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Кіріспе 

 

Автоматика техникалық жүйелердегі басқарумен айналысады. Басқару 

дегеніміз – объектіні қажетті күйге немесе жағдайға келтіру мақсатында оған 

әсер ету процесі. 

Басқарудың дамуы автоматты құрылғылар мен жүйелерді технология мен 

өндіріске кеңінен енгізуге мүмкіндік берді. Химия-металлургия өнеркәсібі 

мен энергетиканы автоматтандыру жұмыстарының басталуы өткен ғасырдың 

30-жылдарынан басталады. Мартен пешінің және химиялық реактордың жылу 

режимін реттейтін жүйелер енгізілді. 

60-жылдардың екінші жартысында компьютерлік техниканың қарқынды 

дамуына және сенімді жоғары жылдамдықты компьютерлердің пайда болуына 

байланысты басқарудың автоматтандырылған жүйелерінің дәуірі басталды. 

АБЖ дамуы екі бағытта жүреді: технологиялық процесті басқару 

жүйелері (ТП АБЖ) и өндірістік процестерді автоматты басқару жүйелері (ӨП 

АБЖ).  

Автоматтандырудың ғылым ретіндегі есебі – адамның қатысуынсыз 

техникалық объектілерді басқаруға қажетті принциптер мен құралдарды 

жасау. 

Арнайы ұйымдастырылған басқару әрекетін қажет ететін техникалық 

объект (машина, қозғалтқыш, қондырғы, технологиялық процесс) басқару 

объектісі деп аталады. 

Қойылған басқару мақсатының орындалуына әкелетін басқару объектісі 

мен автоматты басқару құрылғысының бірлесіп жұмыс істеуі автоматты 

басқару жүйесі деп аталады. 
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1-дәріс. Өндірістік процестерді автоматтандырудың негізгі 

бағыттары 

1.1 Кіріспе 

Өндірісті басқару – бұл адамдардың еңбек ұжымдарына қоғамдық еңбек 

процесінде олардың қызметін ұйымдастыру және үйлестіру мақсатындағы 

көзделген әсер ету. 

Өндірістің дамуы, оның күрделенуі, еңбек бөлінісі және оның бір 

мезгілде кооперациясы басқару еңбегін тікелей физикалық еңбекпен біріктіру 

мүмкін болмады. Ол бір еңбек түрін екінші еңбек түрінен бөлуді және 

басқарушылық еңбекті қызметтің дербес түріне айналдыруды қажет етті. 

Өндіріс ұлғайған сайын басқару да күрделене түседі және басқару еңбегінің 

өнімділігі мен сапасын жоғарлататын арнайы қолдау құралдары қажет 

болады. ҒTП өндіріс көлемінің және оның шоғырлануының бұрын-соңды 

болмаған өсуіне әкелді. Ғылым мен техниканың жетістіктері туралы әртүрлі 

мәліметтер, есептер және т.б. ақпарат түріндегі үлкен көлемдегі ақпарат 

басқару персоналының шамадан тыс жүктемесін тудырады. Шамадан тыс 

жүктемені менеджмент саласында адамның интеллектуалды еңбегінің үлкен 

үлесін алған компьютер пайда болған кезде ғана алып тастау мүмкін болды. 

1.2 Экономиканы басқарудағы автоматтандырудың өзекті 

мәселелері 

Бүгінгі күні ең перспективалы электрондық бағыт ол - адам қызметінің 

бар салаларында электронды автоматтандыру болып табылады. Өндірістің 

барлық салалары компьютерлер, микропроцессорлар, робототехника және 

ақпараттық технологиялардың басқа элементтерін енгізумен байланысты 

болады. Салалардың қарқынды дамуы болуда - электртехникалық, 

электронды, приборлар жасау, компьютерлер өндірісі, лазерлік 

технологиялар, полимерлі және композициялық материалдар. 

Автоматтандыру өндірісті дамытудың қажетті әлеуметтік-экономикалық 

мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз етеді: 

1) жаңа буынды автоматтандырылған технологиясына негізделген 

өндіріс жүйелерінің сапалық сипаттамаларын өзгерту;   

2) ресурстарды үнемдейтін технологиялық объектілер және өндірісті 

автоматтандыруға негізделген технологияларды дамыту арқылы ресурстарды 

үнемдеу режимін күшейту;   

3) басқарушылық жұмысты, білім мен ғылымдағы адамның 

интеллектуалды белсенділігін максималды автоматтандыруға негізделген 

еңбек өнімділігінің айтарлықтай өсуі. Ал өндірісті автоматтандыру 

жұмысшылар санын бір жарым есе азайту керек, сонымен қатар өндірістегі 

жұмыс өнімділігі екі есе өндірісінде, сонымен қатар, еңбек өнімділігін 

жоғарылауы тиіс. Автоматтандыру адам жұмысының барлық салаларына 

енгізіліп кетті. АТ-ды қолдану полигондары мен тиімділігі 1.1 кестеде 

көрсетілген.  
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1.1-кесте – АТ-ды қолдану полигондары мен тиімділігі 

  
Тиімділік 

экономикалық әлеуметтік басқару ғылыми-техникалық 

Қоғамның 

мақсаттарына 

сәйкестігі және 

оларға қол жеткізу 

 дамуды күшейту; 

 нарықты тауарлар мен 

қызметтерге қанықтыру, ЖІӨ-

нің өсуі; 

 тауарлар, қаржы және 

қызметтер нарығын 

халықаралық экономикалық 

кеңістікке интеграциялау; 

 тауарлар мен 

қызметтердің қозғалысын 

жеделдету. 

 қоғамның тұрақты 

дамуына жағдай жасау; 

 зейнетақы қорларының 

ұлғаюы; 

 теңдетірілген бюджет; 

 өндіріс мәдениетін 

көтеру. 

 нарықтық 

экономиканы басқару 

тетіктерін құру; 

 тауарлар мен 

қызметтер нарығын 

болжау мүмкіндігі; 

 әкімшіліктен 

нарықтық басқаруға 

көшу. 

 кәсіпорынның 

ғылыми-техникалық 

деңгейін көтеру; 

 венчурлық қызметті 

дамыту; 

 заманауи 

технологияларды енгізу 

(дамыту); 

 жаңа технологиялық 

тәртіпті қалыптастыру. 

Шаруашылық 

субъектілерінің 

мақсаттарына 

сәйкестігі және 

оларға қол жеткізу 

 өскен пайда; 

 инвестициялық 

мүмкіндік; 

 айналым қаражатының 

ұлғаюы; 

 құрметтілік пен пайда 

нормаларының, еңбек 

өнімділігінің артуы; 

 кәсіпорынды дамыту; 

 өнім сапасын жақсарту; 

 сауда-экономикалық және 

ғылыми-техникалық 

байланыстарды біріктіру және 

дамыту. 

 әлеуметтік саланың 

сапалы мазмұны мен дамуы; 

 бюджеттен тыс 

қорларға жарналарды 

ұлғайту; 

 кәсіпорынның 

әлеуметтік саласын дамыту; 

 қызметкерлерді 

әлеуметтік қамсыздандыру 

деңгейін арттыру; 

 жалақы деңгейінің өсуі. 

 басқару құрылымын 

оңтайландыру (құрылым 

мөлшері); 

 жұмыс орындарын 

қайта бөлу және 

әртараптандыру; 

 бейімделу; 

 холдингтің басқару 

құрылымдарын құру; 

 тұрақты даму. 

 Ақпараттық 

қауіпсіздік; 

 бизнестің заманауи 

ақпараттық 

технологияларын қолдану 

арқылы қызметтің 

тиімділігін арттыру; 

 өндіріс мәдениетін 

арттыру; 

  қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру; 

 экология. 
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1.1-кестенің жалғасы 

  
Тиімділік 

  экономикалық әлеуметтік басқару ғылыми-техникалық 

Ақпараттық 

жүйелерді, іскерлік 

ынтымақтастықты 

және бизнестің 

ақпараттық 

технологияларын 

дамыту мақсаттарына 

сәйкестігі және 

оларға қол жеткізу 

 ақпаратты тауарға 

айналдыру; 

 «электрондық 

коммерция» жүйесіндегі 

транзакциялардан түсетін 

пайданың өсуі; 

 қызметті коммерциялық 

негізде қамтамасыз ету; 

 on-line режимінде 

ақпараттық ресурстарды 

коммерцияландыру; 

 электрондық төлем 

жүйелерінің қаржылық 

айналымының өсуі 

(«электрондық ақша»); 

 ақпараттарды жеткізу 

және жіберу құнын 

төмендету; 

 коммерциялық 

мәмілелердің жасау 

жылдамдығын арттыру. 

 қызметтерге 

тарифтердің төмендеуі; 

 интерактивті 

«киберкеңістік» құру; 

 білім деңгейін 

арттыру; 

 ақпараттық 

ресурстардың ашықтығы; 

 уақыт пен қаржылық 

ресурстарды үнемдеу; 

 қоғамдық сананың 

эксплозиясы; 

 қоғамның 

шекараларын өшіріп, 

халықаралық ақпараттық 

кеңістікке интеграциялау; 

 электрондық поштаны 

дамыту; 

 ақпараттық ресурстар 

мен білім қорларын 

қалыптастыру. 

 ақпараттық 

ресурстар мен 

ақпараттық 

технологияларды тиімді 

басқаруға көшу; 

 процестерді 

автоматтандыру; 

 сенімділіктің 

жоғарылауы; 

 аналитикалық 

басқару жүйелеріне 

көшу; 

 навигациялық 

басқару жүйелерін құру; 

 жалпы мақсаттарға 

жету үшін ішкі жүйелер 

әрекеттерінің 

дәйектілігі.  

 постиндустриалды 

қоғам құру; 

 іскери ақпараттық 

жүйелердің 

интеллектуалды 

қасиеттерін жетілдіру; 

 бизнес үшін жаңа 

ақпараттық 

технологияларды құру; 

 білім базаларын 

интернационалдандыру; 

 материалдық 

өндірістің жаңа салаларын 

құру; 

 қоғамды 

ақпараттандыру және 

тұрақты даму. 
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Автоматтандыру барлық қызмет түрлерін қамтиды: статистикалық 

талдау, экономикалық есептер, берешектер төлемі, ғылыми және 

медициналық зерттеулер, өндіріс пен станоктарды жобалау және басқару, 

жобалау және оқу процесі. ІТ енгізу нәтижесі барлық жерде бірдей: жоғары 

еңбек өнімділігі мен тиімділігі.  

1.3 Өндірісті басқарудағы автоматтандырудың жалпы жүйелік 

мәселелері 

Өндірісті басқарудағы автоматтандыру адам-машина жүйесі 

болғандықтан, автоматтандырудың орындылығын немесе орынды еместігін 

ашатын белгілі кибернетикалық шектеулерді еске түсіру керек. Ол келесідей 

тұжырымдаған: шешімдер қабылдау үшін адамның физикалық мүмкіндіктері 

жеткілікті болып, оның өзі өндірісте қатысып жүрсе автоматтандыру қажет 

емес. Бұл ереже екі кибернетикалық шектеулер түрінде дәлірек айтылады. 

Бірінші шектеу - ақпараттың шынайылығы. Егер шынайылық болмаса, 

автоматтандыру мүмкін емес. Екінші шектеу – процестің лездігі, керісінше, 

автоматтандырудың қажеттілігін анықтайды. Бұл әрқашан өндіріс 

жылдамдығы адамның физикалық мүмкіндіктеріне қайшы келген жағдайларда 

болуы керек. Сондай-ақ, қажетті түзету әрекеттерінің көлемі адам жұмыс 

барысын физикалық қайта есептей алатын уақытқа сәйкес келмейтін 

жағдайларда.  

Өндірісті басқарудағы ақпараттандыру да екі кибернетикалық 

принциптерін қанағаттандыру керек: басқару жүйеде қажетті иерархиясы 

және және бүтінді дербестерге бөлу қажет. Бірінші принцип әр жүйеде 

бақылаудың екі деңгейінің болуын анықтайды. Жоғарғы деңгейде 

стратегиялық, ал төменгі деңгейде тактикалық есептер шешілу керек. Екінші 

қағида - бүтінді дербестерге бөлу қажеттілігін анықтайды. Жүйенің бір 

бөлігінің істен шығуы бүкіл жүйені тоқтатпау немесе істен шығуына әкеп 

соқпау керек. 

Егер бірінші принцип дұрыс жүзеге асырылса, онда жүйенің жұмысы 

мақсатқа жетудің дұрыс дәлдігін қамтамасыз етуі керек. Екінші принциптің 

жүзеге асуы жүйеге сенімділік беру керек, яғни қосарланған құрылғылар 

немесе резервтеу стратегиялық та, тактикалық та есептердің уақытымен 

орындалуын қамтамасыз ету керек. 

Басқаруда маңыздысы - ақпараттық процестерді оңтайландыру, ақпарат 

сапасын жоғарлату, оның деңгей мен басқару шешімдердің функционалды 

қатыстығын дәл анықтайтын танымдылығы мен мақсаттылығын қамтамасыз 

ету.  

Ақпараттың негізгі, бірінші қасиеті ол нақты процестер мен 

жағдайларды бейнелейтін құрал болу мүмкіндігі. Ақпараттың екінші қасиеті 

– оған жалпы және сараланған тәсілдердің тіркестігін қамтамасыз ету. Жалпы 

дегеніміз – өндірістің дамуының әлеуметтік-экономикалық бірлестігі, оны 

ұйымдастыру формалары мен еңбек шығындарының салыстырмалы анализі. 

Сараланған тәсіл өндірістің жеке шарттарына қолданылатын нақты 
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көрсеткіштерін жасау мен қолдануды көрсетеді (шынайы және құндылық 

көрсеткіштері, олар орындалған жұмыс өндірісінің нақты бағасын береді).  

Ақпаратттың үшінші қасиеті – бірнеше рет пайдалану мүмкіндігі. 

Ақпараттың бұл ерекше қасиеті оны өңдеуге және сақтауға арналған 

жүйелерді құруға нақты талаптар қояды. 

Ақпарат арқылы адамдардың, шағын және үлкен топтардың қызметі 

үйлестіріледі. Кәсіпорындарда мұндай үйлестіру екі деңгей бойынша 

сараланады. 

Басқарудың жоғарғы деңгейінде стратегиялық міндеттер шешіледі. 

Оларға кәсіпорынның көптеген жылдарға арналған даму тенденциясын 

анықтайтын барлық болжам түрлері кіруі мүмкін; бұл дамудың сипаты - 

өндірісті толықтай қайта құру, кеңейту, оны ішінара модернизациялау, 

принципиалды жаңа өнім шығаруға көшу немесе өндірілген модельдерді 

модификациялау. 

Төменгі деңгейлерде, шеберханалар мен секцияларда негізінен 

тактикалық міндеттер шешіледі, мысалы жедел жоспарлау, еңбекке 

ынталандыру жүйелерін қолдану және т.б. 

Өндірісті басқару бойынша қабылданған барлық шешімдер регламентті 

және кездейсоқ болып бөлінеді. Регламенттік шешімдерге белгілі бір жиілікте 

жүйелі түрде қабылданатын шешімдер жатады. Сондықтан, осы шешімдерді 

жүзеге асырумен байланысты процедуралардың көпшілігі автоматтандыруға 

мүмкіндік береді. Кездейсоқ шешімдер өндіріс үшін әрдайым жаңа болып 

табылады. Олар, әдетте, күтпеген жағдайлардың салдары болып табылады, 

сондықтан сенімді ақпараттық қызмет үшін қолайсыз. 

Өндірісті басқарудың тиімділігі басқару функциясын орталықтандыру 

мен орталықсыздандыру арақатынасымен анықталады. Бұл бақылау 

деңгейлері бойынша ақпарат ағындарының таралуын анықтайды. 

Шешімдердің орындалуын бақылауда басқаруың маңызды орынды 

жұмыс мерзімдері мен көлемінің орындалмауын бағалау мәселесі алады. 

Шешімдердің орындалуын бақылау келесі кезеңдерден тұрады: 

 істің нақты жағдайы туралы ақпарат жинау; 

 шешімдердің орындалуын бағалау критерийлерін белгілеу және 

сәйкессіздік салдарын болжау; 

 нақты жағдайды жоспарланғанмен салыстыру; 

 қабылданған шешімдерді түзету және қажет болған жағдайда бұрын 

тұжырымдалған міндеттер мен оларды шешу жоспарларының параметрлерін 

түзету. 

Шешімдердің орындалуын бағалау критерийлері болып материалдық 

ресурстардың құны, пайдаланылған жұмыс уақыты, орындалған жұмыстың 

саны мен сапасы саналады. 
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Дәріс 2 Менеджмент және басқару теориясына қысқаша шолу 

2.1 Басқару классификациясы 

Басқару теориясында басқарудың үш негізгі объектісі бар: жансыз 

табиғат, жабайы табиғат және адам қоғамы. Негізгі кластары бойынша 

басқару процестерін жіктеу 2.1-суретте көрсетілген: 

 жансыз табиғаттағы басқару процестері (техникалық жүйелерде) 

заттарды басқару деп аталады, бұл негізінен техникалық ғылымдардың 

зерттеу саласы болып табылады;  

 тірі организмдердегі басқару процестері биологиялық жүйелерді 

басқарумен байланысты және жаратылыстану ғылымдарының зерттеу пәні 

болып табылады; 

 қоғамдағы басқару процестері (әлеуметтік жүйелерде) адамдарды 

басқару немесе әлеуметтік менеджмент деп аталады, ол негізінен әлеуметтік 

ғылымдар саласына жатады. 

Әлеуметтік менеджмент екі негізгі ішкі класқа бөлінеді: жеке қызметті 

басқару және ұжымдық қызметті басқару. Сонымен бірге әлеуметтік басқару 

жүйесінің үш түрі бар: 

 әкімшілік және мемлекеттік (саяси) басқару; 

 әлеуметтік-мәдени саланы басқару (рухани өндіріс); 

 өндірісті басқару (материалдық өндіріс).  

Әрбір әлеуметтік басқару жүйесі тиісті деңгейлерді (кәсіпорын - аймақ - 

өнеркәсіп, мемлекет) және негізгі формаларды (материалды басқару және 

адам ресурстарын басқару) қамтиды және олар өз кезегінде тиісті басқарудың 

ішкі жүйелеріне бөлінеді.  

Басқару теориясы заңдар мен заңдылықтарды, сонымен қатар 

жүйелердің жалпы қасиеттерінің даму тенденцияларын, мысалы 

элементтердің кейбір стандартты сапалары мен олардың өзара әрекеттесу 

тәсілдерін зерттейді. Ірі жүйелер бірқатар жалпы қасиеттерге ие, оларды 

талдау кезінде келесілерді ескеру қажет: 

аддитивті емес (үлкен жүйе оның ішкі жүйелерінің қосындысына тең 

емес);  

синергия (жүйедегі іс-әрекеттің түпкілікті нәтижесінің жоғарылауына 

әкелетін бір бағыттылығы); 

мультипликативтілік (үлкен жүйелердегі жағымсыз және жағымды 

эффекттер көбейю қасиетіне ие);  

тұтастық (жұмыс тиімділігі мен тұрақтылығын арттыру үшін жүйенің 

жеке құрылымдық элементтерін қосу немесе жою қажет емес); 

оқшаулау (салыстырмалы оқшаулау, белгілі бір жүйелердің 

автономиясы);  

бейімделу (жүйенің ішкі және сыртқы жағдайлардың өзгеруіне оның 

тұрақтылығы мен тиімділігі бұзылмайтындай бейімделу қабілеті);

үйлесімділік (жүйенің барлық элементтері өзара бейімделуі керек); 
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кері байланыс (нақты күйді берілген күймен салыстыру арқылы 

басқару жүйесінің басқарылатын объектіге әсерінің нәтижелері туралы 

ақпаратты пайдалану).  

 

Басқару

Басқару кластары (аумақтары)

Техникалық жүйелерді 

(затты) басқару

Әлеуметтік жүйелерді 

(адамдарды) басқару

Биологиялық жүйелерді 

(ағзаларды) басқару

Әлеуметтік басқару

Жеке шаруаны басқару
Әлеуметтік басқарудың 

ішкі кластары

Ұжымдық шаруаны 

басқару

Әлеуметтік басқарудың түрлері

Әкімшілік мемлекеттік 

басқару (әлеуметтік саяси 

басқару)

Материалдық өндірісті 

басқару

Руани өндірісті басқару 

(әлеуметтік мәдени 

басқару)

Әлеуметтік басқарудың деңгейлері

Ұйым Аумақ Сала Мемлекет

Әлеуметтік басқарудың 

формалары (жақтары)

Материалдық ресурстарды 

басқару

Басқарудың ішкі түрлері 

(топтар)
Адам ресурстарын басқару

Салалық 

менеджмент

Функционалды 

менеджмент

Жобаларды басқару

Техниканы басқару

Технологиялық 

менеджмент

Қаржыны басқару

Жабдықтауды басқару

Өткізуді басқару және 

басқа

Өндірістік 

менеджменті

Аграрлы менеджменті

Құрылыс менеджменті

Байланыс менеджмент

Көлік менеджмент 

және т.б.

Қаржы менеджменті

Персонал менеджменті

Маркетинг 

менеджменті

Әкімшілік менеджмент

Өндірістік менеджмент 

және т.б.

Әлеуметтік дамуды 

басқару

Жұмыс күшін басқару

Кәсіптік бағдарды 

басқару

Білімді басқару

Жұмысбастылықты 

басқару

Еңбекті басқару

Әлеуметтік қамтуды 

басқару  
  

2.1 сурет – Басқару жүйелерінің классификациясы және типологиясы 

 



 

12 

Сонымен, әлеуметтік менеджменттің зерттеу объектісі - әлеуметтік 

жүйелер, ал пәні – оларды басқару жүйесі. 

2.2 Басқару және менеджмент 

Басқару – менеджментке қарағанда кеңірек түсінік. Біріншіден, бұл екі 

ұғым басқару объектісіне сәйкес ерекшеленеді (2.1 сурет). Басқару объектілері 

– техникалық, биологиялық, әлеуметтік жүйелер болып тбылады. 

Менеджменттегі әлеуметтік басқарудың объектісі бәсекелі нарықтық 

жағдайда тауарлар немесе қызметтер өндіретін ұйым (кәсіпорын) болып 

табылады. Демек, менеджмент – бұл әлеуметтік басқарудың нысаны, оның 

объектісі ұйымның ұжымдық қызметін басқарудың ішкі класы болып 

табылады. 

Әлеуметтік басқару мақсатқа жету үшін адамдар тобына әсер ету 

процесі ретінде анықталады. Яғни, менеджмент деп аталатын, еңбекті ұтымды 

ету және басқаруды жетілдіру бойынша практикалық ұсыныстар әзірлеудің 

ғылыми-әдістемелік негізін ұсынатын ұйымды басқару туралы сөз болады, 

оған мыналар кіреді: 

ұйымдардағы адамдарды басқару процесі;  

басқару ғылымы;  

басқару органы және оны құрайтын адамдар.   

Қазіргі менеджменттің келесі даму тенденциясы бар: 

 ұйымның мәдениетін жедел дамыту;  

 арнайы бағдарламалардың кеңейтілген шеңберіндегі стратегиялық 

басқару және стратегиялық жоспарлау;  

 коммерциялық ұйымдарда басқарудың жаңа әдістері мен 

технологияларын жетілдіру және дамыту және оларды коммерциялық емес 

салаларға, соның ішінде мемлекеттік секторға тарату; 

 2.1 - суретте ұсынылған басқарудың жаңа арнайы түрлерінің 

қалыптасуы мен дамуы.  

Сонымен, менеджмент дегеніміз – бәсекелестік нарықтық жағдайда 

ұйымды басқарудың теориясы мен практикасы, ал басқару объектісі сала 

емес, аймақ емес, алғашқы әлеуметтік ұйым (фирма, мекеме, институт, 

кәсіпорын, мемлекеттік орган) және ондағы адамдардың мінез-құлқы болып 

табылады. 

2.3 Менеджменттегі басқару құрылымы 

Менеджменттің объектісі – өнім шығаратын немесе қызмет көрсететін 

кәсіпорын. Өнімдерді өндіру зат пен энергияны трансформациялаудың 

технологиялық процестеріне негізделген. 

Кез келген кәсіпорында басқарудың екі деңгейі болады (2.2 сурет): 

 ұйымдастырушылық құрылым; 

 өндірістік құрылым. 
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2.2 сурет – Кәсіпорынды басқару деңгейлері 
 

Кәсіпорынды басқару құрылымы деп бір-бірімен тұрақты байланыста 

болатын және олардың жұмыс істеуі мен тұтастай дамуын қамтамасыз ететін 

өзара байланысты элементтердің реттелген жиынтығы түсініледі. Құрылым 

элементтері жеке жұмысшылар, қызметтер және басқару аппараттарының 

басқа буындары болып табылады және олардың арасындағы байланыс әдетте 

көлденең және тік болып бөлінетін байланыстардың арқасында сақталады. 

Көлденең байланыстар үйлестіру сипатына ие және, әдетте, бір деңгейлі. 

Тік байланыстар – бұл бағыну буыны. Оларға қажеттілік басқару 

иерархиясымен бірге туындайды. Сонымен қатар, басқару құрылымындағы 

байлансытар сызықтық және функционалды болып табылады. Сызықтық 

байланыстар сызықтық басқарушылар деп аталатын менеджерлер арасындағы 

басқару шешімдер мен ақпараттар ағынын көрсетеді. Функционалды 

байланыстар ақпарат ағынына және басқарушылық шешімдерге сәйкес келеді. 

Кәсіпорын құрылымын ұйымдастыру (құру) – бұл кеңістіктегі және 

уақыттағы еңбек процесінің материалдық элементтерімен тірі еңбекті ұтымды 

үйлестіруге қол жеткізу әрекеттері. 

