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АЛҒЫ СӨЗ

Еңбекті үйымдастыру және мөлшерлеу - кәсіпорындардың
тиімді қызмет етуінің қуатты факторы. Еңбекті үйымдастырудың мәнін, мазмүнын, түрлері мен әдістерін зерделеу катардағы
жүмыскерлер мен әр дәрежедегі басшылар үшін өте кажет.
Еңбекті мөлшерлеу еңбек пен өндірісті үйымдастыруда, еңбекақы төлеуді қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. Сондықтан еңбекті үйымдастыру және мөлшерлеу теориясы мен
тәж ірибесі, үйымдастыруш ылық жобалау және осы процестерді басқару мәселелері осы оқу қүралында қарастырылған.
Айта кету керек, кеңес заманында бүл мәселелерге ерекше
көңіл бөлінетін, еңбекті үйымдастыру және мөлшерлеу бойынша
арнайы - «Еңбек экономикасы» мен «Еңбекті үйымдастыру және
мөлшерлеу» - деп аталатын мамандар даярланатын. Біздің елдің
нарықты экономикаға өту кезеңінде бүл мамандықтар үмытыла
бастады, басқару теориясы мен практикасында негізінен пайда
түсіру мәселелерін жоғары баға арқылы шешу басым болды, Ал
тауарлардың өндіруін арттырудағы ішкі резервтерді ашу және
оларды тиімді пайдалану жолдарын іздестіруге жете деңгейде
көңіл бөлінбеді.
Қазіргі уақытта Қазақстан алдында - 2050 жылы әлемде жоғары дамыған 30 елдің қатарына кіру туралы үлкен міндет
қойылған, оны шешу үшін барлық факторларды жүмылдырып іске
қосу керек. Осы ретте еңбекті үйымдастыру мен мөлшерлеу экономиканың даму серпінін үдетуде рөлі зор болып отыр. Шынайы сектордағы көсіпкерлер мүны жете түсініп жоғары оқу орындарында
тиісті мамандар даярлануына сүраныс танытқан. Қазір Қазақстанда
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