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ҚАЗАҚСТАНДЫҚ ҰЙЫМДАРДЫ БАСҚАРУДАҒЫ АДАМ КАЛИТА
Аннотация. Рассматриваются вопросы состояния человеческого капитала в
современном этапе, раскрываются основные понятия и определения, иссле
человеческого фактора на экономику Казахстана, а так же рассказывается роль
капитала в казахстанских компаниях.
Abstract The article discusses the stale o f human capital in Kazakhstan at the present:
the basic concepts and definitions, we investigate the influence o f human factors on thei
economy, and also discusses the roie o f human capita! in Kazakh companies.

«Адам капиталы» деген ұғым егемендік длғаннан кейін ерекше манызга ие і
капиталынын ел экономикасындагы рөлін багалап, оның дамуьша тікелей ыкпа
куш жұмсаған Тұнғыш Президент! міз Щрс^лтан Әбішұлы Назарбаев. Тэуелсізд
кы күндерінен бастап, адам капиталын дамыту, онын ішінде халыкты сг.ащ |
камтамасыз ету - Елбасы саясатынын бісым бағытына айналды. Мемч.сет’
«ақылды экономика» кұру үшін ең алдымен адам капиталын дамьіту қажет екев
рет атап өтті. Елбасымыз осы мақсатта түбегейлі шешімдер кабылдап, элемдегі і
маларды игеруге барынша қолдау көреетіп келеді. 2012 жылы 27 кантардаҚа
кына жолдаған «Әлеуметтік-экономикалык жаңғырту - Қазакстан дамуыньгң басжі
атты жолдауында да адам капиталы мәселесін ел алдьшдағы тұрған міндет ретінде і
Білім беру мен гылымның адам капиталын кұру мен дамытуда маңыздылығьш!
жөн. Ғылыми білім материалды жэне матерйалды емес өндірісті дамыгудьш негізгі і
болыіі табылады. Білім беру саласы эконо^иканы қолдаудағь! мемлекеттік існегізп бағдары болуы керек. Сонымен қатар,ібелсенді қолдаудьі бизнес саласы көр
Адам капитаты өзіне персонал ментали тетін, ұйымның салт-дәстүрлеріқі
кызметкерлерінің білімін, әдістемелерін, патент, ноу-хау ретіндегі интеллектуалды;
мен адам капитальшьщ сапасы мен ауқымын көбейтуге көмектесетін фирманьщ
сыртқы карым-катынастарын, инновациялык мүмкіндіктерін жэне фирманьщ
рушылық мумкіндіктерін жатқызады.
Әлемнің дамыған елдері адам капитальщьщ көп бөлігін иемденеді. Олар
лардын көп бөлігін осы адам капиталына жұмсайды. Бұл оларға технолог, гялық жэне і
лектуалдык дамуда басымдылык береді, сонымен катар, халыктын сапаль; ,іір сүру
келеді. Адам капиталы дамыған елдердегі жаңа технологияларды кұруда, өндірісті да
олардьщ тиімділігін кетеруде, мэдени, денсаулық сақтау, қауіпсіздік, әлеуметтік са
маңызды фаісторлардьш бірі. Адам дамуы туралы Б ¥ ¥ ұйымынын баяндамаларьшан жі
дамыған елдер АҚШ, Финляндия, Германия, ІЖапония, Швейцария елдерінде адамі
ұлттык байлықтың 80% кұрайды. Бұл мемЛекеттер гылымнын барлык салалары
тиянакты зерттеулер жүргізеді. Әлемнің жетекші елдері гальгмдардьщ ойларын тез эрі‘
тауар немесе кызмет түрі ретінде іске асы^у үшін ен тиімді жағдайлар жасады. Да
елдерге адам капкталына жоғары инвестициялар, түбегейлі зерттеулер, жана технолог
мен инновациялар ғана көшбасшылыкты беріп отыр.
Адам капиталы теориясыньщ дамуына енбек сіңірген галым, Нобель сыйлығыньщ
жылғы лауреаты Г.Беккер болды. Ол “адам капиталы” түсінігін кен магынада карады.
ойынша, “адам капиталы адамға, денсаулык' сактауға, бағапар мек кірістер туралы ақпар
іздеуте кұйылған инвестициялардың есебінен пайда болады”. Жалпы жэне маман
дырьілған білімге шығындармен коса, Г.Брккер адамдарға инвестициялардың қат
балаларды тәрбиелеу, денсаулык сактау, ақпарат іздеу, жұмыс орнын ауыстыру және j
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Йдамның мэдени жэне интеллектуалды дамуына көмектесетін шығындарды жатқызды.
» түеті. Себебі, постиндустриалды даму[ сатысына көщу барысындағы мемлекеттердің
|даму перспективасы, экономикалық өсудіА маңызды стратегиялық факторлары ретінде
һнгеллектуалды әлеуетгі сауатты қолдану, өсіру, сақтау мен коммерциализация мэселеле-

