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№ 1 дәріс.  Кіріспе. Пәннің негізгі анықтамалары, мақсаттары мен 

міндеттері 

 

Мазмұны 

1  Пәннің негізгі анықтамалары, мақсаттары мен міндеттері  

2  Тұрақты даму принциптері 

3  Тұрақты дамудың негізгі бағыттары 

 

1.1  Пәннің негізгі анықтамалары, мақсаттары мен міндеттері 

 

«Стандарттау, сертификаттау және экологиялық-өнеркәсіптік 

қауіпсіздіктегі менеджмент - бұл ұйымдағы экологиялық, өндірістік және 

өнеркәсіптік қауіпсіздікті басқару жүйесіндегі үш маңызды бағытты 

біріктіретін жаңа пән. 

Стандарттау – өнімнің өндірісі мен айналымы салаларында реттілікке 

қол жеткізуге және өнімнің, жұмыстардың немесе қызметтердің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға бағытталған, оларды ерікті түрде бірнеше рет 

пайдалану мақсатында ережелер мен сипаттамаларды белгілеу жөніндегі 

қызмет. 

Сертификаттау – объектілердің техникалық регламенттердің (ТР) 

талаптарына, стандарттардың ережелеріне, ережелер жиынтығына немесе 

шарттардың талаптарына сәйкестігін растау нысаны. 

Экологиялық менеджмент - нақты ұйымдық құрылымы бар және 

қоршаған ортаны қорғау жөніндегі бағдарламаларды іске асыру арқылы 

экологиялық саясатта көрсетілген ережелерге қол жеткізуді мақсат ететін 

корпоративтік басқарудың жалпы жүйесінің бөлігі. 

Курстың негізгі мақсаттары: 

- студенттердің экологиялық-экономикалық дүниетанымын 

қалыптастыру және экологиялық тұрғыдан өзінің кәсіби қызметін бағалау 

қабілетін тәрбиелеу; 

- экологиялық басымдықтар мен құндылықтар басым болатын жаңа 

менталитетті, ойлау тәсілін қалыптастыру; 

- студенттерді кәсіпорындардың сыртқы экономикалық қызметін 

дамыту үшін қажетті стандарттау және сертификаттау саласындағы біліммен 

қаруландыру; 

-Астуденттерді экологиялық менеджменттің базалық 

тұжырымдамаларымен, СЭМ халықаралық стандарттарының ережелерімен, 

табиғи ресурстарды басқарудың негізгі құралдарымен таныстыру; 

- қоршаған ортаны басқару жүйесіне циклдік тәсілді игеру және іс 

жүзінде қол жеткізу; 

- ұйымда техносфералық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі 

бағыттары бойынша реттелетін процедураларды жобалау дағдыларын игеру: 

экологиялық, өнеркәсіптік және өндірістік. 
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Пәннің басты міндеті: студенттерді қоршаған ортаны қорғау саласында 

алған білімдерін практикалық қызметте қолдануға, ҚР-дағы экологиялық 

қатынастарды реттейтін негізгі нормативтік құқықтық актілермен, табиғи 

ресурстарды үнемдеу мүмкіндіктерімен жұмыс істеуге, оларды ұтымды 

пайдалануға, қорғауға және сақтауға үйрету. 

Қоршаған орта жай-күйінің теріс өзгеруі, оның себебі техногендік 

жүктеменің артуы болып табылады, соның нәтижесінде төтенше 

жағдайлардың туындау қаупінің артуы, табиғи ресурстардың сарқылуы және 

табиғи кешендердің тозуы байқалады, елдің экологиялық қауіпсіздігі мен 

орнықты дамуына қатер ретінде қаралады. 

Мұндай жағдайларда тұжырымдама негізінде дамуға көшу қажеттілігі 

барған сайын айқын бола түсуде, ол кәсіпорындардың экономикалық өсуін бір 

мезгілде қолдай отырып, өнеркәсіптік өндірістердің қоршаған ортаға теріс 

әсерін азайтуға бағдарлануға тиіс. Бұл ауысу табиғатты пайдалануды және 

қоршаған ортаға әсерді басқарудың экологиялық бағдарланған әдістерін 

кеңінен таратуды көздейді. 

Белгілі бір ғылыми негізге қарамастан, нақты кәсіпорындар деңгейінде 

орнықты даму қағидаттарын іс жүзінде іске асырудың нақты тетігі әлі 

әзірленбеген. Сондықтан, мұндай жағдайларда кәсіпорынды басқарудың жаңа 

мәдениетін қалыптастыру мәселесі ерекше өзекті болып табылады, оның 

негізін өндірістің қоршаған ортаға теріс әсерін азайтуды және алдын-алуды, 

сонымен бірге оның жұмыс істеуінің қаржылық тиімділігін арттыруды 

көздейтін экологиялық тиімділік принциптері құрайды. Кәсіпорындағы 

табиғатты қорғау қызметін басқарудың жоғары сатысына көшу қабылданған 

басқару шешімдерінің тиісті түрде бағдарлануын және негізделуін талап етеді. 

Соңғы жылдары өнеркәсіптік өндірістегі мұндай проблемаларды шешу 

халықаралық стандарттардың ережелеріне сәйкес жүзеге асырылатын 

экологиялық менеджмент жүйесін енгізумен байланысты. Мысалы, ЕО 

(Еуропа Одағы) қозғалтқыштардан улы газдарды шығарудың қосымша 

стандарттарын енгізген кезде, ел газды тазарту және сол арқылы ауаның 

ластануын азайту үшін қосымша сүзгілерді қоюға мәжбүр болды. 

Машиналардың қозғалтқыштарының жай - күйіне еуропалық талаптарды 

орындау зиянды шығарындыларды тек дизель отынын пайдалану есебінен 2,7 

есе және бейтараптандырғыштарды пайдалану есебінен 10 есе қысқартуға 

мүмкіндік берді. Мұнда бірнеше жағымды жайттар бар:  

- мемлекет үшін - инновациялық технологияларды енгізу;  

- бизнес үшін - сұранысты қалыптастыру;  

- халық үшін - қоршаған ортаны ретке келтіру. 

Әдебиеттерде және заң актілерінің мәтіндерінде «қоршаған ортаны 

қорғауды басқару», «қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылын басқару», 

«табиғатты қорғау қызметін басқару», «Табиғи ресурстар мен қоршаған 

ортаны пайдалану саласындағы басқару», «экологиялық менеджмент» 

терминдері кездеседі. Олардың барлығы қоғамдық билік органдары мен өзге 
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де уәкілетті субъектілер жүзеге асыратын адамдардың экологиялық маңызы 

бар мінез-құлқын, экологиялық заңнама талаптарының сақталуын 

ұйымдастыру және бақылау, ретке келтіру және қадағалау жөніндегі іс-

қимылдардың жиынтығын білдіреді. 