Кәсіпорын құрылымын ұйымдастыру төмендегілердің қалыптасу 

процесі ретінде ұсынылған: 

мақсаттар мен міндеттерге қатысты кәсіпорын бөлімшелерінің 

құрамы. Бұл процесс ұйымдық жобалау деп аталады;  

жоғарғы басшылықтың иерархияның төменгі деңгейлерімен қарым-

қатынасы, құзыреті мен байланысы және әрекеттерді бөлу және үйлестіру 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. Мәселені шешудің құралы табыстау болып 

табылады.  

Құрылымы келесідей болу керек: 

ұйымның мақсаты мен міндеттерін көрсету;   

функционалды еңбек бөлінісі мен басқару құзыреттіліктерінің көлемін 

анықтау; 

әлеуметтік-мәдени ортаға жауап беру және оны құру кезінде оның 

жұмыс істейтін жағдайларын ескеру қажет;  

бір жағынан функциялар мен құзыреттіліктер, екінші жағынан 

біліктілік пен мәдениет деңгейі арасындағы сәйкестік қағидатын жүзеге 

асыру.  

 

Басқарудың 

ұйымдастыру шылық 

құрылымы 

Өндірістік құрылым 

(БО) 
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Жақсы немесе жаман басқару құрылымдары жоқ, оларды қолданудың әр 

түрлі шарттары болуы мүмкін, сондықтан ұйымдық құрылымды келесі өзара 

әрекеттесу деңгейлерінде қарастырған ұтымды сияқты (2.1 кесте): 
 

2.1 кесте – Ұйымдық құрылым түрлері 
Өзара әрекеттесу 

деңгейлері 
Құрылым түрлері 

Тұтынушылармен өзара 

әрекеттесу 
Ішкі мәселелерге бағдарлану Тұтынушыларға бағдарлану 

Сыртқы ортамен өзара 

әрекеттесу 
Механикалық (М. Вебер) 

Органикалық (Бернс және 

Сталкер) 

Қызметкермен өзара 

әрекеттесу 
Корпоративті Жеке 

Бөлімдердің өзара 

әрекеттесуі 

Сызықтық-функционалды М.Вебер 

Процестік 80жж 19 ғ. Ф. Tейлор 

Дивизиональды 20жж 20 ғ. А. Слоун 

Матрицалық 

Виртуалды 

  

Кәсіпорынның ұйымдық құрылымы:  

барлық басқару функцияларын үйлестіруді қамтамасыз етеді; 

басқару деңгейлерінде құқықтары мен мiндеттерiн (өкілеттігі мен 

міндеттері) айқындайды;  

кәсіпорынның тиімді жұмысын, оның өмір сүруі мен өркендеуін 

қамтамасыз етеді;  

өз қызметкерлерінің ұйымдастырушылық тәртібін, яғни топтың 

жұмыс стилі мен жұмысының сапасын анықтайды.  

Кәсіпорынның өндірістік құрылымы – бұл оның құрамына кіретін 

кәсіпорынның өндірістік бөлімшелерінің жиынтығы (цехтар, бөлімдер, 

қызметтер) және олар кәсіпорынның көлемімен, саласымен, технология 

деңгейімен және кәсіпорынның мамандануымен анықталады.  

Өндірістік кәсіпорынның негізгі қызметі – өнімді немесе қызметті сату 

және сату. 

2.4 Менеджменттің әдістері мен принциптері 

Қызметті басқару әдістері материалдық, әлеуметтік және мәжбүрлі 

мотивтерге бөлінеді, соған сәйкес кәсіпорынды басқарудың экономикалық, 

әлеуметтік-психологиялық және ұйымдастырушылық әдістері ажыратылады. 

Экономикалық әдістер іске асырудың екі аспектісіне ие.  

Бірінші аспект ұлттық деңгейде құрылған сыртқы ортаның 

экономикалық сегментін пайдалануға бағытталған басқару процесін 

сипаттайды. Бұл аспекттің мазмұны кәсіпкерлік субъектілеріне салық салу 

жүйесін қалыптастыру; тиімді амортизациялық саясатты анықтау; мемлекет 

тарапынан жалақы мен зейнетақының ең төменгі деңгейін белгілеу. 

Екінші аспект қаржыландыру, несиелеу, баға белгілеу және айыппұлдар 
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сияқты түрлі экономикалық құралдарды қолдануға бағытталған басқару 

процесіне қатысты. 

Әлеуметтік-психологиялық басқару әдістері адамдардың әлеуметтік 

мінез-құлық мотивтерін жүзеге асырады. Дәстүрлі материалдық ынталандыру 

түрлері біртіндеп басымдықты ынталандырушы әсерін жоғалтады. Еңбектің 

мазмұны мен шығармашылық сипаты, инициативаны көрсету мүмкіндігі, 

көпшілікке танылу, моральдық қанағаттану сияқты факторлар күн өткен 

сайын маңызды бола түсуде. 

Ұйымдастырушылық басқару әдістері – бұл ұйымдық қатынастар мен 

басқарудың әкімшілік күшін пайдалануға негізделген қызметкерлерге әсер ету 

әдістері мен тәсілдерінің кешені. Ұйымдастырушылық басқару әдістері 

нормативтік және әкімшілік болып бөлінеді. 

Реттеу әдістері басқару құрылымдары мен иерархияларын, 

өкілеттіктердің берілуін және кәсіпорын қызметкерлерінің жекелеген 

санаттарына сәйкестігін, бағыныштылардың қызметіне басшылықты 

анықтауды, орындаушыларға әдістемелік және нұсқаулық көмек көрсетуді 

қалыптастырады. Басқарудың әкімшілік әдістері ағымдағы (жедел) 

ұйымдастырушылық жұмыстарды қамтиды және, әдетте, кәсіпорындар 

(ұйымдар) басшыларының бұйрықтарына негізделген. 

Кәсіпорынды басқару принциптері жүйеге, құрылымға және басқару 

процесін ұйымдастыруға қойылатын талаптарды анықтайды, және 

басқарушылық функцияларды жүзеге асырудағы менеджерлердің жүріс-

тұрысының негізгі идеялары, заңдылықтары мен ережелері болып табылады. 

Мемлекеттік басқару принциптерін екі топқа біріктіру пайдалы – 

мемлекеттік және жеке. 

Басқарудың жалпы принциптеріне қолдану, жүйелілік, 

көпфункционалдылық, интеграция, құндылық бағдар ұстанымдары жатады. 

Қолдану принципі – менеджмент кәсіпорында жұмыс істейтін барлық 

қызметкерлер үшін іс-әрекеттің нұсқаулығын әзірлейді. 

Жүйелілік принципі – менеджмент сыртқы және ішкі байланыстарды, 

өзара тәуелділікті және өзінің құрылымының және тұтастай жүйенің 

ашықтығын ескере отырып, бүкіл жүйені қамтиды. 

Көп функционалдылық принципі – басқару іс-әрекеттің әртүрлі 

аспектілерін қамтиды: материалдық (ресурстар, қызметтер), функционалдық 

(еңбекті ұйымдастыру), семантикалық (түпкі мақсатқа жету). 

Интеграция принципі – жұмыскерлердің қарым-қатынастары мен 

көзқарастарының әртүрлі жүйесі жүйеге енуі керек.  

Құндылыққа бағдарлау принципі – басқару қоршаған әлемге 

қонақжайлылық сияқты құндылықтар туралы белгілі бір идеялармен 

енгізілген. Адал қызмет, қолайлы баға мен қызмет қатынасы және т.б. 

Жеке басқару принциптері деп басқару жүйесінің жекелеген 

элементтеріне жататындарды айтамыз. Жеке басқару принциптері тобында 

шартты түрде екі ішкі топты ажыратуға болады. 

Бірінші ішкі топ жеке басқару функцияларын жүзеге асыруға 
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байланысты принциптерді қамтиды. Бұған жоспарлау, ұйымдастыру, есепке 

алу, бақылау, маркетингтік зерттеулер мен іс-шараларды жүргізу принциптері 

және т.б. жатады. 

Екінші топқа менеджменттің жеке аспектілерімен байланысты басқару 

принциптері жатады, мысалы, әлеуметтік, экономикалық, 

ұйымдастырушылық-техникалық және т.б. сонымен қатар бақылау 

деңгейлерімен байланысты басқару принциптері жатады. 

Басқарудың негізгі жеке принциптерінің бірі – басқарудағы 

орталықтандыру мен орталықсыздандыруды оңтайлы үйлестіру принципі.  

Орталықтандыру мен орталықсыздандыруды біріктіру принциптері 

басқаруда бір адамдық басқару мен алқалықты шебер пайдалану қажеттілігін 

болжайды. Бір адамдық басқарудың мәні белгілі бір басқару деңгейінің 

басшысы тек өз құзыретіне кіретін мәселелер бойынша шешім қабылдау 

құқығын пайдаланатындығында. 

Алқалық принципі әртүрлі деңгейдегі менеджерлердің, сондай-ақ нақты 

шешімдерді орындаушылардың пікірлері негізінде ұжымдық шешімнің 

дамуы. 

Басқарудың ғылыми негізделген принципі кәсіпорынның ғылыми 

болжамын, жоспарланған әлеуметтік-экономикалық қайта құруларын 

болжайды. Принципі барлық басқару іс-шаралар ғылыми әдістер мен 

тәсілдерді қолдану негізінде жүзеге асырылуын талап етеді. Мақсат – 

ғылымды жоғары өндіргіш күшке айналдыру. 

Жоспарлау принципі – бұл ұйымның болашақта дамуының негізгі 

бағыттары мен пропорцияларын белгілеу. Жоспарлау ұйымның барлық 

буындарына (ағымдағы және перспективалық жоспарлар түрінде) енеді. 

Жоспар болашақта шешілетін экономикалық және әлеуметтік міндеттер 

кешені ретінде қарастырылады. 

Құқықтарды, міндеттер мен жауапкершіліктерді біріктіру принципі – 

әрбір бағынушы өзіне жүктелген міндеттерді орындауы және мезгіл-мезгіл 

олардың орындалуы туралы есеп беруі керек. Ұйымдағы әр адамға нақты 

құқықтар берілген, оның өзіне жүктелген міндеттерді орындауы үшін жауап 

береді. 

Жеке дербестік пен еркіндік принципі – барлық бастамалар 

қолданыстағы заңнама шеңберінде басқарушылық функцияларды өз қалауы 

бойынша орындайтын еркін жұмыс істейтін экономикалық субъектілерден 

шығады. 

Иерархия мен кері байланыс принципі – бастапқы (төменгі деңгей) 

бөлімшелерді келесі деңгейдегі басшылықтың басқару органдарымен 

басқарылатын, басқарудың көп сатылы құрылымын құру. 

Ұйымның барлық бөліктерінің қызметін тұрақты бақылау принципі кері 

байланысқа негізделген. Шын мәнінде, бұл басқарылатын объектінің басқару 

әрекетіне реакциясын білдіретін сигналдар. 

Мотивация қағидасының мәні келесідей: менеджерлер марапаттау мен 

жазалау жүйесін неғұрлым мұқият енгізіп, оны күтпеген жағдайларды ескере 
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отырып, кәсіпорын элементтеріне интеграцияланса, ынталандыру 

бағдарламасы соғұрлым тиімді болады. 

Қазіргі заманғы менеджменттің маңызды принциптерінің бірі – 

менеджменттің демократиялануы – барлық қызметкерлердің кәсіпорынды 

басқаруға қатысуы. Мұндай қатысу формалары әртүрлі: үлестік жалақы; 

акцияларға салынған қаражат; бірыңғай әкімшілік; басқару шешімдерді 

алқалы қабылдау және т.б. 

Мемлекеттік заң принципі – басқару жүйесінің құқықтық нысаны 

мемлекеттің (федералдық, ұлттық) заңнамасына сай болуы тиіс. 

Басқару объектісінің органикалық тұтастығы принципі басқаруды 

бақылау субъектісінің басқару объектісіне әсер ету процесі ретінде 

қарастырады. Олар шығысы бар бірыңғай күрделі жүйені құруы керек, яғни 

сыртқы ортамен байланыс және кері байланыс. 

Менеджмент жүйесінің тұрақтылығы мен ұтқырлығы принципі 

ұйымның сыртқы және ішкі ортасы өзгерген кезде басқару жүйесі түбегейлі 

өзгерістерге ұшырамауы керек деп болжайды. Тұрақтылықпен қатар басқару 

процесі мобильді болуы керек, яғни. өнімдер мен қызметтерді 

тұтынушылардың өзгерістері мен талаптарын толығымен ескеруі керек.  

2.5 Менеджмент стратегиясы және философиясы 

2.5.1 Менеджмент стратегиясы 

Стратегия - бұл іс-қимыл бағдарламасы және ол шешілетін міндеттерге, 

ресурстарға және стратегиялық мақсаттарға жету үшін қажетті қадамдардың 

жоспары.  

Ұйымды тұтастай қамтитын корпоративті (негізгі) стратегияны, 

құрылымдық бөлімшелер стратегиясын және ұйымның кейбір функционалдық 

бағыттарын (өндірістік, кадрлық, қаржылық, ғылыми-зерттеу және 

тәжірибелік-конструкторлық) дамыту бағдарламасы болып табылатын 

функционалдық стратегияны ажыратады. 

Стратегиялық іс-шаралар 2.2 - кестеде келтірілген белгілі бір кезеңдерге 

сәйкес жүзеге асырылады. 
 

2.2 кесте – Қазіргі заманғы менеджмент кезеңдері 
№ Менеджмент кезеңі Этаптар 

1 Нормативті 
1. Ұйым философиясының қалыптасуы.      

2. Ұйымның миссиясын қалыптастыру.      

2 Стратегиялық 

3. Қоршаған ортаны талдау (мүмкіндіктер мен тәуекелдер).  

4. Ұйымның потенциалын талдау (күшті және әлсіз 

жақтары).  

5. Стратегиялық мақсаттарды анықтау. Мақсаттарды 

деңгейлер бойынша саралау.  

6. Стратегия түрлерін таңдау.  

3 Оперативті 

7. Жедел шараларды әзірлеу (жобалар, бағдарламалар, 

жоспарлар). 

8. Стратегияны жүзеге асыру, бақылау және реттеу. 
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2.5.2 Менеджмент философиясы 

Менеджменттің философиясына ұйым қабылдаған мінез-құлықтың 

жоғары эталондарының сипаттамасы (ұйым қызметінің мәні, принциптері, 

менеджерлердің персоналға, серіктестерге, бәсекелестерге қатынасы, 

жаңашылдық, тәуекел), оларға қарай жылжу шарттары, объективті шектеулер 

кіреді. Философия менеджердің жеке қасиеттері, оның құндылықтары, өндіріс 

табиғаты сияқты факторлардың әсерінен қалыптасады. Ұйымның қоршаған 

орта субъектілеріне (тапсырыс берушілерге, жеткізушілерге, несие 

берушілерге, бәсекелестерге, үкіметке, қоғамға) қатысты мінез-құлқы тепе-тең 

болуы керек, яғни ұйым барлық субъектілердің мүдделерін ескеруі керек. 

2.5.4 Миссия 

Миссия – бұл ұйымның негізгі мақсаттары мен нұсқауларының сапалы 

түрде көрсетілген жиынтығы. Миссия туралы мәлімдеме – бұл миссияның 

өзін, бизнестің мақсатын және ұйымды басқаратын құндылықтарды 

рәсімдейтін құжат. 

Ұйым миссиясының мәлімдемесінде келесілер болу қажет: 

 мақсаты (ұйым не үшін керек); 

 стратегия (ұйымның бәсекелестік жағдайы); 

 құндылықтар (ұйымның мәні қандай); 

 мінез-құлық стандарттары (басқару әдістері, әдет-ғұрыптар, 

дәстүрлер). 

2.5.5 Көру 

Көру – бұл жағымды саясатты ескере отырып, өз миссиясының 

орындалуын, компанияның мақсатына жетуді қамтамасыз ететін 

кәсіпорынның идеалдандырылған бейнесі. 

Көрініс дегеніміз – стратегиялық мақсаттарды белгілеп, оған жету үшін 

шараларды жоспарлауға болатын жетіспейтін «әскери қимылдар картасы». 

Маркетингтік іс-қимыл картасы дегеніміз – бұл кәсіпорынның үлетірілген 

және құжатталған көрінісі. 

Көру алға қойылған стратегиялық мақсаттарға жету үшін қызметтің 

аралық нәтижелерін, нысандарын, міндеттері мен мазмұнын анықтайды, 

қызмет саласын бағыттайды немесе шектейді, және ол миссия сияқты 

саясаттың бөлімдерінің бірі, оның жеке және маңызды бөлімі, және ол 

миссияны одан әрі дамытаты. 

2.5.6 Қоршаған орта 

Ұйымның жұмысына сыртқы және ішкі ортадағы бұзушылықтар әсер 

етеді. 

Ұйымның сыртқы ортасы тікелей және жанама әсер етудің сыртқы 

ортасы болып екіге бөлінеді. 

Тікелей әсерге тұтынушылар, бәсекелестер, жеткізушілер, меншік 

иелері, инвесторлар, мемлекеттік органдар және қылмыстық құрылымдар 
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кіреді. 

Жанама әсер ету ортасы ұйымға жанама әсер етеді: экономика жағдайы 

(нарық конъюнктурасы); әлеуметтік-мәдени факторлар (ұлттық менталитет, 

тұтынушылардың талғамы мен қалаулары, белгілі бір әлеуметтік немесе жас 

топтары); географиялық факторлар; саяси факторлар; ҒТП. 

Сыртқы шектеулер: 

 заңнамалық және нормативтік актілер (Қазақстан Республикасының 

заңдары және т.б.); 

 халықаралық келісімдер (шарттар, конвенциялар және т.б.). 

Сыртқы шарттар: 

 нарық конъюнктурасы; 

 ғылыми-техникалық прогресс; 

 ұлттық әдет-ғұрыптар; 

 тұтынушылардың талғамы мен қалауы. 

Ұйымдардың ішкі ортасы басқару шешімдеріне тәуелді ситуациялық 

факторлар нәтижесінде пайда болатын ішкі айнымалылармен сипатталады. 

Ішкі орта сыртқы сияқты ұйымның белгілі бір жағдайда жұмыс істеуіне 

шектеулер қояды. 

Ішкі шектеулерге тек топ-менеджменттің шешімімен өзгертілетін 

факторлар жатады: 

 мақсаттар – бұл ұйымның барлық мүшелері үшін ішкі шектеу және 

үйлестірудің қуатты құралы, өйткені белгіленген мақсаттар ұйым мүшелеріне 

не үшін ұмтылу керектігін көрсетеді; 

 ұйымның құрылымы – басқарудың жоғарғы деңгейінде өзгергенге 

дейін, бұл барлық басқа менеджерлер мен қарапайым қызметкерлер үшін ішкі 

шектеу болып табылады; 

 технология – технологияны ең жоғары деңгейде өзгерту туралы 

шешім қабылданғанға дейін, бұл барлық басқа менеджерлер мен қарапайым 

қызметкерлер үшін шектеу болып табылады; 

 нормативтер – материалдық шығындар, коэффициенттер стандарттары 

және басқалары жоғарғы басқару деңгейінің шешімдерімен өзгергенге дейін 

ішкі шектеулер болып табылады. 

Ішкі жағдайларға ұйымның кез келген басқару деңгейінде өзгертілуі 

мүмкін ситуациялық факторлар жатады, мысалы: 

 ресурстар – материалдық, еңбек, зияткерлік. Кез-келген деңгейдегі 

менеджер осы факторларға әсер ете алады, материалдық ресурстарды үнемдей 

және тиімді қолдана отырып, әртүрлі тиімділік деңгейімен осы немесе басқа 

қызметті жүзеге асыруға қабілетті адамдарды таңдай алады; 

 инновациялар – кез келген деңгейдегі менеджер өзінің құзыреті 

шеңберінде жаңалықтар енгізе алады: тиімді еңбек әдістері, ресурстарды 

үнемдеу әдістері; 

 ынталандыру және мотивациялау жүйелері – кез-келген деңгейдегі 

менеджер осы жүйелерді бонустарға бөлінген қаражат шегінде пайдалана 
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отырып, өзіне бағынатын қызметкерлер үшін ынталандыру және 

мотивациялау жүйелерін құра алады. 

Ортаны бағалау технологиялары. 

Ұйымның әлеуетін талдау үшін компания жұмыс істеуі керек болатын 

сыртқы және ішкі ортаны бағалау үшін әр түрлі технологиялар қолданылады. 

PEST талдау. 

PEST – бұл төрт ағылшын сөзінің аббревиатурасы: P – Political-legal – 

саяси-құқықтық, E - Economic – экономикалық, S – Sociocultural, әлеуметтік-

мәдени, T – Technological forces – технологиялық факторлар. PEST талдау 

(кейде STEP деп аталады) – бұл компанияның бизнесіне әсер ететін сыртқы 

ортаның саяси, экономикалық, әлеуметтік және технологиялық аспектілерін 

анықтауға арналған маркетингтік құрал. 

SWOT және SNW талдаулары. 

SWOT аббревиатурасы ағылшынша сөздерден шыққан: S – Strengths – 

күшті жақтары, W – Weaknesses – әлсіз жақтары, O – Opportunities – 

мүмкіндіктері, T – Threats – қауіп-қатерлері. Біз бұл жерде ұйымға белгілі 

жағымды мүмкіндіктер мен жағымсыз факторларды, қауіп-қатерлерді 

ұсынатын ішкі орта мен сыртқы орта туралы айтамыз (іс жүзінде алдымен 

сыртқы орта талданады). 

SNW талдауы (ағылшынша Strength, Neytral, Weakness сөздерінің 

қысқартылған сөзі) – SWOT талдауының кеңейтілген бірінші бөлімі, онда 

ұйымның сипаттамаларын негізгі бәсекелестермен салыстырғанда 

мүмкіндіктер немесе әлсіздіктер ғана емес, сонымен қатар бейтарап (N – 

Бейтарап) ретінде бағалауға болады. Әдетте SNW талдауы SWOT талдаудан 

кейін ұйымның ішкі ортасын тереңірек зерттеу үшін қолданылады. 

2.6 Стратегиялық жоспарлау  

Жоспарлау стратегиясы – бұл басқару шешімдерін қабылдауға 

көмектесетін құрал. Оның міндеті – ұйымдағы жаңашылдық пен өзгерісті 

қамтамасыз ету. Жоспарлар іс-әрекетке айналатын басқарушылық функциялар 

2.3-суретте көрсетілген. 

Мақсат пен нәтиже ниет пен нақты күйге байланысты. Мақсат ниет 

ретінде сипатталады, оған қол жеткізу жоспарланып, ұйымдастырылады және 

нәтиже процестің соңында белгілі болады. 
 

Ұйымның 

миссиясы

Ұйымның 

мақсаттары

Сыртқы ортаны 

бағалау және анализ

Ұйымның күшті 

және әлсіз 

жақтарын зерттеу

Стратегиялық 

баламаның 

анализі

Стартегияны 

таңдау

Стартегияны 

іске асыру

Стартегияны 

бағалау

 

2.3 сурет – Стратегиялық жоспарлау моделі 
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Мақсаттар төмендегідей болу керек: 

 ұйымның жоғарғы басшылығының құндылықтары негізінде 

тұжырымдалған; 

 нақты және өлшенетін; 

 иерархияда орналасқан. Бұл иерархияның ең жоғарғы жағында 

ұйымның миссиясы тұр. Келесі – ұйымның амбициясын көрсететін және топ-

менеджмент қалыптастыратын стратегиялық мақсаттар. Стратегиялық 

мақсаттардан кейін орта буын менеджерлері қалыптастыратын тактикалық 

мақсаттар келеді. Операциялық (жедел) мақсаттарды төменгі деңгейдегі 

менеджерлер қалыптастырады; 

 жоспарлау шегіне, яғни мақсат қойылған кезеңге бағытталған; 

 қол жетімді. Егер мақсаттарға қол жетпейтін болса, онда 

қызметкерлердің ынтасы төмендейді және олар жетістікке ұмтылуды 

тоқтатады, еңбек өнімділігінің күрт төмендеуі байқалады; 

 дәйекті және өзара қолдау. Бұл дегеніміз, бір мақсатқа жету екінші 

мақсатқа кедергі болмауы керек; 

 сыйақы деңгейімен байланысты. Бұл туралау маңызды мотиватор 

болып табылады және ұйымның тиімділігінің өсуіне ықпал етеді. 

2.7 Жоспарлау 

Мақсаттарға жету үшін осы мақсаттарға қол жеткізу индикаторларын 

жоспарлау қажет. Жоспарлау дегеніміз - мақсатқа жету үшін іс-әрекеттер мен 

құралдарды (ресурстарды), мақсатқа жету үшін іс-қимылдар тізбегін және 

мақсаттардың орындалу мерзімдерін анықтайтын үздіксіз процесс. 

Жоспарлау процесінің нәтижесі өзара байланысты жоспарлау 

құжаттарының жүйесі болып табылады: 

 кімге, қандай тапсырмаға, қай уақытта және қандай ресурстармен 

шешуге болатындығы туралы нұсқаулықтан тұрады; 

 мотивация және жұмысшыларды тарту көздері; 

 қызметкерлерге мақсаттарға жету үшін қандай әрекеттерді жасау 

керектігін көрсету; 

 белгісіздік деңгейін төмендетуге мүмкіндік беру, нақты нұсқаулықтар 

қою; 

 менеджерлер шешім қабылдауға негіз болады; 

 даму проблемаларын ерте тануға ықпал ету; 

 белгіленген қызмет стандарттарын береді. Мысалы, белгілі бір мерзім 

ішінде ұйымның пайдасын 5% -ға арттыруға мүмкіндік болды. Бұл көп пе, аз 

ба? Стандарт орнатылмайынша, бұл сұраққа жауап беру мүмкін емес. Егер 

пайданы 7% -ға арттыру жоспарланған болса, онда 5% -ға өсу менеджерлердің 

тапсырманы орындамағанын білдіреді. Егер пайданы 3% -ға арттыру 

жоспарланған болса, онда оның 5% -ға өсуі менеджменттің дұрыстығын 

білдіреді; 
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 әртүрлі бөлімдер мен жекелеген қызметкерлердің қызметін үйлестіру, 

оларды ақпаратпен қамтамасыз ету, мотвация мен бақылаудың объективті 

негізін құру мүмкіндігін жасау; 

 нақты және мүмкін, өзара байланысты, дәйекті болуы керек. Фирма 

ішіндегі жоспарлау ақылды болуы керек. 

