаждау және іске қосу проблемалары; 
- тауарлар мен қызметтердің сапасына қатысты проблема. 
 

• ұйымдастырушылық факторларға байланысты проблемалар: 
- жоба тобының сәйкес емес ұйымдық құрылымы; 
- шамадан тыс қызметкерлерді тарту; 
- басқару тәжірибесінің болмауы; 
- команда ішіндегі мәселелер; 
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- серіктестермен проблемалар; 
- дағдылардың жетіспеуі. 
 

Нәтижелерді қалыптастырумен байланысты мәселелер: 
- нәтижелерді анықтауда олқылықтар бар; 
- нәтижелерге қойылатын талаптарды дұрыс анықтай алмау; 
- қолда бар құралдар мен тәсілдерді қолдана отырып, талаптарды 

толығымен қанағаттандыра алмау; 
- жобада инновациялардың болуы; 
- сапаны бақылау мәселелері; 
- белгілі бір нәтижелерге уақытында және / немесе толық көлемде қол 

жеткізілмеу қаупі. 
• Тәуекелдер және олардың көздері, олар анықталғаннан кейін, жобаны 

іске асыру барысында бақыланып, жаңартылатын тәуекелдер кестесінде 
жазылады. 

 

Тәуекелді талдау 

Тәуекелдерді талдау тәуекелдерді басқарумен тікелей байланысты. Оның 
болуы жоба басшылығы ықтимал қауіптер мен қауіптер туралы білетіндігін 
және оларды мұқият есепке алатындығын көрсетеді. 

 

Тәуекелдерді талдау шеңберінде келесі іс-шаралар жүзеге асырылады: 
• тәуекелдерді сәйкестендіру - ықтимал жобалық тәуекелдерді 

сәйкестендіру; 
• қауіп-қатерді өлшеу - қолайсыз оқиғаның ықтималдығы мен оның 

салдарының ауырлығын бағалау арқылы әрбір тәуекелдің маңыздылығын 
анықтау; 

• қауіп-қатерді бағалау - тәуекел деңгейі қолайлы немесе мүмкін еместігі 
туралы шешім қабылдау және оны төмендету үшін қандай шаралар қабылдау 
қажет. 

 

Талдау нәтижелері келесі ақпаратты көрсететін тәуекелдер кестесіне 
енгізіледі: 

• Барлық анықталған тәуекелдер жазылады; 
• олардың әрқайсысының маңыздылығы белгілі шкала бойынша 

анықталады; 
• тәуекелдің пайда болу ықтималдығы анықталады; 
• Әр тәуекелдің бағасы есептеледі - маңыздылық пен ықтималдық 

нәтижесі; 
• Бүкіл жобаның тәуекелділігі жеке зерттелетін тәуекелдердің ең үлкеніне 

тең; 
• Тәуекелді бақылау шаралары әзірленуде. 
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Тәуекелдерді басқару 

Тәуекелдерді басқару және бақылау аясында келесі іс-шараларды жүзеге 
асыруға болады: 

 

• алдын-алу; 
• төмендеу; 
Аудару; 
• тәуекел туындаған кезде резервтік опцияны ұсыну; 
• қабылдау. 
 

Қабылданатын және қабылданбайтын тәуекелдердің арасында жалпы 
айырмашылық бар. Олар тәуекелдерді қабылдау континуумының екі полюсін 
құрайды. Тәуекелдерді қабылдаудың барлық кезеңдері олардың арасында 
орналасқан (мысалы, қауіпті қабылдауды азайту). Бұл екі шекараны 
төмендегідей тұжырымдауға болады: 

 

Қабылданбайтын тәуекелдер 

Бұл тәуекелдер соншалықты үлкен, сондықтан олар жобаны тәуекел етеді 
және оны іске асыруға кедергі келтіруі мүмкін. Оларды болдырмауға немесе 
азайтуға болмайды. Олар жобаның толық тоқтауына әкеледі. 

Мұндай қауіптің мысалы ретінде тиісті құжаты жоқ арнайы рұқсат немесе 
лицензия қажет болған оқиғаның басталуы (немесе енгізілуі) болады. 

 

Рұқсат етілетін тәуекелдер 

Бұл үлкен емес және жобаны іске асыруға айтарлықтай қауіп төндірмейтін 
қауіптер. Бұл жағдайда тәуекелдерді тәуекелдер тізілімінде тіркеу арқылы 
қабылдайды және бүкіл жоба бойынша тұрақты бақылауда болады. 

 

Шартты түрде қабылданатын тәуекелдер 

Бұл жобаны іске асыру үшін маңызды болып табылатын қауіптер, бірақ 
егер жоба қарастырылса немесе оны жүзеге асыру үшін басқа да қолайлы 
балама қабылданса, алдын алуға немесе азайтуға болады. Егер келесі шарттар 
орындалса, жобаны қайта қарау мүмкін болады: 

• жобаны сәтті іске асыру үшін жасалған барлық болжамдар нақты 
тұжырымдалған; 

• қажетті кадрлармен қамтамасыз ету үшін болжамдар жасалды; 
Әр қатысушы мекеменің міндеттері нақты сипатталған; 
• қолданыстағы жұмыс тәсілі айтарлықтай өзгермейді деп болжанады; 
Мүмкін бюрократиялық және басқа кідірістер ескерілді; 
• жоспарлы тұрақты мониторинг және жобаны бақылау; 
• Тәуекелді қабылдауға болатын себептер нақтыланды; 
Алғышарттар немесе алдын-ала анықталған міндеттемелер. Сондай-ақ, 

тәуекелдерді үшінші тұлғаларға беру жұмысы талқыланады (мысалы, 
сақтандырушы). 

Егер тәуекел туындаса, төтенше жағдайлардың жоспары ұсынылады. 
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3 БӨЛІМ.ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАРДЫ БАҚЫЛАУ МЕН 
БАҒАЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ КЕЗЕҢДЕРІ МЕН ПРОЦЕДУРАЛАРЫ. 

 

3.1 Әлеуметтік жобаларды бақылау және бағалау тәжірибесінің 
сипаттамасы. 

 

3.1.1 Жобаларды бақылау және бағалау тәжірибесінің сипаты, оның 
мақсаты мен нәтижелері. 

 

Бұл бөлімде құжаттар мен ақпаратты талдау, анкета, сұхбат, фокус-топтар, 

бақылаулар және т.б. сияқты әртүрлі әдістерді қолдану арқылы функциялардың 

сәйкестігін, жобаның тиімділігі мен тиімділігін бақылау және бағалау процесі 
сипатталған. 