дам капиталымен анықталады. Білімді, біігікті жэне тәжірибелі адамдар ғана коғамнын
ехнологиялық, экономикалык жэне әлеумет4ік модернизащшіау шекарасьш анықтай алады.
)лар қоғамдық өндірістің жаңа саласы - ат^нараттық-инте,ішектуалдьіқ өнім индустриясын
альштастырады.
Жалпы, адам капиталын пайдаланғанда үш факторға айрыкша мән беріледі. Оньщ
ііріншісі - жұмыс істеуі, екіншісі - өнімді іс атқаруы, үшінші - бәсекеге кабілеттілігі. Сонғы
шлдары республикамызда экономикалык дағдарыс кезінде азамапарды жұмыепен қамтуға
жен мэн берілді. Бірак бұл уақытша қамқорлық екендігін ескерсек, түйіні шешілмеген
вселелер элі де көп. Қазақстандағы адам кациталын дамытуға кедергі келтіретін нэрсе бар.
)л - кхіби стандарттардьщ енгізілмеуі. Негізі мемлекет 2020 жылға дейін мектегасе дейінгі
Ум берумен балаларды 100 пайызға Іқамтамасыз етуді көздеп отыр. Еліміздегі
[ниверситеттер әлемдегі ен үздік жоғары ок^ орындарынын қатарына ілінуі тиіс. ЖүмысЫздық 5 пайьіздан аспайды деп күтілудё. Мамандардьш айтуьшша, егер біз қазіргі
врқынмен дами беретін болсақ, аталған керсеткіштерден де асып түсуімізге мүмкіндік бар.
ьасыратыны жок, бұрын адам капиталы ұғымы бүрын тек жеке адамньщ бойьшдағы бай
ртни кұндылыктарымен бағаланьш, өлшенген болса, бүгінде оған елдің жогары
іономикалык көрсеткішінін бір тетігі ретінде карау байкалуда.
I Адам капиталын нығайту - экономика:іын теракты өсуінің кепілі болып табылады.
рлбасы шетел инвесторларымен өткізген плеңарлык отырыста адам капиталы - мемлекеттің
ггіне көбірек жүгінсең, ол соншалыкты қайрыла тусетін капитан. Өйткені, онын білімі,
доыс істеу қабілеті, ой өріеі уақыт өткен сайьш арта түседі. Конферендияда негізінен адам
шггальш қай тұргыдан пайдалансак, оның т|иімділігі арта түсетіндігі жөнінде тркырымды
іайтылгандығы ку антады.
\
ТМД елдері ішінде Қазақстан ғьшымды дамы туда Ресей мен Украинадан кейін үшінші
ынды алады. Ал, адам ресурсының сгпалык.денгейінің көтерілуі - тек ғылымға жете көңіл
шгенде ғана пайдалы болатындығын естен шығармаған жөн. Бүгінгі танда дамыған елдерде
птык байлықтың 72,2 пайызын адам капиталы қүрайтынын ескерсек, біздщ елімізде қолға
атын мәселелер элі де көп ёкендігін байкау қиьш емес.
Адам капиталы түрғысынан ғылымға, -білімге. бір адамға жұмсалатын қаржьшы
йптегенде біз, әрине, әлі де болса жоғары денгейге көтеріле алмай отырмыз. Бүгінгі танда
* білім-ғылым, жана технология салаларьша бөлінетін каржы Американьщ ішкі жалпы
гімінін 26 пайызьш қүрайды екен. Ресейде бүл көрсеткіш - 8 пайыз болса, Қазакстанда - 6,5
йыз. Елбасы Нүрсұлтан Назарбаевтын «Болашақтын іргесін бірге қалаймыз!» атты
радауында айтьшғандай, казір Казақстанда индустриялық-инновациядык багдарлама жүзеге
ип жатыр. Осыған орай, 162 жоба іске аспақ. Оған 6,5 трлн, теңге каржы бөлінеді. Тек
шғы3 жылда 200 мың жаңа жұмыс орны ашылады. Ол тек жүмыс орны емес, оған жоғары
Ягейлі инженерлер, жоғары денгейлі жұмысшылар ауадай қажет.
ІАдам капиталы - жеке бір адамньщ ғана емес, коғамньщ азығы. Адам капиталынын
рнеше өлшемдері бар екендігі акикат Олйрдьщ катарьша демографиялык, элеуметтік,
рыктык. отбасыдык жағдайларды жатқызуға болады. Мэселен, демографияльщ өлшем бұл
Ксгі халыктьщ саны мен сапасы. Бұл, сөз жоқ, үлкен капитал.
I Мысалы, Қытай үшін халык сакыньщ өсуі Қытай экономикасьшьщ дамуына үлкен
рндык туғызса, ал Қазакстанға адам санының өсуі - ол тек жаксылык. Демек, эр елде
Ьюграфиялык капиталдьщ жағдайьт эр түрлі. Сондай-ак, адам капиталы - сол адамньщ