Жоспарлау кезеңдері (жоспарлау шегі) бойынша: 

 ұзақ мерзімді жоспарлау – 5 жылдан астам; 

 орта мерзімді жоспарлау – 1 жылдан 5 жылға дейін; 

 қысқа мерзімді жоспарлау – 1 жылға дейін. 

Мазмұны бойынша ерекшеленуі: 

 өнім-объектіні жоспарлау – өндірістік бағдарлама (өнімдер мен 

қызметтердің ассортименті, оларды өндіру көлемі), әртараптандыру жоспары, 

ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жоспар; 

 ресурстарды жоспарлау – өнім мен объектілерді жоспарлау 

шеңберінде өндірістік бағдарламаны және басқа жоспарларды орындау үшін 

қажетті материалдық, еңбек және қаржылық ресурстарды есептеу; 

 көлемдік кесте – жұмыс көлемі, бөлімдер мен орындаушылардың 

жүктемесі, деңгейлер бойынша жұмыс кестелерін құру, күнтізбелік кезеңдер 

бойынша жұмыстарды бөлу. 

Жоспарлау процесі келесі кезеңдерді қамтиды: 

 жоспар құру; 

 жоспарды нақтылау; 

 жоспарды түзету; 

 жоспарды жаңарту. 

2.8 Менеджменттегі бақылау 

Бақылау тиімді басқарудың алғышарты болып табылады. Іске асыру 

уақыты әртүрлі: 

1) алдын-ала бақылау. Әрекет басталар алдында орындалды. 

Бақылаудың бұл түрінің мақсаты – іс-шараларды өткізуге дайындықты 

анықтау. 

2) ағымдағы басқару. Мақсатқа жету процесінде орындалады. 

Бақылаудың бұл түрінің мақсаты – процестің жоспарланған ағымынан 

ауытқуларды анықтау және осы ауытқулардың себептерін анықтау. 

3) қорытынды бақылау. Мақсатқа жету процесі аяқталғаннан кейін 

орындалады. Бақылаудың бұл түрінің мақсаты – тапсырманы орындау фактісі 

мен дәрежесі туралы ақпарат алу. 

Масштаб бойынша толық және таңдамалы бақылау ажыратылады. 

Толық бақылау дегеніміз – барлық өнімдер тексеріліп, белгіленген сапа 

талаптарына сәйкес келмейтін өнімдер қабылданбайды. Таңдамалы бақылау 

өкіл іріктемесінің мөлшерін есептеу немесе эксперттік бағалау негізінде 

жүзеге асырылады. 

Бақылау сонымен қатар сыртқы (тәуелсіз) және ішкі (ведомстволық) 
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болуы мүмкін. Сыртқы басқару элементтері қатаң болып саналады. Бірақ 

сыбайлас жемқорлық жағдайында бұл мәлімдеме абсолютті емес. 

2.9 Тауарлар мен қызметтердің сапасы 

Өнімдер мен қызметтердің сапасы компанияның бәсекеге 

қабілеттілігінің негізгі көрсеткіші болып табылады. 

2.4-суретте өнімнің сапасын анықтайтын негізгі элементтердің сызбасы 

көрсетілген. 

 

Басқару ісінің 

сапасы

Орындалатын 

функциялардың 

сапасы

Басқару 

шешімдердің 

сапасы

Өнім сапасы

 

2.4 сурет – Өнімдердің немесе қызметтердің сапасын анықтайтын негізгі 

элементтердің диаграммасы 

 

Өндірістік іс-тәжірибеде сапаны басқарудың үш деңгейі ажыратылады: 

 өндірістік, оның ішіне жабдықтар, материалдар, персоналдың 

біліктілігін арттыру кіреді; 

 технологиялық, ол өнімнің сапасын арттыру үшін кәсіпорынның 

барлық өндірістік қызметін үйлестіру үшін функционалды басқару 

құрылымдарын құруды қамтиды; 

 басқарушылық, оның ішінде кәсіпорынның бүкіл құрылымында сапа 

менеджменті жүйесін құруды, оның ішінде жоғарғы және орта менеджментті, 

технологиялар мен өндірісті қамтиды. 

Нормалар мен ережелер негізінде, сондай-ақ ISO 9000 халықаралық 

стандартының талаптарына сәйкес келетін сапа менеджменті жүйесін 

пайдалану негізінде кәсіпорындарды аккредиттеу мен сертификаттау 

рәсімдерін жүзеге асыруды көздейтін бірыңғай сапа саясаты тұжырымдалды. 

ISO 9000 сертификаты – бұл халықаралық нарыққа төлқұжат және кәсіпорын 

тиімділігін арттырудың тиімді құралы. 

2.10 Тиімділік 

Тиімділік кез келген іс-әрекеттің тиімділігінің әмбебап сипаттамасы 

болып табылады және нәтиженің оны алуға кететін шығынға қатынасымен 

өлшенеді. Тиімділік экономикалық, әлеуметтік, технологиялық, экологиялық 

болуы мүмкін, яғни, шығындар мен пайдаларды салыстырған кезде кез келген 

болып табылады. 

Ұйым қызметінің келесі көрсеткіштері қолданылады: 

1) Еңбек өнімділігі – өндірілген өнім немесе орындалған еңбек 

операциялары санының (заттай немесе құндық түрдегі) оны өндіруге кеткен 

жұмыс уақытына немесе жұмысшылар санына қатынасы. 

2) Өнімнің рентабельділігі – өнімді сатудан түскен пайданың оларды 

өндіру шығындарына қатынасы (толық өзіндік құны). 

3) Өндірістің рентабельділігі – пайданың негізгі құралдар мен айналым 
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қаражаттарының құнына қатынасы (кезең үшін). 

4) Негізгі қорлардың өндірістік өнімділігі – өндірілген өнім немесе 

қызмет көлемінің негізгі қордың құнына қатынасы. 

5) Өндірістің тиімділігі (операцияларды орындау) – өндіріс көлемінің 

кәсіпорын ресурстарының жалпы құнына қатынасы. 

6) Кәсіпорынның тиімділігі – кәсіпорынның мақсатына жақындау 

дәрежесі. 

Дәріс 3. Басқару жүйелеріндегі ақпараттық технологиялар 

3.1 Ақпараттық технологиялардың жіктелуі 

Ақпараттық технологиялар (IT, ағылшынша Information Technology, IT) 

- бұл компьютерлік технологияларды қолдана отырып, орасан зор ақпарат 

ағындарын басқару және өңдеу технологиясымен байланысты қызмет 

салаларының класы. 

Ақпараттық технологиялар: 

 ақпараттық жүйелерді құруды, дамытуды және пайдалануды көздейді; 

 адам өмірінің барлық салаларында уақыт, еңбек, энергия және 

материалдық ресурстардың құнын төмендету үшін ақпараттық процесті тиімді 

ұйымдастыру мәселелерін шешуге арналған; 

 бір-бірімен өзара әрекеттеседі және көбінесе білім беру, қызмет 

көрсету, менеджмент, өнеркәсіптік өндіріс, әлеуметтік процестер және т.б 

салалардың құрамдас бөлігі болып табылады; 

 үлкен көлемдегі деректерді беруге, сақтауға және талдауға, 

заңдылықтарды анықтауға және кәсіпорын тиімділігін арттыру үшін оңтайлы 

шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді. 

Жалпы, ақпаратты өңдеудің технологиялық процесі 3.1-суретте 

келтірілген процедураларды қамтиды. 

 

 
 

3.1 сурет – Ақпаратты өңдеу процедуралары 

 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологиялардың негізгі ерекшеліктері: 

 ақпаратты компьютермен өңдеу; 

 

 
Ақпараттық 
технология 

 
Ақпаратты 

жинау және 
тіркеу 

 
Ақпаратты 

өңдеу 
 

Ақпаратты 
сақтау, іздеу 

 
Ақпаратты 

жіберу 
 

Ақпаратты 
анализ бен 

шешім қабылдау 
үшін көрсету 

 Процедуралар 
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 компьютерлік тасымалдағышта үлкен көлемдегі ақпаратты сақтау; 

 ақпаратты кез келген қашықтыққа мүмкіндігінше тезірек жіберу. 

АТ-ның басты міндеті – жаңа сападағы ақпарат алу, оның негізінде 

оңтайлы басқару шешімдері жасалады. 3.2-суретте ақпараттық 

технологиялардың жіктелуі көрсетілген. 

 

 

3.2 сурет – Ақпараттық технологиялардың жіктелуі 

 

Технологиялық процесті орталықтандыру дәрежесі бойынша АТ 

орталықтандырылған, орталықтандырылмаған және аралас технологиялар 

болып бөлінеді. 

Пәндік бағыттың типіне мыналар кіреді: ақпараттық технологиялар 

және менеджмент, банк ісі, маркетинг, инвестицияларды басқару, персоналды 

есепке алу, заңгерлік қызметтер, білім беру, әлеуметтік-мәдени, медициналық 

қызметтер және нақты кәсіби қызмет. 

Құжат айналымы және іс қағаздарын жүргізуді автоматтандыру жүйесі 

ұйымның кеңсе басқару технологияларын ақпараттарды жинау, өңдеу, сақтау 

және берудің автоматтандырылған әдістерінің бірлескен үйлесімді 

қолданылуын қамтамасыз ететін біртұтас процеске біріктіруге мүмкіндік 

береді. Қазіргі уақытта әртүрлі ұйымдар бірнеше жүйелерді осы мақсаттарға 

қолданады: 

 кескінді (суреттерді) өңдеу жүйесі; 

 таңбаларды танудың оптикалық жүйесі; 

 индекстеу, іздеу, нұсқаларды басқару және т.с.с функцияларын 

орындайтын құжат айналымы жүйесі; 

 пошта жөнелтілімдерін, маршруттауды және басқаларын қоса, 

құжаттармен ұжымдық жұмысты автоматтандыру жүйесі; 

 қосымшаның күрделі ішкі жүйелерін құруға арналған іскери 

процедураларды автоматтандыру жүйесі. 

 

 Ақпараттық технологиялар 

 

Технологиялық 
процестің 

орталықтандыру 
дәрежесі: 

Орталықтандырылғ
ан технология 

Орталықтандырыл
маған технология 

Аралас технология 

 

Тақырыптық аймақ 
типі: 

Бухгалтерлік есеп 
Сақтандыру ісі 

Банктік ісі 
Салықтық іс 

Аудит 
Басқалар 

 

Басқару есептерін 
қамту дәрежесі: 

Деректерді 
автоматтандырылған 

өңдеу 
Басқару 

функцияларын 
автоматтандыру 

Шешім қабылдауды 
қолдау 

Электронды кеңсе 
Эксперттік қолдау 

 

Іске қосылатын 
технологиялық 

операциялардың 
класы:                 

Мәтіндік редактормен 
жұмыс                

Кестелік 
процесстермен жұмыс 

ДҚБЖ жұмыс 
Графикалық 

объектілермен жұмыс: 
Мультимедиялық 

жүйелер 
Гипермәтіндік 

жүйелер 

 

Қоданушы 
интерфейсінің 

типі:                          
Пакеттік 

Диалогтық 
Желілік 

 

Желіні құру әдісі:             
Локалды 

Көп деңгейлі 
(иерархиялық)            

Таратылған 
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Бизнес-процестерді реинжинирингке арналған АТ – оның қызметінің 

маңызды көрсеткіштерін едәуір жақсарту мақсатында түбегейлі қайта қарау 

және қайта құру. Реинжиниринг жүйелері келесі қадамдарды қамтиды: 

 стратегиялық жоспарлау; 

 іскерлік архитектураның сипаттамасы; 

 бизнес-процестерді функционалды модельдеу. 

Автоматтандырылған ақпараттық технологиялармен басқару 

міндеттерін қамту дәрежесі бойынша олар компьютерлік технологияларды, 

басқару функцияларын автоматтандыруды, шешімдерді қолдау үшін 

ақпараттық технологияларды қолдану негізінде автоматтандырылған 

ақпаратты өңдеуді ажыратады. 

Бұл экономикалық және математикалық әдістерді, қолданбалы 

бағдарламалардың мамандандырылған пакеттерін және талдау жұмыстарын 

жүргізуге және болжамдарды қалыптастыруға, бизнес-жоспарларды құруға, 

зерттелетін процестерге негізделген бағалаулар мен қорытындыларды 

қолдануды қарастырады. Бұл жіктеу тобына сонымен қатар кеңсе міндеттерін 

автоматтандыру мен шешуге арналған бағдарламалық-аппараттық кешен 

ретінде электронды кеңсенің ұйымдастырылуы, сондай-ақ белгілі бір пәндік 

аймақтың сараптамалық жүйелері мен білім негіздерін пайдалануға 

негізделген сараптамалық қолдау кіреді. 

Жүзеге асырылған технологиялық операциялардың кластарына сәйкес 

АТ қолданбалы сипаттағы мәселелерді шешуге және қол жетімді қолданбалы 

бағдарламалық жасақтамаға сәйкес қарастырылады, мысалы мәтіндік және 

графикалық редакторлар, кестелік процессорлар, мәліметтер базасын басқару 

жүйелері, мультимедиа, гипермәтіндік жүйелер және т.б. 

Автоматтандырылған АТ пайдаланушы интерфейсінің типі бойынша 

экономикалық субъектіде қолданылатын автоматтандырылған ақпараттық 

технологияға сәйкес ақпаратқа, есептеуішке және бағдарламалық ресурстарға 

қол жетімділікке байланысты бөлінеді. АТ пакеті пайдаланушыға деректерді 

өңдеуге әсер ету мүмкіндігін бермейді, ал интерактивті технология басқару 

шешімдерін қабылдау үшін ақпаратты тез қабылдап, интерактивті режимде 

есептеу құралдарымен өзара әрекеттесуге мүмкіндік береді. 

Желілік автоматтандырылған АТ интерфейсі пайдаланушыға 

географиялық қашықтықтағы ақпарат пен есептеу ресурстарына қол 

жеткізудің телекоммуникациялық құралдарын ұсынады. 

Кәсіпорындардың қазіргі нарықтық жағдайда жұмыс істеуі тек 

жергілікті есептеу жүйелерін ұйымдастыруды ғана емес, сонымен қатар 

ұйымдық басқарудың АЖ-да көп деңгейлі (иерархиялық) және таратылған 

АТ-ны дамытуды талап етеді. Олардың барлығы ақпаратты беру, өңдеу, 

жинақтау, сақтау және қорғау арқылы ұйымдастырылатын технологиялық 

өзара әрекеттесуге бағытталған. 

3.2 Ақпараттық технологиялардың тиімділігін бағалау 

Жобаланған (қолданыстағы) ақпараттық технологиялардың (АТ) 
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тиімділігін бағалау нәтижеліліктің балансқа келтірілген критерийлерін таңдау 

негізінде жүзеге асырылуы керек. Бұл критерийлерге мыналар кіреді: 

1) Функционалдық критерийлер, оның мәндері берілген технологияның 

пайдаланушы талап ететін ақпараттық процестің қажетті сипаттамаларына 

жету дәрежесін сипаттайды. Мұндай сипаттамалар, мысалы келесідей болуы 

мүмкін: 

 іске асырылып жатқан ақпараттық процестің кеңістіктік-уақыттық 

сипаттамалары (деректерді беру жылдамдығы, ақпаратты сақтау үшін жады 

сыйымдылығы және т.б.); 

 ақпараттық процесті жүзеге асырудың сенімділік сипаттамалары 

(ақпаратты дұрыс беру немесе түрлендіру ықтималдығы, оның шуылға қарсы 

болу деңгейі және т.б.); 

 осы технологияны қолдану арқылы жүзеге асырылатын ақпараттық 

процестің негізгі соңғы нәтижесіне жету дәрежесін сипаттайтын параметрлер 

(сөйлеудің немесе кескінді танудың дұрыстығы, құрылған графикалық 

ақпараттың сапасы және т.б.). 

2) Ресурстар критерийлері, олардың мәндері осы АТ іске асыруға 

қажетті ресурстардың әртүрлі түрлерінің саны мен сапасын сипаттайды. 

Мұндай ресурстар келесідей болуы мүмкін: 

 материалдық ресурстар; 

 энергетикалық ресурстар; 

 кадр бөлімі; 

 уақыт ресурстары (оны ұйымдастырудың берілген технологиясымен 

ақпараттық процесті жүзеге асыруға кететін уақыт мөлшері); 

 ақпараттық ресурстар (ақпараттық процесті сәтті жүзеге асыруға 

қажетті мәліметтер мен білім құрамы). 

Кәсіпорында қолданылатын барлық ақпараттық технологиялар 

ақпараттық жүйеге (АЖ) – ақпарат жинауға, сақтауға, өңдеуге, шығаруға және 

басқару шешімдерін қабылдауға арналған, өзара байланысты ақпараттық, 

экономикалық және математикалық әдістер мен модельдер жиынтығына, 

техникалық, бағдарламалық жасақтама, технологиялық құралдар мен 

мамандарға біріктіріледі. 

Кез келген АЖ келесі принциптер негізінде құрылады: 

 масштабтылық – пайдаланушылар саны мен ақпарат көлемін көбейту 

кезінде жүйенің жұмысын сақтау; 

 ашықтық – бағдарламаның ашық интерфейсі арқасында жүйенің 

функционалдық мазмұнын кеңейту мүмкіндігі; 

 модульдік – жүйені қарапайым жұптастыру мүмкіндігімен тәуелсіз 

модульдерге бөлу. 

АЖ-ні енгізу мыналарға ықпал етеді: 

 математикалық әдістер мен интеллектуалды жүйелерді енгізу арқылы 

басқару мәселелерін шешу тиімділігін арттыру; 

 ақпараттың сенімділігін қамтамасыз ету; 
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 барлық басқару деңгейлерінің басшыларына бірыңғай ақпараттық 

қордан қажетті ақпаратты уақтылы ұсыну есебінен басқару тиімділігін 

арттыру; 

 әртүрлі басқару деңгейлерінде және әртүрлі құрылымдық 

бөлімшелерде қабылданған шешімдердің дәйектілігі; 

 басқару персоналының басқару объектісінің қазіргі жағдайы туралы 

хабардар болуына байланысты еңбек өнімділігінің өсуін қамтамасыз ету, 

өндірістік емес шығындарды азайту; 

 қағаз тасымалдағыштарды магниттік тасымалдаушылармен ауыстыру, 

бұл компьютерде ақпаратты өңдеуді ұтымды ұйымдастыруға және қағаздағы 

құжаттар көлемінің азаюына әкеледі. 

3.3 Кәсіпорынды басқарудағы ақпараттық жүйелер 

Қазіргі заманғы нарық жағдайында кәсіпорындардың табысты дамуы 

үшін мыналар қажет: 

 ұсынылатын өнімнің немесе көрсетілетін қызметтердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру; 

 ұзақ мерзімді жоспарлармен емес, сатып алушылардың немесе 

тұтынушылардың ағымдағы тапсырыстарына сәйкес өнімді шығару немесе 

қызметтерді ұсыну; 

 қиын экономикалық жағдайда жедел шешім қабылдау; 

 жеткізушілер, өндірушілер мен сатып алушылар немесе тұтынушылар 

арасындағы байланысты нығайту. 

Осы күрделі міндеттерді шешуде өнеркәсіп көшбасшыларына АТ үлкен 

көмек көрсетеді. Өндірісті басқарудың кең тараған әдістері АЖ-нің 

функционалдық құрылымын дамытуға негіз болатын басқару стандарттары 

түрінде рәсімделеді. 

Материалдық қажеттіліктерді жоспарлау (Material Requirement 

Planning – MRP) 

MRP келесі міндеттер кешенін шешуді көздейді: 

 шикізат, материалдар мен компоненттерді жеткізу кестесін 

қалыптастыру; 

 қойманы басқару; 

 айналым қаражаттарын есепке алу (материалдар қорлары). 

Материалдық қажеттіліктерді жоспарлау үшін келесі кіріс деректері 

қолданылады: 

 дайын өнімге, жартылай фабрикаттарға және қосалқы бөлшектерге 

сұраныстың маркетингтік нәтижелері; 

 қоймадағы тауарлы-материалдық құндылықтардың қорлары; 

 спецификация, яғни бұйымдардың конструктивті құрамы және дайын 

өнімнің бірлігіне шикізат, материалдар мен компоненттерді тұтынудың 

технологиялық нормалары туралы мәліметтер; 
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 материалдарды жеткізуге арналған ашық тапсырыстар, бұйымдарды 

өндіруге арналған өндірістік тапсырыстар туралы. 

MRP жүйесі материалдарды жеткізуді бақылау және талдау 

функцияларын жүзеге асыру үшін жиынтық есептерді қалыптастыруды 

қамтамасыз етеді және келесі артықшылықтарға ие: 

 материалдарды қабылдау және өнімдерді шығару (сату) уақытын 

оңтайландыру (синхрондау) мүмкіндігі; 

 қойма қоры деңгейінің төмендеуі; 

 өндірістік есеп жүргізу үшін нақты ақпараттың болуы. 

MRP жетіспеушілігі – бұл өндіріс факторларының шектеулі тізімін 

ескеруінде. Жоспарлау кезінде өндірістік ресурстардың көлемі шектеусіз 

болып саналатындықтан, MRP жүйелері қалыптасқан жоспарды орындау 

міндеттемесіне кепілдік бермейді. 

Өндірістің қуаттылықтардың қажеттілігін жоспарлау (Capacity 

Resource Planning – CRP) 

CRP әдісі өндірістік қуаттарды пайдалануды жақсартуға бағытталған. 

Жүйе ресурстардың шектеулілігі мен дайын өнімді шығару жоспарларын 

ескере отырып, жоспарлау жұмыстарын орындайды және бөлімдердің 

жүктелуін есептейді. Қуаттылықты жоспарлау кестеге енгізілген өнімнің әр 

түрі бойынша жүзеге асырылады. Жоспарлау кезінде учаскелерде өнім жасау 

бойынша технологиялық операциялардың реттілігі ескеріледі. 

Әр бөлім үшін жоспарланған жүктеме есептеледі, өндірістік қуаттың 

шектеулігі ескеріледі, олардың жоспарланған сұранысы (жүктемесі) мен қол 

жетімді қуаттылығы арасындағы барлық сәйкессіздіктер туралы хабарлама 

шығарылады. Бұл операциялар ағындарын қайта бөлу арқылы немесе төтенше 

жағдайларда өндірістік бағдарламаны өзгерту арқылы бөлімдерге жүктемені 

теңестіруге бағытталған уақытылы реттеу шараларын қабылдауға мүмкіндік 

береді. 

Сонымен қатар, CRP жүйелері аудандардың жүктелуін оңтайландыруды 

қамтамасыз етпейді, бұл интеллектуалды процедураны адамға қалдырады. 

Нәтижесінде жүктеу алаңдарының – өндірістік объектілердің нақты 

мүмкіндіктеріне сәйкес келетін өндірістік бағдарлама алынады. Бұл өндірістік 

бағдарлама MRP жүйесіндегі материалды қажеттіліктерді жоспарлау үшін 

негіз болады. 

CRP жүйелерінің жетіспеушілігі мынада: өндіріс факторларының 

шектеулі тізімі, сондай-ақ участклердің жүктелуін модельдеу және 

оңтайландыру құралдарының жетіспеушілігі ескеріледі. 

Материалдық ресурстарды жоспарлаудың тұйықталған циклі (CL 

MPR) 

Әдістің негізгі идеясы - ағымдағы жағдайды қадағалайтын кері 

байланыс орнату, жеткізілім жоспарының орындалуы мен өндіріс 

мониторингін жүргізу. MRP жүйесінен басқа CL MPR әдісі бірқатар басқару 

функцияларын автоматтандыруға мүмкіндік берді: 

 өндірісті кешенді техникалық-экономикалық жоспарлау; 
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 негізгі өндіріс кестесін құру; 

 өндірістік ресурстарға (қуаттарға) қажеттілікті жоспарлау. 

Өндірістік ресурстарды жоспарлау (Manufacturing Resource Planning – 

MRP II) 

MRP II кәсіпорынды басқарудың келесі функцияларын қолдайды: 

 бизнесті жоспарлау; 

 сату мен операцияларды жоспарлау; 

 өндірісті жоспарлау; 

 негізгі өндіріс кестесін қалыптастыру; 

 материалдарға қойылатын талаптарды жоспарлау; 

 жоспарлау қабілеттілігіне қойылатын талаптар; 

 өндіріс орындары мен материалдардың жоспарларын орындауды 

қолдау жүйесі. 

Жүйенің келесі негізгі артықшылықтары бар: 

 материалдық және өндірістік ресурстарға оңтайлы қажеттілікті 

жоспарлау мүмкіндігі; 

 материал қоймаға келген сәттен бастап тұтынушыға өнімді 

жөнелткенге дейін материалдық құндылықтардың әртүрлі түрлерінің 

қозғалысын сенімді есепке алу; 

 материалдық қорлардың тапшылығының немесе артық мөлшерінің 

алдын алу. 