Экологиялық менеджментті жүзеге асыратын субъектілердің 

мәртебесіне байланысты оның бірнеше түрлері бөлінеді. Бұл мемлекеттік, 

өндірістік және қоғамдық басқару. Бұл курста бір кәсіпорын деңгейінде 

басқаруға ерекше көңіл бөлінеді.  

Алайда, біздің елімізде ең маңыздысы – мемлекеттік экологиялық 

менеджмент. Қоршаған ортаны қорғау саласындағы мемлекеттік басқару 

барлық уәкілетті органдар мен тұлғалардың өз құзыреті шеңберінде 

қолданыстағы заңнамаға, белгіленген тәртіппен қабылданған 

тұжырымдамалар мен стратегияларға сәйкес жүргізілетін экологиялық 

саясатты іске асыруын білдіреді. 

Басқару әдістері әкімшілік — нақты басқару әдістеріне бөлінеді, 

мысалы, мемлекеттік мәжбүрлеу мүмкіндігімен қамтамасыз етілетін тікелей 

бұйрық; экономикалық — тиісті экологиялық мінез — құлыққа материалдық 

қызығушылық қалыптастыру; идеологиялық – үгіт, тәрбие, білім беру және 

т.б. басқа классификацияға сәйкес, бұл сендіру және мәжбүрлеу әдістері, 

сондай-ақ тыйымдар, ұсыныстар, санкциялар, рұқсаттар, келісімдер кіретін 

міндетті ережелер әдістері. 

Өсіп келе жатқан экологиялық проблемалар аясында елде басқару 

әдістері қандай болса да, бір мемлекет мұндай проблемаларды түбегейлі шеше 

алмайды. Экологиялық проблема өзінің ауқымы мен мазмұны жағынан 

жаһандық бола отырып және барлық мемлекеттердің мүдделеріне әсер ете 

отырып, оны шешу үшін белсенді халықаралық ынтымақтастықты және 

планетарлық деңгейде келісілген шараларды әзірлеуді талап етеді. 

 

1.2  Тұрақты даму принциптері 

 

Қоғам мен табиғаттың өзара іс-қимылының заманауи, кең таралған және 

әлемдік қоғамдастық қолдайтын тұжырымдамаларының бірі – тұрақты даму 

тұжырымдамасы. Оның пайда болуы, дамуы және танылуы БҰҰ-ның 

қоршаған ортаны қорғау саласындағы комиссиясының қызметімен 

байланысты. 

Тұрақты даму – бұл қазіргі уақыттың қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын, бірақ болашақ ұрпақтардың өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру қабілетіне қауіп төндірмейтін даму. Ол екі негізгі ұғымды 

қамтиды:  

- бірінші кезектегі басымдық нысанасы болуға тиіс халықтың ең кедей 

жіктерінің болуы үшін қажетті қажеттіліктер;  
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- технологиялардың тұруымен және қоғамның ұйымдастырылуымен 

шарттастырылған және қоршаған ортаның қазіргі және болашақ 

қажеттіліктерді қанағаттандыру қабілетіне қойылатын шектеулер. 

БҰҰ Қоршаған орта жөніндегі комиссиясының баяндамасында 

баяндалған орнықты даму тұжырымдамасының негізгі ережелері мыналар 

болып табылады: 

- адамзат – дамуға теңдестірілген және ұзақ мерзімді сипат бере алады; 

- табиғи тауарларды шектеусіз және бақылаусыз пайдалануға жол 

берілмейді. Планетаның қолда бар ғаламдық ресурстары мен экологиялық 

әлеуетіне ұқыпты қарау керек; 

- кедейлік теңдестірілген дамуға кедергі болып табылады, сондықтан ол 

адамдардың қарапайым қажеттіліктерін қанағаттандыру және барлығына 

қолайлы өмір сүру мақсаттарын жүзеге асыру мүмкіндіктерін беру арқылы 

кедейлікті жоюды талап етеді; 

- теңгерімді жаһандық даму үшін үлкен қаражатқа ие адамдар өздерінің 

өмір салтын планетаның экологиялық мүмкіндіктерімен үйлестіруі керек; 

- теңгерімді даму – бұл  үйлесімділіктің статикалық жағдайы емес, 

ресурстарды пайдалану ауқымы, Инвестициялар бағыты, техникалық даму 

бағыты және институционалдық өзгерістер қазіргі және болашақ 

қажеттіліктерге сәйкес келетін өзгерістер процесі. 

Тұрақты даму экологиялық қауіпсіз экономиканың жұмыс істеуін 

болжайды, оның құрылымдық және технологиялық деңгейі ресурстарды 

ұтымды пайдалануды және жиынтық әлеуметтік өнімнің бірлігіне шаққандағы 

тауарлар мен қызметтерді өндіру және тұтыну процестерінің интегралды 

экологиялық әсерін азайтуды қамтамасыз етеді. 

 

1.3  Тұрақты дамудың негізгі бағыттары 

 

Алғаш рет халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың негізгі 

қағидаттары БҰҰ Стокгольм конференциясының декларациясында (1972) 

жинақталды. Қазіргі мағынада олар Рио-де-Жанейродағы БҰҰ 

конференциясының декларациясында (1992) баяндалған. 

Бұл принциптерге, атап айтқанда, келесі идеялар кіреді:  

1) Адамдар табиғатпен үйлесімді салауатты және жемісті өмір сүруге 

құқылы.  

2)  Қазіргі ұрпақтың игілігі үшін даму болашақ ұрпақтардың даму 

мүдделеріне және қоршаған ортаға зиян келтіру арқылы жүзеге асырылмауы 

тиіс. 

3) Мемлекет қызметкерлерінің өз ресурстарын дамытуға егеменді 

құқығы бар, бірақ өз шекарасынан тыс тазалау құрылыстарын (ОС) бұзбауы 

тиіс. 

4) Әлемнің әртүрлі бөліктеріндегі кедейлік пен теңсіздікті жою 

халықтың көпшілігінің өсуі мен қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қажет.  
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5) Мемлекет басшылары Жер экожүйесінің тұтастығын сақтау, қорғау 

және қалпына келтіру мақсатында ынтымақтасады. 

6) Мемлекеттің міндеттері экологиялық ақпаратқа кеңінен қол 

жеткізуді ұсыну арқылы халықтың хабардарлығын және қатысуын дамытады 

және көтермелейді. 