 

 

3.1.2 Мониторинг және бағалау процесінің маңызды кезеңдері 
 

Дамыған елдердің озық тәжірибелеріне сәйкес анықталған әлеуметтік 

жобаларды бақылау мен бағалаудың негізгі кезеңдеріне мыналар кіреді: 
1-кезең: мониторинг және бағалау процесін жоспарлау және дайындау; 

2-кезең: мониторинг және бағалау; 

3-кезең: мониторинг пен бағалауды аяқтау; 

• 4-қадам: ұсыныстардың орындалуын қарап шығыңыз және жалпы 

нәтижелерді жариялаңыз. 

 

Әр қадамның мазмұны 1-кестеде келтірілген: 
 

 1 кезең: мониторинг және бағалауды 

жоспарлау және дайындау 

• Топ құру 

• • Мүдделі тараптарды анықтау 

• • мониторинг пен бағалаудың 
фокусын (екпінін) анықтау 

• • Міндеттерді бөлу кестесі және 
бөлінуі 
• • Байланысты және барлық қажетті 
тараптардың қатысуын қамтамасыз ету 

2: мониторинг және бағалау • Ағымдағы жағдайды талдау 

• • Критерийлер бойынша талдау: 
• - өзектілігі (өзектілігі); 
• - орындау (мақсатты индикаторларға 
қол жеткізу); 
• - ресурстарды тиімді пайдалану; 
• - әсер ету; 
• - тұрақтылық. 
• • абаттандыру бағыттарын анықтау 

• • ұсыныстар жасау 
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• • бағыттар мен ұсыныстардың 
басымдылығы 

• • ұсынымдарды орындау 

 3 кезең:  мониторинг және бағалаудың 

аяқталдуы 

• • бағыттар мен ұсыныстардың 
басымдылығы 

• • ұсынымдарды орындау бойынша іс-

шаралар жоспарын әзірлеу 

• • есеп дайындау 

• Мониторинг және бағалау 
нәтижелерін мүдделі тараптармен 
(мүдделі тараптармен) талқылау 

• • ұсынымдардың орындалуын талдау 

•  
 4 кезең: жалпы нәтижені шолу және 

жариялау 

• • мүдделі тараптарды ұсынымдардың 

орындалуы туралы хабардар ету. 

• • Нәтижелерді жариялау 

 

 

3.1.3 Мониторинг және бағалау үшін ақпарат жинаудың негізгі 
әдістері 

 

Мониторинг және бағалау үшін ақпарат жинау әдістері белгілі және 

халықаралық және қазақстандық тәжірибеде кеңінен қолданылатын әдістер 

жиынтығын қамтиды7: 

• құжаттар мен жазбаша ақпараттарды жинау, зерттеу және талдау (жобаға 

және іске асырушы ұйымға қатысты жағдай туралы есеп, зерттеу нәтижелері 
және т.б.); 

• сыртқы және ішкі аудиттің материалдары, мүдделі тараптардың пікірлері 
және т.б.); 

• бенефициарлардың, серіктестердің және басқа мүдделі тұлғалардың 

пікірлерін алу үшін сауалнама жүргізу (алдын-ала жасалған сауалнаманы 

қолдану); 

• сұхбат (басшылармен, қызметкерлермен және таңдалған мүдделі 
тараптармен); 

• топтық фокус; 

• Сараптамалық бағалау. 

 

Осы әдістердің әрқайсысының өзіндік артықшылықтары мен шектеулері 
бар. Мәселен, сауалнаманың артықшылығы мынада, бұл әдіс респонденттен 

оның пікірі, бағалауы, эмоциясы туралы ақпаратты тікелей алуға мүмкіндік 

береді, яғни. басқа әдістермен алу мүмкін емес ақпарат. Сонымен бірге, зерттеу 

әдісі арқылы алынған ақпарат әрдайым бір немесе басқа дәрежеде субъективті 

                                           
7 Осы нұсқаулықтың мақсаты әр әдістердің толық сипаттамасын қамтымайды.  Оқырман әлеуметтанулық 
әдебиеттердегі әр әдіспен танысады 
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бұрмалануларға ұшырайды - әр респондент зерттелетін тақырыпты өз 

көзқарасы бойынша қарастырады, өз тәжірибесімен және т.б. 

 

Осы әдістемелік нұсқаулықтың мақсаты осы әдістердің барлығын егжей-

тегжейлі сипаттау емес (көптеген арнайы әдебиеттер осыған арналған), 

сондықтан біз мониторинг пен бағалау процесінің басқа да нақты аспектілеріне 

тоқталамыз. 

 

 

3.2 Әлеуметтік жобаларды бақылау мен бағалаудың негізгі кезеңдерін 

сипаттау 

 

3.2.1 Мониторингті жоспарлау және дайындау 

 

Бірінші кезеңді жүзеге асыру келесідей схемалық түрде сипатталатын 

әрекеттерді қамтиды: 

 

1. Топ құру 

2. Мүдделі тараптарды анықтау 

3. Мониторинг пен бағалаудың бағыты мен екпінін анықтау 

4. Міндеттерді бөлу және бөлу кестесі 
5. Байланыс және қатысуға кепілдік 

 

Нәтижесінде, осы кезеңнің соңында мыналарға қол жеткізіледі: 
• Топ құрылды және қатысты. 

• кесте жасалып, келісілді 
• Барлық рөлдер мен міндеттер бөлінеді. 
• Мүдделі тараптар анықталды және хабарланды 

 

Топ құру 

Мониторинг / бағалау тобын құру маңызды мәселелердің бірі болып 

табылады. Бағалаушының тәжірибесі, біліктілігі, ұстанымы - осының бәрі және 

басқа да көптеген факторлар мониторинг / бағалау шынымен мұқият, 

объективті және сенімді түрде жүргізілетінін, қорытындылар мен ұсынымдар 

үшін шынайы ақпарат беретін-бермегендігін анықтайды, оларды іске асыру 

кейіннен осындай бағдарламалар мен жобалардың тиімділігін арттыруы керек. . 

Ішкі мониторинг / бағалау жүргізу кезінде жоба бойынша барлық қажетті 
ақпаратты жинайды және береді және менеджермен (немесе басқа уәкілетті 
маманмен) қарастырылады және тұжырымдар мен ұсыныстар жобаның 

басшылығына, қажет болған жағдайда түзетулер енгізілетін болады. 

Сыртқы бағалауды жүргізуде осы мақсатқа арнайы тартылған тәуелсіз 

бағалаушылар жетекші рөл атқарады. Бұл мамандардың мүдделер қайшылығы 

болмауы керек, яғни. жобамен және / немесе іске асырушы ұйыммен, сондай-ақ 

тапсырыс беруші-мониторинг ұйымымен байланысты болуы керек. 
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Сонымен бірге, бағалауды сыртқы мамандар жүргізсе де, қажетті 
ақпараттың едәуір бөлігін жоба қызметкерлері қайтадан ұсынады. 