MRP II жүйесінің кемшіліктеріне мыналар жатады: 

 қаржылық және персоналды басқару процестерімен интеграцияның 

болмауы; 

 бар тапсырыстарға назар аудару; 

 жобалау және құрылыс жүйелерімен әлсіз интеграция. 

Дүниежүзілік деңгейдегі өндіріс (World Class Manufacturing – WCM) 

WCM жаңа басқару әдістерін қамтиды: 

 «Дәл уақытында» жоспарлау; 

 жалпы сапаны бақылау; 

 басқару жүйесінің тиімділігін бағалау; адами ресурстарды дамыту; 

 бір реттік өндіріс; бизнес-процестерді қайта құру (BPR); 

 жұмыс процесін басқару және т.б. 

Кәсіпорын ресурстарын жоспарлау (MRP II және FRP (Finance 

Resource Planning), Enterprise Resource Planning – ERP I) 

MRP II және ERP жүйелерінің ерекшелігі басқару жүйесінің жүйелілігі 

мен функционалды тұтастығының негізгі принципі болып табылады. Мұндай 

жүйелерді әртүрлі көлемдегі кәсіпорындарды басқару үшін қолдануға болады, 

бірақ ең алдымен – белсенді бизнесті жүргізетін ірі фирмалар. 

MRP II және ERP жүйелері:  

 өнімдерді, жұмыстар мен қызметтерді өндіру мен сату шығындарын 

азайту үшін бизнес-процестерді оңтайландыруға;  
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 тауарлық-материалдық құндылықтарды жоспарлау мен басқарудың 

ең жақсы әдістерін қолдану; 

 өнімнің өзіндік құнын басқаруды қамтамасыз ету, аяқталмаған 

өндірісті азайту; өндірістік циклді қысқарту (тапсырыстар);  

 әр өндірістік қондырғының жұмысының толық есебін жүргізу; 

өндірістік жоспарларға жедел өзгерістер енгізуге; 

 тұтынушылар мен клиенттерге қызмет көрсетуді жақсарту. 

Ресурстарды басқаруды оңтайландыру (Enterprise Resource Planning –

ERP II) 

ERP II жүйелері салалар мен бизнестің жекелеген бағыттары үшін 

құрылған, ашық өзара әрекеттесу моделі басқа қосымшалармен 

интеграциялауды, көптеген стандарттар мен платформалар арасындағы өзара 

әрекеттесу протоколдарын (Java, XML, ASP тілдері, Corba, COM 

технологиялары, EDI электронды құжаттама жүйесі және т.б.) қолдауды 

қамтамасыз етеді. 

ERP II жүйелері веб-қосымшалар ретінде енгізілген электрондық 

бизнестің функционалды компоненттерін қамтиды: 

 SRM – ресурстарды сатып алу үшін жеткізушілермен қатынастарды 

басқару жүйесі (сатып алу); 

 CRM – өнімді сату мен өткізуге арналған тұтынушылармен қарым-

қатынасты басқару жүйесі (сату); 

 SCM – ресурстарды немесе өнімдерді жеткізуге арналған виртуалды 

жеткізу тізбегін басқару жүйесі; 

 ВI – аналитикалық есептер шығаруға және бизнес-процестерді 

бағалауға арналған іскерлік барлау жүйесі; 

 РLМ – өнімнің өмірлік циклін басқару жүйесі; 

 НRМ – адами ресурстарды басқару жүйесі; 

 Financials – процестің әртүрлі қатысушылары үшін қаржылық басқару 

жүйесі (қаржы директоры, менеджер, инвестор, қызметкер); 

 Моbile Business (мобильді бизнес) – бизнес қатысушыларының 

әлемдік масштабта орналасуының ашықтығын қамтамасыз ету жүйесі; 

 KM – бұл іскерлік білімді басқару жүйесі. 

MES (Manufacturing Execution System) – бұл синхрондау, үйлестіру, 

талдау және өндірісті оңтайландырудың өндірістік міндеттерін шешуге 

арналған арнайы жүйелер. 

MES жүйелерінің функциялары: 

1) RAS (Resource Allocation and Status) – күйді бақылау және 

ресурстарды бөлу. Ресурстарды басқару: жабдықтар, материалдар, персонал, 

персоналды оқыту, сонымен қатар өндірістік объектілерді бастау үшін қол 

жетімді болуы керек құжаттар сияқты басқа объектілер. 

2) ODS (Operations/Detail Scheduling) – Операциялық/Толық жоспарлау. 

Өндірістік тапсырыстарды бірізділікке, атрибуттарға, сипаттамаларға және 

нақты өнімдерге қатысты рецептерге негізделген тапсырыс беруді қамтамасыз 
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етеді. 

3) DPU (Dispatching Production Units) – диспетчерлік өндіріс. Жұмыс 

орындары, тапсырыстар, сериялар, партиялар және жұмыс тапсырыстары 

түріндегі заттар ағымын басқарады. Диспетчерлік ақпарат жұмыстың 

орындалу реті бойынша және цех алаңында оқиғалар болған кезде өзгереді. 

4) DOC (Document Control) – Құжаттарды басқару. Нұсқаулар мен 

жұмыс стандарттарын, орындау тәсілдерін, сызбаларды, стандартты 

операцияларды жүргізу процедураларын, бөлшектерді өңдеу 

бағдарламаларын, өндірістік партиялардың жазбаларын, техникалық 

өзгерістер туралы хабарламаларды, ақпаратты ауысымнан ауысымға 

ауыстыруды қоса алғанда, шығарылатын өніммен бірге жүруі керек 

құжаттардың мазмұны мен өтуін бақылайды. жоспарлау және есептік цех 

құжаттамасын жүргізу мүмкіндігі. Құжаттардың өту және өзгеру тарихын 

сақтайды. 

5) DCA (Data Collection/Acquisition) – Кәсіпорынның өндірістік 

ортасында айналатын мәліметтерді жинау және сақтау. 

6) LM (Labor Management) – Персоналды басқару. Персоналдың 

жағдайы және оларды басқару туралы қажетті уақыт шкаласында ақпарат 

береді. 

7) QM (Quality Management) – Сапа менеджменті. Өнімнің сапасын 

басқару және оператордың араласуын талап ететін проблемаларды анықтау 

үшін өндірістен өлшенетін көрсеткіштерді талдауды қамтамасыз етеді. 

8) PM (Process Management) – Өндірістік процесті басқару. Өндіріс 

процесін бақылайды және түзету шараларын қабылдау және өндіріс 

өнімділігін жақсарту үшін оператор шешімін автоматты түрде түзетеді немесе 

ұсынады. 

9) MM (Maintenance Management) – Техникалық қызмет көрсету мен 

жөндеуді басқару. Жабдықтар мен құралдарға техникалық қызмет көрсетуді 

бақылайды және басқарады. Мерзімді және профилактикалық жөндеуді, 

жағдай бойынша жөндеуді жоспарлауды қамтамасыз етеді. 

10) PTG (Product Tracking and Genealogy) – Өнімді қадағалау және 

шежіресі. Кез келген уақытта тапсырыстың күйі мен орналасқан жері туралы 

ақпарат алу мүмкіндігін ұсынады. 

11) PA (Performance Analysis) – Өнімділікті талдау. Өндірістік қызметтің 

нақты нәтижелері туралы есептерді қалыптастыруды, оларды тарихи 

деректермен және күтілетін коммерциялық нәтижемен салыстыруды 

қамтамасыз етеді. 

Дәріс 4. Менеджмент жүйелері 

Нарықтық қатаң бәсекелестік жағдайында артықшылықты клиенттерге 

тартымды және үнемі жоғары сипаттамалары бар өнімдерді немесе 

қызметтерді ұсына алатын кәсіпорындар алады. 

Сапалы менеджмент тұтынушылардың сұраныстарын қаржылық, 
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материалдық және энергетикалық ресурстарды өндіру, тасымалдау және бөлу 

кезінде минималды шығындармен қанағаттандыруды болжайды, бұл ретте 

сапа менеджменті саласындағы халықаралық тәжірибені ескере отырып, 

стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу, энергия тиімділігі, экологиялық 

қауіпсіздік және еңбек қауіпсіздігі. Әлемдік қоғамдастықта танылған басқару 

жүйелерін белсенді енгізу кәсіпорынның сапасы мен тиімділігін арттырады. 

Кәсіпорын қызметін жетілдіру басқару саласында келесі тәсілдерді 

қолдануды қажет етеді: 

 стратегиялық жоспарлау; 

 кәсіпорынды басқарудағы технологиялық тәсіл; 

 өзін-өзі бағалау; 

 клиенттің және персоналдың қанағаттануын бағалау; 

 сапа менеджменті жүйесін (ISO 9001: 2008), энергетикалық 

менеджмент жүйесін (ISO 50001: 2011), ISO 14001 стандартына негізделген 

экологиялық менеджмент жүйесін және еңбек қауіпсіздігін менеджмент 

жүйесін (OHSAS 18001) енгізу. 

4.1 Сапа менеджменті жүйесі 

Басқару жүйесінің процедуралық көрінісінің негізгі компоненті ERP 

стандарты болып табылады, ол есептеу жұмысын стандарттауға арналған 

және автоматтандырылған жүйенің бір бөлігін ғана қамтиды. ERP 

жүйелерінің басты жетіспеушілігі – бұл жоспарлау орындалады, ал орындау 

өте үлкен болса да, бір блок ішінде ғана жүзеге асырылады (мысалы, MRP II). 

Автоматтандырылған басқарудың одан әрі дамуы ХХ ғасырдың 90-

жылдарының ортасында объектінің өмірлік циклінің барлық процестер 

тізбегін ақпаратпен қамтамасыз етуге бағытталған интеграцияланған 

басқарудың жаңа идеяларының пайда болуымен байланысты. Бұл 

жетіспеушілік «Сапа менеджменті жүйесімен» өтеледі, ол ISO 9000 - ISO 9004 

стандарттарына негізделген, олар Қазақстанда ұлттық стандарт СТ РК ИСО 

9001-2009 «Сапа менеджменті жүйелері. Талаптар» деп қолданылады. 

Сапа менеджменті жүйесі (СМЖ) – бұл сапаны жалпы басқаруға қажетті 

ұйымдастырушылық құрылымның, әдістердің, процестердің және 

ресурстардың жиынтығы. Ол ұйымның қызметін үздіксіз жетілдіруге және 

ішкі және әлемдік нарықта бәсекеге қабілеттілігін арттыруға арналған. Бұл 

ұйымды басқару жүйесінің бөлігі. 

Сапа менеджменті жүйесінің негізгі компоненттері: 

1) Клиенттер мен ұйымдағы басқа мүдделі тұлғалардың өндірілетін 

өнімнің немесе көрсетілетін қызметтің сапасына деген қажеттіліктері мен 

күтулерін белгілеу. 

2) Ұйымның саясаты мен мақсаттарының болуы. 

3) Ұйымның мақсаттарына жету үшін қажетті процестерді және оларға 

жауаптыларды белгілеу және осы мақсаттарға жетудегі процестік тәсілді 

жүзеге асыру. 

4) Қажетті ресурстарды анықтау және ұйымның мақсаттарына жету 
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үшін процестерге жауаптыларды ұсыну. 

5) Сапаның негізгі көрсеткіштері негізінде әр процестің тиімділігі мен 

нәтижелілігін өлшеу әдістерін әзірлеу және қолдану. 

6) Сәйкессіздіктердің алдын алу және олардың себептерін жою үшін 

қажетті механизмдерді анықтау және осы механизмдерді СМЖ процестеріне 

енгізу. 

7) Бүкіл СМЖ-ны үнемі жетілдіріп отыру процесін әзірлеу және 

қолдану. 

СМЖ негізгі принциптері: 

1) Клиенттердің назарын аудару – ұйым тұтынушы дәл қазір қалаған 

және болашақта қалайтын нәрсені жасауы керек, тіпті егер ол оны өзі 

сезінбесе де. 

2) Басшының көшбасшылығы – ұйым әрқашан бәсекелестік ортада 

шектеулі ресурстар шеңберінде әрекет етеді, ұйымның мақсатына 

(миссиясына) жету көзқарасы мен табандылығы бар көшбасшыға байланысты. 

3) Персоналды тарту – ұйымның персоналы негізгі ресурс және 

сонымен бірге мүдделі тарап болып табылады, сондықтан көшбасшылардың 

кадрларға арқа сүйеуі сәттіліктің кепілі болып табылады. 

4) Процестік тәсіл – ұйым статикалық емес және оның элементтері – бұл 

мақсаттарға қол жеткізілетін процестер, яғни кез келген өзгерістер процестер 

арқылы қамтамасыз етіледі. 

5) Менеджменттің жүйелік тәсілі – ұйымның сыртқы және ішкі 

ортасына әсер ететін барлық факторларды ескеруді білдіреді. 

6) Үнемі жетілдіру – бұл қоршаған ортаның орын алған және күтілетін 

өзгерістеріне үнемі бейімделуді көздейтін, кейде оларды қалыптастыратын 

заманауи менеджменттің негізі. 

7) Фактілерге сүйене отырып шешім қабылдау – ұйымның жұмысының 

тұрақтылығы интуицияға ғана емес, сонымен қатар өлшеу деректерін 

пайдалану арқылы да мүмкін болатындығын еске салады. 

8) Жеткізушілердің өзара тиімді қарым-қатынасы – тұтынушыға 

бағдарлану принципімен бірге, бұл өзара тиімді ынтымақтастық негізінде 

тұрақты жеткізілім тізбектерін құруды көздейді. 

СМЖ мақсаты – тұтынушының, қызметкерлердің, меншік иелерінің 

және қоғамның қажеттіліктерін максималды түрде қанағаттандыру, компания 

процестерінің нәтижелерінің тұтынушының, ұйымның және қоғамның 

қажеттіліктеріне сәйкес келуі (айқын талаптардың да, көзделмеген 

қажеттіліктердің де сәйкес келуі) арқылы ұзақ мерзімді жетістіктерге жету. 

СМЖ міндеттері: 

 PDCA циклын (Деминг циклі) пайдалану арқылы өнім сапасын үнемі 

жақсарту және сапаны қамтамасыз ету шығындарын төмендету, оның 

құрамына: жоспарлау, әрекет ету, талдау, түзету (алынған нәтижелерді түзету 

ғана емес, сәйкессіздік себептерін жою); 

 сапа менеджменті жүйесін сертификаттау арқылы ақаулар болмаған 

кезде тұтынушылар арасында сенімділікті қалыптастыру. 
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СМЖ тактикасы мыналарды қамтиды: 

1) Ақаулар себептерінің алдын алу. 

2) Барлық қызметкерлерді сапаны жақсарту іс-шараларына тарту. 

3) Белсенді стратегиялық басқару. 

4) Профилактикалық шаралар арқылы өнім мен процестің сапасын үнемі 

жақсарту. 

5) Мәселелерді шешуде ғылыми тәсілдерді қолдану. 

6) Үнемі өзін-өзі бағалау. 

4.2 Энергетикалық менеджмент жүйесі 

Қазақстан Республикасының энергия тиімділігі және энергия үнемдеу 

саласындағы жалпы саясатына сәйкес, сондай-ақ «Энергия үнемдеу және 

энергия тиімділігін арттыру туралы» Қазақстан Республикасының 2012 

жылғы 13 қаңтардағы № 541-IV ЗРК Заңына байланысты, кәсіпорындардың 

энергия үнемдеу және энергия тұтынудың тиімділігі актуалды болып 

табылады. Осы Заң Қазақстан Республикасының отын-энергетикалық 

ресурстарын тиімді пайдалану және қоршаған ортаны қорғау мақсатында 

экономикалық және ұйымдастырушылық жағдайлар жасау мақсатында 

энергия үнемдеу саласындағы қоғамдық қатынастарды реттейді және кез-

келген кәсіпорынның қызметінің құқықтық, экономикалық және 

ұйымдастырушылық негіздерін айқындайды. 

Заң энергияны үнемдеуді қолдауға және ынталандыруға және 

компанияның экономикалық қызметінің энергия тиімділігін арттыруға 

бағытталған. 

Атап айтқанда, жылумен жабдықтаушы компаниялар үшін заңда 

мыналар қарастырылған: 

 жылу энергиясын өндіру, тасымалдау және тарату кезінде энергия 

ресурстарын тиімді және ұтымды пайдалануға; 

 пайдаланылған энергия ресурстарының есебін ұйымдастырады; 

 энергия төлқұжатын дайындай отырып, кәсіпорында міндетті түрде 

энергетикалық тексеріс жүргізуге; 

 энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бағдарламаларын әзірлеу; 

 энергетикалық қызмет көрсету бойынша келісімшарттарды әзірлеу. 

Энергия үнемдеу және энергия тиімділігі бойынша кешенді жоспар 

Тізілім жасады, оған сәйкес осы Тізілімге енгізілген барлық энергия 

тұтынушы кәсіпорындар ISO 50001: 2011 талаптарына сәйкес энергетикалық 

менеджмент жүйесін (ЭМЖ – EMS) әзірлеп, енгізуі керек. Энергетикалық 

менеджмент жүйесі жалпы басқару жүйесінің бөлігі болып табылады. 

Жылумен жабдықтау кәсіпорындары электр қуатын және отынның                  

әртүрлі түрлерін едәуір тұтынумен сипатталады, сондықтан мұндай 

кәсіпорындар қызметінің басым бағыттарының бірі энергияны үнемдеу және 

энергия тиімділігі болып табылады. 

Энергия менеджменті жүйелері кез келген түрде әр кәсіпорында бар. 

Мәселе EMS-ті нөлден бастап дамытуда емес, менеджменттің оң тәжірибесін 
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ескере отырып, қолданыстағы басқару жүйесін аяқтауда. 

Жылу беру желілері қазіргі уақытта іске асырылып жатқан, бірақ 

кездейсоқ жағдайда энергия тиімділігін арттыру үшін үлкен әлеуетке ие. 

Осыған байланысты EMS жүйесін енгізу энергияны үнемдеудің негізгі 

талаптарын жүйелеуге, энергияны тұтыну саласындағы саясат пен 

мақсаттарды нақты анықтауға, тұрақты бақылау мен өлшеу жүргізуге, 

кәсіпорында әзірленген энергия үнемдеу талаптарының орындалу дәрежесін 

бағалауға мүмкіндік береді. 

Сондықтан жүйені енгізудің мақсаты – энергияны пайдалану мен 

тұтынудағы энергия тиімділігін қоса алғанда, кәсіпорынның энергетикалық 

көрсеткіштерінің үздіксіз жақсаруына қол жеткізу үшін жүйелі тәсілді 

қамтамасыз ету. 

Кәсіпорынның энергетикалық потенциалын энергияны үнемдеу 

саласындағы заңнама талаптарына сәйкес жүзеге асырылатын дискретті 

техникалық және технологиялық шаралар арқылы да, құрамдас бөліктердің 

бірі ретінде энергияны үнемдеу шараларын жоспарлау мен жүзеге асыруды 

қамтитын ЭМЖ шеңберіндегі құзыретті жүйелік тәсіл арқылы да арттыруға 

болады. Энергияны үнемдейтін технологияларды, жабдықтар мен 

материалдарды пайдалану қол жеткізілген деңгеймен салыстырғанда отын-

энергетикалық ресурстарды пайдалану тиімділігін арттырады. 

ISO 50001 негізінде Энергия менеджменті жүйесін құру, енгізу және 

қолдау үшін кәсіпорында энергетикалық саясатты әзірлеу, енгізу және қолдау 

қажет. Бұл энергетикалық саясат ұйымның энергетикалық ресурстарын 

пайдалануды жақсартуға деген ұмтылысын көрсетуі керек. 

Жылумен жабдықтаушы компанияның энергия үнемдеу және энергия 

тиімділігі саясаты келесідей болуы керек: 

 ISO 50001: 2011 талаптарына сәйкес энергия менеджменті жүйесін 

енгізу және қолдау арқылы кәсіпорын қызметінің үздіксіз жақсаруына қол 

жеткізу; 

 энергияны пайдалану мен тұтынуға, сондай-ақ энергия тиімділігіне 

қатысты компания қабылдаған заңды және басқа талаптарды орындауға; 

 энергияны көп қажет ететін процестерде энергия шығынын азайту 

немесе оңтайландыру; 

 энергия тиімділігін ескере отырып, жабдықты таңдауды және сатып 

алуды қамтамасыз ету; 

 баламалы энергия көздеріне ауысу мүмкіндігін қарастыру; 

 жобаланған технологиялық процестер мен жабдықтардың энергия 

тиімділігін ескеру; 

 энергетикалық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және 

қабылдаған міндеттемелерді орындау үшін барлық қажетті ресурстардың 

болуын қамтамасыз ету; 

 энергетикалық менеджмент саласындағы біліктілікті, құзыреттілікті 

және жауапкершілікті арттыру; 
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 энергия менеджменті саласындағы ақпараттың, оның ішінде 

кәсіпорынның энергетикалық саясаты мен кәсіпорын қызметкерлері мен басқа 

да мүдделі тұлғалар үшін энергия тиімділігін арттыруда қол жеткізілген 

нәтижелерді қамтамасыз ету. 

Бұл жағдайда келесі мәселелер шешілуі керек: 

 ЭМЖ енгізудің негізгі тетіктерін және оны іске асырудың 

артықшылықтарын табыстың негізі ретінде нақты түсіну; 

 кәсіпорында қол жетімді ең жақсы тәжірибені қолдана отырып, басқа 

басқару жүйелерімен ЭМЖ-ны ұтымды, сауатты интеграциялау; 

 энергетикалық тиімділікті ұйымдық мәдениетке және күнделікті 

басқару практикасына интеграциялауға құрылымдық жүйелі тәсілді 

қамтамасыз ету; 

 маңызды энергия тұтынушыларды анықтау; 

 энергиямен жабдықтау және энергия тұтыну сапасын үнемі жақсарту 

жөніндегі іс-шараларды жоспарлау. 

Энергия үнемдеудің негізгі бағыттары: 

 ұлттық экономиканың қарқынды дамуына қажет энергияны өндіруді 

және тұтынуды тұрақтандыру; 

 энергияны өндіру және тұтыну режимдерін оңтайландыру, оны есепке 

алу мен бақылауды ұйымдастыру; 

 кәсіпорындардың, мекемелердің және ұйымдардың энергия 

тиімділігіне зерттеулер жүргізуді ұйымдастыру; 

 өнімнің, қолданыстағы және қайта жаңартылған қондырғылардың, 

технологиялар мен жабдықтардың энергия үнемдеуіне сараптама жүргізу; 

 жаңартылатын энергия көздерін дамыту; 

 екінші энергетикалық ресурстар мен қалдықтарды пайдалану; 

 энергия үнемдейтін жабдықтар мен өнімдерді, озық технологияларды 

енгізу бойынша жобаларды іске асыру; 

 осы бағыттағы ғылыми зерттеулер мен басқарудың жаңа әдістерін 

енгізу; 

 оларды түрлендіру, тасымалдау, сақтау және тұтыну кезінде отын-

энергетикалық ресурстардың ысыраптарын азайту; 

 жеткізілетін және тұтынылатын энергетикалық ресурстарды есепке 

алу тұрғысынан өлшеудің дәлдігін, сенімділігі мен біркелкілігін қамтамасыз 

ету; 

 энергия ресурстарын үнемдеуді қамтамасыз ететін нормалар мен 

ережелердің жаңаларын енгізу және қолданыстағыларды жетілдіру. 

EMS енгізудің артықшылықтары жылумен жабдықтаушы компания 

үшін стратегиялық маңызы бар және көптеген мүмкіндіктерді қамтиды, соның 

ішінде экономика тұрғысынан да алғанда. 

Энергияны басқару жүйесі көмектеседі: 

 энергияны пайдалануды белсенді басқару, жылу энергиясын өндіру, 

тасымалдау және бөлу шығындарын төмендету; 
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 негізгі құралдарды қолдануды қоса алғанда, адами және басқа 

ресурстарды тиімді пайдалану; 

 энергиямен жабдықтауды және энергия тұтынуды үнемі жақсарту; 

 энергия тиімділігі және экологиялық таза технологиялар бойынша 

озық тәжірибелерді бейімдеу; 

 практикалық нәтижелерді жақсарту және компания пайдасының өсуі. 

4.3 Экология менеджмент жүйесі 

1997 жылы 15 шілдеде қабылданған «Қоршаған ортаны қорғау туралы» 

Қазақстан Республикасының Заңына және Қазақстан Республикасының 

Экологиялық кодексіне сәйкес (2013 жылғы 3 шілдедегі өзгертулер мен 

толықтырулармен) қазіргі кезде қоршаған ортаны басқару осы саладағы 

маңызды басымдықтардың бірі болып табылады. 

Заң мен кодексте экономикалық және әлеуметтік дамудың маңызды 

шарты ретінде табиғи ортаны қорғауға байланысты әртүрлі салаларды 

реттеуге қатысты мәліметтер мен талаптар бар. Заң қоршаған ортаны 

қорғаудың құқықтық, экономикалық және әлеуметтік негіздерін анықтайды. 

Қоршаған ортаны қорғаудың қағидалары анықталды: экологиялық 

стандарттарды сақтау, экологиялық қауіпсіз ортаға кепілдік беру, материалды 

өндірісті көгалдандыру, ашықтық пен ғылыми сипат, бұзушылықтар үшін 

жауапкершілік. Қоршаған ортаны қорғауға байланысты талаптарды 

қанағаттандыру үшін ISO 14001 стандартына негізделген қоршаған ортаны 

басқару жүйесі жасалуы, енгізілуі және сақталуы қажет. 

Экологиялық менеджмент жүйесі – бұл экологиялық саясатты әзірлеуге, 

жүзеге асыруға, талдауға және жүргізуге қажетті ұйымдастырушылық 

құрылымды, жоспарлауды, жауапкершілікті, әдістерді, процедураларды, 

процестер мен ресурстарды қамтитын жалпы әкімшілік басқару жүйесінің 

бөлігі. Жоғарыда айтылғандарға байланысты қоршаған ортаны басқару 

жүйесін кәсіпорынның жалпы басқару жүйесіне енгізуге болады. 