7) Мемлекеттік органдар тиімді ұлттық заңдарды қабылдайды.  

8) Экологиялық саясат халықаралық сауданы негізсіз шектеу үшін 

пайдаланылмауы керек. 

9) Тазарту құрылыстарын (ТҚ) ластаған адам қаржылау 

жауапкершілікті мойынына алуы тиіс. 

10) Мемлекеттік органдар зиянды трансшекаралық салдары болуы 

мүмкін табиғи апаттар немесе қызмет туралы бір-бірін хабардар етеді. 

11) Соғыс тұрақты даму процесіне сөзсіз жойқын әсер етеді. ТҚ-ның 

ынтымақтастығы, дамуы және қорғалуы өзара тәуелді және ажырамас 

нәрселер.  

Қазіргі уақытта «тұрақты даму» дегеніміз қоршаған ортаға зиян 

тигізбейтін және экономикалық, экологиялық және әлеуметтік даму 

арасындағы тепе-теңдікті табу арқылы әлеуметтік мәселелерді шешуге ықпал 

ететін экономикалық өсу деп түсініледі. Тұрақты даму тұжырымдамасы үш 

негізгі көзқарасты біріктіру нәтижесінде пайда болды: экономикалық, 

әлеуметтік және экологиялық. 

Осы үш тұжырымдаманың өзара әрекеттесу тетіктері де маңызды. Бір-

бірімен өзара әрекеттесетін экономикалық және әлеуметтік элементтер бір 

буын ішінде әділеттілікке қол жеткізу (мысалы, кірістерді бөлу) және 

халықтың кедей топтарына мақсатты көмек көрсету сияқты жаңа міндеттерді 

тудырады. Экономикалық және экологиялық элементтердің өзара әрекеттесу 

механизмі қоршаған ортаға сыртқы әсерлердің құнын бағалау және ішкі 

көрінісі (кәсіпорындардың экономикалық есептілігіндегі есеп) туралы жаңа 

идеяларды тудырды. Әлеуметтік және экологиялық элементтердің байланысы 

ұрпақтар арасындағы теңдік, оның ішінде болашақ ұрпақтардың құқықтарын 

сақтау және халықтың шешім қабылдау процесіне қатысуы сияқты 

мәселелерге қызығушылық тудырды. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Бұл курс нені зерттейді? 

2 Пәннің басты мақсаттарын анықтаңыз. 

3  «Тұрақты даму» түсінігі нені білдіреді? 

4 Тұрақты даму концепциясын құруға қандай қажеттілік себеп болды?  

5 Халықаралық экологиялық ынтымақтастықтың принциптерін айтып 

беріңіз.  
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№ 2 дәріс. Техносфералық қауіпсіздікті басқару  

 

Мазмұны 

1 Экологиялық басқару мен экологиялық менеджмент арасындағы 

айырмашылықтар 

2  Қоршаған ортаны қорғау және сақтауды басқару әдістері 

3 Экологиялық маркетинг 

 

2.1 Экологиялық басқару мен экологиялық менеджмент 

арасындағы айырмашылықтар 

 

Экологиялық басқару – мемлекеттік органдар мен экономикалық 

субъектілердің табиғат қорғау заңнамасының мәжбүрлі міндеттемелерін 

формальды орындауға, сондай-ақ тиісті мақсаттарға, жоспарлар мен 

жобаларға қол жеткізуге бағытталған іс-әрекеттері. 

Экологиялық менеджмент - экономикалық субъектілердің экологиялық 

тиімділік және экологиялық әділеттілік заңдары негізінде әзірленетін олардың 

дербес экологиялық мақсаттарына, жоспарлары мен жобаларына қол 

жеткізуге бағытталған дербес және тиімді қызметі. 

Айта кету керек, экологиялық менеджмент жүйесін енгізу мемлекеттік 

және өндірістік деңгейлердегі заманауи басқаруды жоймайды, бірақ оны 

жаңартады. Сонымен қатар, экологиялық менеджмент жүйесін енгізу — бұл 

ұйымның мемлекет тарапынан міндетті түрде реттелмеген ерікті қызметі. 

«Экологиялық басқару» және «экологиялық менеджмент» 

терминдеріндегі негізгі ерекшеліктерді зерттегеннен кейін келесі 

тұжырымдарды қарастыруға болады. 

Сіздің компанияңызға экологиялық менеджмент жүйесі қажет пе, жоқ 

па, соны шешу үшін өзіңізге бірнеше сұрақтар қойыңыз: 

- сізге халықаралық нарыққа шығып, шетелде серіктестер іздеу керек 

пе? 

- сізге инвесторды қызықтыру керек пе? 

-Асіз өзіңіздің экологиялық қызметіңіздің нәтижелеріне 

қанағаттанбайсыз ба және оларды жақсартуға болады деп ойлайсыз ба? 

- сіз экологиялық шығындар азайтылуы мүмкін деп ойлайсыз ба? 

- сіз өзіңіздің экологиялық беделіңізге және қоғамдық имиджіңізге риза 

емессіз бе? 

- сіз табиғат қорғау қызметінің тиімділігін арттырудың 

пайдаланылмайтын резервтері бар деп ойлайсыз ба? 

 - қызметтің экологиялық аспектілеріне қойылатын талаптар 

күшейтіледі деп ойлайсыз ба? 

Егер сіз кем дегенде бір сұраққа «Иә» деп жауап берсеңіз, онда сізге 

экологиялық менеджмент жүйесі қажет. 
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Классикалық экологиялық басқару мен экологиялық менеджмент 

арасындағы негізгі айырмашылықтар 2.1- кестеде көрсетілген.  

 

2.1Акесте - Классикалық экологиялық басқару мен экологиялық 

менеджмент жүйесінің арасындағы айырмашылықтар 

Классикалық басқару Экологиялық менеджмент 
Мемлекеттік органдар мен экономикалық 

субъектілер тарапынан жүргізіледі 

Таза экономикалық субъектілер жүзеге 

асырады 

Қызмет сырттан ынталандырылады, 

табиғат қорғау заңнамасының талаптарына 

бағынады 

Ең алдымен экологиялық тиімділік және 

экологиялық әділеттілік принциптерімен 

анықталатын ішкі негізделген процесс  

Мемлекет тарапынан мәжбүрлеу процесі Өз мәні бойынша тәуелсіз қызмет 

Лауазымдық міндеттер мен нұсқаулықтар 

шеңберінде жүзеге асырылатын процесс 

Көшбасшының нәтижелерге деген жеке 

қызығушылығына байланысты процесс 

Басқару процесінің нәтижеден 

артықшылығы. Теріс нәтижелерге көп 

көңіл бөлінбейді 

Басқару нәтижелерінің оларға қол жеткізу 

әдістерінен артықшылығы. Теріс 

нәтижелер талданады және ескеріледі 

Бастапқы формалдылық, консерватизм 

және шектеулік 

Алғашқы бастама, балама нұсқаларды 

зерттеу қажеттілігі 

Тиімді және турбулентті қызметті 

имитациялау және бұрмалау мүмкін 

Тиімді қызметті жалған жасаудың және 

бұрмалаудың практикалық мүмкін еместігі 

 

2.2  Қоршаған ортаны қорғау және сақтауды басқару әдістері 

 

Қоршаған табиғи ортаны қорғаудың (ҚТОҚ) басты міндеттері – табиғи 

ресурстарды ұтымды пайдалану, табиғатты ластанудан қорғау, биологиялық 

әртүрлілікті сақтау – ҚТОҚ ұғымының негізін қалады. 