бойындағы білімнің. тэжірибенің, даналыктың, қундылыктардың көрінісі ек<
ұмытпағанымыз жөк.
'
ПІындығында да, Қазақстан еңбек реоурстарыньщ сапасын арттыруға да улкен
отыр. Бүгінде индустриялды-инновациялъщ бағдарлама бойынша 60 мын
ашылған.
t
«Бизнестің жол картасьг - 2020» бағдарламасы аясында 600-ден астам шағьш
бизнеске қолдау көрсетілген. «Сол себептен де Қазак елінде адам капиталы і
күштерін тиімді пайдалану жолдары жаксы қарастырылған», - дейді шетелдік
Олардьщ пікірінше, Қазакстанның ұстанған саясаты өзін-өзі толық ақтап отыр.
Қазақстандық ұйымдар да компанияньщ тиімді қызмет етуі үшін сапалы адам г;
керек екенін түсінді. Сондыктан соңғы жылдары сапалы адам капиталын тарту, ш г
лерді оқыту, білікгілігін жоғарылату секілді мәселелер бірінші орьшда. Оньщ іші~
кадр саясатын колданатьш «ҚазТрансОйл» компаниясындағы адам капитальный рөлі
атап өтейік.
«ҚазТрансОйл» мұнай тасымалдау, '.іұнай жэне мүнай өнімдерінің эксп<
импорты мэселелеріңде Қазақстан Респубдикасының мүдделерін сактау максатында
ған. Компанияньщ 2010-2014 жылдарғы Кадр саясаты «ҚазТрансОйл» АҚ-ның
лерді баскару қағидаттарын, қадағалау бағьіптарын және деңгейлерін айкьшдайды. Щ
Кадр саясаты Қазакстан Республикасы заннамасының талаптарына қат?г, сәйкест.
асырылады.
j
Щ
Компания адам капиталы ұзақ мерзімді дамьпу' жэне бәсекелестікгі арттыру мег
тиімділігін арттыруға бағытталған әлеуметок жауапкершілікті дамыту, қызметг^'
әлеуметтік корғау шараларык жасауға, ұжьімда тұрактьшыкқа ұмтылудың негізм
табылатьшдығьш угынады.
2010 жылғы 10 наурызда Компанияньп| Директорлар кеңесі шешімімен беюті;
2014 жылдарға «ҚазТрансОйл» АҚ кадр саясаты мына басты басымдылыктарды белгг;
- жоғары кәсіби кызметкерлерді тарту, цамыту жэне ұстап қалу;
- Компания қызметкерлерін басқаруда озык эдістерін енгізу;
- Компанияда жаңалықтардьі жэне кайта кұруларды қолдау;
- Компания кызметкерлерінің мінез-құдкьш реттейтін бірлескен құндьшықтарды^
меттік нормаларды жасау жэне пысықтау. !
I
Кадр менеджментінің негізгі бағыттарьщың бірі қызметкерлерді дамыту жұйес№.
кызметкердің оқуы мен дамуын жоспарлы жэне жүйелі енгізу аркылы жетілдіру
табылады.
\
Қызметкерлерді окытудың қазіргі жүйесі - койылған міндеттерді элдеқайда тиімді
дауіа мумкіндік беретін қажетті білім мен< машыкты алу немесе дамьпу үшін білі. '
арттыру курстарьшан өту арқылы компанияның әрбір кызмеікеріне кэг>5и дамуынді;
мүмкіндіктер беру жэне қолдау.
й
2012 жылы біліктілікті арттыру бағдйрламаларьша Компанияньщ 7 511 уьпу;
қатысты.
Сондай-ақ, Компания өз мамандарыньщ ДССА, CIA, CFA, DipIFR жэне кэсіби 6]
мамандығы біліктілігін растайтын отандық( жэне халықаралык сертификаттар алу^
оқулар ұйымдастырды.
Компания бөлімшелері арасында үздіқ мамандарды таңцау және ынталандыру|
тәжірибе алмасуды ұйымдастырудьщ тиімді эдісі жыл сайынғы «Мамандығы бойынша
даулы» конкурсы болып табылады, мұнда Компанияньщ өндіріс филиалдарының ж
кэсіби деңгейдегі мамандары өздерінің кэсібң шеберліктерін көрсетеді.
2012 жылғы тамызда Павлодар қаласыңда Шығыс филиалының өндірістік бі
«Мамандығы бойынша тандаулы» халықаралык конкурсы өткізілді, онда «ҚазТран
АҚ, «АК «Транснефть» ААҚ, «Укртранснафта» ЖАҚ, «Гомельтранснефть Дружба»
жэне Каспий Құбыр Консорциумыньщ тандаулы жұмысшылары қатысты. Ко
жұмысшылары сегіз сайыс бойынша жеіі бірінші орындарды жеңіп алды,