Қоршаған ортаны басқару саясаты: 

 экологиялық тәуекелдер мен аспектілерді бақылау және бағалау, 

оларды төмендету бойынша тұрақты жұмыс; 

 жабдықтың сенімді, ақаусыз жұмысы арқылы қоршаған ортаға 

экологиялық жүктемені азайту; 

 озық және экологиялық таза технологияларды енгізу есебінен 

қоршаған ортаны ластайтын заттардың түзілуін азайту; 

 экологиялық қауіпсіздік мәселелеріндегі алдын алу шараларының 

басымдығы; 

 кәсіпорынның қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша ашықтық 

пен айқындығын қамтамасыз ету; 

 табиғи аумақты қоршаған ортаны қорғау саласында мемлекеттік 

органдармен және ұйымдармен, атқарушы органдармен ынтымақтастықты 

қамтамасыз ету және дамыту; 
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 кәсіпорынның заңдылықтары мен талаптарын қатаң сақтауға 

бағытталған кәсіпорын объектілерінде жұмыстарды жүзеге асыратын бөгде 

ұйымдармен үздіксіз өзара іс-қимыл. 

Экологиялық саясат кәсіпорынның қоршаған ортаны басқару жүйесінің 

шеңберіне кіретін барлық іс-шаралар, өнімдер мен қызметтердің қоршаған 

ортаға әсер етуі мүмкін екенін ескеруі керек. 

Сонымен қатар, саясат келесі аспектілерге қатысты міндеттемелерді 

қамтуы керек: 

 қолданыстағы заңнамалық ережелер мен компанияның орындауға 

міндеттеме алған өз қызметінің, өнімдерінің немесе қызметтерінің 

экологиялық аспектілеріне қатысты басқа талаптардың сақталуы; 

 ауаның, топырақтың, су объектілерінің ластануының алдын алу және 

т.б.; 

 экологиялық тиімділікті және онымен байланысты индикаторларды 

бағалау процедураларын әзірлеу арқылы үнемі жетілдіру; 

 қоршаған ортаны басқарудың кешенді процедураларын қолдану және 

тиісті жоспарлау арқылы жаңа әзірлемелердің қоршаған ортаға әсерін азайту; 

 экологиялық қауіпсіздікті ескере отырып, өнім өндіру және 

қызметтерді өндіру. 

Осылайша, табиғатты пайдалануды басқару қоршаған ортаны ластаудың 

алдын алу және азайту үшін қажетті шараларды бақылауға және белгілеуге 

бағытталған: 

 шаруашылық субъектілері өндіретін (ұсынатын) өнімнің (қызметтің) 

сапасы мен бәсекеге қабілеттілігі; 

 қоршаған ортаны қорғау деңгейі; 

 персонал мен халықтың өмірі мен денсаулығы үшін экономикалық 

қызметтің қауіпсіздігі; 

 бастапқы ресурстарды сақтау деңгейі және жалпы экономикалық 

тұрақтылықтың, соның ішінде азаматтардың қолайлы ортаға конституциялық 

құқығын, оның жай-күйі және оны өтеу шаралары туралы сенімді ақпаратты 

қоса алғанда, қоғамның тұрақты дамуының стратегиялық негіздерін жүзеге 

асыруға ықпал ететін екінші реттік ресурстарды пайдалану, денсаулықты 

немесе мүлікті жоғалтқан кездегі залал. 

ISO 14000 стандартына негізделген экологиялық менеджмент жүйесінің 

типтік ережесі әр кәсіпорында мыналар болуы керек: 

 белгілі бір экологиялық процедуралар енгізілу; 

 оларды қатаң сақтау бойынша шаралар қабылдау; 

 дайындалған құжаттар пакеті; 

 экологиялық қызметтің белгілі бір салаларына жауаптылардың 

тағайындалуы. 

4.4 Еңбек қауіпсіздігін менеджмент жүйесі 

«Қауіпті өндірістік объектілердегі өнеркәсіптік қауіпсіздік туралы» 
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Қазақстан Республикасының 2012 жылғы 3 сәуірдегі № 314-II Заңы (2012 

жылғы 10 шілдедегі өзгертулер мен толықтырулармен) және Қазақстан 

Республикасының электр станциялары мен жылу желілері жылу механикалық 

жабдықтарын пайдалану кезіндегі қауіпсіздік ережелері, ҚР 34.03.201-04 ж. 17 

шілдедегі № 10-П, жылумен жабдықтау кәсіпорындарындағы еңбекті қорғау, 

қауіпсіздік және өрт қауіпсіздігі талаптарын реттейді. 

Қазіргі уақытта көптеген ұйымдар еңбек қауіпсіздігі (ЕҚ) саласында 

сенімділікке олардың саясаты мен мақсаттарына сәйкес қауіпсіздіктің 

тәуекелдерін басқару арқылы қол жеткізуге қызығушылық таныта бастады. 

Алайда ЕҚ-ғы кездейсоқ басқару заңдық және саясаттық талаптарға сәйкес 

келе бермейді. ЕҚ тиімді болуы үшін басқару жылумен жабдықтаушы 

компанияның Біріккен басқару жүйесінің құрамына кіретін құрылымдық 

жүйенің шеңберінде жүзеге асырылуы керек. ЕҚ менеджментіне 

қолданылатын OHSAS стандарттары кәсіпорындарға ЕҚ, экологиялық, 

энергетикалық тиімділік, тиімділік және стратегиялық мақсаттарға қол 

жеткізуге көмектесетін басқарудың басқа талаптарымен интеграцияланатын 

тиімді ЕҚ менеджмент жүйесінің элементтерін ұсынуға арналған. 

Стандарттарға сәйкес, компания заң талаптарын және ЕҚ саласындағы 

тәуекелдер туралы ақпаратты ескере отырып, саясат пен міндеттерді әзірлейді 

және жүзеге асырады. 

Денсаулық және қауіпсіздік саясаты келесідей: 

 тәуекелді кейіннен бағалай отырып, қауіпті анықтау. Кәсіпорынның 

және мердігерлердің персоналы үшін қауіпті жою және тәуекелді азайту 

бойынша басқару шараларын ұсыну; 

 өндірістік қауіпсіздік, еңбекті қорғау және қоршаған орта мәселелері 

бойынша кәсіпорындағы қызметкерлерді оқытуды, біліктілігін арттыруды, 

хабардар етуді қамтамасыз ету; 

 қауіпсіздік деңгейі жоғары заманауи технологияларды енгізу; 

 өндірістік жарақаттар мен кәсіби аурулардың алдын-алу бойынша 

кешенді шараларды әзірлеу және жүзеге асыру. 

Денсаулық және қауіпсіздік саясаты көрсетілген көлемде мыналарды 

қамтамасыз етуі керек: 

 ұйымның еңбекті қорғау және қауіпсіздік қаупінің сипаты мен 

ауқымына сәйкес келуін; 

 жарақаттану мен денсаулықтың нашарлауының алдын алу, денсаулық 

сақтау саласындағы қауіпсіздік пен еңбекті басқару мен тиімділікті үнемі 

жақсарту жөніндегі міндеттемелерді қамтуын; 

 мекеме келісетін және оның еңбек қауіпсіздігінің қауіп-қатерлеріне 

қатысты кем дегенде қолданылатын заңды және басқа талаптарды орындау 

міндеттемесін қамтуын; 

 ЕҚ мақсаттарын қоюға және талдауға арналған негіз ұсыну; 

 құжатталған, іске асырылған және қолданымта болу; 
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 ЕҚ саласындағы жеке міндеттері туралы хабарлау мақсатында барлық 

персоналға хабарлау; 

 барлық мүдделі тараптарға қол жетімділігі; 

 кәсіпорын үшін ЕҚ маңыздылығын қамтамасыз ету үшін мезгіл-

мезгіл қаралып отыру. 

Жоспарлау кезеңі қауіпті анықтау, тәуекелді бағалау және бақылау 

шараларын анықтаудан тұрады. Әрі қарай, БТ саласындағы заңдық және басқа 

да талаптар белгіленеді, іске асырылады және қолдау көрсетіледі. Келесі 

қадам – мақсаттар мен бағдарламаларды анықтау, яғни. кәсіпорынның тиісті 

функциялары мен деңгейлері үшін БТ саласындағы құжатталған мақсаттарды 

белгілеу, жүзеге асыру және қолдау. Іске асыру және пайдалану ресурстардың 

қол жетімділігін қамтамасыз ету, рөлдер мен жауапкершіліктерді бөлу, БТ 

басқару жүйесінің тиімділігі туралы есеп беру. 

Тұжырымдалған еңбек қауіпсіздігі және қауіпсіздік саясаты: 

 өндірістік жарақаттардың алдын алу; 

 барлық типтегі чектердің санын көбейту; 

 жұмыс орындарының санын көбейту; 

 еңбекті қорғау және қауіпсіздік ережелерін бұзушылықтардың санын 

азайту; 

 қауіпсіздік техника бөлмелерін ұйымдастыру және жабдықтау; 

 жұмыс орындарындағы еңбек жағдайларын жақсарту; 

 қызметкерлерді сапалы және сенімді арнайы киіммен, арнайы аяқ 

киіммен, жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету; 

 еңбекті қорғау және қауіпсіздік мәселелері бойынша тиімді оқыту 

семинарларын өткізу; 

 технологиялық жабдықтың істен шығуын азайту, апаттардың алдын 

алу; 

 кәсіпорын персоналының пайдалану, қауіпсіздік, өрт қауіпсіздігі, 

өндірістік санитария мен гигиена ережелерін сақтауын бақылау, еңбек 

заңнамасы және басқа нормативтік-техникалық құжаттар; 

 тиісті сертификат алғаннан кейін еңбекті қорғау қызметтерімен 

персоналдың еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы (ЕҚ және ҚТ) 

біліктілігін арттыру жоспарын орындау; 

 еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы ережелерін бұзу бойынша 

нұсқаулықтарды уақытында орындауы; 

 еңбекті қорғау жөніндегі нұсқаулықтың жаңартылуын қамтамасыз 

ету. 

OHSAS 18001 стандартына («СТ РК OHSAS 18001-2008» қазақстандық 

аналогы «Еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғауды басқару жүйелері. 

Талаптар») негізделген еңбек қауіпсіздігін басқару жүйесін кәсіпорында 

енгізу келесілерді қамтамасыз етеді: 

 жұмыс барысында жұмысшылардың қауіпсіздігі мен денсаулығын 

қамтамасыз ету; 
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 өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету; 

 ұйым мүлкін сақтау; 

 еңбекті қорғау, өндірістік қауіпсіздік және санитарлық нормалар 

саласындағы заң талаптарын сақтау; 

 ұйымдағы апаттардың ықтималдығы мен ауырлығын төмендету; 

 заңнамада, заңға тәуелді актілерде, бұйрықтарда, нұсқаулар мен 

жоспарларда еңбекті қорғау талаптарын жүйелеу; 

 мемлекеттік төтенше жағдайлар қызметі мен қоғамдық ұйымдардың 

бақылауды күшейту қажеттілігін азайту; 

 жұмыс уақытының өндірістік емес ысыраптары салдарынан ұйымның 

өнімдері немесе қызметтері құнын төмендету; 

 барлық мүдделі тараптардың (тұтынушылар, мемлекеттік органдар, 

жеткізушілер, акционерлер, қызметкерлер) имиджін жақсарту; 

 ұйымның өндірістік мәдениетін көтеру. 

Дәріс 5. Көрсеткіштер жүйесі 

Технологияларды жетілдіру және бәсекелестіктің өсуі жағдайында 

қазіргі заманғы нарық кәсіпорындардың алдына басқарушылық шешімдердің 

сапасын, тиімділігі мен негізділігін арттырудан тұратын басқаруды тиімділігін 

арттыру міндетін қояды. Бүгінгі күні бұл міндеттер тиімділіктің негізгі 

индикаторларына (KPI) негізделген жүйелерді енгізу арқылы шешіледі, 

олардың ішіндегі ең кең тарағаны – Balanced Scorecard-BSC (Balanced 

Scorecard), ол KPI негізінде компанияның стратегиясын жедел басқару және 

бақылау деңгейіне дейін ыдырату арқылы жүзеге асыратын жүйе болып 

табылады.  

5.1 Баланстық көрсеткіштер жүйесі (BSC) 

Баланстық көрсеткіштер жүйесі (BSC) – бұл ұйымның барлық 

қаржылық және қаржылық емес аспектілерін көрсететін оңтайлы таңдалған 

негізгі индикаторлар жиынтығы бойынша оның тиімділігін өлшеуге және 

бағалауға негізделген стратегиялық басқару жүйесі. Баланстық көрсеткіштер 

жүйесі дегеніміз – кәсіпорынның миссиясын, көзқарасын және одан шығатын 

стратегияны әзірлеу әдісі, сонымен қатар кәсіпорын ішіндегі тиісті 

көзқарастарды жеткізу әдісі. Көптеген кәсіпорындарда қаржылық және 

қаржылық емес көрсеткіштерді біріктіретін тиімділікті бағалау жүйесі 

енгізілген. Бұл «балансталған» тәсілде қандай жаңалықтар бар? Неліктен 

көпшілік бұл жүйеге көшті, ал кейбіреулері клиенттермен жұмыс істеудің 

«алдыңғы шебінде» қызметін жетілдіру үшін қаржылық емес көрсеткіштерді 

қолдана бастады. 

Көрсеткіштер жүйесі координаттар жүйесінің бір түрі ретінде қызмет 

етеді, оның көмегімен индикаторлардың қалаған мәндері түрінде мақсат 

қойылады, ал іс-қимыл жоспары уақыт бойынша орналастырылған мақсатқа 

жету траекториясы болып табылады. 



 

43 

BSC басты мақсаты – индикаторлардың дамуын қамтамасыз ету және 

стратегияның орындалуын бақылау. BSC көмегімен стратегияны іске асыруды 

жоспарлау, есепке алу, бақылау және теңгерімді көрсеткіштерді талдау, 

сондай-ақ персоналды оларға жетуге ынталандыру арқылы бақыланатын 

барлық бөлімшелердің тұрақты қызметіне айналдыруға болады. 

Balanced Scorecard тұжырымдамасын 1990 жылдардың басында 

профессор Роберт Каплан бастаған Гарвард іскерлік мектебінің зерттеушілер 

тобы жасады. Каплан және оның командасы «Balanced» жүйесін баса көрсету 

үшін «Balanced Scorecard» деп атады, оны «Scorecard» көмегімен өлшеу керек. 

Тиісті индикаторлардың көмегімен теңдестірілген BSC кәсіпорынға 

қатысатын барлық адамдар мен құрылымдарды, кәсіпорынның стратегиялық 

мақсаттары оның миссиясы мен көзқарасымен қаншалықты дәл байланысты 

екендігін және оларды іс жүзінде қалай жүзеге асыруға болатындығын 

хабарлайды. 

Сондықтан көрсеткіштер барлық мүдделі тараптармен бірлесе отырып, 

кәсіпорынның барлық жұмыскерлеріне түсінікті болу үшін жасалуы керек. 

Бұл тұрғыда теңдестірілген өнімділік жүйесі – бұл басқару жүйесі, яғни. 

көрсеткіштерді қолдана отырып, стратегиялық кәсіпорынды басқару. 

Көрсеткіштердің көмегімен кәсіпорынды басқарудың шарты кез-келген 

көрсеткіштің «бар» және «болуы керек» сипаттамаларымен, «болуы керек» 

мәртебесіне жету шараларымен, осы шаралардың орындалуына 

жауапкершілікпен және жауапты адамдарды ынталандыру құралдарымен 

байланыстырылуы болып табылады. 

Бастапқыда BSC компанияның (кәсіпорынның) тиімділігін тексеру 

құралы ретінде пайда болды. Бірақ өте қысқа мерзім ішінде осы өнімді 

әзірлеушілер де, пайдаланушылар да аудиторлықтан басқа, BSC басқару 

құралы бола алатындығын түсінді. Содан кейін BSC қолданушылар бұл 

белгілі бір басқару философиясы деген қорытындыға келді. Атап айтқанда, 

BSC компанияның (кәсіпорынның) стратегиялық мақсаттарын персоналға 

дәйекті түрде жеткізу және олардың жетістіктерін бақылау механизмі болып 

табылады. 

BSC компанияның (кәсіпорынның) қайда бара жатқандығы туралы 

толық, жан-жақты көрініс ұсынатындығымен ыңғайлы. Басқаша айтқанда, осы 

жүйенің негізінде компанияны (кәсіпорынды) дамытудың кешенді көрінісін 

құруға және даму бағыттарын анықтауға болады. Негізгі көрсеткіштер – бұл 

шын мәнінде мақсаттарға қол жетімділіктің көрсеткіштері, сонымен қатар 

қолданыстағы бизнес-процестердің тиімділігі, әрбір жеке жұмысшының 

жұмысы. Бұл тұрғыда BSC тек стратегиялық қана емес, сонымен қатар жедел 

басқарудың құралы ретінде әрекет етеді. 

Эмпирикалық тәжірибені қорыту негізінде тепе-теңдік картасын 

жасаушылар алдымен төрт негізгі көзқараспен - «Қаржы», «Клиенттер», «Ішкі 

бизнес-процестер» және «Оқыту және өсу» бағыттарымен жұмыс жасауды 

ұсынды. Алайда, бұл перспективалардың негізгі жиынтығын белгілі бір 

саланың немесе кәсіпорынның ерекшеліктеріне қарай бейімдеуге болады, 
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мысалы, «Оқу және өсу» терминінің орнына «Потенциал» терминін қолдануға 

болады, өйткені бұл перспективада біз компанияның (кәсіпорынның) болашақ 

даму әлеуеті туралы айтып отырмыз. Компанияның (кәсіпорынның) 

стратегиялық мақсаттарын әзірлеу кезінде жоғарыда аталған 

перспективаларды үйлесімді түрде қарастыру мақсаттардың теңдестірілген 

жүйесін алуға мүмкіндік береді (5.1 сурет және 5.2 сурет). 

 

Көрініс пен 
стратегия

Страт 
мақсат

Инди 
катор

Мақсатт
ық мән

Страт 
іс-шар.

«Клиенттер» перспективасы
Қаржылық мақсаттарға 
жету үшін клиенттердің 
салыстырмалы 
құрылымы мен 
талаптарына қандай 
мақсаттар қоюымыз 
керек? 

Страт 
мақсат

Инди 
катор

Мақсатт
ық мән

Страт 
іс-шар.

«Қаржы» перспективасы
Біздің құрылтайшылар 
мен инвесторлардың 
қаржылық күтулеріне 
сүйене отырып, біз 
өзімізге қандай 
мақсаттар қоюымыз 
керек?

Страт 
мақсат

Инди 
катор

Мақсатт
ық мән

Страт 
іс-шар.

«Процесстер» перспективасы
Қаржы және клиенттер 
тұрғысынан мақсаттарға 
қол жеткізуді 
қамтамасыз ету үшін 
біздің процестерімізге 
қандай мақсаттар 
қоюымыз керек?

Страт 
мақсат

Инди 
катор

Мақсатт
ық мән

Страт 
іс-шар.

«Әлеует» перспективасы
Бүгінгі және 
болашақтағы талаптарға 
сай болу үшін өз 
әлеуетімізге қандай 
мақсаттар қоюымыз 
керек?

 

5.1 сурет – Балансты көрсеткіштер жүйесі 

 

Стратегия

Қаржы аспектісі
Акционерлер сіздің 

компанияңыздың жетістігі ретінде 
қандай көрсеткіштерді қабылдайды?

Клиент аспектісі

Мақсатымызға жету үшін тұтынушы 
тұрғысынан қалай қарауымыз керек?

Ішкі аспект
Біздің клиенттеріміз бен 

акционерлеріміздің үміттерін 
қанағаттандыру үшін біз қандай 
процестерде жоғары деңгейге 

жетуіміз керек?

Қаржы аспектісі
Акционерлер сіздің 

компанияңыздың жетістігі ретінде 
қандай көрсеткіштерді қабылдайды?

 

5.2 сурет – BSC стратегиясын қалыптастыру моделі 
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BSC-нің артықшылығы – бұл құралды қолданатын кәсіпорын 

нәтижесінде «координаттар жүйесін» алады және болашақта кез келген іс-

әрекеттер басқарудың кез келген деңгейіндегі стратегиямен байланысты 

болуы мүмкін. Барлық ресурстар, соның ішінде қызметкерлер, мотивация 

жүйесі арқылы, қызметтің негізгі көрсеткіштерімен тығыз байланысты, қазір 

ортақ мақсатқа бағытталған. Стратегияны басқару, бір кездері Д.Нортон мен 

Р.Каплан ұсынған тұжырымдамаға сүйене отырып, стратегияны жасауды өнер 

емес, менеджерлердің түсінікті және тұрақты жұмысына айналдыруға 

мүмкіндік береді. 

BSC стратегияны іске асыру үдерісіне әсер етуі мүмкін екенін түсіну 

тұжырымдаманың бастапқы нұсқасында көрсетілген екпіннің өзгеруіне ықпал 

етті: индикаторлардың құрылымдық тізбесінің орнына басты назар 

компанияның (кәсіпорынның) стратегиялық мақсаттарына және оларды 

ұсынуға аударылады. 

Миссия мен стратегиялық мақсаттарды әзірлеу бойынша жұмыс сізге 

кәсіпорынның әр саласының қызметіне сырттан қарауға мүмкіндік береді, әр 

саланың әлеуетін бағалауға және белгілі бір уақытқа дейін ерекше мән 

берілмеген өмірлік проблемаларды ашуға мүмкіндік береді. Бұл 

проблемаларды жүйелеу оларды жою бойынша нақты қадамдар жасауға 

мүмкіндік береді. 

Бұл жағдайда BSC дамыту келесі қадамдарды орындау арқылы жүзеге 

асырылады: 

 стратегиялық мақсаттарды нақтылау; 

 стратегиялық мақсаттарды себеп-салдар тізбегімен байланыстыру; 

 индикаторларды таңдау және олардың мақсатты мәндерін анықтау; 

 көрсеткіштердің бизнес-процестермен байланысын анықтау; 

 стратегиялық қызметті дамыту. 

Стратегия – көп қырлы ұғым. Бұл іс-қимыл жоспары, іскери 

тұжырымдама және мінез-құлық принциптері деп түсініледі. BSC негізін 

қалаушылары Дэвид Нортон мен Роберт Каплан стратегияны себеп-салдар 

туралы гипотезалар жиынтығы ретінде анықтады. Бұл өте пайдалы 

инструменталды анықтама әртүрлі деңгейдегі стратегиялық мақсаттар себеп-

салдар байланыстарымен байланысты болатын карта түрінде стратегияны 

бейнелеуге мүмкіндік береді (5.3 сурет). 

Графикалық презентациядан гөрі көрнекті және айқын болуы мүмкін? 

Бұл көзқарас стратегияны академиялық биіктіктен «төмендетуге» және оны 

«қарапайым» менеджерлер үшін жұмыс құралына айналдыруға мүмкіндік 

береді. Алайда, бұл түрлендіруді жасау – стратегияны барлығына түсінікті 

мақсаттар картасына айналдыру оңай емес. Мұндай картаны әзірлеуді 

бастамас бұрын, іс жүзінде сіздің стратегияңыз қандай екендігін тұжырымдау 

керек. 

Осындай жұмыс тәжірибесіне сүйене отырып, стратегияның барлық 

негізгі аспектілерін толық көрсететін төрт компонентті ажыратуға болады: 
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 стратегиялық нұсқаулар (миссия, құндылықтар, көзқарас) – біз мұны 

не үшін істейміз, не істеуге тырысамыз; 

 стратегиялық позициялау (нарық тұжырымдамасы) – нарықта не істеу 

керек; 

 ұйымдастырушылық тұжырымдама – кәсіпорында (кәсіпорында) нені 

өзгерту керек; 

 негізгі стратегиялық бағыт – жоспарланғанға қалай жетуге болады. 

 

Негізгі капиталдың 

табысы (ROCE)

Клиенттердің 

бейілдігі

Уақытымен жеткізу

Процесстің сапасы
Процестің уақыттық 

циклы

Персоналдың біліктілігі 

мен машығы

Персоналдың 

оқуы мен дамуы

Ішкі бизнес-

процесстер

Клиенттер

Қаржы

 

 

5.3 сурет – BSC төрт компонентінің себеп-салдарлық байланыстары 

 

Стратегиялық басқару жүйесін құру үшін кәсіпорын стратегиясын 

әртүрлі стратегиялық бағыттарды егжей-тегжейлі көрсететін нақты 

стратегиялық мақсаттарға бөлу (бұзу, құрылымдау) қажет. 

Стратегиялық мақсаттар жоспарланған нәтижелерді сипаттайды. 

Стратегиялық мақсаттарды таңдау кезінде келесі критерийлерге сүйене 

отырып, маңызды мақсаттарға назар аудару қажет: 

 мақсаттар өлшенетін болуы керек; 

 мақсатқа жетуге әсер етуіге болады; 

 мақсаттар ұйымдағы әртүрлі адамдар тобына қолайлы және ұйымның 

жалпы мақсатына сәйкес келуі керек. 

Әрбір стратегиялық мақсат үшін индикаторлар тағайындалуы керек – 

мақсатқа жету дәрежесінің көрсеткіштері. 