Экологиялық бағалау көптеген белгісіздіктерге ие болғандықтан, 

қоршаған ортаның жай-күйін сараптамалық бағалау пайдалы; ол қиын және 

критикалық жағдайларда өзгереді, бұл күрделі экологиялық жағдайларда 

шешім қабылдауда жауапкершілікті өз мойнына алатын жоғары дәрежелі 

сарапшылардың құзыреті. 

Бақылауды құқықтық қамтамасыз ету қоршаған ортаның сақталуын 

қамтамасыз ету жөніндегі заңдарды, сондай-ақ суды, ауаны, топырақты, жер 

қойнауын пайдалануды құқықтық реттеу нормаларын орындаудан тұрады. 

Технологиялық бақылау өндіріс пен өнімнің экологиялық қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету нормалары мен талаптарымен реттелетін өндірістің 

технологиялық режимін сақтаумен байланысты. Өндірісті технологиялық 

қамтамасыз етуге кәсіпорын басшысы, бас инженер, технолог және эколог-

менеджер жауап береді. Технологиялық режимді және өндіріс регламентін 

пайда алу мақсатында бұзу – жаппай шығарындылар мен зиянды өндірістегі 

апатты жағдайларды құрудағы қалыпты құбылыс. 

Экономикалық бақылау - бұл экологиялық таза өндіріс пен өнімді таңдау. 

Салық қысымы зиянды өндіріс пен зиянды өнімге қатысты өсуі керек. 
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Табиғатты қорғау қызметін экономикалық ынталандыру механизмі 

мыналарды қамтиды: 

- табиғатты пайдаланғаны үшін төлемдер; 

- экология саласындағы салық жеңілдіктері; 

- табиғатты қорғау қызметін қаржыландыру жүйесі; 

- экологиялық сақтандыру. 

Қоршаған ортаға қысымды төмендету үшін ақпараттық, ескерту, 

әкімшілік-ескерту және жазалау әдістері қолданылады. 

Ақпараттық әдістерге қоршаған орта параметрлерінің өзгеруін бақылау 

кіреді; ескерту – экологиялық сараптаманың әртүрлі түрлері, әкімшілік-

құқықтық экологиялық стандарттар, рұқсаттар, лицензиялар және т.б.; әкімшілік 

ескерту  – ластану мүмкін объектілердің қызметін тексеру, экологиялық аудит 

және т.б.; жазалау – әртүрлі алдын-алу нысандары (кәсіпорынның жабылуынан 

кінәлілерді қылмыстық қудалауға дейін), экономикалық және қаржылық әсер 

ету шаралары. 

 

2.3  Экологиялық маркетинг 

 

Маркетинг менеджменттің (басқарудың) үш құрамдас бөлігінің бірі 

болып табылады – бұл есепке алу және нарықтық жағдайларға белсенді әсер 

ету арқылы пайданы барынша арттыруға бағытталған өндіріс пен өткізуді 

ұйымдастыру және басқару жүйесі. 

Әлемдік қоғамдастықтағы экологиялық бағдарланған маркетингтің 

аспектілері қоршаған ортаға әсерді төмендететін технологиялар мен 

процестердің қарқынды дамуымен, сондай-ақ, әрине, маркетингтік 

басқарудың тиісті дамуын қажет ететін экологиялық қызметтер нарығының 

жедел қалыптасуымен байланысты. Осы саладағы негізгі маркетингтік 

бағыттар: 

- экологиялық іс-қимылдарды қолдаудың қаржылық құрылымдарын 

қалыптастыру; 

- қоршаған ортаға әсер ету деңгейін экологиялық бағалау (аудит); 

- компаниялардың іс-әрекеттерін экологиялық сақтандыру; 

- өндірушілер қызметінің есептілік нысандарын өзгерту; жарнаманың 

жаңа нысандары; 

- жаңа сауда принциптерін қалыптастыру (мысалы, экологиялық таза 

өнімдерді сату). 

Қоршаған ортаны қорғауды басқарудың маркетингтік механизмі 

нарықтық әдістердің типологиясына негізделген. Қазіргі уақытта басқару 

әдістерінің келесі негізгі топтары белгілі: 

- әкімшілік реттеу – өндіруші фирмалар сақтауы тиіс тиісті нормативтік 

стандарттар мен шектеулерді енгізу, сондай-ақ табиғат пайдалану процестерін 

тікелей бақылауды және лицензиялауды жүзеге асыру; 
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- өндіруші фирманы табиғатты ұтымды пайдалануға қызықтыруға 

бағытталған экономикалық ынталандыру; 

- ластану және экологиялық салықтар үшін төлемдер жүйесі; ластану 

құқығын бөлу және өтемақы төлемдері. 

Бұл әдістер қоршаған ортаға әсер ететін маркетингтік процестің әртүрлі 

кезеңдерінде қолданылуы керек. Бұл әсер бастапқы ресурстардың құрамына, 

өндіріс процесінің ерекшелігіне және қоршаған ортаға шығарындыларды 

құрайтын қоршаған ортаны қорғау технологияларына байланысты. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Экологиялық менеджмент дегеніміз не? 

2 Экологиялық басқару дегеніміз не? 

3 Экобасқару мен экоменеджмент арасындағы айырмашылықтар қалай? 

4 ТҚО басқарудың қандай әдістерін білесіз? 

5 Экомаркетинг дегеніміз не? 

