Informacja o Metodyce Zarządzania Programami MSPTM
Managing Successful Programmes - MSP™(Skuteczne Zarządzanie
Programami zwane dalej równieŜ SZP), jest metodyką, która stała się
standardem w Wielkiej Brytanii i w kilku innych krajach Unii
Europejskiej, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym.
Podobnie jak PRINCE2®, jest własnością Rządu Brytyjskiego.
Metodyka jest ustrukturyzowanym podejściem wspomagającym
zarządzanie zmianą biznesową wynikającą z realizacji strategii.
Podręcznik MSPTM pokazuje rekomendowane podejście do zarządzania
programami określając:
 Cechy charakterystyczne programów,
 Koncepcję zarządzania programami,
 Role, działania, procesy i produkty.
MSPTM identyfikuje cztery kluczowe atrybuty skutecznego programu:
1. Czytelną i spójną wizję zmienionego biznesu / organizacji, lub innej
korzyści;
2. Koncentrację na korzyściach oraz na zewnętrznych i wewnętrznych
zagroŜeniach dla ich realizacji;
3. Koordynację projektów i zaleŜności pomiędzy nimi w celu
osiągnięcia zdefiniowanych korzyści;
4. Przywództwo, wpływy, zarządzanie i kierowanie zmianą, włącznie z
zarządzaniem zmianą kulturową.
Metodyka MSPTM składa się z dwóch podstawowych elementów:
 Zasad zarządzania programami: koncepcje, strategie, techniki i
narzędzia.
 Cyklu Ŝycia programu, który wykonywany jest przy pomocy 6
procesów opisujących działania, wyniki i nakłady, decyzje i
odpowiedzialności w całym programie.
Cykl Ŝycia programu MSPTMP opisuje w formie szeregu procesów. KaŜdy z
nich prawdopodobnie wymagać będzie więcej niŜ jednej iteracji
(powroty do wcześniejszych procesów oraz sprzęŜenia zwrotne między
procesami multiplikujące iteracje są moŜliwe). Strukturalne, metodyczne
podejście chroni zarządzających menedŜerów przed problemami w
efektywnym podejmowaniu decyzji w poszczególnych cyklach.
MSPTM identyfikuje i przedstawia dla programu kluczowe produkty
zarządcze. Oprócz procesów i produktów zarządczych, MSPTM opisuje
koncepcje, strategie, techniki i narzędzia wspierające program. Są to
zasady, z których kaŜda pokazuje mechanizmy stosowane w całym cyklu
Ŝycia programu.
Procesy i zasady wspierające program są blokami, budującymi
ustrukturyzowane i z tego powodu efektywne, środowisko zarządcze.
Procesy i zasady zwiększają równieŜ szanse, Ŝe zmiana biznesowa
będzie wprowadzana pod widoczną kontrolą, a realizacja poŜądanych
korzyści będzie większa.
Szkolenia akredytowane z MSPTM umoŜliwiają uzyskanie certyfikatów na
trzech poziomach: Foundation, Intermediate oraz Practitioner.