біліктіліктерінін жоғары деңгейін көрсетті. 1
2011
жылы «Кадр резерві» бағдарламасын іске асыру жалғасты, ол ен мыкты, жоғары
табысты, әлеуеті жоғары кызметкерлерді аныктауға бағытгалған, кәсіби ортада да, сонымен
бірге басқару саласында да олардың кабілетін Компанияның дамуы үшін дұрыс дамыту жэне
пайдалануды қарастыру.
Басқару қызметіне даярлау үшін маныздьі конкурс іріктеуінен өткен, 36 алдыңғы катарлы
маманнан кұралатын - кадр резервіндегі осы үміткерлердің бірыңғай базасы жащыртылды.
Мансаптық дамудьщ жеке жоспарларынк сэйкес үміткерлердің жеке дағдыларын дамыту
үшін оқыту бағдарламаларьшьщ 10 бағытыңан астамы ұйымдастырылды. 2012 жылы кадр
резервінің 11 үміткері Компания есебінен магистр бағдарламаларына оқуға бекітілді.
Компания жыл сайын қызметкерлерінің канағатганушыльпъш бағалау жөнінде ісшаралар жүргізеді, ол кызметкерлердің топтык мақсаттары мен міңдеттерін білуі жэне
түсінуі, қызметкерлердің Компания басшнлығына сенімінің дэрежесін айкьшдауға, осы
канағаттанущылыққа едэуір дэрежеде эсер етуші материадцык жэне психологиялык
ьсіталандыруды жэне басқаны аныктауға мүмкіндік берді.
Қоғам қызметкерлерінін канағатганушьиіык индексі 63,5%-ды кұрады (2011 жылы - 63%,
2010 жылы - 62%).
I
Компанияда «Жас маман» бағдарламасы[ іске асьірылып келеді, оған қатысушы-үміткерлердін үлгерім, жеке жэне іскерлік сапаларьш кешенді талдау негізінде іріктелген кэсіби
ЖОО студенттері. Студенттерді ірікгеу 3 1курстан бастап жүргізіледі. Жас мамандарды
даярлау бағдарламасы Компанияньш кұрыяимдық бөлімшелерінің өндірістік нысандарьшда
өндірістік практикадан өтуді карастырады. ■
Өндірістік практикадан өту кезінде студентке таңдаған кэсібі бойынша жүмыс орны,
>жатакханада түру, сонымен катар, тэуліктік шығындары, практикадан өту жеріне
-тұрғыльщты жерінен келу жэне кету жолақьісы, екінші разрядтағы жүмысшы мөлшерлемесі
Iбойынша еңбекақы беріледі.
I Эр студентке Компанияның тәжірибелі кызметкерлері катарьшан үстаз бекітіледі.
I 2012 жылы Компанияньщ бөлімшелерінде 286 студент, онын ішінде, «Жас маман» бағдарламасы бойынша Казакстан-Британ технйкалык университетінін, Қ.И.Сэтпаев атындағы
■Қазакстан үлттьщ техникалық университетінің 54 студенті оку-өндірістік практикасынан
өткен.
I
Экономикада адам капиталы - білім, лскерлік жэне дағдының жиьютығы ретінде
пайдаланатьшы белгілі. Бірақ, оны максатты түрде дамьггу үшін ең алдымен бүл
процесті институттандыру кажет. Бүл - жкна қоғамдык институттар қүруды, олардын
«ұрылымын, қызметшін күкыктык реттелуін, бір-бірімен жэне жалпы коғаммен карымқатьшасьш карастырады.
*;
Егемендік алған сон Қазакстанда бшім беру саласын институттандыру бағытьшда
маңызды кадамдар жасалды. Атап айткапда, жаңа заңнама кабьщцанды, білім беру
процесіне жеке меншік капитал тартылды, бкыту құрылымы элемдік тэжірибеге сәйкес
'келтірілді. Еліміздің экономикалык, саяси жэне элеуметтік өмірінде болып жатқак өзгерістер
гбшімберу мен адами капиталды дамытуға жанаша көзкарасты қальштастырды.