 

№ 3 дәріс. Стандарттау мақсаты, объектілері және әдістері  

 

Мазмұны 

1 Стандарттаудың негізгі түсініктері 

2 Стандарттау мақсаты мен міндеттері 

3 Стандарттау объектілері мен әдістері 

 

3.1 Стандарттаудың негізгі түсініктері 

 

Стандарттау жөніндегі халықаралық ұйымның (ИСО) анықтамасына 

сәйкес стандарттау – жұмыс жағдайлары мен қауіпсіздік техникасының 

талаптарын назарға ала отырып, барлық мүдделі тараптардың пайдасына және 

олардың қатысуымен, атап айтқанда, жалпыға бірдей оңтайлы үнемдеуге қол 

жеткізу үшін осы саладағы қызметті реттеу мақсатында ережелерді белгілеу 

және қолдану бойынша жұмыс. 

Стандарттау адамзат қоғамының дамуымен және адамдардың қайта 

пайдалану мақсатында еңбек қызметінің ең сәтті нәтижелерін алуға деген 

ұмтылысымен тығыз байланысты. Ағылшын тілінен аударғанда (standard) сөзі 

басқа ұқсас объектілерді салыстыру үшін бастапқы ретінде қабылданған 

норманы, үлгіні, стандартты, модельді білдіреді. 

Стандарттау объектісі – стандарттауға  жататын немесе ұшыраған зат 

(өнім, процесс немесе қызмет). 

Нормативтік құжат – белгілі бір қызмет түріне немесе нәтижелерге 

жататын және пайдаланушылардың (тұтынушылардың) кең ауқымына 

қолжетімді қағидаларды, жалпы қағидаттарды, сипаттамаларды қамтитын 

құжат. 
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Стандарт – барлық мүдделі тараптардың (әзірлеушілердің, 

тұтынушылар мен пайдаланушылардың) қатысуымен олардың келісімі 

негізінде әзірленген стандарттау жөніндегі нормативтік құжат. Стандарт 

орындалуы міндетті нормативтік-құқықтық акт болып табылады және 

стандарттардың сақталмауы заң бойынша қудаланады. 

Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттау 

жөніндегі нормативтік құжаттарға мыналар жатады: 

- халықаралық стандарттар;  

- өңірлік стандарттар және техникалық-экономикалық ақпарат 

жіктеуіштері, стандарттау жөніндегі қағидалар мен ұсынымдар;  

- Қазақстан Республикасының мемлекеттік стандарттары және 

техникалық-экономикалық ақпарат жіктеуіштері;  

- ұйым стандарты;  

- Қазақстан Республикасының стандарттау жөніндегі ұсынымдары;  

- ұлттық стандарттар, ұйымдардың стандарттары, техникалық-

экономикалық ақпарат жіктеуіштері, шет мемлекеттерді стандарттау 

жөніндегі қағидалар, нормалар мен ұсынымдар. 

 

3.2  Стандарттау мақсаты мен міндеттері 

 

Стандарттаудың мақсаты – ең дұрыс және үнемді нұсқаны анықтау, 

яғни оңтайлы шешімді табу. Табылған шешім стандарттаудың белгілі бір 

саласында тапсырыс беруге мүмкіндік береді. 

Стандарттау ғылымның, техниканың және озық тәжірибенің 

жетістіктеріне негізделеді және өнімнің қазіргі сапасы мен болашақ даму 

деңгейінің негізін анықтайды. Сондықтан стандарттаудың негізгі 

мақсаттары: 

- өнімнің номенклатурасы мен сапасы мәселелерінде тұтынушылар мен 

мемлекеттің мүдделерін қорғау; 

-  ғылымның, техниканың дамуына және халықтың қажеттіліктеріне 

сәйкес өнім сапасын арттыру; 

- өнімнің өзара алмасуын және үйлесімділігін қамтамасыз ету; 

-  материалдық, адами және энергетикалық ресурстарды үнемдеуге 

жәрдемдесу;  

- өндірістегі, саудадағы техникалық кедергілерді жою, өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. 

Аталған мақсаттарға қол жеткізуге ықпал ететін негізгі міндеттер: 

- шығарылатын өнімнің ұтымды номенклатурасын белгілеу; 

- әдістері мен құралдарына, сондай-ақ бұйымдардың қоршаған орта, 

өмір, денсаулық және мүлік үшін қауіпсіздік деңгейіне қойылатын бірыңғай 

талаптарды белгілеу; 

- өнім сапасына қойылатын талаптарды компоненттер, шикізат, 

жартылай фабрикаттар сапасына қойылатын талаптармен үйлестіру; 
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- сапаны бақылау нормативтік қамтамасыз ету, өнімді сертификаттау, 

сапаны бақылау және бағалау рәсімдерін орындау; 

- технологиялық процестерге қойылатын талаптарды белгілеу; 

- техникалық-экономикалық ақпаратты жіктеу мен кодтаудың бірыңғай 

жүйесін құру; 

- шығарылатын өнімнің номенклатурасы мен сапасы туралы халыққа 

ақпарат беру үшін өнімді каталогтау жүйесін құру. 

 

3.3  Стандарттау объектілері мен әдістері 

 

Қазақстанда «Техникалық реттеу туралы» заңы өнімдер, қызметтер мен 

процестер қауіпсіздігінің мемлекеттік жүйесінің құқықтық негіздерін 

белгілейді (стандарттау және сертификаттау туралы заңдар күшін жойды). Бұл 

заңда стандарттау процесі егжей-тегжейлі сипатталған. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 сурет – Стандарттау объектілері 

 

Стандарттау бойынша жұмыс істеудің 4 кезеңін атап өтуге болады. 

1-ші кезең – стандарттау объектісін іріктеу. 
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3-ші кезең – модельді оңтайландыру. 

Стандарттаушының міндеті – деректемелер құрамының ең жақсы 

нұсқасын, дизайнның қажетті деңгейін және форманың оңтайлы форматын 

таңдап, құжатты біріктіру. Оңтайлы шешімге жалпы ғылыми әдістермен және 

стандарттау әдістерімен (симплификация, типтеу және басқалар) қол 

жеткізіледі. 

Түрлендіру нәтижесінде стандартталған объектінің оңтайлы моделі 

алынады. 

4-ші кезең – стандарттаудың өзі, бірыңғай модель негізінде нормативтік 

құжатты (НҚ) әзірлеу. 

Стандарттаудың нәтижесі нормативтік құжат, стандарт және 

техникалық шарттар болып табылады. 

Стандарттаудың негізгі әдістерін қарастырайық. Стандарттау әдісі-бұл 

стандарттау мақсатына қол жеткізуге болатын әдіс немесе әдістер жиынтығы. 

Стандарттау жұмыстарында кеңінен қолданылатын әдістер: 

1) Стандарттау объектілерін ретке келтіру.  

2) Параметрлік стандарттау. 

3) Өнімді унификациялау. 

4) Агрегаттау. 

5) Кешенді стандарттау.  

6) Озық стандарттау. 