Халықаралық озық тәжірибеге сүйене отырып, ең тиімді мониторинг пен 

бағалауды аралас топтар жүзеге асырады деп айтуға болады: 

• Тапсырыс берушінің өкілдері (донор). Бұл мониторингтің «демеушілері». 
Олар нәтижелерге қол жеткізуді және шығындардың тиімділігін объективті 
бағалауға қызығушылық танытады. Мониторинг және бағалау соңында оларға 

ұсыныстар жіберіледі, сондықтан болашақ үшін қорытынды жасау үшін сенімді 
ақпарат алу маңызды. 

• Өкілдердің өкілдері - мысалы, жоба менеджері. Бұл бақылауларға 

белсенді қатысатын, сонымен бірге «өз тәжірибелерімен» бөлісетін 

сарапшылар. Олар сонымен қатар ұйымдастырушылық жағынан және 

логистикамен қамтамасыз етеді - бағалаушыларға мүдделі тараптармен және 

бенефициарлармен байланысуға, жоба туралы қажетті ақпаратпен қамтамасыз 

етуге және т.б. көмектеседі. 
• Сыртқы сарапшылар - бұл әр түрлі мәселелер бойынша қазіргі жобаға 

қатысты тәуелсіз сарапшылар, олар талдауға тәуелсіз және объективті көзқарас 

береді (әрине, бұл сарапшылар алдын-ала мониторинг және бағалау бойынша 

оқытылуы керек). 

 

 

• Топтың міндеттілігі 
Топ мүшелері бағалаудың құндылығы мен маңыздылығын түсінуі және 

қабылдауы, оны кәсіби жүргізу үшін қажетті ресурстар мен ақпараттармен 

қамтамасыз етуі маңызды және жақсарту үшін нәтижелер мен ұсыныстарды 

қабылдауға дайын. Қызметкерлерді тарту мониторинг пен бағалаудың сәтті 
болуы үшін маңызды болып табылады. 

 

Команда мүшелері жобаның ерекшелігіне байланысты әр түрлі салада - 

құқық, ұйымдастырушылық даму, қаржы, персоналды басқару, ақпараттық 

технологиялар және басқа салаларда құзыретке ие болуы керек. Команда 

құрамына әлеуметтік жобалар саясатын білетін сарапшылар, жобалық қызмет 

саласындағы сарапшылар кіруі керек (мысалы, егер жоба сумен қамтамасыз 

етуді жақсартуға бағытталған болса, топ құрамына сумен жабдықтау және су 

сапасы бойынша мамандар кіруі керек). Команда мүшелерінің саны жобаның 

көлеміне байланысты өзгеруі мүмкін. Шағын жобаларды бағалау үшін бұл 1-2 

адам, ал ауқымды бағдарламаларды 10-12 адам немесе одан көп адамнан 

тұратын топ бағалай алады. 

Қалыптасқаннан кейін команда осы кезеңде келесі әрекеттерді орындайды 

- мүдделі тараптарды анықтау, фокусты (екпін) бақылау, іс-шаралар кестесін 

дайындау және оны донормен және жобаны басқарумен үйлестіру, топ 

мүшелері арасында рөлдер мен міндеттерді бөлу және, сайып келгенде, қажетті 
коммуникациялар. 
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Мүдделі тараптарды анықтау 

Әлеуметтік жобалардың біртектілігін ескере отырып, мүдделі тараптар 

әртүрлі топтар болуы мүмкін, бірақ әлеуметтік жобаны жоспарлау сатысында 

анықталуы және талдануы қажет мүдделі тараптардың негізгі түрлері: 
• ішкі мүдделі тараптар; және 

• сыртқы мүдделі тараптар. 

 

Мониторинг пен бағалаудың фокусын (екпінін) анықтау 

Мониторингтің фокусын (екпінін) нақтылау оның нақты мақсаттары мен 

күтілетін нәтижелерді ескере отырып жасалады. Фокус мыналарға аударылуы 

мүмкін: 

Функциялар мен ұйымның құрылымының жоба мақсаттарына сәйкестігі 
(өзектілігі). Бұл жағдайда бағалаудың нақты мақсаты ішкі құрылымдардың 

ұйымдық құрылымы мен функцияларын өзгерту болуы мүмкін; 

• Жобаның тиімділігі. Бұл жағдайда бағалау, ең алдымен, стратегиялық 

жоспарлауды жетілдіруге, мақсаттарды нақтылауға және мақсаттардың нақты 

«ағашын» құруға бағытталған болуы мүмкін; 

• пайдаланылған ресурстарды бағалауға және осы ресурстармен 

салыстырғанда қол жеткізілген нәтижелерге байланысты жобаның тиімділігі. 
 

Функционалды талдауға назар аударуға болады, және бұл таңдау басқа 

компоненттерге немқұрайды қарамайды және жұмыстың бағытын анықтайды. 

 

Функционалдық талдау - бұл әртүрлі әдістерді қолдану арқылы 

функциялардың маңыздылығын, нәтижелігі мен тиімділігін зерттеу және 

бағалау процесі, мысалы: құжаттар мен ақпаратты талдау, сауалнама, сұхбат, 

фокус-топ, бақылау және сараптамалық бағалау [5]. 

 

Функционалдық талдаудың бағытына байланысты келесілерді көрсету 

керек: 

• Талдау жүргізілетін ішкі блоктар - әдеттегі жағдайда бұл барлық ішкі 
бірліктер; 

Жобада қолданылатын әдістер мен іс-шаралар - анкета, сұхбат, фокус-

топтар және басқалар; 

• Жоба дайындайтын және ұсынатын ақпарат, құжаттар, соның ішінде 

сыртқы мүдделі тараптардың ақпараттары 

 

Жұмыс кестесін дайындау және міндеттерді бөлу 

Жұмыс кестесінде қызметтің түрлері, олардың ұзақтығы мен реттілігі 
анықталуы керек. Ақпараттар мен құжаттарды нақтылау әсіресе жобалық 

құрылымдарды, оларды дайындау мерзімдерін және функционалдық талдауды 

жүзеге асыратын топқа беруді қамтамасыз ету үшін өте маңызды. 

Кестеде сонымен қатар сауалнамаларды тарату мерзімдері, оларды 

толтыру және алу уақыты, сауалнамалар, фокус-топтар мен бақылаулар жүргізу 

мерзімі мен тәртібі көрсетілуі керек. 
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Міндеттерді бөлу кесте бойынша тиісті іс-шараларды орындауға жауапты 

топ мүшелерін анықтау үшін қажет. 