Стратегиялық мақсаттарға жүйелі іс-әрекеттерді орындау арқылы қол 

жеткізуге болмайтын жағдайларда (кәсіпорынның бизнес-процестері 

шеңберінде) тиісті стратегиялық шараларды жүзеге асыру арқылы 

стратегиялық мақсаттарға қол жеткізіледі. «Стратегиялық іс-шаралар» – бұл 

стратегиялық мақсаттарға жету үшін іске асырылатын барлық іс-шаралардың, 

жобалардың, бағдарламалар мен бастамалардың жалпы мағынасы (мысалы, 
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қызметкерлерді оқыту, өрт қауіпсіздігі шаралары және т.б.). 

5.2 Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері 

Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері (KPI) – бұл кез-келген бизнестің 

негізгі мақсаттарына жету үшін пайдаланылатын жүйе, мысалы 

тұтынушыларды (клиенттерді) тарту және ұстап қалу, қызметкерлердің 

кәсібилігін арттыру, кірістерді көбейту және шығындарды азайту. 

Адамзат басқарудың әмбебап әдісін үнемі іздестіруде болғандықтан, 

KPI жүйесі балансты көрсеткіштер картасы (BSC) пайда болғаннан кейін одан 

әрі дами бастады. 

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін келесідей түсіндіруге болады: 

 ұйымның мақсатына жетуді сипаттайтын негізгі көрсеткіштер 

жиынтығы; 

 ұзақтығы таңдалған стратегиялық шекке сәйкес келетін, ал бір жүру 

уақыты индикаторлар бойынша белгілі бір мақсаттық мәндерге жетуге сәйкес 

келетін бәсекелестердің көп ойыншы ойынына орналастырылған фигуралар; 

 жұмыс берушілер өз қызметкерлерін бағалайтын көрсеткіштер 

жүйесі. 

 компанияның мақсаттарына қатысты қызметтің сандық немесе 

сапалық өзгеруін бағалайтын қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштер 

жүйесі. 

KPI жүйесін құрудың мақсаты – компанияның басшылығы жұмыстың 

қаншалықты тиімді орындалғанын анықтай алатын және критерийлер мен 

бағалау құралдарын өздері мен қызметкерлері үшін мүмкіндігінше ашық етіп 

көрсете алатын көрсеткіштерді нақты анықтау. 

KPI жүйесі көмекші және құрал ретінде қызмет етеді: 

 KPI негізінде қызметкерлерді ынталандыру жүйесін (ақшалай немесе 

басқа ынталандыру) анықтау; 

 қызметкердің потенциалын немесе мансаптық өсуін, кадрлық 

резервтің қалыптасуын, жұмысшының оқуы немесе дамуына қажеттіліктерін 

анықтау үшін оның қызметін бағалау жүйесін құру; 

 KPI, элементтерді және Balanced Scorecard (BSC) картасын жасау 

стратегиясының идеологиясын қолдана отырып, іскерлік тиімділікті басқару 

жүйесін құру; 

 кәсіпорынды жүйелеу. 

Қызметкерлердің жұмысын тиімділіктің негізгі индикаторлары 

бойынша бағалау күн өткен сайын өзекті бола түсуде, алайда оларды 

пайдалану кезінде ұйым персонал қызметінің барлық нәтижелерін қамти 

алатын және өлшейтін көрсеткіштерді бөліп көрсетуі керек. 

Тиімділіктің негізгі көрсеткіштері жүйесін қалыптастырудағы негізгі 

мәселе – индикаторларды таңдау. KPI жүйесін әзірлеу кезінде келесі 

принциптерді қолдану ұсынылады: 

1) Концентрация. Көрсеткіштер неғұрлым аз болса, соғұрлым жақсы 

болады. Бірнеше негізгі көрсеткіштерді өлшеуге шоғырландыру қажет. Қанша 
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KPI болуы керек? Белгілі бір қызметкер үшін көрсеткіштер саны бестен 

аспауы керек. Осы көрсеткіштердің кейбіреулері әлі де ыдырауы мүмкін. 

Мысалы, пайданың өзгеруі әртүрлі факторларға байланысты болуы мүмкін: 

тұтыну мөлшерлемесінің ауытқуы үшін техникалық қызметтер, өндіріс 

көлемдері үшін өндіріс бөлімшелері, ал ассортимент үшін сату қызметтері 

жауап береді. Осылайша, әр басшы өз жауапкершілігін бағалай алады және 

ұйымның жалпы нәтижелеріне қосқан үлесін көре алады. 

2) Стратегияға назар аудару. Бағалау критерийлері ұзақ мерзімді 

табысты қалыптастыру үшін қажетті факторлармен байланыстырылуы керек, 

яғни. негізгі бизнес қолғалтқыштарымен. Мақсаттан бастап қызметкердің KPI-

ге дейінгі барлық жұмыс тізбекке тізілген болса, KPI-мен жұмыс істеу 

әлдеқайда оңай (5.4 сурет), ал жұмыстың мақсаты нақты болуы керек және 

тізбек элементтері арасында кері байланыс болуы керек. 

Мақсат Ұйым KPI Бөлім KPI Қызметші KPI

 

5.4 сурет – KPI-де сарқырама әдісінің сұлбасы 

 

Демек, әр қызметкердің KPI ұйымның мақсаттары мен жұмыс 

бағытынан туындайды, сондықтан жүйені жоғарыдан төменге қарай 

(каскадты) құрастырған дұрыс. 

3) Интерактивтілік. Бағалау критерийлері үш өлшемде де сурет ұсыну 

үшін өткен, қазіргі және болашақ оқиғаларға негізделуі керек. 

4) Қызығушылықтарға назар аудару. Тиімділікті бағалау критерийлерін 

әзірлеудің негізі клиенттердің, акционерлердің және басқа да мүдделі 

тараптардың мүдделері болуы керек. 

5) Әмбебап қамту. KPI жүйесі – бұл көп деңгейлі жүйе: ең төменгі 

деңгей әр қызметкердің нәтижелік көрсеткіштерін, одан кейін кәсіпорын 

бөлімшелерінің – департаменттердің, кеңселердің, бөлімдердің және ең 

соңында, ең жоғары деңгейдің – осы ұйымның көрсеткіштері бар деңгейлерді 

білдіреді. Кейде кәсіпорынды басқарудың технологиялық тәсілін қолдана 

отырып, барлық бизнес-процестерді қамтитын KPI жүйесін құруға болады. 

Сонымен бірге негізгі көрсеткіштердің келесі түрлері ажыратылады: 

1) Нәтиженің KPI – қанша өнім немесе қызмет өндірілді және нәтиже 

қандай. 

2) Шығындардың KPI – қанша ресурстар жұмсалды. 

3) Жұмыс істеу KPI – бизнес-процестердің көрсеткіштері (процестің 

оны іске асырудың қажетті алгоритміне сәйкестігін бағалауға мүмкіндік 

береді). 

4) Өнімділік KPI – алынған нәтиже мен оны алуға кеткен уақыт 

арасындағы байланысты сипаттайтын туынды көрсеткіштер. 
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5) Тиімділік KPI (тиімділік көрсеткіштері) – бұл нәтиженің ресурстар 

құнына қатынасын сипаттайтын индикаторлар. 

6) Жалпылау. Өнімділіктің сенімді жиынтық өлшемін қамтамасыз ету 

үшін көптеген көрсеткіштерді бір индекске топтастыруға болады. 

7) Икемділік. Бағалау критерийлері сыртқы ортадағы және ұйымның 

стратегиясындағы өзгерістерге сәйкес өзгертілуі немесе түзетілуі керек. 

8) Шындыққа бағдарлану. Бағалау критерийлері кездейсоқ таңдалған 

сандар емес, байыпты зерттеулерге негізделген мақсаттарды (немесе 

эталондарды) белгілеуі керек. Сондықтан ұйымдағы барлық қолданыстағы 

KPI келесідей болуы керек: 

 нақты; 

 өлшенетін; 

 қол жетімді; 

 уақытпен көрсетілген. 

Көрсеткіштер жүйесінің мәні деректерді «санау-салыстыру-ұмыту» 

негізінде бақылауға жатпайды. Ең бастысы, бұл бизнесті тұтастай немесе жеке 

бизнес-процестерді дамыту заңдылықтарын анықтауға мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, KPI қысқа және ұзақ мерзімді бюджеттеу кезінде 

қолданылады. Ақыр соңында, бюджет өзінің мәні бойынша компанияны 

алдын-ала белгіленген стратегиялық және тактикалық мақсаттарды орындауға 

жетелейтін қаржылық көрсеткіштердің жиынтығы болып табылады. 

KPI жүйесін енгізу процесі сонымен қатар жүйенің жұмыс істеу 

процесін қарапайым, оңай және нақты сипаттауы керек формализацияны 

қамтиды. Ол үшін құжаттама әзірлену керек және оған мыналар кіреді: KPI 

туралы ережелер, есептеу әдістемесі және KPI іске асыру карталары                 

(5.1 кесте). 

 

5.1 кесте – Кәсіпорындағы KPI жүйесінің жұмысын реттейтін құжаттар 
Құжат Сипаттамасы 

KPI туралы 

ереже 

KPI жүйесін қолданудың мақсатын, міндеттерін және бағыттарын 

анықтайды; 

KPI жүйесін қалыптастыру принциптері; 

KPI мәндерін құру, қолдану және есептеу құрамы, процедуралары; 

KPI-ді енгізу туралы есептерді құру құрамы, форматтары мен тәртібі. 

KPI 

есептеу 

әдістемесі 

Индикатордың атын және оның мақсатын, бағалау аспектісін, есептеу 

алгоритмін, рұқсат етілген ауытқулар диапазонын, индикаторды есептеуге 

арналған мәліметтер көздерін, бірліктерді анықтайды 

KPI енгізу 

картасы 

Көрсеткіштердің құрамы мен мәндері жазылады, оған сәйкес бас / 

қондырғының жұмысы бағаланады 

 

Тиімділік көрсеткіштері жүйесін енгізу нәтижесі – бұл бизнес-

процестердің тиімділігін бағалау жүйесі. Дұрыс жұмыс істейтін жүйе 

менеджментті мақсатқа жетуге әсер ететін факторларды анықтауға және 

бизнес-процестерге түзетулер енгізуге уақытында шешім қабылдауға 

мүмкіндік беретін қажетті ақпаратты ұсынады. 
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Дәріс 6 Автоматтандырылған басқару жүйелері (АБЖ) 

6.1 Басқарудың жалпы мәселелері 

АБЖ – басқару персоналының мүмкіндіктері, заманауи ақпараттық 

технологиялар, оңтайлы басқарудың математикалық әдістері қолданылатын 

күрделі басқару жүйесі. 

Бұл жүйелердің басқару бөлігі – адамдар (басқару персоналы) мен 

компьютерлер жиынтығы. Олардың арасындағы әртүрлі басқару 

функцияларын ұтымды бөлу негізінде олар екеуінің де мүмкіндіктерін тиімді 

пайдалануға, тұтастай алғанда басқару бөлігінің тиімді әсеріне қол жеткізуге 

ұмтылады. Егер автоматты басқару немесе реттеу жүйелерінде барлық 

басқару функциялары арнайы техникалық құрылғыларды (реттеушілерді) 

пайдаланатын адамның тікелей қатысуынсыз жүзеге асырылса, ал дәстүрлі 

өндірістік немесе әкімшілік (ұйымдастырушылық) басқару жүйелерінде олар 

персоналға жүктелген болса, онда басқару міндеттерін персонал мен 

техникалық құрылғылар бірлесіп шешеді (ЭЕМ) – автоматтандырылған 

жүйелердің алғашқы сипаттамасы. 

Жүйенің басқару бөлігінің мұндай құрылысы технологиялық процесті, 

қондырғының жекелеген параметрлерін басқаруды автоматтандырудан, тіпті 

бір қондырғыдағы бірқатар технологиялық параметрлерді басқарудан 

әлдеқайда күрделі объектілерді – өндірістік кешендерді, өндірістік 

аймақтарды, кәсіпорындарды және т.б. басқаруға көшумен байланысты. 

Басқару бөлігінің мұндай құрылымы қондырғылардың технологиялық 

режимдерінің берілген параметрлерін тұрақтандырудың салыстырмалы 

қарапайым мәселелерін шешуден немесе өндірістік кешендердің жұмысының 

рұқсат етілген жоспарларын іздеуден қондырғылардың, өндірістік 

кешендердің және күрделі әлеуметтік-экономикалық жүйелердің жұмысын 

оңтайландырудың анағұрлым күрделі мәселелерін шешуге ауысумен 

байланысты. 

6.2 АБЖ-дегі компьютер функциялары 

1) Қарапайым жағдайда компьютер тек ақпаратты жинауды, 

жинақтауды және алғашқы өңдеуді ұйымдастыруға арналған. Ақпарат 

өңделеді және қабылдау персоналына (оператор, диспетчер және т.б.) 

ыңғайлы түрде ұсынылады. Осы ақпарат негізінде персонал өндірісті басқару 

бойынша шешімдер қабылдайды және жүзеге асырады. Оператордың 

шешімдері компьютердің қатысуынсыз жүзеге асырылады, дегенмен кейбір 

жағдайларда компьютер персонал әзірлеген басқару командаларын жинақтау 

және осы командаларды тікелей жұмыс орындарына жіберу құралы ретінде 

қолданылады. Автоматтандырылған басқару жүйелерінде компьютерді 

қолданудың бұл режимі ақпараттық және есептеу деп аталады. 

2) Есептеу машиналарын басқару үшін ұсыныстар (кеңестер) дайындау 

жүйелерінде пайдалануға болады. Бұл жағдайда компьютерлер ақпараттық 

функцияларды орындаумен қатар, жоспарлау мен басқарудың әртүрлі 
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мәселелерін шешеді және персоналға ұсынылған шешімдерді ұсынады. 

Қызметкерлер сонымен қатар оларды бағалау үшін де, міндетті орындау үшін 

де өздерінің басқару шешімдерін енгізуге мүмкіндік алады. Компьютерді 

АБЖ-да қолданудың мұндай режимін басқарушы деп атайды. 

3) Қазіргі кезде АБЖ-де ЭЕМ-ді қолданудың тән ерекшелігі – басқару 

есептерін ғылыми негізде шешу. АБЖ-нің басқару бөлігінде қазіргі заманғы 

компьютерлердің кең қолданылуы тек қана рұқсат етілетін ғана емес, сонымен 

қатар белгілі бір мағынада ең жақсысын басқаруды іздеуге, дайындауға және 

ұсынуға мүмкіндік береді. Біз оларды оңтайлы деп атаймыз. Компьютерді 

қолдана отырып, біз мұндай оңтайлы бақылауды қатаң түрде, 

формалдандырылған (математикалық) әдістерді іздеуге мүмкіндік аламыз. 

АБЖ-дағы ғылыми басқарудың негізгі элементтері ретінде біз 

мыналарды атап өтеміз: 

 күрделі, өзара байланысты құбылыстарды көпжақты қарастыруға 

негізделген объектіні және бақылау міндеттерін жүйелік талдау; 

 жүйенің тиімділігін бағалаудың кейбір критерийлері бойынша 

басқару мәселесін оңтайландыру мәселесі ретінде қою; 

 жалпы бақылау мәселесін және жүйенің құрылымын жалпы жоғары 

өлшемді есептің бірқатар өзара байланысты жергілікті және үйлестіруші 

мәселелеріне жеткілікті түрде ыдыратумен (декомпозициялау) шешуге 

арналған құрылым құру; 

 мінез-құлықты болжау және оңтайлы басқару элементтерін таңдау 

үшін басқару объектісінің экономикалық-математикалық модельдерін 

қолдану. 

Автоматтандырылған басқару жүйелерін құру үшін кемінде 3 топ 

міндеттерін шешу қажет: 

1) осы жүйенің жұмыс істеу механизмінің, оны басқару критерийлері 

мен әдістерінің сипаттамасы; 

2) ақпаратты қабылдау, беру және өңдеу үшін техникалық құрылымды 

және техникалық құралдарды жобалау; 

3) басқаруды автоматтандыру жағдайында өндірісті ұйымдастыру. 

Қазіргі заманғы АБЖ-ны жасау кезінде келесі кезеңдерді ажыратуға 

болады: 

 объектіні зерттеу және сипаттау, басқару мәселесін тұжырымдау; 

 жүйенің алгоритмдік және функционалдық құрылымдарының синтезі; 

 ақпараттық-техникалық құрылымдарды құру; 

 бағдарламалық жасақтаманы (модельдер, алгоритмдер, 

бағдарламалар) дайындау; 

 жүйені тұтастай синтездеу (оның жүйелік спецификациясы). 

6.3 ТП АБЖ және ӨАБЖ салыстырмалы талдауы 

Өндірісті және технологиялық процестерді (ТП) басқару бірқатар 

айырмашылықтарға ие: 

1) Өндірісті адамдар басқарады, басқару процесінде олар адамдарға әсер 
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етеді. Технологиялық процесті адамдар да басқарады, бірақ олар «заттарға» - 

өндіріс құралдары мен еңбек объектілеріне әсер етеді. Қазіргі өндірістегі 

еңбек құралдары – бұл машина, адам машинаның жұмысы туралы – оның 

жағдайы, шикізаттың, материалдардың және дайын өнімнің қол жетімділігі 

мен сапасы туралы мәліметтерді алады, оларды жоспарлы және нормативті 

мәліметтермен салыстырады, шешім қабылдайды және оны жұмыс режимін 

өзгерте отырып, оны машинаға береді. «Адам-машина» жүйесінде адам 

басқару субъектісі болып табылады; машина басқару объектісі болып 

табылады. 

2) ТП басқарудағы еңбек өнімі – бұл өндіріс немесе қызмет өнімі. 

Өндірісті басқарудағы еңбек өнімі ақпарат болып табылады. 

3) ТП-ны басқару кезінде өндірісті басқарудағыдай адамдарды емес, 

өндіріс процесінің құрамдас бөліктері, технологиялық процестің жеке 

технологиялық операциялары үйлестіріледі. Бұл үшінші айырмашылық. 

4) Басқару циклдік түрде жүзеге асырылады, циклдардың ұзақтығы 

басқару деңгейіне байланысты. ТП басқаруда ең қысқа циклдар қолданылады. 

Өндірісті басқарудың ең қысқа циклында TП басқару циклінің бірнешеуі 

болады. 

5) Тек TП басқаруында автоматты тұйықталған жүйелерді жасауға 

болады. Басқа деңгейлерде басқаруды адамдар жүзеге асырады, ал автоматты 

басқару мүмкін емес. 

 

6.1кесте  – ТП және өндірісті басқарудың салыстырмалы талдауы 
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кейінгі 

ТП 

басқару 
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ды 

басқару 
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лық 

процесс, 

жабдықтар 

Материал-

дық 
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лық, 

жартылай 

ақыл-ой 

Ақыл-ой, 
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физикалық 

Қысқа Бар 

Өндірісті 

басқару 

Адамдар

ды 

басқару 

Өндірісті, 

немесе 

оның бір 

бөлігін 
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Ақпарат 

Ақыл-ой, 
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физикалық 

Негізінен 

ақыл-ой  
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6) Автоматтандырылған процестерді басқару жүйесінде басқарудың 

негізгі объектісі технологиялық процесс, жабдықтар, автоматтандырылған 

процестерді басқару жүйесінде – салалардың, өндірістің немесе оның 

бөліктерінің үйлесімі болып табылады. 
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Өндірісті (кәсіпорынды) басқаруды автоматтандыру заманауи әдістер 

мен құралдарды есепке алуға, талдауға, жоспарлауға және басқарушылық 

шешімдер қабылдау үшін автоматты түрде өңдеу құралдарын қолдануға 

негізделген. Автоматты басқару жүйелерінде барлық басқару функциялары 

реттеушілердің көмегімен адамның тікелей қатысуынсыз жүзеге асырылады; 

басқарудың автоматтандырылған жүйесінде және процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесінде басқару шешімдерін персонал мен 

автоматиканың техникалық құралдары (АТҚ) (ЭЕМ қоса) бірлесіп 

орындайды. 
 

 

  

 
 

 

TБО – өдіріс құралдары, материалдық қызметтер өндірісінде қолданылатын технологиялық 

процестер; АТК - автоматтандырылған технологиялық кешен; АӨК – автоматтандырылған 

өндіріс кешені. 

6.1 сурет 

 

АБЖ функциялары: бақылау, есепке алу, талдау, жоспарлау. 

Жалпы техникалық-экономикалық тиімділікті арттыру мақсатында 

жүзеге асырылатын бірнеше технологиялық басқару жүйелерін және 

автоматтандырылған басқару жүйесін біріктіру иерархиялық принцип 

бойынша құрылған интеграцияланған автоматтандырылған басқару 

жүйелерінің пайда болуына әкеледі. 
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Жоғарғы сатысында салалық АБЖ (САБЖ) орналасқан, онымен 

кәсіпорындағы автоматтандырылған басқару жүйелері, цехтар мен 

учаскелердегі АБЖ байланысты, ал төменгі сатыда ТП АБЖ орналасқан. 

 

 
 

6.2 сурет 

 

6.4 Біріктірілген АБЖ-дағы ТП АБЖ мен ӨАБЖ өзара 

әрекеттесуінің функционалдық құрылымы 

ТПАБЖ мен ӨАБЖ арасындағы өзара әрекеттесудің функционалдық 

құрылымын қарастырайық (6.3 сурет). 

ТПАБЖ барлық элементтерінің функциялары. 

1) TБО – технологиялық параметрлер X = (X1, X2, ..., Xm) жиынтығы 

түріндегі ақпарат көзі және Y = (Y1, Y2, ..., Yn) реттеу әрекеттері түріндегі 

ақпарат тұтынушысы. TБО бүкіл технологиялық тізбек, оның жеке тораптары 

немесе тораптары бола алады. 

А – ақпарат; т – тапсырма (басқару); Е – есеп; ҚБ – қолмен басқару; ЖР 

– жергілікті реттеу; ТЦБ – тікелей цифрлық басқару. 

2) Датчиктер (алғашқы өлшеу түрлендіргіштері, сезгіш элементтер) – 

АБЖ-де ақпарат алу құралдары. 

3) Түрлендіргіштер – бұл процесті басқару жүйесіне ақпаратты 

түрлендіру және беру құралы. 
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4) ЕА (екінші аспаптар) және AР – олар бірге жергілікті реттеу 

құралдарын құрайды. ЕА-лар оперативті персонал үшін визуалды ақпарат көзі 

ретінде қызмет етеді. 

 

 

6.3 сурет 

 

5) ОM+РO – бұл ТБО-ға реттеуші әсерді жүзеге асыру құралы. 

6) ЕТҚ – есептеу техникасы құралдары, есептеу үшін және процестерді 

басқару жүйесінің функцияларын жүзеге асыруға арналған 

мамандандырылған компьютер. 

7) Оперативті персонал – технологтар, автоматика мамандары, 

компьютер операторлары, бағдарламашылар, электроника инженерлері – 

процестің жедел басқарылуына тікелей жауапты. 

8) Байланыс қондырғысы – телефон, теледидар, компьютер, жоғары 

деңгейлі АБЖ-мен ТПАБЖ-ның ұйымдастырушылық байланысының құралы. 

9) ӨАБЖ – өндірісті (кәсіпорынды) басқарудың автоматтандырылған 
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жүйесі. Ол келесі функцияларды орындайды: маркетинг, кесте құру, 

шикізатпен қамтамасыз ету, дайын өнімді сату, қаржыландыру және т.б. 

Зауыттың АБЖ-нің басқару объектісі болып негізгі өндіріс процесін 

сөзсіз сүйемелдейтін тауарлық өнімді және өндірістің барлық әкімшілік-

шаруашылық қызметін тікелей өндірудің еңбек процесі болып табылады. 

Қазіргі заманғы өндірістер шоғырлануының жоғары деңгейімен 

сипатталады: кәсіпорындардың кеңеюі және олардың өнеркәсібінің барлық 

өнімінің негізгі бөлігін салыстырмалы түрде кіші зауыттардың саны 

шығарады. Өндірісті шоғырландыруға деген ұмтылыс ірі кәсіпорындардың 

экономикалық көрсеткіштеріне байланысты. 

Өндірістің 1% -ға өсуімен өнімнің өзіндік құны 0,05% төмендейді. 

Алайда, жоғары концентрацияланған, ауқымды өндірістің барлық 

мүмкіндіктерін толық пайдалану басқару қиындықтарының артуымен 

шектеледі. Өнімдердің үлкен ассортименті мен көлемі, ТП-ның көптігі мен 

әртүрлілігі, олардың қондырғылары мен режимдері, ауытқулардың жоғары 

деңгейі – мұның бәрі кәсіпорынды басқару жүйесін ұйымдастырудың жоғары 

деңгейін қажет етеді, яғни шұғыл түрде көптеген негізделген шешімдер 

қабылдау мүмкіндігі, олардың әрқайсысы әртүрлі ақпараттарды талдауға, 

едәуір бірліктер үшін жұмыс режимдерінің мүмкін болатын көптеген 

нұсқаларын болжауға және бағалауға негізделген. 

6.5 ТПАБЖ жұмыс режимі, БАБЖ-де ақпарат ағындары 

APCS жұмыс режимдері: 

1) автоматтандырылған; 

2) автоматты. 

Автоматтандырылған режимдерді бөлуге болады: 

1) Оперативті персонал (ОП) процесті басқаратын реттеуші органдарға 

(РО) тікелей әсер еткен кезде қолмен басқару режимі (ҚБ). 

Бұл режим процесті басқарудың кез келген жүйесінде міндетті түрде 

қамтамасыз етіледі және автоматика жабдықтарының техникалық ақаулары 

кезінде және процесті басқару жүйесінің функциясын орындау кезінде, 

жабдықты іске қосу және тоқтату кезінде қолданылады. 

 

 
 

6.4 сурет 

 

2) Қашықтан басқару режимі. 