Ретке келтіру жан-жақтылықты басқару ретінде тапсырыс беру, ең 

алдымен, жан-жақтылықтың төмендеуімен байланысты. Әмбебап әдіс ретінде 

тапсырыс беру жеке әдістерден тұрады: жүйелеу, таңдау, модельдеу, теру 

және оңтайландыру. 

Стандарттау объектілерін жүйелеу – стандарттау объектілерін 

пайдалануға ыңғайлы нақты жүйені құрайтын белгілі бір тәртіппен және 

реттілікпен орналастыру. 

Стандарттау объектілерін іріктеу – бұдан әрі өндіріс және қоғамдық 

өндірісте қолдану үшін орынды деп танылатын осындай нақты объектілерді 

іріктеуден тұратын қызмет. 

 Симплификация – қоғамдық өндірісте одан әрі өндіру және қолдану 

үшін орынсыз деп танылатын осындай нақты объектілерді анықтаудан 

тұратын қызмет. 

 Стандарттау объектілерін типтеу – үлгілік объектілерді-

конструкцияларды, технологиялық ережелерді, құжаттама нысандарын жасау 

жөніндегі қызмет. Таңдалған нақты объектілер олардың сапасы мен 

әмбебаптығын арттыруға бағытталған қандай да бір техникалық өзгерістерге 

ұшырайды. 

 Стандарттау объектілерін оңтайландыру белгіленген 

көрсеткіштердің, нормалар мен өнімге қойылатын талаптардың оларға қол 

жеткізу шығындарымен оңтайлы үйлесімін алуға, ең төменгі шығындармен 

максималды экономикалық тиімділікті қамтамасыз етуге ұмтылудан тұрады. 
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Параметрлік серияларды стандарттау процесі – параметрлік стандарттау 

– тиісті номенклатураны және параметрлердің сандық мәндерін таңдау және 

негіздеу. Бұл мәселе математикалық әдістердің көмегімен шешіледі. 

Өнім параметрі – оның қасиеттерінің сандық сипаттамасы: өлшем 

параметрлері (киім мен аяқ киімнің мөлшері, ыдыс сыйымдылығы); салмақ 

параметрлері (спорт жабдықтарының жекелеген түрлерінің массасы); 

машиналар мен аспаптардың өнімділігін сипаттайтын параметрлер 

(желдеткіштердің өнімділігі, көлік құралдарының қозғалыс жылдамдығы). 

Өнімді унификациялау - бірдей функционалды мақсаттағы бөлшектер 

мен агрегаттар түрлерінің санын ұтымды азайту қызметі.  

Унификациялаудың негізгі бағыттары: 

- бұйымдардың, машиналардың, жабдықтардың, аспаптардың, тораптар 

мен бөлшектердің параметрлік және типтік мөлшерлік қатарларын әзірлеу;  

- біртекті өнімдердің біріздендірілген топтарын құру мақсатында үлгілік 

бұйымдарды әзірлеу;  

- салааралық қолданылатын өнімдердің мамандандырылған өндірісі 

үшін технологиялық процестерді қоса алғанда, біріздендірілген 

технологиялық процестерді әзірлеу;  

- қолдануға рұқсат етілген бұйымдар мен материалдардың 

номенклатурасының тиісті минимумымен шектеу. 

Агрегаттау – бұл геометриялық және функционалды өзара алмасу 

негізінде әртүрлі өнімдерді жасау кезінде бірнеше рет қолданылатын жеке 

стандартты бірыңғай түйіндерден машиналар, аспаптар мен жабдықтарды 

жасау әдісі. 

Агрегаттау машина жасауда өте кең қолданылады. Машина жасаудың 

дамуы машина дизайнының күрделілігімен және жиі өзгеруімен сипатталады. 

Көптеген әртүрлі машиналарды жобалау және өндіру үшін, ең алдымен, 

машинаның дизайнын тәуелсіз құрастыру қондырғыларына бөлу қажет болды, 

осылайша олардың әрқайсысы машинада белгілі бір функцияны орындайды. 

Бұл агрегаттардың өндірісін тәуелсіз өнім ретінде мамандандыруға мүмкіндік 

берді, олардың жұмысын бүкіл машинадан тәуелсіз тексеруге болады. Өнімді 

құрылымдық жағынан аяқталған агрегаттарға бөлу агрегаттау әдісін 

дамытудың алғашқы шарты болды. 

Кешенді стандарттау – белгілі бір мәселені оңтайлы шешу үшін 

кешенді стандарттау объектісінің өзіне де, оның негізгі элементтеріне де өзара 

байланысты талаптар жүйесін мақсатты және жүйелі түрде құру және 

қолдану. 

Өнімге қатысты - бұл шикізатты, материалдар мен компоненттерді 

өндіруге қажетті дайын өнімдердің сапасына қойылатын өзара байланысты 

талаптарды, сондай-ақ сақтау және тұтыну (пайдалану) шарттарын белгілеу 

және қолдану. Бұл әдісті іс жүзінде жүзеге асыру жаңа технологияны, 

технологияны және материалдарды құрудың негізі болып табылатын кешенді 

стандарттау бағдарламалары (ПКС) болып табылады. 
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Сондай-ақ, кешенді стандарттаудың нәтижесі стандарттардың 

салааралық жүйелері болып табылады, олардың әрқайсысы белгілі бір қызмет 

саласын қамтиды. 

Озық стандарттау – болжамдарға сәйкес кейінгі уақытта оңтайлы 

болатын стандарттау объектілеріне қойылатын практикада қол жеткізілген 

нормалар мен талаптардың деңгейіне қатысты жоғарылатылған нормалар 

белгілеу. 

Стандарттар ғылым мен техниканың қол жеткізілген даму деңгейін ғана 

белгілей алмайды, өйткені көптеген өнім түрлерінің моральдық қартаюының 

жоғары қарқынына байланысты олар техникалық прогрестің тежегішіне 

айналуы мүмкін. Стандарттар техникалық прогресті тежемеуі үшін оларды 

өнеркәсіптік өндіріспен қамтамасыз ету мерзімдерін көрсете отырып, 

перспективалық сапа көрсеткіштерін белгілеуі тиіс. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Стандарттаудың негізгі мақсаттары. 

2 Стандарттауға қандай объектілер жатады? 

3 Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын стандарттау 

жөніндегі нормативтік құжаттарға не жатады? 

4 Стандарттау кезеңдерін атаңыз 

5  Стандарттаудың негізгі әдістерінің мәні және олардың жіктелуі. 