 

Байланыс 

Жоба қызметкерлері мониторинг, оның мақсаттары мен алдағы іс-шаралар 

туралы хабардар болуы керек. Ақпараттандырудың нақты әдісі жобаның 

ерекшелігін ескере отырып таңдалуы керек (жұмысшылар саны, аумақтық 

бірліктердің болуы немесе болмауы және т.б.). Қызметкерлерді ақпараттандыру 

тәсілдеріне жобаның ішкі байланыс желісіндегі хаттар, қызметкерлерге, 

жиналыстарға және басқаларға ұсынатын ішкі бөлім басшыларына арналған хат 

кіруі мүмкін. 

Жеке іс-шараларға тікелей қатысатын менеджерлер мен қызметкерлер 

(сауалнамалар толтыру, фокус-топтарға қатысу және сұхбат) уақтылы 

хабарлануы керек. Анықталған мүдделі тараптардың ерекшеліктеріне 

байланысты, мониторинг жүргізу кезінде сіз олармен байланыс орнатудың 

тиісті тәсілдерін таңдауыңыз керек. Жобаның негізгі тобы мүдделі тараптарға 

мониторингтің әр кезеңінде хабардар болуға көмектесетін байланыс жоспарын 

дайындауы керек. 

 

 

3.2.2 Мониторинг 

 

Осы кезеңді іске асыру өзара байланысты келесі әрекеттерді қамтиды: 

• функциялардың өзектілігі (өзектілігі), қызметтің тиімділігі мен тиімділігі 
тұрғысынан жобаның қазіргі жағдайын талдау; қол жеткен нәтиже мен 

тұрақтылық, соның негізінде тиісті күшті және әлсіз жақтар туралы қорытынды 

жасалады; 

• ағымдағы жағдайды талдау нәтижесінде алынған қорытындылар мен 

тұжырымдар негізінде жақсарту бағыттарын айқындау, сонымен қатар басқа 

елдердің озық тәжірибелерін ескере отырып, жобаның болашақтағы дамуының 

көрінісі; 
• сәйкес аудандарды жақсарту бойынша нақты ұсыныстарды тұжырымдау. 

 

Төменде аталған іс-шаралар реті және олардың әрқайсысының тиісті 
нәтижелері келтірілген. 

 

1. Ағымдағы жағдайды талдау 

Ағымдағы жағдайды талдау бағалау критерийлерімен анықталатын, бұрын 

айтылған өзара байланысты іс-шараларды қамтиды: жобаның және жобаның іс-

әрекетінің маңыздылығын (өзектілігі, маңыздылығы) талдау, нәтижелерді 
талдау, ресурстарды пайдалану тиімділігін талдау, жобаның әсерін талдау. 

Тиісті күшті және әлсіз жақтары туралы қорытынды және тұжырым жасау үшін 

жоғарыда аталған талдау компоненттерінің өзара байланысын ерекше атап өту 

қажет. 

Мысалы, осыған байланысты не талдауға болады: 
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• Жобамен байланысты жобалық және / немесе стратегиялық құжаттар, 
жобалық құжаттар; 

• қол жеткізілген нәтижелер, жоба индикаторларын енгізу; 
Пайдаланылған ресурстар (жұмсалған шығындар); 
• Өнімділік пен ресурстардың арақатынасы, сонымен қатар ресурстарды 

тиімді пайдалану мүмкіндіктері. 
Қол жеткізілген нәтиже (оң да, теріс те). 
 

Ағымдағы жағдайды талдау құжаттарды зерттеуден және / немесе 
сауалнама жүргізуден басталады (әдетте сарапшы). Бұл екі әдісті қатар 
қолдануға болады. Сонымен қатар, құжаттар мен сауалнаманы талдау 
нәтижелері бойынша зерттеу жаппай сауалнама, сұхбат, фокус-топтар және / 
немесе бақылаулар негізінде нақтылануы қажет негізгі проблемалар мен 
мәселелерді анықтайды. Сараптамалық бағалау саясат салаларының күшті және 
әлсіз жақтары, басқару органының құрылымы, жобалық іс-әрекеттің 
маңыздылығы (өзектілігі), іс-әрекеттің тиімділігі мен тиімділігі туралы негізгі 
тұжырымдар мен тұжырымдарды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Қолданылған әдістерді қолдану нәтижелері логикалық бірізділікпен 
түсіндірілуі керек. Олар көбінесе бір-бірін толықтырады. 

 

2. Жобаны іске асыруды талдау 

Талдау келесі негізгі кезеңдерді қамтиды: 
• жоба жұмыс істейтін проблемалар тармағындағы негізгі және екінші 

проблемаларды анықтау және талдау; 
• Жобаның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын анықтау және 

талдау; 
• жоба мақсаттарының жоспарланған және орындалған әрекеттермен 

байланысын талдау; 
• жоба индикаторларын дұрыс анықтауды, индикаторлардың жоба 

қызметінің нәтижелерін шынайы және сенімді түрде көрсете алу қабілеттілігін 
талдау; 

• Жалпы құрылымына және ондағы ішкі бөлімдерге (органдарға) сәйкес 
жобаның мақсаттарын іске асыруды талдау. 

 

• жоба жұмыс істейтін проблемалар тармағындағы негізгі және екінші 
проблемаларды анықтау және талдау. 

 

Бұл әрекеттің мақсаты - жобаның проблемасы қайда және қалай (қандай 
құжатта (құжатта) тұжырымдалғанын, оның анық анықталғанын және жоба 
жауап беретін саясат бағыттарымен байланысты) анықтау. Аяқталған 
сауалнамалар мен сұхбаттар негізінде қызметкерлердің проблемалық ағаштан 
негізгі және екінші деңгейдегі проблемаларды білетін және түсінетін 
дәрежелері туралы қорытынды жасау қажет. 

Жобада қайталанатын проблемаларды (проблемалық ағаштың бұтақтары) 
анықтауға және талдауға ерекше назар аудару керек, яғни оның әр түрлі 
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баламаларда оның болашақтағы дамуы туралы көзқарастар. Бұл қызмет 
аудандарды табысты анықтаудың және жақсарту бойынша ұсыныстардың 
алғышарты болып табылады. 

 

• Жобаның ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді мақсаттарын анықтау және 
талдау. 

 

Біріншіден, бұл қызмет жобаға қатысты қолданыстағы мерзімге арналған 
мақсаттарды анықтайтын жобамен байланысты қолданыстағы стратегиялық 
құжаттарды қарастырады. 

Жобаның мақсаттарын анықтау және талдау мақсаты жоба бар 
стратегиялық және нақты мақсаттардың қалай құрылғанын анықтау болып 
табылады. Олардың негізгі және қосалқы проблемаларға, олардың нақты және 
өлшенетін индикаторлардың (индикаторлардың) белгіленген мәндері ретінде 
анықталатынына, мақсаттарға жетудің нақты белгіленген мерзімдері (кезеңдері) 
бар-жоғын және стратегиялық (ұзақ мерзімді) және нақты мақсаттар 
арасындағы байланыс қаншалықты адекватты екенін бағалау өте маңызды. 