Ақпараттық функцияларды орындайтын ЕТҚ бар ТПАБЖ. ТПАБЖ 

типіне оператор жұмыс істейтін орталық басқару пультімен біріктірілген 

автоматты басқарудың, реттеудің жергілікті жүйелері кіреді. Технологиялық 

нұсқаулыққа сәйкес оператор жеке жетектерді қашықтықтан басқаруды 
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жүзеге асырады немесе жергілікті басқару жүйелеріндегі реттеушілерге 

арналған тапсырмаларды өзгертеді. ЕТҚ орталықтандырылған басқарудың 

ақпараттық функцияларын, кейбір күрделі көрсеткіштерді есептеуді, сондай-

ақ жабдықтың жұмысы мен күйін бақылауды орындайды. ЕТҚ операторға 

процесті басқару кезінде қолданатын қосымша ақпаратты береді. 

 

 
6.5 сурет 

 

3) «Кеңес беру» режимі – ақпараттық функцияларды орындаудан басқа, 

ЕТҚ өзі басқару мәселесін шешеді, т.а. бақылау әрекеттерін есептейді және 

операциялық персоналға ұсыныстар – «кеңестер» береді. Қызметкерлер бұл 

кеңестерді талдайды, қажет болған жағдайда кез-келген өзгертулер енгізеді 

және автоматты реттеушіге басқару тақтасынан тапсырмаларды қолмен 

береді. 

«Кеңес беру» режимін іске асырған кезде ТПАБЖ-ке кеңес беру түрі 

пайда болады. 

 
6.6 сурет 

 

4) «Диалог» режимі – ОП компьютерді белсенді қолдана отырып, 

технологиялық процесті оңтайландыруды жүргізеді. Осы мақсатта ЕТҚ мен 

басқару персоналы арасында мәліметтер алмасуға арналған арнайы 

интерактивті (диалогтық) бағдарлама жасалады. 

Диалогы ТПАБЖ осы графикте сипатталған. 

 
 

6.7-сурет 
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ТПАБЖ-нің автоматты жұмыс режимдері: 

1) Супервизорық басқару режимі (жанама). 

ЕТҚ оңтайлы басқару мәселесін шешкенде және автоматты орнату 

нүктелері арқылы жергілікті реттеушілердің алдына міндеттер қойылады. 

Орталық басқару құрылғысының функцияларын орындайтын ЕТҚ бар ТП 

АБЖ. 

 
 

6.8 сурет 

 

2) Тікелей цифлік басқару режимі (ТЦБ) – ЕТҚ оңтайландыру мәселесін 

шешеді және көпарналы цифрлық контроллер функциясын алады. 

 

  
 

6.9 сурет 

 

Бұл режимде ТҚК, оның ішінде ЕА мен АР сияқты элементі, олармен 

бірге жоғарыда аталған үлкен щиттік бөлмелері де жоғалады. 

Іс жүзінде процесті басқару жүйесінің кең таралған жұмыс режимі – 

«кеңес беру» режимі. Процесті басқару жүйесінде белгілі бір уақытта барлық 

режимдерді әр түрлі жергілікті басқару каналдары арқылы бір уақытта жүзеге 

асыруға болады. 

Дәріс 7 Кәсіпорынның интеграцияланған АБЖ-ның 

ұйымдастырушылық құрылымы 

7.1 Басқаруды автоматтандыру деңгейлері 

Басқаруды автоматтандыру деңгейлері әдетте қабылданған басқару 

деңгейлерімен сәйкес келеді. 

Бірқатар өндірістік салалардағы кәсіпорында автоматтандырылған 

басқарудың жалпы 3 деңгейі бар: 

 технологиялық процесті басқаруды автоматтандыру; 

 өндірістік деңгейде басқаруды автоматтандыру; 
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 кәсіпорын деңгейінде басқаруды автоматтандыру. 

 
Автоматтан

дыру 

кезеңдері 

Кәсіпорынның құрылымының  элементтері 
Автоматтандыру 

құралдары  
 

Жоғарғы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Өндірісті 

басқару  

Ортаңғы 

Төменгі ТП басқару 

 

7.1 сурет – Өнеркәсіптік кәсіпорынды автоматтандырудың блок-сұлбасы 

 

ЖӨБ – ақпаратты жинау, алғашқы өңдеу және беру жүйелері. 

1) Төменгі сатыда техникалық мәселелер шешіледі: 

 технологиялық режимдерді сақтау; 

 жабдықты пайдалану ережелерін сақтау; 

 қауіпсіздік ережелерін сақтау. 

Осы кезеңде автоматика негізінен қондырғылардың берілген жұмыс 

жағдайында тұрақты немесе оңтайлы параметрлерді тұрақтандыруды 

қамтамасыз етеді. 

Ол үшін олар: параметрлерді тұрақтандыру мен реттеудің жергілікті 

жүйелерін, іздеу автоматтикасын, компьютерлік техниканың кейбір 

элементтерін, автоматты сигнал беруді, блоктауды, тіркеуді және т.б. 

қолданады. 

2) Орташа сатыда цехтар мен қондырғылар арасындағы жүктемелердің 

экономикалық негізделген бөлінуі, технологиялық процестің оңтайлы режимі 

анықталады, сонымен қатар АБЖ төменгі сатысының командалары құрылады 

және беріледі. 

Ол үшін өндіріс қызметін талдау және төменгі сатыдағы басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі үшін тапсырмалар әзірлеу үшін 
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орталықтандырылған ақпарат жинау жүйелері мен компьютерлер 

қолданылады. 

3) Жоғарғы сатыда техникалық және негізінен экономикалық мәселелер 

шешіледі, жекелеген цехтар мен учаскелер өндірісі жоспарланады, 

бухгалтерлік есеп жұмыстары жүргізіледі, көлік, қоймалар, энергетикалық 

ресурстар басқарылады, жедел басқару көрсеткіштері анықталады, олар орта 

кезеңнің сәйкес АБЖ-не беріледі. 

Онда негізгі және қосалқы өндірістер мен компьютерлердің жұмысы 

туралы ақпарат жинау жүйелері бүкіл кәсіпорынның қызметін талдау, 

жоспарлау, бухгалтерлік есеп, оперативті басқару және қажетті есептік 

ақпараттарды шығару үшін қолданылады. 

Кейбір салаларда автоматтандырудың 2-ден 5-ке дейінгі кезеңдері 

болуы мүмкін (машина жасау және аспап жасау, металлургия, құрылыс 

индустриясы). 

АБЖ құрылымындағы екі кезең кішігірім кәсіпорындарға, қарапайым 

(басқару тұрғысынан) салаларға тән. 

Бұл жағдайда төменгі саты – процестерді басқарудың 

автоматтандырылған жүйесі, ал жоғарғысы – кәсіпорынның 

автоматтандырылған басқару жүйесі. 

АБЖ-нің 3-4 кезеңдік құрылымымен ақпараттың орталықтандырылған 

жиынтығын, оны өңдеуді, содан кейін әртүрлі басқару кезеңдеріне шығаруды 

ұйымдастырған жөн. 

Сонымен қатар, ақпаратты жинау жүйелері мен ақпараттарды өңдеу 

шығындары жеңілдетіліп, есептеу технологиясын қолдану жақсаруда. 

Өндірісті басқару кәсіпорынның барлық персоналының қызметін 

үйлестіруді, өндірістің барлық элементтерінің қозғалысын басқаруды 

қамтиды. 

Өндірісті басқару оның өмірінің барлық кезеңдеріне – құруға, 

пайдалануға, жетілдіруге, таратуға таралады. 

7.2 Өндірісті және процесті бақылау функциялары 

Өндірісті және процесті басқару функцияларын кесте түрінде ұсынуға 

болады. 

 

7.1кесте – Басқарудың негізгі функциялары 

Басқару циклі 

Өндірісті басқару ТП басқару 

Тікелей 

байланыс 
Кері байланыс 

Тікелей 

байланыс 

Кері 

байланыс 

Ұзақ мерзімді 

(тоқсандық, жылдық 

және т.б.) 

Жоспарлау Есеп ― ― 

Қысқа (негізгі цикл, 

сағаттық, ауысымдық) 

Оперативті 

басқару 
Бақылау 

Оперативті 

басқару 
Бақылау 
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TП басқару ең қысқа циклдарда жүзеге асырылады және бұл TП басқару 

функцияларында із қалдырады. Басқарудың негізгі функциялары ретінде 

бақылау және жедел басқару қолданылады. 

 

7.2 кесте - ТП басқарудың негізгі функцияларының мазмұны 

Басқарудың 

негізгі 

функциялары 

ТП басқарудың негізгі 

операциялары 

Техникалық құралдарды қолдану 

арқылы орындалатын операциялар 

Бақылау 

Деректерді жинау 
Өлшеу, сенсорды сұрау, деректерді 

басқару орталығына жіберу 

Мәліметтерді жинау Тіркеу 

Деректерге шолу 

Деректерді өңдеу - ақпаратты ретке 

келтіру (сызықтықтау, масштабтау, 

интеграция, белгіленген 

нүктелермен салыстыру және т.б.) 

Басқаруға арналған 

мәліметтер шығару 

Сигналдау, индикация, тіркеу Қазіргі уақытта қажет 

болатын негізгі 

факторларды анықтау 

Оперативті 

басқару 

Шешімдердің нұсқаларын 

дайындау Деректерді өңдеу - ұсыныстар, 

шешімдер дайындау 
Шешім қабылдау 

Шешімді енгізу 
Реттеу, басқару, басқару 

орталығынан деректерді беру 

 

ТП менеджментіндегі жоспарлау және есепке алу функциялары 

нашарлайды, бірақ жедел жоспарлау мен жедел есепке алу элементтері бар. 

ТП-ны талдау, жетілдіру және оны басқару функциялары персоналдың 

міндеттеріне кірмейді, бұл жұмыстарды іске асыру рационализация және 

өнертабыс түрінде жүзеге асырылады. 
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7.2 сурет – Өндірісті басқару функцияларын жіктеу 
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Өндірісті басқару функциялары 

Құруды 
басқару 

Жоюды 
басқару 

Жетілдіруді 
басқару 

Жұмыс істеуін 
басқару 

Кәсіпорынның негізгі іс-әрекетін 
басқару 

Өндірістің қамтамасыздануын 
басқару 

Жұмыс күшін 
басқару 

Еңбек 
құралдарын 

басқару 

Еңбек затын 
басқару 

Персоналды басқару Персоналды ынталандыру 

Тікелей байланыс Кері байланыс 

Бөліну 

негіздеме 

Өндірістің өмір 

сүру фазалары 

Өндірістің 

құрамы 

Өндіріс 
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Объектімен 

байланыс түрі 

Ширектік және 

жылдық 

циклдерге 

қатысу 

Басқару периоды 



 

63 

Дәріс 8 Автоматтандырылған басқару мәселесінің қойылуы 

8.1 Процесті басқару туралы жалпы түсінік 

Қазіргі жағдайда өндірісті тиімді автоматтандырылған басқару үшін 

ұйымдастырушылық-басқарушылық мәселелерді талдаудың математикалық 

әдістеріне жақсы бағдарлану және осы әдістердің кәсіпорынның өндірістік 

аймағында алатын орны туралы нақты түсінік болу қажет. 

Өндіріс процесін оның жалпы түрінде басқару мәселесін келесідей 

тұжырымдауға болады: өндірістік процесті басқару мүмкіндіктер шегінде 

және сәйкес оңтайлы пайда алу мақсатында белгілі бір өнеркәсіптік 

кәсіпорындағы кейбір материалдық компоненттердің кіріс, аралық және 

шығыс ағындарына қатысты жоспарлаудан және басқарудан тұрады. 

кәсіпорын дамуының жалпы тенденциялары. 

Осылайша, өндірістік процесті автоматтандырылған басқару үшін әдіс 

қажет, оның көмегімен тұтынушылардың сұранысының, қаржылық 

мүмкіндіктерінің, еңбек ресурстарының және т.б. үздіксіз бағаларын алуға 

болатын еді. Бұл бағалауда жоғарыда аталған параметрлердің ағымдағы 

мәндері ғана емес, сонымен бірге олардың болашақта мүмкін болатын 

өзгерістері де ескерілуі керек. 

8.2 Өндіріс процесінің құрылымы 

Өндіріс процесінің құрылымын блок-сұлба ретінде бейнелеуге болады: 

 

 

8.1 сурет – Кіріс-шығыс көрінісіндегі өндіріс процесінің құрылымы 

 

Кіре берісте бізде соңғы өнімді алу барысында қолданылатын шикізат 

бар. Мұнда шикізат термині жалпыланған мағынада қолданылады. Кіріс 

блогында тек шикізат (көмір, темір рудасы және т.б.) ғана емес, сонымен 

қатар кәсіпорында шығарылатын күрделі өнімдердің құрамдас бөлігі болып 

табылатын дайын өнім (машина бөлшектері, жартылай өткізгіш элементтер 

және т.б.) болуы мүмкін. 
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Өндіріс барысында күрделі ресурстарды (техникалық құралдарды, 

уақытты, қаржыны, білікті кадрларды, басқару дағдыларын және т.б.) 

пайдалану есебінен шикізат өндіріс кезінде пайда болатын дайын өнімге 

айналады. 

Өндірісті басқару өнімнің оңтайлы көлемін анықтау, шикізатқа деген 

қажеттілікті нақтылау, өндірісті ұзақ мерзімді жоспарлау және өндірістік 

тізбектің барлық түйіндерінде ағымдағы процедуралар мен операцияларды 

жүзеге асырудың егжей-тегжейлі жоспарларын жасау мақсатында болжауды 

қамтиды. 

Кәсіпорын құрылымына байланысты шикізатты дайын өнімге 

айналдыру процесінің күрделілік дәрежесі кең түрде өзгереді. Технологиялық 

процестерге қатысатын материал компоненттерінің ағындары үздіксіз де, 

дискретті де болуы мүмкін. 

Өндірістік және технологиялық тізбектің әртүрлі түйіндерінде 

жасалынатын элементтердің көптеген түрлері шығарылатын өнім құрастыру, 

жинақтау және т.б. нәтижесінде пайда болуы мүмкін. 

Шикізатты соңғы өнімге дейін өңдеу процесінде технологиялық 

процедуралардың басқа саны орындалады. 

Алайда, осы процедуралардың сипатына қарамастан, өндіріс процесі тек 

осы процестің бір дәрежеде немесе басқа деңгейде бақылануымен жүре алады. 

8.3 Өндірісті басқару функциялары. Сандық талдау 

Өндірісті басқаруға байланысты функциялар құрылымына келесі негізгі 

элементтер кіреді: 

1) болжамды мәндерді уақыт функциясы ретінде ұсынуға мүмкіндік 

беретін өндірілетін өнімге сұранысты болжау; 

2) бақыланатын сұранысты болжаммен салыстыру және (қажет болған 

жағдайда) бұрын жасалған болжамдарды жаңарту, нақты сұранысты 

қадағалау; 

3) дайын өнімді, жартылай фабрикаттарды немесе шикізатты сатып 

алуға тапсырыстардың экономикалық негізделген көлемін және өндірілетін 

өнімнің экономикалық негізделген көлемін анықтау; 

4) тауарлы-материалдық құндылықтарды басқарудың экономикалық 

негізделген жүйесін анықтау; 

5) белгілі бір уақыт кезеңінде өндірістік қажеттіліктер мен қор 

деңгейлерін анықтау; 

6) қорлардың деңгейін бақылау, қорлардың ағымдағы көлемін 

жоспарланғанмен салыстыру және (қажет болған жағдайда) өндіріс 

жоспарларын қайта қарау; 

7) өндірістің егжей-тегжейлі кестелерін құру, өндірістік тапсырмаларды 

құру, қолданыстағы машина-агрегат паркі ішінде жүктемелерді бөлу және т.б. 

8) желілік әдістерді қолданатын жұмыстарды желілік жоспарлау (PERT 

желілік әдісі [Program Evaluation and Review Technikque] – «Даму және шолу 

бағдарламасы»; «ағаш» желілік әдісі және т.б.) 
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Өнеркәсіптік кәсіпорынның қызметіне электронды есептеу 

технологиясын және ақпаратты өңдеудің автоматтандырылған жүйелерін 

енгізу өндірістік процесті басқаруды орталықтандыруға және жоғарыда 

аталған өндірісті басқару функцияларын орындау процесінде сандық талдау 

әдістерін қолдануға жағдай жасайды. 

Ұйымдастырушылық басқару мәселелерін шешу есебіне өту келесідей 

болады. 

Біз нақты жағдайды қарастырудан бастаймыз және оны кейбір 

математикалық модельдермен салыстыруға тырысамыз. Көп жағдайда мұндай 

модельдер нақты жағдайларды жеңілдетілген сипаттау болып табылады. 

Біз таңдаған модельді талдау нәтижесі бақылау шешімі түрінде 

қалыптасады. Әңгіме ұйымдық басқарудың практикалық мәселелерін шешу 

туралы болғандықтан, әр жағдайда модельге сүйене отырып, оңтайлылыққа 

тексеруге болатын шешімдер жасалуы керек. 

Алынған шешімдердің оларға қойылатын талаптарға сәйкес келетіндігін 

растау немесе дұрыс құрылған статистикалық талдау нәтижесінде, немесе осы 

шешімді практикалық іске асыру барысында кәсіпорын (өндіріс) басқару 

жүйесі сапасының айқын жақсаруын тіркеу арқылы қол жеткізуге болады. 

Кәсіпорында басқарудың автоматтандырылған жүйесін енгізу, егер 

ұйымдастырушылық қызмет жеңілдетілсе немесе оң экономикалық нәтижеге 

қол жеткізуге мүмкіндік берсе, ақталады. Егер түпнұсқа деректердің 

жеткілікті дәлдігі мен сенімділігі болмаса, бұл мүмкін емес. Өндірісті 

басқаруда заманауи оңтайландыру әдістерін қолданған кезде менеджменттің 

тиімділігі мен өндіріс процесінің тұрақтылығын арттыра түсуіміз мүмкін. 

Құрылымдық тұрғыдан операциялық зерттеу әдісіне негізделген сандық 

талдау процесін келесі сызба түрінде ұсынуға болады. 

 

 

8.2 сурет – Операциялық зерттеулерді қолдану арқылы ұйымдастырылған 

басқару мәселелерін шешуге деген көзқарас 

 

Басқаруды ұйымдастыру мәселелерін шешуге бұл тәсіл осы жағдайдың 

күрделілік дәрежесіне және оны сипаттайтын математикалық модельге 

қарамастан жарамды. Күрделі модельдер – бұл қарапайым модельдердің 

жиынтығы. 
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8.4 Өндірісті басқару проблемасының көп өлшемді сипаты 

Өндірісті басқарудың маңызды міндеттерінің сипаты белгілі бір 

дәрежеде қай салаға, қай фирманың көзделуіне байланысты. 

Кәсіпорынның қызмет етуінің нәтижесінде бір нақты жағдайдан екінші 

жағдайға ауысу кезінде (математикалық модельде көрініс табады) келесілер 

сол немесе басқа дәрежеде өзгеруі мүмкін: 

 бастапқы мәліметтер мазмұны мен формасы; 

 шығыс ақпаратқа қойылатын талаптар; 

 өндірістік-техникалық көрсеткіштер; 

 сату шарттары; 

 өнімдердің ассортименті және т.б. 

Мысалы, кейбір жағдайларда шикізатты сақтауға мүлдем жол 

берілмейді, ал белгілі бір өнім қоймада шектеусіз уақытқа сақтала алады. Бұл 

тамақ өнеркәсібіне тән, мысалы, жемістер мен көкөністерді өңдеумен 

айналысатындар. 

Басқа жағдайларда шикізатты ұзақ уақыт сақтауға болады, ал соңғы 

өнім ұзақ уақыт сақтауға шыдамайды, мысалы, құрылыс индустриясында 

бетон қоспаларын (портландцемент) шығаратын кәсіпорындарда. 

Сатып алу мерзімдерінің шектелуіне және қорларды сақтау 

қажеттілігіне байланысты проблемалар тамақ өнімдерін, дәмдеуіштерді және 

т.б. шығаратын кәсіпорындарда туындайды. 

Мұндай проблемалар металлургия кәсіпорындарында жоқ, өйткені 

мұнда негізгі шикізат (көмір және темір рудасы) да, өндірілген өнім де ұзақ 

уақыт сақтауға төтеп бере алады. Алайда, өндірістік цикл ішінде тоқтаудың 

орын алуы мүмкін емес. 

Ұқсас проблемалар қызмет көрсету кәсіпорындарына тән, сервистік 

кәсіпорынның типтік мысалы – азық-түлік дүкені (тез бұзылатын және жақсы 

сақталатын өнімдермен айналысады). 

Осы жағдайлардың барлығын ескере отырып, өндірісті басқару 

процесінде басты назарды қайда аудару керек екендігі түсінікті болады. 

Үздіксіз өндірістік және технологиялық процесті ұйымдастырушылық 

басқаруға қойылатын талаптарды талдау мұндағы негізгі басқару міндеттері: 

 жұмыс істеп тұрған өндірістік кәсіпорынды қажетті шикізатпен 

уақытылы қамтамасыз ету; 

 технологиялық айналымдағы жабдықтың тоқтап қалу қаупін жою; 

 шығу кезінде дайын өнімді алып тастау және оларды қоймалар мен 

сауда нүктелеріне жеткізу. 

Конвейерлік жүйесі бар кәсіпорындарда өндіріс процесі белгілі бір 

жылдамдықпен жүреді, белгіленген өндіріс қарқыны келесі жағдайларда 

тұрақты болып қалады: 

 егер шығу кезінде шикізат болса (өндіріс желісіне қажетті мөлшерде 

жеткізіледі); 
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 егер өндіріс кезінде жұмысшылардың кінәсінен техникалық ақаулар 

мен кідірістер болмаса; 

 егер өнімнің сауда нүктесінде жиналуына байланысты шектеулер 

болмаса. 

Дискретті режимде жұмыс істейтін кәсіпорындар үшін өндіріс 

технологиясы тапсырыс берушілердің талаптарына байланысты өзгереді. 

Мұндағы кейбір технологиялық қондырғылардағы кептелістер мен 

үзілістер өндірістің толық (уақытша) тоқтауына әкелмейді, өйткені мұндай 

кәсіпорындардағы әрбір өнім арнайы тапсырыс бойынша шығарылады, дайын 

өнім тұтынушыға тікелей жіберіледі. 

Дискретті өндіріс жағдайында өндірістік бақылау тобы басқару 

мәселелерімен айналысады; үздіксіз өндірістік процесі бар кәсіпорындарда 

бұл жауапкершілік бас инженердің, бас технологтың бөлімдеріне жүктеледі, 

олардың құзыретіне барлық өндірістік желілерді дамыту кіреді. 

Үздіксіз өндірісі бар кәсіпорындардың жұмыс істеуі жағдайында 

өндірістік және технологиялық режим белгіленгеннен кейін жабдықты 

ауыстыру немесе өнімнің жаңа түріне қайта бағдарлау қажеттілігі 

туындағанға дейін өзгермейді. 

8.5 Өндірісті басқару процедураларының реттілігі 

Егер сіз қандай да бір нақты кәсіпорынның практикалық қызметін 

талдайтын болсаңыз, онда технологиялық операцияларға қатысты өндірісті 

басқару процедуралары кері тәртіпте жүзеге асырылатындығын көруге 

болады. 

Біріншіден, осы немесе басқа өнімнің қандай көлемде 

шығарылатындығы анықталады, содан кейін барлық өндірістік 

операциялардың барысын реттейтін жоспар жасалады. Осы жоспар негізінде 

кіріс тізбекке қойылатын талаптарды (атап айтқанда, шикізатқа деген 

сұранысты) анықтауға қажетті мәліметтер жасалады. 

Шындығында, бұл әрбір алдыңғы операция кейінгі әрекеттермен 

анықталатындығын білдіреді. Кіріс ағындары орнатылғаннан кейін өндіріс 

процесі әдеттегідей жүре бастайтыны айтпаса да түсінікті. Кіріс 

сипаттамалары алдын-ала анықталып, шығыс сипаттамалары сыртқы орта 

жағдайларына бейімделгенде қарама-қарсы сипаттағы жағдайлар алынып 

тасталмайды. 

Сонымен бірге дайын өнімді сату (өткізу) деңгейіне әртүрлі факторлар 

әсер етеді. Атап айтқанда, сұраныс деңгейлері, баға, жарнама компаниясының 

масштабы, сауда нүктелерінің географиялық орны және т.б. 

Жоғарыда аталған барлық факторларды ескере отырып, өндірісті 

басқару процесінде шешімдерді қалыптастыру процесін келесі сызба түрінде 

ұсынуға болады. 
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8.3 сурет – Басқару шешімін қалыптастыру 

 

Бақылау шешімін қалыптастыру процедураларының осындай 

бірізділігімен кәсіпорынның даму мақсаттарын анықтайтын өнім өндірісінің 

көрсеткіштерін сәтті болжау үшін алғышарттар жасалады. 

Дәріс 9. Менеджментті формализациялау  

9.1 Жалпы түсініктер 

Сарапшылар жүзеге асыратын белгілі бір математикалық модельдерге 

де, есептерді шешудің бейресми әдістеріне де негізделген басқару синтезінің 

формалары бар. Осы екі әдістің жиынтығы ең күрделі басқару мәселелерін 

шешуге мүмкіндік береді және күрделі объектілерді басқаруға негіз болады. 

Сараптамалық тәсіл көп дәрежеде басқарудың бірінші кезеңінде, ал 

формальды – кейінгі кезеңдерде көрінеді. 

Басқару деп біз объектіге осындай мақсатты әсер етуді ұйымдастыру 

процесін айтамыз, нәтижесінде объект қажетті (мақсатты) күйге өтеді. 