 

№ 4 дәріс. Стандарттарды әзірлеу тәртібі, оларды сақтау және 

бақылау 

 

Мазмұны 

1 Стандарттарды әзірлеу тәртібі 

2 Стандарт талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау 

3 Стандарттарды уақытылы енгізбеудің кейбір себептері 

 

4.1 Стандарттарды әзірлеу тәртібі 

 

Стандарттарды әзірлеу кезінде ҚР заңнамасын, ГССК мемлекеттік 

стандарттарын және басқа да нормативтік құжаттарды басшылыққа алады. 

Стандарттарды әзірлеу сатыларын біріктіруге жол беріледі, бірақ бұл шартта 

көрсетіледі. Стандарттарды әзірлеу алдында оған бекітілген стандарттау 

объектілері бойынша ТК-ге стандарттарды әзірлеуге өтінімдер дайындау және 

ұсыну болады. Өтінімде стандарттарды әзірлеу қажеттілігінің негіздемесі 

келтіріледі. Өтінімде бастапқы материал ретінде өтінім беруші дайындаған 

стандарт-жоба ұсынылуы мүмкін. Стандарт кәсіпорындарға қажет, оны 

сақтамау өнімнің бәсекеге қабілетсіздігіне әкеледі. 
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1-ші кезең. Өтінімтерді қарастыруға дайындық. 

Өтінімдерді техникалық комитеттер қарайды. Өтінімдерді дайындау мен 

қарауды ТК (техникалық комитет)  ұйымдастырады. Бұл ретте, ТК: 

- стандарт әзірленетін кіші комитетті анықтайды; 

- стандарт жобасын әзірлеу үшін жұмыс тобын немесе кәсіпорынды 

анықтайды; 

- шартта белгіленген мерзімдерге сәйкес стандартты әзірлеу кезеңдері 

бойынша жұмыстарды орындау мерзімдерін белгілейді; 

- мүдделі кәсіпорындардан жоба туралы пікір алу үшін Қазақстанның 

мемлекеттік стандартының арнайы басылымында жариялау үшін стандартты 

әзірлеудің басталғаны туралы ақпаратты жолдайды (1-ші редакция). 

2-ші кезең. Стандарт жобасын құрастыру. 

Бұл кезеңде кәсіпорын стандарт жобасын дайындайды (стандарттың 1-

ші редакциясы немесе 1-ші жақындау стандарты). Түсіндірме жазбада 

стандартты әзірлеу үшін негіздеме, стандарттау объектісінің қысқаша 

сипаттамасы көрсетіледі, жобаның заңнамаға қайшы келмейтіндігі туралы 

мәліметтер көрсетіледі. Ескі стандарттар қайта қаралады, өзгертіледі немесе 

жойылады. Техникалық комитет стандарт жобасының шарт талаптарына 

сәйкестігін тексереді, бұл ретте техникалық комитеттің мүшелері 

дайындалған жобаны қарайды және техникалық комитет белгілеген тәртіппен 

ол бойынша өз ұсыныстарын дайындайды. Техникалық комитет алынған 

ұсыныстарды ескере отырып, 

Жобаның 1-ші редакциясы және оны түсіндірме жазбамен бірге 

Тапсырыс берушіге және Қазақстан Мемстандартының тиісті ғылыми-зерттеу 

ұйымына жолдайды. 

3-ші кезең. Стандарт 2-ші жуықтауда. 

Техникалық комитет барлық алынған пікірлерді ескере отырып, 2-ші 

жуықтауда стандартты дайындайды. Ол оны мемлекеттік бақылау және 

қадағалау органдарына (егер олар ТК мүшелері болмаса), содан кейін 

мемлекеттік стандартқа және кәсіпорынға жібереді. 

4-ші кезең. Стандарттық іс-әрекетке қабылдау және енгізу. 

Мемлекеттік стандарт осы стандартты қолданысқа енгізеді. Бұл ретте 

Қазақстанның Мемлекеттік стандарты стандарттың қолданысқа енгізілу күнін, 

қолданылу мерзімін белгілейді, сондай-ақ стандартты мемлекеттік тіркеуді 

жүзеге асырады. 

5-ші кезең. Стандартты жариялау. 

Қазақстанның Мемлекеттік стандарты қабылданған стандарттар туралы 

ақпаратты ай сайынғы «мемлекеттік стандарттар» ақпараттық көрсеткішінде 

жариялайды. 
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4.2 Стандарт талаптарының сақталуын мемлекеттік қадағалау 

 

Қазақстан Республикасының барлық аумағында халық 

шаруашылығының барлық салаларында мемлекет атынан стандарттардың 

енгізілуін және сақталуын қадағалауды Қазақстанның Мемлекеттік стандарты 

жүзеге асырады. Ол қадағалаудың неғұрлым тиімді нысанын - кешенді 

салааралық тексерулерді пайдаланады. Стандарттау жөніндегі нормативтік 

құжаттар мен техникалық құжаттар; мемлекеттік бақылау туралы 

қолданыстағы заңнамаға сәйкес өнімдер, процестер мен көрсетілетін 

қызметтер және өзге де объектілер мемлекеттік қадағалау объектілері болып 

табылады. 

Стандарттардың сақталуын мемлекеттік қадағалау органдарының негізгі 

міндеті мыналарды көздейді: 

- стандарттау объектілері мен стандарттарға қойылатын міндетті 

талаптарды қамтитын ҚР заңдарын бұзудың алдын алуға жәрдемдесу; 

- салалық стандарттардың, техникалық шарттардың, кәсіпорын 

стандарттарының, ғылыми-техникалық және инженерлік қоғамдар 

стандарттарының және техникалық құжаттаманың оларға сәйкестігін белгілеу 

кезінде ҚР Мемлекеттік стандартының міндетті талаптарының сақталуын 

тексеру; 

- кәсіпорынның немесе ұйымның даму жоспарына стандарттарды енгізу 

бойынша іс-шаралардың уақтылы енгізілуін бақылау; 

- стандарттарды енгізуді және олардың өндірісті жобалау, сынау, сақтау 

сатыларында сақталуын қадағалау, сонда барлығы өнімді кәдеге жаратумен 

аяқталады; 

- стандарттарда көзделген көрсеткішпен жобаланатын немесе 

босатылатын өнімнің сапа көрсеткіштерінің сақталуын қадағалау; 

- ескірген және жаңа стандарттардың қолданылуын уақтылы тоқтатуды 

және жаңадан енгізілген және күші жойылған стандарттар туралы ақпараттың 

жай-күйін бақылау; 

- өнімді сынау, оның ішінде сертификаттау шаралары. Қазақстанның 

Мемлекеттік стандарты стандарттардың сақталуын қадағалау мен бақылауды 

жүзеге асырады. 