Мемлекет пен азаматтық сектордың ағымдағы және болашақ 
қажеттіліктерін зерттеуге мақсат қоюдың қаншалықты негізделгенін талдау өте 
маңызды. Атап айтқанда, жобаның азаматтардың үнемі жетілдірілуіне және 
олардың қанағаттанушылығын арттыруға бағытталғандығы маңызды 

 

Осы кезеңді іске асыру өзара байланысты келесі әрекеттерді қамтиды: 
• функциялардың өзектілігі (өзектілігі), қызметтің тиімділігі мен тиімділігі 

тұрғысынан жобаның қазіргі жағдайын талдау; қол жеткен нәтиже мен 
тұрақтылық, соның негізінде тиісті күшті және әлсіз жақтар туралы қорытынды 
жасалады; 

• ағымдағы жағдайды талдау нәтижесінде алынған қорытындылар мен 

тұжырымдар негізінде жақсарту бағыттарын айқындау, сонымен қатар басқа 
елдердің озық тәжірибелерін ескере отырып, жобаның болашақтағы дамуының 
көрінісі; 

• сәйкес аудандарды жақсарту бойынша нақты ұсыныстарды тұжырымдау. 
 

Төменде аталған іс-шаралар реті және олардың әрқайсысының тиісті 
нәтижелері келтірілген. 

 

3.Жобалық мақсаттардың жоба органдарының функцияларымен, 
ұзақ мерзімді және нақты мақсаттарымен байланысын талдау. 

Бұл талдаудың мақсаты нақты және өлшенетін индикаторлар негізінде 
жобаның ұзақ мерзімді және нақты мақсаттарының логикалық (сапалық) және 
сандық жағынан қаншалықты байланысты екенін анықтау болып табылады. 
Сонымен қатар, жоба құрылымы (жобалық органдар) осы мақсаттарға 
қаншалықты сәйкес келеді. 
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• Жалпы құрылымына және ондағы ішкі бөлімдерге (органдарға) сәйкес 
жобаның мақсаттарын іске асыруды талдау. 

 

Жобаның стратегиялық және нақты мақсаттарының және оның ішкі 
бөлімшелерінің, мысалы, жарты жыл ішінде (немесе мониторингті жоспарлау 
кезінде анықталған басқа кезең) жүзеге асырылуын бақылау, жобаның сәттілігі 
үшін өте маңызды. Мұндай талдау үшін әртүрлі статистикалық мәліметтерді, 
жоба органдарының (департаменттерінің) оларды басқаруға берген есептерін, 
азаматтар мен басқа да мүдделі тараптардың пікірлерін, сыртқы ұйымдардың 
зерттеулерін және тағы басқаларын зерделей отырып, мақсаттардың орындалуы 
туралы сенімді ақпарат жинау қажет. 

Мақсатқа жету туралы өте пайдалы ақпаратты бюджеттің атқарылуы 
туралы есепте алуға болады. Бюджет қаражатының ағымында немесе 
орындалмауында көрінеді. 

 

Талдаудың осы бөлігін қорытындылай отырып, жобаны іске асыру туралы 
негізгі тұжырымдарды келесідей жүйелеген дұрыс болар еді: 

• Күшті жақтары (жетістіктері); 
• Әлсіздіктер (сәтсіздіктер және / немесе пайдаланылмаған мүмкіндіктер). 
 

4. Бюджеттің атқарылуын талдау 

Негізінде, бұл бюджеттік шығындар туралы есептерге негізделген кәсіби 
талдау. 

 

 

3.2.3 Мониторингтің соңғы кезеңі 
 

Бұл кезең келесі кезеңдерден тұрады: 
Абаттандыру бағыттарын анықтау 

Жобаны басқару саласы ретінде түсінілетін жақсарту бағыттарын (1) 
талдау қорытындылары, (2) жобаның болашақтағы дамуы және (3) шет 
елдердің озық тәжірибелері негізінде анықтауға болады. 

Көбіне жақсарту бағыттары: 
1. Жобаның барлық кезеңдерін талдау (ЕКІ БӨЛІМДЕ көрсетілген 

мәселелер ағашы және т.б.) 
 

• Функциялардың өзектілігі (маңыздылығы) туралы: 
- жоба қамтылатын саясат бағыттары; 
- оның ұйымдастырушылық құрылымы; 
- оның ішкі бөлімшелерінің функциялары. 
 

Жобаның тиімділігі туралы: 
- стратегиялық жоспарлау; 
- өнімділікті басқару; 
- мақсатқа жету. 
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• Әкімшілік қызметтің тиімділігі мен рентабельділігі туралы: 
- жоба құрылымы; 
- қол жеткізілген нәтижелерді жақсарту; 
- қаржы және адам ресурстарын пайдалануды жақсарту; 
- қол жеткізілген нәтижелер мен оларға қол жеткізу үшін пайдаланылатын 

ресурстар арақатынасын оңтайландыру. 
  

2. Жақсартуға арналған ұсыныстарды қалыптастыру 

Жақсартуға арналған ұсыныстар тиімділікті, ұйымдық құрылымды, 
тиімділікті, тиімділікті және экономиканы жақсартуға бағытталған нақты 
мүмкіндіктер ретінде тұжырымдалуы керек. 

Жобаның ағымдағы жағдайын және жақсартудың анықталған бағыттарын 
талдау негізінде жасалған қорытындыларға байланысты, жақсартуға ұсыныстар 
енгізілуі керек: 

 

• өзектілігі (өзектілігі): 
- жоба жауап беретін саясаттың нұсқауы; 
- жобаның ұйымдық құрылымының өзгеруі - жобалық басқаруда, нақты 

бөлімдерде, бөлімдерде немесе секторларда ішкі құрылымдық бөлімшелерді 
жабу, біріктіру, бөлу; 

- ішкі бөлімшелердің функцияларын жою, қосу немесе қайта құру. 
 

• Өнімділік: 
- жобаның проблемалық миссиясын нақтылау және оны қызметкерлермен 

байланыстыру; 
- нақты бағыттар бойынша стратегиялық және / немесе бағдарламалық 

құжаттарды, оның ішінде ұзақ мерзімді мақсаттар мен оларға жетудің 
тәсілдерін әзірлеу; 

- өз мақсаттарын нақты, өлшенетін, дәйекті, нақты және уақытты шектеулі 
ету үшін жоба мақсаттары мен іске асырылып жатқан бағдарламалардың 
тұжырымдамасын жетілдіру; 

- жобаның мақсаттарына қол жеткізуді жақсарту бойынша ұсыныстар 
әзірлеу. 