1. Қазакстан Республикасының Президенгі Н.Ә. Назарбаевтьщ Қазакстан халкына жолдаған
«Өлеуметтік-экономикадык жанғырту - Казахстан дамуьшьщ басты бағыты» атты жолдауы. 27
юнтар 2012ж.
2. Қазақстан Республикасыньщ Президент! Н.Э. Назарбаевтьщ Казахстан халкына жолдаған
«Болашақтын іргесін бірге қалаймыз!» атты жолдауы. 2011 жылғы 28 кангар.
I 3. Becker, Gary S. Human Capital. — N.Y.: Colombia University Press, 1964.
4. «КазТрансОйл» АК-тың 2010-2014 жылдарғк кадр саясаты. Сілтеме: http://www.kaztransoil.
iz/kz/kadr saiasati/.
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екелділікті бэсеңдету ушін бірнеше здістер коһдану керек: кәсіпкерлік жоба жасауға істі
ік білетш кецесшілерді, мамандарды тарту, жобалау алдында мүмкін болатын киынстарды жете білу, өндірілетін өнімге сураныстй болжау, тэускелділікті жобаға қатысушыдың өзара бөлісуі, сактандыру, болжамсыз; шығыкдарды жабуға керекті қаражаттьі
екке ұстау.
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УДК 674:684.5 (075)
Нүрсейтова Г Б. ~ э.ғ.к.. доцент, эл-Фараби атындағы Қаз¥У,
Курманалит Ж.Е. - магистрант, эл-Фараби атындағьі ҚазҮУ
ӨШМ САНАСЫН БАСҚАРУ -КӘСШ ОРЫ Н ҚЫЗМЕТШЩ
БАСТЫ ФАКТОРЫ РЕТТНДЕ
Аннотация. В статье рассмотрены основные понятия и принципы обеспечения и управления
леством, методика создания систем качества продукта на предприятиях, вопросы сертификации и
;новные требований действующего законодательства в области качества выполнение которых
шяется непременным; условием современных рыночных отношений.
Abstract. In the article the basic concepts and principles of quality assurance and management, methods

f establishing systems of product quality in enterprise^, certification issues and die basic requirements of
urrent legislation in the field o f quality, the implementation o f which is essential for the modem market
sonomy.
I

Ij
Нарыктык қатьшастардың дамуы кезінде өнім мен қызмет сапасынын қажетгі деңгейік
имтамасыз ету кез-келген шаруашылык кызметінің стратегиялык бағыты болуы керек.
[ Өнім сапасы - кәсіпорык қызметінің ман^ізды көрсеткіштерінің бірі. Оньщ сапасык
[арттыру кэсшорьшньщ нарьщ жағдайында өм!ір сүре алуьш, техникалык прогрестің карюньш, инноваішянын енуін, өндіріс тиімділігійің өсуін, кэсшорында қолданылатьш ресурстьи барлык түрін аньгқтакды. Сапа экономикалык категория ретінде тауар қүрамындағы
қасиеттер жиьштығын накты түгыну жағдайларындағы тұтьшуды канағаттандыру деңгейш
шаттайтьш баға беру болып табылады. Өнімйің сапасын анықтау тэсілдемесінің идеясын
голландык ғальш Дж. Ван Энитер ашты. Қазіргі нарыктык экономика негізінде шығарылған
Іенімнщ сапасына басқалай талап қояды. Ьул қазіргі дүниеде кез келген кэсіпорынньщ емірішендігі, оньщ тауарлар нарьігьшдагы және қызмет көрсетудегі орньщты жағдайы бэсекеге
Ііарамдылык деңгейін керсетеді. Нарыктык экономика өнім сапасьша жаңаша талаптар
рояды. Өйткені, қазіргі кезде кез-келген фирманьщ омір сүруі, оньщ нарықтағы тұракты
іжағдайы оньщ бэсекелестік кабілет деңгейімен анықталадьт Ал бэсекелестік кабілет бірнеше
Ьакторлармен байланъісты, соньщ ішінде екІ негізгісі - баға деңгейі мен өнім сапасы.
Ьлайда, өнім сапасы бірікші орынға шығады, себебі еңбек енімділігі, барлық ресурс турлерін
шнемдеу өнім сашсына орын босатады. Сапа пирамидасы төмендегі суретте көрсетілген [1].
В Кэсіпорындарда шығарылатын өнімдердің сапасы нарьтктық жағдайда қызметтің негізгі
Юакторы больт
табьшады, себебі, нарыктык саралымды
кеңейтуді, кзсіпорынды
Вшдандыруды, пайданың артуын қамтамасыз етеді.
В Халыкаралық тзжірибе көрсеткендей, сапалылықты арттыру қызметті жүйелік басқару
■шенберінде жүргізшуі максатқа сай болғаны дұрыс, өйткені, өнімнің барлық өміршеңдік
Ввзеңін қамтиды— жобалаудан бастап жұмысшыларға жэне істе қолдануға дейінгі аралықта.
Өшмнің сапасьш басқару стандартгауға негізделеді. Қазақстан Ресгтубликасында станЬрттау жөніңде мьшадай нормативтік кұжат^гар бар:
В ♦Қазақстан Республикасы мемлекетінін сттандарттары (Гост);
В • салалык стаңдзртгар (ССТ);
В • техникалык жағдайлар (ТЖ);
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• кәсіпорындар, бірлестіктер, қаСуымдастыктар, концерндер стандарттары;
• ғылыми-техникалык когамдар,, инженерлік одақтар жэне баска да қоғамдык
дардын стандарттары.