Басқару объектісі деп бізді қызықтыратын және мақсатты түрде әрекет 

ете алатын қоршаған әлемнің бөлігі, яғни басқара алатын объектіні атйтуға 

болады. Y әрпімен объектінің қоршаған ортаның әсерін (объектінің кірісін), ал 

X әрпімен - объектінің күйін (шығысы) белгілейік. 9.1-суретте объектінің 

қоршаған ортамен өзара әрекеттесуі көрсетілген. 

9.1 сурет 

 

Мұны келесі формуламен ұсынуға болады: 

 

X = F
0
 (Y), 

 

мұндағы – F
0
 объектінің кірісі мен шығысы арасындағы байланысты 

білдіреді. Математикада бұл байланыс статикалық объектілер үшін функция, 

ал динамикалық объектілер үшін оператор деп аталады. Жалпы, F
0
 оператор 

 

шикізаттың келуі 
 
 

шикізатқа мұқтаждық 

дайын өнімді 
шығару 

 
болжам 

өндірістік-технологиялық 
режим 

  
өндірістік жоспар 

материалдар 
ағыны 

материалдар 
ағыны 

басқарушы 
шешім 

басқарушы 
шешім 

 

У Х Орта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объект 



 

69 

болып табылады. 

Басқарудың себептері туралы айта отырып, қылмысты тергеу кезінде 

криминологтардың белгілі ережесін есте сақтау керек «Одан кім пайда 

көреді». Осы ережені басшылыққа қолдана отырып, біз субъектіге жетеміз; 

басқару тек оған қажет және пайдалы (9.2 сурет). 

 

9.2 сурет 

 

Егер объектінің X күйі осы объектімен өзара әрекеттесетін және оны өз 

мақсаттары үшін қолданатын субъектінің қажеттіліктерін қанағаттандырса, 

онда оған ешқандай бақылау қажет емес. 

Субъектінің мақсатын Z* деп белгілейік (жұлдызша біз қалағанның 

бәрін білдіреді). Бұл мақсат мәні бойынша объект тұрғысынан қандай болуы 

керек екенін анықтайды. Объектіде Z* мақсатының орындалуын тек оның X 

күйімен тексеруге болады 

 

Z = Ψ (X). 

 

Белгілі бір жағдайда Z = X болуы мүмкін, яғни субъект өзінің 

мақсаттарын объект күйлері тілінде тұжырымдайды. 

Әрине,  

 

Z = Z* 

 

теңдігі объектінің жағдайы субъектінің мақсаттарын 

қанағаттандыратынын көрсетеді: егер 

 

Z ≠ Z*; 

 

онда бұл объектте субъектінің мақсаттары іске асырылмайды. Бұл соңғы 

жағдай субъектіні дилемманы шешуге мәжбүр етеді: немесе Z-ге төзіп, 

нәтижесінде зиян көріңіз немесе өзінің Z* мақсаттарын объектіде жүзеге 

асыратын басқару жүйесін құрыңыз, бірақ сонымен бірге оны құруға және 

пайдалануға белгілі бір қаражат жұмсайсыз. 

Бұл басқаруды U әрпімен белгілейік. Енді X объектісінің күйі екі 

факторға тәуелді екені анық – қоршаған орта жағдайы (Y) және басқару күйі 

(U): 

 

X = F
0
 (Y, U), 

 
объект 

субъект 

У Х 
Орта Орта 
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мұнда F
0
 әлі де объектінің операторы болып табылады, бірақ қазір ол 

бақылауды да ескереді. 

Енді біз басқару жүйесін құру туралы айтуға болады, ол арқылы біз 

ақпаратты өңдеудің барлық қажетті алгоритмдерін және оларды іске 

асырудың құралдарын, объектіде көрсетілген басқару мақсаттарына жету 

үшін біріктіреміз. 

9.2. Басқару жүйесі 

Басқару жүйесінің сызбасы 9.3 - суретте көрсетілген. 

9.3 сурет 

 

Мұндағы Дx және Ду – сәйкесінше объект пен қоршаған ортаның күйін 

өлшейтін датчиктер. Өлшеу нәтижелері 

 

Xd = Dx (X); Yd = Du (Y), 

 

мұндағы Дх және Ду – бұл сенсорлардың операторлары, олар U басқару 

әрекетін тудыратын басқару құрылғысы (БҚ) үшін бастапқы ақпарат болып 

табылады. 

Бұл формулалар күй (қоршаған орта немесе объект) мен сол күй туралы 

ақпарат арасындағы айқын байланысты білдіреді. Бұл бір нәрседен алыс. Қара 

теңіз жағдайымен танысуға тырысқандар фотосуреттер мен әңгімелердегі 

мәліметтерден айырмашылықты оңай байқай алады. Бұл жағдайда Y – Қара 

теңіздің нақты жағдайы, Yd – ол туралы әңгімелер. 

Осылайша, басқару процесі, ол әрдайым толық емес болғанымен, 

ағымдағы жағдай туралы ақпаратқа негізделген: 

 

I = <Xd, Yd>, 

 

Бұл толымсыздық, ең алдымен, кез-келген ақпарат жинау жүйесінің 

шектеулі мүмкіндіктерімен және осы ақпарат үшін «төлеу» қажеттілігімен 

 

U
0 

Xд – объект  

күйін өлшеу нәтижесі 

ОБЪЕКТ 

ОМ 

БҚ 

Дх 

Уд – орта күйінің  

өзгеру нәтиесі 

U 

φ 
алгоритм 

Z 
мақсат 

Y X Дy 

E 

Орта Орта 
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байланысты. Әдетте басқару үшін бөлінген шектеулі ресурстармен бұл жағдай 

қоршаған орта мен объектінің мінез-құлқы туралы үнемі ақпараттың 

жетіспеуіне әкеледі. 

Жоғарыда аталған объектінің тағы бір кірісін қалыптастыруға мәжбүр 

етеді – бақыланбайтын бұзушылық Е, бұл объектінің оның күйіне әсер ететін 

барлық байқалған сыртқы және ішкі факторларды білдіреді. X = F (Y, U, E), ол 

нақтылайды. 

Басқару әрекеті (БҚ қалыптастыратын команда) U – бұл U объектісінің 

басқарылатын кірістері қандай позицияға әкелуі керек екендігі туралы ақпарат 

екенін ескеріңіз. Бұл команданың «өңделуін» U
0
 объектісінің басқарылатын 

кіріс күйін өзгертетін атқарушы механизм (АМ) жүзеге асырады. 

Ақпараттан басқа басқару құрылғысының мақсатты жұмыс істеуі үшін: 

 

I = <Xd, Yd>, 

 

Z* басқаруының мақсатын хабарлау қажет, яғни ол басқару процесінде 

не істеуге ұмтылуы керек және φ басқару алгоритмі, яғни осы мақсатқа жету 

туралы нұсқаулық. 

Сонымен, өте маңызды ұғымдар енгізілді: мақсат және алгоритм. Егер 

мақсат тұжырымдамасы интуитивті түрде айқын болса – біз осыған 

ұмтыламыз, ал алгоритм тұжырымдамасы нақтылауды қажет етеді. Бұл 

жағдайда алгоритм деп біз нақты бірмәнді ережені, нұсқауды, қазіргі I 

жағдайдағы Z* мақсатқа жету үшін нені және қалай жасау керектігін айтамыз. 

Мысалы, агломерациялық қоспаның құрамын пайдалану жөніндегі кез-

келген нұсқаулық алгоритм болып табылады, өйткені ол мені қай жағдайда 

қолдану керектігін және қандай жағдайларда сол немесе басқа компонентті 

қолдануға болмайтынын көрсетеді. Мұндағы Z* мақсаты – белгілі бір 

сападағы агломератты шығару, ал U бақылау – бұл партия құрамының дозасы. 

Бірақ «қайда екенін білмей, ол жерге барыңыз...» нұсқауын оның құрылымы 

болғанымен, алгоритм деп атауға болмайды. 

Енді қоршаған ортаның жағдайы, объектісі және мақсаты туралы 

ақпаратқа ие бола отырып, алгоритм нәтижесінде U басқару элементін 

ұсынуға болады: 

 

U = φ (I, Z*), 

 

мұндағы φ – басқару алгоритмі. Бұл U қоршаған орта, объект және 

мақсат туралы ақпаратты U басқаруға өңдейтін оператор, оның орындалуы U
0
 

объектіні қажетті Z* күйіне ауыстыруы керек. 

Сонымен, кез келген объектілік басқару жүйесіне тән кез келген 

басқарудың негізгі факторлары: 

1) басқару мақсаты (Z*); 

2) объект пен қоршаған орта жағдайы туралы ақпарат (I); 

3) объектіге әсер ету, яғни басқарудың өзі (U); 
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4) басқару алгоритмі (φ). 

Барлық басқару қиындықтары объектінің күрделілігімен анықталады, 

қарапайым және күрделі объектілерді түсінуге тырысайық. 

9.3 Күрделі басқару объектілерінің сипаттамалары 

Күрделі объект туралы интуитивті идея басқару теориясында 

қолданылатын тұжырымдамаға өте сәйкес келеді. 

Бастысын қарастырайық: 

1) Математикалық сипаттаманың болмауы және оның қажеттілігі 

күрделі басқару объектісінің міндетті белгісі болып табылады. 

Математикалық сипаттама объектінің X күйін есептеу алгоритмінің болуын 

білдіреді, оның кірістерін бақылайды – басқарылатын U және 

басқарылмайтын, бірақ бақыланатын Y (осы тұрғыдан алғанда, ғарыштық 

ракета күрделі жүйе емес, өйткені оның қозғалысы классикалық механиканың 

теңдеулерімен сипатталады (Ньютон заңдары), оларды құрастыру және шешу 

оңай, егер ракета мен ортаның параметрлері белгілі болса). Құмырсқаны 

күрделі жүйе қатарына жатқызу керек, өйткені оның мінез-құлқы 

математикалық сипатталмаған. 

Қарапайым басқару объектілерінде де математикалық сипаттама 

болмауы мүмкін. Сонымен, бөлмедегі температураны бақылау үшін 

жылытқыштың температурасы мен осы бөлмедегі температураның 

арасындағы математикалық тәуелділікті білу мүлдем қажет емес. Алайда, егер 

қарапайым объектілерді олардың математикалық моделінсіз басқаруға 

болатын болса, онда күрделі объектілер мүмкін емес. 

2) Күрделі басқару объектілерінің мінез-құлқының стохастикасы 

(кездейсоқтық, ықтималдық) сонымен қатар талдау мен басқару процестерінің 

қиындықтарын сипаттайтын өте маңызды белгі болып табылады. 

Стохастикалық процесс – уақыттың өзгеру сипатын болжау мүмкін емес 

процесс. 

3) Басқаруға «төзбеушілік», мүмкін, оны басқаруды қиындататын 

күрделі басқару объектісінің ең күрделі белгісі. Бұл мән-жай адамдардан 

немесе олардың ұжымдарынан тұратын белсенді нысандарда көрінеді 

(мысалы, басқару объектілері технологиялық секция, цех немесе зауыт болған 

кезде). Мұнда мұндай күрделі объектінің өзіндік мақсаттары басқарудың 

мақсаттарымен сәйкес келетіндігіне сену қиын. Керісінше, олар бір-біріне 

қайшы келеді. Бұл күрделі объектінің басқаруға деген теріс реакциясын 

тудырады, егер бақылау мақсаты өзінің мақсатымен сәйкес келмесе. 

4) Күрделі басқару объектісінің тұрақтылығы. Бұл ерекшелік объект 

сипаттамаларының дрейфінде, оның параметрлерінің «қалқуында» көрінеді, 

яғни.уақыттағы зат эволюциясында. Объект неғұрлым күрделі болса, 

соғұрлым ол тезірек өзгереді. Күнделікті өмірде біз жабдықтардың тозуын 

(қартаюын) байқай отырып, осы процеске кезігеміз. Диірмен, машина және 

компьютер балғаға қарағанда тезірек қартаяды. 

5) Тәжірибелердің қайталанбайтындығы. Бұл ерекшелік объектінің бір 
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жағдайға немесе уақыттың әртүрлі кезеңдеріндегі бақылауға әртүрлі 

реакциясында көрінеді. Күрделі объект, әрдайым, өзінше болуды тоқтатады, 

яғни үнемі өзгеріп отырады. 

Осы жағдайлардың барлығы мұндай объектіні басқару мақсаты 

ешқашан толық орындалмайтындығына әкеледі. 

Күрделі басқару объектісінің тізімделген қасиеттерімен күресудің тиімді 

әдісі жүйенің мінез-құлқын экстраполяциялау, яғни. оның эволюциясының 

бағытын нақтылау. Бұл жағдайда U объектінің байқалған өзгерісін ескере 

отырып, мерзімінен бұрын басқарылады. Басқа тәсілі – басқару синтезі 

кезінде объект көп өзгермейтін етіп басқару циклын қысқарту. 

 

9.1 кесте – Басқару функциялары мен басқару қызметінің бағыттары 

арасындағы байланыс 

Басқару 

функциялары 

Басқару ісінің саласы 
Басқарылатын жүйеге әсер 

ету құралдары 

Технологиялық 

процесті 

ұйымдастыру 

Жеткізу-

тұрмыстық 

шараларды 

ұйымдастыру 

Жоспар және 

нормативтік 

материалдар 

Бұйрықтар 

Жоспарлау  

Есеп және бақылау 

Анализ 

Реттеу 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+  

 

 

+ 

Е ск е р т у: плюс дегеніміз сол немесе басқа басқару функциясы оның белгілі бір 

аймағына тән және басқарылатын жүйеге әсер етудің өзіндік құралдары бар екенін 

білдіреді. 

 

Басқару функциялары өндіріс ерекшеліктеріне қарамастан өзгермейді. 

Керісінше, басқару қызметінің салалары уақыт бойынша өзгеруі мүмкін және 

салалық ерекшеліктерге және басқа бірқатар факторларға байланысты әртүрлі 

болады. 

Өндірісті басқаруды адамдардың жұмысына мақсатты түрде әсер ететін 

шешімдер қабылдау мен жүзеге асыру процесі ретінде қарастырған жөн. АБЖ 

бұл процесті экономикалық-математикалық әдістер мен заманауи техникалық 

құралдарды қолдана отырып басқару функцияларын тиімді жүзеге асыруға 

мүмкіндік туғызатын экономикалық алғышарттарға негіздеуге мүмкіндік 

береді. 

Басқару проблемасының формалданған тұжырымдамасын анықтайық. 

Шешім қабылдау жүйесі процессордан және орындаушыдан тұрады           

(9.4 сурет). 
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9.4 сурет 

 

Жүйеге γ басқару мәселелерінің жиынтығы берілген. Процессор бейнені 

жүзеге асырады (φ алгоритмі негізінде): 

 

φ: γ → U *. 

 

Іске асырушы - бұл бейне: 

 

ψ: γ: U * → U, 

 

мұндағы γ – кіріс ақпаратт (I = <X, Y>, Z); 

            U* – машина бөлігінің шығысы (жоспар, стандартты 

параметрлер, ұсыныстар, шешім қабылдауға арналған бастапқы деректер); 

U – іске асырушының шығысы (бұйрық; жедел персонал қабылдаған 

шешім). 

Шешім қабылдау жүйесінің (ШҚЖ) жұмыс істеу алгоритмі ретінде 

белгіленеді 

 

U = ψ (γ, U *) = ψ (γ, φ (γ)) = S (γ). 

 

U * синтезі үшін (В есебін шешу) басқарылатын объектінің моделі болу 

керек 

 

X = F (Y, U *). 

 

9.4 Күрделі объектіні басқару кезеңдері 

Кешенді объектілерді басқару келесі кезеңдерден тұрады (9.5 сурет). 

1) Z* басқару мақсаттарын тұжырымдау. Бұл кезеңде басқару 

процесінде жүзеге асырылуы керек мақсаттар анықталады. Бұл жерде 

«мақсат» сөзі «болашақ моделі» мағынасында қолданылады, яғни объектіге 

(тұтынушыға) қажет және белгілі бір мағынада «табиғи емес» объектінің 
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кейбір болжамды күйі, яғни. ол сырттан араласусыз, бақылаусыз табиғи 

жолмен жүзеге асырылмайды. Сонымен, ауа-райының жағдайына қарамастан 

бөлмедегі t температурасын қажетті t* деңгейінде ұстап тұру тек бақылаудың 

көмегімен мүмкін болады, сондықтан бақылау мақсаты келесідей 

тұжырымдалуы мүмкін: 

 

Z: t = t * = const. 

 

 

9.5 сурет – Күрделі объектіні басқару кезеңдері 

 

2) Басқару объектісін анықтау. Бұл кезең тұтынушы қоршаған ортаның 

сол бөлігін таңдаумен байланысты, оның күйі ол қалыптастырған 

мақсаттарды жүзеге асыруға байланысты оны қызықтырады. 

Басқарудың келесі үш кезеңі басқару синтезіне қажет болатын басқару 

объектісінің моделін құрумен байланысты. Тек объект моделінің көмегімен 

күрделі объектіні қажетті (мақсатты) Z* жағдайына көшіретін U басқару 

құруға болады. 

Басқарылатын объект моделі арқылы біз объектінің Х күйін оның 

кірістерімен – бақыланбайтын Y және басқарылатын U-мен байланыстыратын 

F тәуелділігін айтамыз: 

 

X = F (Y, U). 

 

Белгісіз F
0
 операторынан айырмашылығы, модель дегеніміз – модельдің 

Y және U кірістері мен оның кез-келген ыңғайлы тілде шығуы арасындағы 

байланыс туралы мәлімдеме. Объект моделін синтездеу процесі әдетте үш 

кезеңде өтеді. 
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3) Модельдің құрылымдық синтезі. Бұл кезеңде F тәуелділік түрі оның 

параметрлері туралы білімді ескермей анықталады. Келесі операцияны 

шартты түрде жүргізейік: модельді құрылымына «бөлу» және C1..Ck 

параметрлері, яғни модельді келесі жұп ретінде көрсетейік: 

 

F = <St, C>, 

 

мұндағы С = (С1, ..., Сk) – модель параметрлерінің векторы. 

Жалпы, құрылымды объектіні құрайтын элементтер типі және 

элементтер арасындағы байланыс деп түсіну әдетке айналған. Құрылымын 

график арқылы сипаттау өте ыңғайлы, оның шыңдары объектінің элементтері, 

ал доғалар – бұл объект элементтері кіретін қатынастар. 

Басқару объектісінің құрылымы басқару мақсаттарына байланысты                   

әртүрлі болуы мүмкін. Осы ойды келесі мысалмен көрсетейік, бір объект – 

өсімдік басқару мақсаттарына байланысты әртүрлі құрылымға ие. 

Министрліктің мақсаттары тұрғысынан зауыт бөлінген қаражатты (ақшалай 

және материалдық) дайын өнімге айналдырушы болып табылады... 

Басқару объектілері модельдерінің әртүрлі құрылымдары бар. 

Сызықтық, статикалық, детерминизм (сенімділік, шарттылық), дискреттілік 

(үзіліс) және т.б. құрылымдық категориялар болып табылады. Мысалы, 

объектінің сызықтық статикалық үздіксіз детерминирленген құрылымы F 

үшін келесі форманы ерекше түрде анықтайды: 

 

X = F (Y, U) = C0 + C1 * Y + C2 * U, 

 

мұнда C0, C1, C2 параметрлерінің нақты мәндері әлі маңызды емес, тек F 

тәуелділігінің формасы маңызды, яғни құрылымының сызықтығы St. 

Сонымен, құрылымдық синтез кезеңінде F моделінің типі мен сипаты 

ғана анықталады, ал оның параметрлері C бақылаудың келесі екі кезеңінде 

анықталады. 

4) Объект моделінің параметрлерін сәйкестендіру қалыпты жұмыс 

режимінде С = (С1, ..., Сk) параметрлерінің сандық мәндерін анықтаумен 

байланысты, яғни объект бойынша арнайы бақылау әрекеттерін 

ұйымдастырусыз (пассивті идентификация). Сәйкестендіруге арналған 

бастапқы ақпарат – бұл St құрылымы және объектінің қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесу кезінде Y(t) кірісі мен X(t) шығысының мінез-құлқын бақылау. 

Сонымен, жұп 

 

I (t) = <X (t), Y (t)>, 

 

негізінен сәйкестендіру үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады. 

Сәйкестендіру өнері – бұл пассивті бақылау өнері. 

Көріп отырғаныңыздай, ақпарат объект күйінің тек Y кірісіне 

тәуелділігін анықтауға мүмкіндік береді: қажетті модельден ерекшеленетін X 
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= F (Y). Объект шығысының басқарылатын кірістерге тәуелділігін нақтылау 

үшін оларды әдейі өзгерту керек, яғни объектімен «эксперимент» жасау. 

Болдырмауға болмайтын эксперимент объектіге минималды түрде ауытқулар 

беретін, бірақ әртүрлі параметрлердің объектінің шығуына әсері туралы 

максималды ақпарат алатындай етіп жүргізілуі керек. Келесі қадам – 

эксперименттерді жоспарлау. 

5) Тәжірибелерді жоспарлау. Бұл кезеңде ең бастысы – басқару объектісі 

моделінің параметрлерін максималды тиімділікпен анықтауға мүмкіндік 

беретін эксперимент жоспарын синтездеу. 

6) Басқару синтезі. Бұл кезең объектіні басқарудың берілген Z* 

мақсатына жету үшін U қандай басқару элементі болуы керек екендігі туралы 

шешім қабылдаумен байланысты. Бұл шешім объектінің қолданыстағы F 

моделіне, көрсетілген Z* мақсатына, қоршаған ортаның жай-күйі туралы 

алынған ақпаратқа және U бақылауына арналған шектеулерді көбінесе 

объектінің ерекшеліктері мен басқару жүйесінің мүмкіндіктеріне байланысты 

басқаратын U бөлінген басқару ресурсына негізделген (уақыт, энергия, 

материал және т.б.). Жалпы жағдайда басқару дегеніміз – бұл басқарылатын 

параметрлерді уақыт ішінде өзгертуге арналған бағдарлама, яғни: 

 

U * = U * (t). 

 

7) Басқаруды жүзеге асырумен байланысты. Егер Y қоршаған орта 

жағдайы, X объектісі және оның F моделі туралы ақпарат сенімді болса, бұл 

процесс қиын болмайды. Алайда, іске асыру кезінде бәрі өзгеруі мүмкін еді. 

Осындай өзгерістерді ескеру үшін оны енгізу процесінде U бақылауын тиісті 

түзету қажет. Егер объект белсенді болса, яғни мақсаттары басшылардың 

мақсаттарымен сәйкес келмеуі мүмкін адамдар болса, онда басқаруды жүзеге 

асыру барысында осы жағдай ескерілуі керек. Бұл жағдайда қойылған 

мақсаттарға толықтай қол жеткізу мүмкін болмайтыны анық, бірақ олардан 

ауытқу минималды болатындай әрекет ету керек (9.5 суреттегі 1 көрсеткішті 

қараңыз). 

Сондықтан U*(t) бақылаудың оңтайлы жоспары және оны жүзеге асыру 

көбінесе өмірдегі ізгі ниет оларды жүзеге асырудан ерекшеленеді. Басқаруды 

жүзеге асыру синтездеуге қарағанда жиі қиын. 

Мысалы, салмақ жоғалтуға арналған барлық оңтайлы диеталардың 

жоспарлары бұзылады, өйткені олар іске асыруды қажет етеді, яғни семіз 

адамдар үшін жай төзбейтін тағамға кез келген шектеулер. 

8) Түзету. Бұл кезең күрделі басқару объектісінің ерекшеліктеріне 

байланысты және алдыңғы басқару кезеңдерінің біріне оралудан тұрады 

(9.5суреттегі 2-5 көрсеткішті қараңыз). Ең қарапайым түзету модельдің С 

параметрлерін реттеуге байланысты. Мұндай түзету әдетте шаблондарды 

сәйкестендіру деп аталады. Кейде U*(t) оңтайлы бақылауы C моделінің 

параметрлерін кейіннен тиімді түзету үшін объектінің басқарылатын кірісінің 

қажетті өзгергіштігін (әртүрлілігін) қамтамасыз етпейтін болып шығуы 
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мүмкін, содан кейін бақылауға арнайы типтік сигналдарды қосу арқылы оны 

басқару процесінде тәжірибелерді жоспарлауға жүгінуге тура келеді (2 

көрсеткішті қараңыз). Мұндай басқару қосарланған деп аталады, яғни екі 

жақты, өйткені оның міндеті басқару мақсаттарына жету ғана емес, сонымен 

қатар объект моделінің параметрлерін түзету. 

Алайда, егер объект құрылымы өзгерген болса, модельдің С 

параметрлерін түзету жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондықтан, мезгіл-мезгіл S (t) 

моделінің құрылымын түзету қажет. 

Әрі қарай, түзету объектінің өзіне, дәлірек айтқанда, объект пен 

қоршаған орта арасындағы шекараға тиіп кетуі мүмкін. Бұл кейде объект пен 

қоршаған ортаның айтарлықтай өзгеруімен (эволюциясы) қажет болады, және 

соңғысы, құрылған басқару жүйесі бірқатар себептермен Z* басқару 

мақсаттарының барлық жиынтығын іске асыра алмауы мүмкін. Осыдан кейін 

басқару мақсаттарын түзету қажет болады, ол осы басқару жүйесінің 

көмегімен қол жеткізілген жаңа мақсаттар жиынтығын анықтаудан тұрады. 

Осы шараларды жүзеге асыру қоршаған ортаның, объектінің және 

тұтынушының қажеттіліктерінің өзгермелі қасиеттеріне бейімделетін 

адаптивті басқару жүйесін құрайды. Басқару жүйесі сонда объектімен және 

қоршаған ортамен бірге дамиды. 

Жоғарыда аталған сегіз басқару кезеңдерінің барлығы бірдей басқару 

жүйесінің синтезінде бола бермейтіні анық. 
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