 

Тиімділік және пайдалылық: 
- нақты әдістеме негізінде өлшенетін тиімділік көрсеткіштерін жасау; 
- жобалар үшін ресурстардың (қаржылық және адами) жалпы құнын есепке 

алу әдістемесін әзірлеу - бөлімдер, функциялар және қызметтер; 
- нәтижелер мен шығындар арасындағы байланысты бақылау және бағалау 

үшін өлшенетін көрсеткіштерді жасау; 
- шығындарды бағалаудың оңтайландыру критерийлерін әзірлеу - қол 

жетімді ресурстарды пайдалану арқылы максималды нәтижелер алу немесе 
минималды ресурстармен белгілі бір нәтижелерге қол жеткізу; 
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- ақпараттық технологияларға (IT) ерекше көңіл бөле отырып, қызметтің 
әртүрлі түрлерін жүзеге асыру үшін неғұрлым қолайлы технологияларды 
енгізу; 

- жабдықтарды, материалдарды, энергияны және қосымша материалдық 
ресурстарды жеткізуді оңтайландыру; 

- нақты іс-шаралар мен бағдарламаларға шығындарды азайту; 
- жақсы нәтижеге жету мүмкіндіктерін анықтау; 
- жұмыс процестерін оңтайландыру және артық жұмыс уақытын қысқарту 

арқылы адам ресурстарын пайдалануды жақсарту үшін ұйымдастырушылық 
өзгерістер; 

- шығындарды негіздеу (жоспарлау) процедурасын немесе әдістемесін 
енгізу; 

оның ішінде қызметкерлер құрамы мен бағдарламаларының саны мен 
құнын; 

- орындалған жұмыс туралы, оның ішінде жұмысшылардың жұмыс уақыты 
туралы есеп беру рәсімдерін (ережелерін) орындау; 

- қызметкерлердің біліктілігін арттыру және ақшалай емес сыйақыға 
байланысты ынталандыру және т.б. 

 

Бұл тізім, әрине, толық емес. Нақты жобада жақсартуға арналған басқа да 
ұсыныстар көрсетілуі мүмкін. 

 

Мониторингтің аяқталуы 

Осы кезеңнің іске асырылуы мониторинг пен бағалаудың барлық алдыңғы 
кезеңдерінің нәтижелеріне негізделген және келесі өзара байланысты 
әрекеттерді қамтиды: 

• бағыттардың басымдылығы және абаттандыру бойынша ұсыныстар 
енгізу; 

• іс-шаралар жоспарын дайындау; 
• есеп беру; 
• Есеп жобасын талқылау; 
• қорытынды есепті дайындау; 
Мониторинг және бағалау нәтижелерін мүдделі тараптарға жеткізу. 
 

 

3.2.4 Жобаның тиімділігін бағалау есебі 
 

Есеп донорға жобаның қоршаған ортасы және белгілі бір әлеуметтік 
процестерге әсер ететін факторлар туралы ақпарат береді; бұл белгілі бір 
түрдегі жобаның мақсаттары мен тиімділігі туралы кері байланыс. Донорлар 
жобалардың белгілі бір түрлерін қаржыландыру үшін өз саясатын жасайды. 
Ұйым өзінің имиджін одан әрі қаржыландыруды тарту үшін донорлармен және 
бағдарламалармен қалыптастырады. 

 

Жобаны іске асыруды бағалау туралы есеп: 
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• донорға жобаны сәтті аяқтау үшін орындаушы ұйымға қажет 
мүмкіндіктер туралы ақпарат беру; 

• қолдау көрсетілетін ұйымдарды таңдау кезінде донорлық саясатты 
ынталандыру; 

• қоғам үшін донордың, іске асырушының және жобаның қызметі туралы 
ашықтықты қалыптастыру. 

 

Есепте мыналар болуы керек: 
 

Жоба туралы қысқаша жалпы ақпарат; 
• іске асыру мерзімі; 
• көрсетілетін қолдау туралы ақпарат - донорлар, серіктестер; 
• Жобаның ауқымы туралы ақпарат - география, мақсатты топ және т.б .; 
• команда туралы ақпарат; 
• қызмет сипаттамасы; 
• Қиындықтар мен жеңу жолдары туралы ақпарат; 
• қол жеткізілген нәтижелерді бағалау; 
• ұйым сапасының өзгеруін бағалау; 
• Осындай жобаларды іске асыру бойынша ұсыныстар. 
 

Қаржылық есептілікке қойылатын талаптар: 
 

• донорлық қаражаттың тиісті түрде жұмсалуын қамтамасыз ету; 
• қоғамның ашықтығын қамтамасыз ету; 
• алынған қаражат пен жоба аясында шеккен шығындардың теңгерімін 

бақылау; 
• шығындарды асыра пайдалану, қаражаттарды заңсыз пайдалану немесе 

заңсыз пайдалану ықтималдығы туралы ескерту; 
• барлық қаржылық деректердің бухгалтерлік есепте көрсетілуін 

қамтамасыз ету. 
 

Есепке ілесетін құжаттама, әдетте, келесі жалпы ережелерге сәйкес 
жасалады (бұл жағдайда әр ұйым құжаттаманы дайындаудың, сақтаудың және 
ұсынудың өзіндік ережелерін белгілей алады): 

• донорлық ұйым алдын-ала дайындалған қаржылық форманы ұсынады; 
• Қаржылық есептілік бюджеттік форматқа сәйкес келуі және бюджеттің 

санаттары / баптарының есебін жүргізуі керек; 
• Қаржылық есепте шығындар көрсетілген валюта және олар байланысты 

кезең көрсетіледі; 
• Бастапқы құжаттарды сақтау бөлек тізілімдерде жүзеге асырылады, ал 

құжаттардың реті негізгі жобалық құжаттаманы қаржылық есептермен 
салыстыруға мүмкіндік береді; 

• Әр құжаттың датасы болуы керек және ай сайын жеке файл болуы керек; 
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• Қаржылық есепте жобаның игерілмеген қалған қаражаттары туралы 
ақпарат болуы керек. 

 

 

3.2.5. Ұсыныстардың орындалуын бақылау 

 

Жақсартудың жоспарланған шараларын іске асыру тұрақты мониторинг 
пен бағалауға негізделуі керек. 