Республикада қоддаыылып жүргегі стандарттың жуйесі кұкықтык жэнг элеумі
эконсмикалык мақсаттарды көздейді:
Біріншіден, заңдылық тәртіпке сэйкес тутынушылардын жәяе үкіметтің мүдделерін)
өнімнің сапасы, қоршаған табиғи органы, емір қауіпсіздіпн, халыктың денсауль
корғауды камтамасыз етеді.
Екіяшіден, өндірісті әзірлеуде, өкімдй пайдалануда техникалық бірлікке кепілдік бере,
Үшіншіден,
стандарттың
жүйеоі
элеуметтік-экономикалык
багдарламаларі
жобалаудың нормативтік-техникалық базасы ретінде қызмет етеді.
Ол ұлттык шаруашылықтың, халыістың, қорғаныстьщ, зкспорттьщ кажеттілігі ұ
дайьшдалатын өнімдерге үдемелі талабтарды анықтайтын нормативті-техникалык нс
болып табьшады [2].
Дайындалған өнімнің сапасының түпкілікті бағалыдығы сертификат көмегімен жү:
асырыладьі, өнімді сынауды, тиісті сертификат беруді, бағалау сьшағынын көмегімен кей
өндірістін жағдайы үшін өнімді таңбалауды және бақылауды білдіреді.
Әнімнің сапасын басқаруда норматвфік актілерді іске асыру сапасьш жэне өнім ка\
сіздігі заңдылығын камтамасыз етуде тиі|вділік жүйені ұйымдастыруды талап етеді. Шет
дік жэне отандьщ практиканы еске ала отырып, құрылған өнімнің сапасын бақылаудьщ т
мативтік-кұкықтык базасы Қазакстан РеСпубликасының аумағында адамдардьщ жэне ж
түлғалардың қүкыктарыньщ бұзылуында ^ұқықтарьш жэне мүдделерія қорғаудан тұрады.
Қазақстанньщ элемдік экономикалық ,қоғамдастыкка оның толык құқылы мүіаесі рет
де кіру кезеңі экономиканьщ шикізат секторының дамуына багдар ұстакудың аякталуым
басталады. Оның басталуының өлшемі еҢеркэсіптің басқа салаларын дамыту үшін қаже’
акшалай каражатгьщ жеткілікті көлемінің шоғырландырылуы болмақ Қазакстан бүгін
өнеркэсіпорьшдарын ішкі инвестициялау ушін жеткілікті қаржы-қаражатка ие екендігі біз
белгілі, мэселе тек кандай саланы тандаукеректіпнде және болашакта кандай салаға ар:
сүйеуге болатындығында. Атап айтқанда, ұзақ мерзімді жоспарда экономикалық өсу
камтамасыз ету ушін металлургия кешенік^, аграрлык секторды, трағзиттік саудз жане көл
қызметтерін жэне т.б. дамыту қажет.
Сапаньщ көрсеткішін анықтау оның саңдык маңызын өзін өзі түсіну болып табылады С
үшін практикада өнімнің езіндік ерекшелігіне байланысты мына төмендегі әдістер пайдал;