Іс-шаралар жоспарының орындалуын жоба жетекшісі тағайындаған 
шенеуніктер бақылап отыруы керек, олар белгіленген уақыт кезеңдерінде (апта 
сайын, ай сайын немесе осыған ұқсас негізде) есеп беруге міндетті. 
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ТОЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ 

ӘЛЕУМЕТТІК ЖОБАЛАРДЫ ТОЛЫҚ МОНИТОРИНГ ЖӘНЕ 
БАҒАЛАЛАУ ІСШАРАЛАРЫНЫҢ БАҚЫЛАУ ТІЗІМДЕМЕЛЕРІ 

ФАЗА Кезең Қадамдар Тәсіл 
 

Жоспарлау 
және 
дайындық 

Мониторинг және 
бағалау процесін 
жоспарлау және 
дайындау 

 Топ құру 

• • Мүдделі тараптарды 
анықтау 

• • Мониторинг пен 
бағалаудың бағыты мен 
маңыздылығын анықтау 

• • Міндеттерді бөлу 
және бөлу кестесі 
• • Байланыс және 
келісім 

Бағалау 

Құқықтық 

дұрыстығын 
және саяси 
мақсатқа 
сәйкестігін 
бағалау 

Мониторинг 
және 
бағалау 
жүргізу 

1.Әлеуметтік 
проблеманың 
анықтамасын 
бақылау және 
бастапқы және 
екінші деңгейлі 
мақсаттар қою 

• Мақсатты топтардың 
негізгі және қосалқы 
мәселелерін 
анықталғандай 
бағалаңыз 

• Олардың 
салыстырмалы 
маңыздылығын алдын-

ала бағалау 

• Проблемалар 
арасындағы байланысты 
анықтағандай анықтаңыз 

• Проблемалар мен 
олардың арасындағы 
қатынастарға егжей-

тегжейлі талдау жасаңыз 

Бағалау 

Өзектілігін 

талдау 

 

 

 2. Мәселені шешудің 

баламаларын бағалау 

критерийлерін 

анықтау кезіндегі 
бақылау 

  Бағалау 

критерийлерінің 

өзектілігін, сапасын 

және санын бағалау 

 Индикаторлардың 

өзгерістері мен 

нәтижелерінің нақты, 

тексерілетін объективті 
белгілері бар-жоғын 

бағалау 

 Бағалау 

Өзектілігін 

талдау 

 

 

 3. • баламаларды 
анықтауды бақылау 
және әр балама 
бағалау 

   Негізгі және нақты 
мақсаттардың қайсысы 
негізгі және жобаға 
қатысты болуы керек 

Өзектілігін 

талдау 
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екенін шешіңіз 

 Қайсысын алып тастап, 
қайсысын қайта қарау 
керек екенін шешіңіз. 
 Жобаның стратегиясын 
бағалау 

 

 4.Бағаларды 
салыстыру және 
балама таңдауды 
бақылау (А жоспары 
және В жоспары) 

•  Б жоспарын тексеріңіз; 
• Екінші балама 
маңызды ма, оның 
қандай ерекшеліктері 
бар, маңызды 
жоспарлардағы А 

жоспарының 
мүмкіндіктерін 
толықтыратын және 
кеңейтетінін шешіңіз; 
• А жоспарынан Б 

жоспарына көшу үшін 
жеткілікті дайындық 
жасалғанына және 
өтудің ертерек 
болатынына көз 
жеткізіңіз. 
 

 Өзектілігін 

талдау 

 

 

 5. Мақсатты топ пен 

мүдделі тараптарды 

сәйкестендіру 

мониторингі 

 Мәселені шешуде 

мүдделі тараптардың 

маңыздылығын 

анықтаңыз. 

• Әр мәселе қалай және 

қаншалықты шешілетіні 
туралы ойланыңыз. 

• Осы мәселені шешу 

үшін әр мүдделі 
тараптың әлеуетін 

салыстырыңыз. 

• Мүдделер қақтығысы 

болатын жерді біліңіз 

• Әр түрлі мүдделер 

арасында 

басымдықтардың 

сәйкестігін анықтаңыз. 

Өзектілігін 

талдау 

Тиімділігін 
талдау 

 6. Ресурстарды 
жоспарлау 
мониторингі 

•  Жоспардың барлық 

элементтерінің (іс-

шаралар, өндірілген 

Тиімділігін 
талдау 
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дизайн бұйымдары және 

т.б.) сандық мөлшерде 

болуын тексеріңіз. 

• Жоспар элементтерінің 

сапасы анықталғанын 

тексеріңіз 

• Жоспар элементтерін 

орындау мерзімін 

бағалаңыз, егер болса 

• Жоба жұмысының 

уақыты мен орны 

көрсетілген-

берілмегенін тексеріңіз. 

• Жоба іс-әрекетінің 

мақсаты не екенін 

тексеріңіз (жоспар 

элементтері) 
 7. Іс-әрекетті 

жоспарлау 
мониторингі 

• Әрекеттер 

қабылданатын әрекеттер 

ретінде бекітілгеніне көз 

жеткізіңіз. 

• Жоспар нәтижеге қол 

жеткізу үшін барлық 

қажетті шараларды 

қамтитынын анықтаңыз. 

• Іс-әрекеттің тиімділігін 

оның мөлшерімен, 

орындалу уақыты мен 

орны бойынша тексеруге 

болатындығын 

анықтаңыз 

• Қажетті нәтиже 

бермейтін жоспардағы 

әрекеттерді тексеріңіз. 

• Әрбір іс-әрекетке 

жауапты адамдардың 

жоспарын тексеріңіз. 

• Оқиғалардың уақыты 

мен орнын тексеріңіз 

• Оқиғалар кестесінің 

болуын және оның 

маңыздылығын 

тексеріңіз 

• Әрбір іс-әрекет үшін 

қажетті ресурстар т 

Өзектілігін 

талдау 

Орындалуын 

талдау 

 Тиімділігін 

талдау 
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 8.Жобаның 

ұйымдастырушылық-

басқарушылық 

құрылымын құру 

мониторингі 
 

• Басқару құрылымы 

жоба қатысушыларының 

саны мен сапасына 

сәйкес келетіндігін 

анықтаңыз 

• басқару құрылымы 

қатысушылардың түріне 

сәйкес келетіндігін 

анықтаңыз (жобадағы 

лауазымдар мен 

жауапкершілік 

тұрғысынан сапалық 

сипаттамалар) 

Басқару құрылымы 

иерархиялық болып 

табылатындығын 

анықтаңыз (кімге 

бағынады) 

• Басқару құрылымы 

шешім қабылдау 

рәсімдеріне сәйкес 

келетіндігін анықтаңыз. 

• Құрылым жоба 

компоненттеріне 

жауапты адамдар үшін 

басқаруды қамтамасыз 

ететіндігін анықтаңыз. 

• Басқару құрылымында 

басқару және бақылау 

нүктелерінің түрі мен 

уақыты бойынша 

болуын анықтаңыз 

• Жоба менеджментінің 

бюджет менеджерлерін 

басқаруға және 

бақылауға құқығы бар-

жоғын анықтаңыз. 