I

нылады:

■

1. еліпеуші эдіс (аснаитар, приборлардьщ кемегімен);
2. тіркеу әдісі - бұл тіркеуге және ecenfreyre негізделғен. Тіркеу әдісі мынадай көрсеткіштермен, атап айтканда: кауіпсіздік, патентті.к-кукыктык стандарттау, сәйкестендірумен
анықталуы мүмкін;
3. есептеу эдісі - өнімнің сапасы женінііегі көрсеткіштерді анықтау ушін арнайы математикалык үлгілерді қолдануға негізделеді; (
4. органолептік эдіс - адам мүшесін сезугкөру, есту, дэм, түсінуді талдауды камтиды.
Праісгикада өнімнің сапа денгейін бағалау үшін көрсеткіштер жүйесін пайдаланады. Онда
өнімнің сапасы жөніндегі жеке көрсеткіштер қосылады. Сапаны жинактап корыту
көрсеткіштері жалпы сапада немесе кэсіпорьшдарда өнім сапасының денгейін сипатгайды.
Бұл кврсеткішке жататындар:
}
• сұрыптылығы;
• маркасы;
• жүктелімі;
• пайдалы заттьщ мазмұны;
■
• өнімнің дүниежүзілік стан д ар тн а сай үлесі, т.б. [3].
Нарыктьгқ жағдайда тутынушының канағаттануы тауарға деген өзінің ерекшелігінің
жиынтығы сатьш алу сату актісінде көрін&ді Мүндай ерекшелікгің үйлесі өндіруші мен
, түтынушының мүдделерінің сакталуы негйіқце тауарлар жэне татынушылар талабыньщ
I сипаттамасын, сол сиякты нарьіқ жағдайъгада тауардың толык сэйкестігін бэсекенің жарамдылығы деп атайды. Сонымен, тауарға бэсекенін жарамдьыығьш, оньщ сапальпс және кұнI дык сипаттамасымьщ жиынтығы деп түсінуге болады. Ол сатьш алушынын нақтылы мүктажын канағаттандыруды камтамасыз етеді жЬне сагып алушы үшін тиімділігі ұқсас тауар бәсекелестер ерекшеленеді. Өпімнің сапасый басқар>' - бұл белгілеу, камтамасыз ету жэне
сапаныи кажетті деңгейін колдау мақсатьщзйғы кұру жэне пайдэлану немесе өнімді түтыну
кезіндегі жүргізілетін іс-әрекет. Соңғы кезііерге дейін кэсіпорьшдарда сапа проблемасын
шешу кезінде нарьпстағы қажеттілік есегасе алынбай өнім сапасы техішкалың денгейге
бағытталды, Сапаны баскару мэселелерімен техникалык бакылау жэне сапаны талдау бөлімдері айналысты. Олардьщ функцияларына бұйымдар параметрлерін (белгілер) хексеру, ендірістік процестердің әрбір операцияларында крлданылатьш шикізаттар, матеряалдар, жабдьдстардьш дэлдік жүмыстары, өнімде табылган кателіктер, оларды таддау жэне себептерін
I белгілеу кіреді.
I
Өнімнін сапасьш баскаруды жетглдіруде отандьщ өндірушиіердің алдына қойьшатын
негізгі проблемалар, олар:
- өнімнік сапалылығын баскару жүйесіне^ маркетинг қьтзметі механизмін косу;
- тұтыщ-шыға жэяе барлык өндіріслы қызметтерде сапаны басқару жүйесін қалай
бағыттау;
- өнімнін өмірлік кезенінің барлық белестервдегі сапаны басқару жуйесіндегі механизм
; эсерлерді күшейт>г.
Сапаны баскару ж\гйесін енгізу кәсіпорында мьшадай міндетгерді шеш>те мүмкіндік
береді:
- жогары сапалы өнімнің түрақтыльгғын қамтамасыз ет\';
- өнім көлемін ұлғайту жэне окы өткізу нарықты (рынокты) табу;
жоғары бағада сатылатын өнімді көбейту мүмкінділігін карастыру;
- өнімнін бэсекеге жарамдьшығы жэне қаржы жағдайынын тұрактылығы жөніндегі
проблемаларды шешу.
Сонымен, өнімнін сапасьш баскару әрбір кэсіпорьщдарда жүйелі түрде іске аскан жөн.
- Кәсшорындарда шыгарылатьш өнімдердін сапасы - нарыкгық жағдайда қызметгін
негізгі факторы болыгі табьілады, себебі, нарыкгык саралымды кеңейтуді, кэсіпорынды
, жаңдандыруды. пайданың артуын қамтамасьіз етеді.
- Халыкаралык тэжірибе көрсеткендей, сапальшыкты артгыру кызметі жүйелік баскару
^57