• Басқару құрылымы 

мониторинг пен 

бақылауға қаншалықты 

бейімделгенін 

анықтаңыз. 

Орындалуын 
талдау 

 9.  Жобаға қоғамның 
қатысуын бақылау 

• Барлық қоғамдық 
топтардың осы процеске 
тиісті түрде 

Бағалау 
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қатысқанына көз 
жеткізіңіз. 

 10.  Рөл құрылымы 
мен команда құру 
мониторингі 

• Жобаның негізгі 
қатысушыларының 

позицияларының дұрыс 
тағайындалғанын 
анықтаңыз. 

Бағалау 

Орындалуын 
талдау 

 

 11.Жобаның 
институционалды 
ортасын бақылау 

• Жобаға  
қатысатын 

институттарға, іске 
асырушы ұйымға, 
серіктестерге, мүдделі 
тараптарға, 
бенефициарларға (соңғы 
бенефициарлар), 
қосалқы мердігерлерге 
қатысты донорлық 
ұйымның талаптарын 
қадағалаңыз 

• Жобаға тартылған 
немесе әсер ететін 
мекемелерді және 
олардың мақсаттарын, 
қызмет салаларын, 
құқықтық мәртебесін, 
жұмыс бағдарламасын, 
инфрақұрылым мен 
жабдықтарды, 
иерархияны, ұйымды, 
басқаруды, кадрлар мен 
қаржылық ресурстарды 
бақылау. 
• Әр түрлі агенттіктер 
арасындағы шарттық 
қатынастарды бақылау 

Жобаның мекеме 
иерархиясында 
орналасуына қатысты 
балама шешімдердің 
артықшылықтары мен 
кемшіліктерін тексеріңіз 

• Жобаның қай жерде 
қарама-қайшылықты 
немесе саяси тұрғыдан 
маңызды екенін 

Бағалау 

Орындалуын 
талдау 
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тексеріңіз. 
• Жобаның белгілі бір 
аймақтың 
бенефициарларының 
қажеттіліктеріне 
қаншалықты сәйкес 
келетінін тексеріңіз. 

 12.Ситуациялық 
талдау 

• Жоба жүзеге 
асырылатын сыртқы 
факторлар мен қоршаған 
ортаны бағалаудың 
жеткіліктілік деңгейін 
анықтаңыз 

Бағалау 

Орындалуын 
талдау 

 13.Іс-шаралар 
жоспарының 
орындалуын бақылау 

• Жобаның 

мақсаттарына қол 
жеткізуге болатынын 
анықтаңыз 

• Оларға жету үшін 
қандай ресурстар қажет 
екенін анықтаңыз. 
• Уақыттың жеткілікті 
бөлінгенін анықтаңыз. 
• мақсаттарыңызға қол 
жеткізуге байланысты 
қауіптерді анықтаңыз. 
• Топтың міндеттері 
неде екенін және 
олардың қалай 
орындалатынын 
анықтаңыз. 

Орындалуын 
талдау 

 Тиімділігін 
талдау  
 

 14.Бюджеттік 
бақылау 

Шығындар мен 
кірістерге кешенді 
талдау жүргізу 

Тиімділігін 
талдау 

 15.  Үздіксіз бақылау 

және бағалау. 

Түзетулер 

Мониторингтің тұрақты 

жүйесін тексеріп 

отырыңыз, мониторинг 

нәтижелері бойынша 

түзету шаралары 

қабылданғанына көз 

жеткізіңіз. 

Орындалуын 
талдау 

 

 

 16.Қорытынды 

бақылау. 

Қабылданған 

әрекеттердің 

орындылығын 

 Тәуекелдерге толық 
талдау жасау 

 Қоғамдық пікір сұрау 
жүргізу 

Бағалау 
Өзектілігін 

талдау 

Орындалуын 
талдау 
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бағалау.  Тиімділігін 
талдау 

 

 17. Бағалау • Жобаның нәтижелерін 
мыналарға тексеріңіз: 
Мақсатты топтардың 
қажеттіліктеріне 

сәйкестік дәрежелері 
Мақсатты топ 
мәселелері бойынша 
хабардарлық дәрежесі 
Ұсынылған 

шешімдердің өзектілігі 
және олардың 
қарастырылып отырған 
мәселелерге 
қатыстылығы 

• таңдалған жобаның 
әдіснамасына сәйкестігі 
• Мақсаттарды анық 
және анық көрсету 

- нақты мақсаттардың 

байланысы 

- Мақсаттар қаншалықты 
нақты болды 

• Өнімділік пен қызметті 
бағалау 

Сапа жоспарлары 
(қаржылық, 
практикалық) және іс-

шаралар кестесі 
• Бюджеттік 
нұсқаулықтың сақталуы 

• Жоба бойынша 
шығындардың сәйкестігі 

Бағалау 
Өзектілігін 

талдау 

Орындалуын 
талдау 

 Тиімділігін 
талдау 

 

 18.Жобаны 
басқаруды бақылау 

 Адам ресурстарын 
басқару мониторингі 
 қаржылық басқаруды 
бақылауға алу 

 Басқарушылық 
қызметті бақылауды 
жүзеге асыру 

бағалау 

 19. Реттеу Жоба нәтижелерін 

тексеріңіз: 

 бағалау 
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• Жобаның тұрақтылығы 

• Жоба ресурстарын 

тиімді пайдалану 

• Жобаның жалпы әсері 
 20. Әсерді бағалау   Жобаның әсерін 

анықтаңыз 

 Ұсынылған жобаны 
аяқтау стратегиясы 
қаншалықты қолайлы 
екенін қарастырыңыз; 
 Қажет болса, жобаны 
аяқтау стратегиясын 
ұсыныңыз. 

 бағалау 

Аяқталуы мониторинг және 
бағалаудың аяқталуы 

и оценки 

• жетілдіру бағыттарын 
анықтаңыз 

 Жақсартуға арналған 
ұсыныстарды 

тұжырымдау 

 Абаттандыру 
бағыттары мен 
ұсыныстарына 
басымдық беріңіз 

 жақсарту бойынша іс-

шаралар жоспарын 
дайындаңыз 

 Есептің жобасын 
дайындаңыз, 
талқылаңыз, қорытынды 
есеп жасаңыз 

 Мониторинг және 
бағалау нәтижелерін 
мүдделі тараптарға 
хабарлау. 

 бағалау 

Қарау және 
жариялау  

Жалпы жұмыс 

нәтижесін қараңыз 

және жариялаңыз 

 

 Ұсыныстардың 

орындалуын талдаңыз 

 • мүдделі тараптарға 
ұсыныстардың 

орындалуы туралы 
хабарлау 

 • Мониторинг 
нәтижелерін жариялау 

 бағалау 
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