I

і

шенберінде жүргізілуі мақсатқа сай болғаны дұрыс, өйткені, өнімнін барлық
кезенін камтиды - жобалаудан бастап жұмысшыларға жэне іс жүзінде ттайдалануға;
- Өнімнін сапасьш басқару стандарггауға кегізделеді Ол ұлтш қ шаруа
халыктық, қорғаныстың, экспорттьш кажеттілігі үшін дайыкдалатыи өпімдерге
талаптарды анықтайтын нормативті-техыикалық негізі болып табылады.
- Дайындалған өнімнің сапасьшьщ тупкілікгі бағальшығы сертификат көмегіік
асырылады, тиісті сертафикат беруді, бағалау сынағыньщ көмегіен жейінгі
жағдайы үшін өнімді тацбалауды жэне бақылауды білдіреді [4].
Сапаны басқарудың қазіргі жүйелері түтынушы талабына және ендірушінің
дарьш ең аз мөлшерге теңестіруге бағдарланған. Егер бірінші шарт уйымнын техң|
сипаттағы эрекеттерімен байланысты болса, ал екінші шарт сапалы өнім өндіруге]
■М
жиынтык шығындардың акталуымен байланысты. Осы негізде сапаны бақылаудьщ
тұжырымдамасы қалыптасты, бұл бұйымдарды кейін пайдаланумен толық
түтынушыларға қызмет ету едэуір үнемді болу үшін жоспарлардың саналарын
етуге кәсіпорынның әртүрлі ұйымдық бөлімдерінің талпыныстарьш шоғырлі
тиімді жүйе деп түсіндіріледі [5].
,
Қазіргі кезде кэсіпорьшдар тек өнім сапасы мен кызмет сапасьша ғана кеніл а]
керек, сонымен катар жүмыскер эрекетійе басты назар аудару керек. Кез-желген
сапалы өнім түтьшушыға белгілеген мерзімде, белгіленген көлемде жане ыңғайлы
жеткізътуі керек.
- Кез келген кәсіпорьш сапа саітасьшдагы негізгі стратегиялкщы енгізіп, і
қағидаларды басшылыққа алса, жсғары табыс, сапалы енім, қолайлы бапшалыптасады.;
- жоғарғы аткарушы басіпылық сапа мекеджментін енгізу үшін жауап береді, ал (
қолдау жөніндегі мүлтіксіз міндеттеме 'Жүйенің өзекті мэселесі болып тайьшады;
ұйымкың кызметкерлері сапа менеджменті саласында даярлыктажөтуі тшс;
- сапаны жаксарту үздіксіз процесс ретінде қарастырылуы тиіс;
кызметкерлердің сапаны жаксартута катысуьш камтамасыз ету қажет.
Өнімнін сапа деңгейі оньш сапалық көрсеткіштер негізінде аныкгалады. Б р д ет
аньосгау үшш мұнын эрбір көрсеткіштерінің сандық манызьш білу жэне үксастщІ
көрсеткіштерімен салыстыру кажет.
Бәсекеге жарамды өнім рьшокта жеңіл жэне тез сатылады. Әрбір сатып алуіш өзі
жеке мүктажын ең жоғары канагаттандыратын тауарды ғана алады. Жалпы алғанда, са
алушьілар бағалармен салыстырғанда қоғамдык мүқтажына толык сәйкес келетін тауа|
сатьш алады. Сондыктан, сатьш алушыньщ тауарға деген қанағаттанушьшық деңгейівде^
дара көрсеткіштер гіікір жиьштығьш қүрайды, оньщ тағы да нарыктьщ пайда болу карасы
қальштасады.
;
- Отандық қальштасқан дэстүрлі халықтың түтьшу ерекшеліктеріне сай газа өнім
шығару урдісін ұсыну;
- Өнімнін сапасьш жоғарылатуда жэне адам өміріне қаутсіздігін калыптастыр
стандарттау мен сертификаттау талаптарын жетілдіру бойынша ұсыныстар жасау;
- Өнімді дайьшдау мен өңдеуде отандық жэне шетелдік жаңа озат техника
технологияларды пайдалану;
- Өнім мен кызметтің жоғары сапасы бүгінгі күні өндірушілерге де, сондай,-ак түгь
шыларға да елеулі экономикалық тиімділік зкеледі, сол себептен оған ерекше көңіл f
керек.
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