Мемлекеттік қадағалау органдары өз құзыретіне сәйкес жергілікті 

басқару органдарын және жұртшылықты өнімнің сапасы туралы хабардар 

етеді. Тексеру (енгізу, стандарттарды сақтау) нәтижелері бойынша 

тексерушілер тиісті тұжырымдар мен ұсыныстармен акт жасайды. Егер 

стандарттар талаптарының бұзылғаны анықталса, онда мемлекеттік қадағалау 

органдары кемшіліктерді жою туралы нұсқаулар береді, сапа көрсеткіштері 

стандарт талаптарынан төмен өнімді тұтынушыларға жөнелтуге тыйым 

салады немесе айналыстан алады. 
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4.3 Стандарттарды уақытылы енгізбеудің кейбір себептері 

 

Стандарттарды уақытылы енгізбеудің кейбір себептері төмендгідей: 

1) Мемлекеттік стандартты енгізу жоспарының болмауы немесе кеш 

жасалуы. 

2) Стандарттау жөніндегі дербес органдардың болмауы. 

3) Стандарттау бөлімінің біліктілігі жоқ қызметкерлері. 

4) Кәсіпорындағы стандарттау бойынша жұмыстарға басшылық етудің 

төмен деңгейі. 

5) Өндірістің техникалық деңгейінің төмендігі. 

6) Өзгерістерді уақтылы енгізбеу, оларды дайындау жөніндегі 

ақпараттың кешігуі. 

7) Технологиялық және өндірістік тәртіпті бұзу. 

8) Өлшеу және бақылау құралдарының қамтамасыз етілмеуі, сәйкес 

келмеуі, қанағаттанғысыз жай-күйі. 

Стандарттау қызметінің қызметкерлері: 

- жобалаудың барлық сатыларында стандарттарды енгізуге және 

сақтауға қатысты құжаттаманы, қаптаманы тексереді; 

- аналогтарға қажетті сынақтар жүргізу үшін бұйымдардың үлгілерін 

(сынамаларын) іріктеуге қатысады; 

- қажетті мамандар мен техникалық құралдарды, цехтарды, бөлімдерді, 

зертханаларды тексеруге тартады; 

- қажетті шаралар қабылдау үшін тексеру актілерін жасайды. 

Стандарттау қызметтері тексерілетін бөлімшенің басшылығынан 

тексеру арқылы анықталған кемшіліктерді жоюды, нақты кәсіпорындардың 

жоспарын және оларды орындау мерзімдерін ұсынуды талап ете алады, 

сондай-ақ стандарттарды бұзғаны үшін кінәлілерді жазалау туралы мәселе қоя 

алады. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Стандарттарды құрастырудың негізгі кезеңдерін атаңыз. 

2 Стандарт талаптарының сақталуына мемлекеттік қадағалау қалай 

жүзеге асырылады? 

3 Стандарттау қызметінің қызметкерлерінің міндеттері. 

4 Стандартты уақтылы енгізбеудің себептері қандай? 

5    Техникалық шарттардың мазмұны және олардың белгіленуі. 

 

№ 5 дәріс. Сертификаттау: негізгі түсініктер 

 

Мазмұны 

1 Сертификаттаудың негізгі терминдері мен анықтамалары 

2 Сәйкестікті растау нысандары және сертификаттаудың негізгі 

принциптері 
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3 Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері 

 

5.1  Сертификаттаудың негізгі терминдері мен анықтамалары 

 

Сертификаттау – өндірістік қызмет нәтижелерінің, тауарлардың, 

көрсетілетін қызметтердің нормативтік талаптарға сәйкестігін растау рәсімі, 

оның негізінде үшінші тарап осы өнімнің белгіленген талаптарға сәйкес 

келетіндігін құжатпен куәландырады. Сертификаттау латын тілінен 

аударғанда «дұрыс жасалды» дегенді білдіреді. 

Бірінші тарап – өндіруші немесе сатушы.  

Екінші тарап – сатып алушы немесе тұтынушы.  

Сертификаттау процедурасындағы үшінші тарап дегеніміз – өнімнің  

сапасын бағалауды жүзеге асыратын тәуелсіз құзыретті ұйым.  

Өз құзыреттілігін растау үшін үшінші тарап аккредиттеу рәсімінен 

өтеді, яғни бақылаудың тиісті түрлерін жүзеге асыру мүмкіндіктерін ресми 

растау. 

Сертификаттаудың негізгі рөлі – адамды, оның мүлкін және табиғи 

ортасын қазіргі ғылыми-техникалық прогрестің теріс салдарларынан, 

жосықсыз өндірушілерден, сатушылардан қорғау, нарықта адал бәсекелестік 

үшін жағдай жасау. 

Сертификаттаудың әсері әлеуметтік-экономикалық сипатта болады. 

Әлеуметтік салада бұл халықтың денсаулығы мен өмірін қорғау. 

Экономикалық тұрғыдан алғанда, өнімдер мен қызметтердің сапасын реттеу 

және тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру. 

Сертификаттаудың негізгі ұғымдары мыналар болып табылады: 

Сәйкестік сертификаты – бұл сертификаттау жүйесінің ережелері 

бойынша шығарылған, өнімнің белгілі бір стандартқа немесе басқа 

нормативтік актіге сәйкес келетіндігіне қажетті сенімділік қамтамасыз етілген 

құжат. 

Сәйкестік сертификаты мыналарды қамтиды: 

1) Өтініш берушінің атауы және орналасқан жері. 

2) Сертификаттаудан өткен өнімді дайындаушының атауы және 

орналасқан жері. 

3) Өзіне сертификат берген сертификаттау жөніндегі органдардың атауы 

мен орналасқан жері көрсетілуге тиіс. 

4) Сертификаттау жүргізілген талаптарға сәйкестігіне техникалық 

регламенттің атауы, сертификаттау объектісі туралы ақпарат. 

5) Жүргізілген зерттеулер (сынақтар) және өлшемдер жөніндегі 

ақпаратты қамтуға тиіс. 

6) Сертификаттың қолданылу мерзімі (тиісті техникалық регламентпен 

айқындалады). 

Сертификаттан басқа, сәйкестік белгісі беріледі – бұл сертификаттау 

жүйесінің ережелеріне сәйкес қолданылатын, белгіленген тәртіппен қорғалған 
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белгі, бұл өнімнің белгілі бір стандартқа сәйкес келетіндігіне қажетті 

сенімділік қамтамасыз етіледі. 

Сәйкестік туралы декларация – дайындаушы өзі жеткізетін өнімнің 

белгіленген талаптарға сәйкес келетінін куәландыратын құжат. 

 

5.2  Қазақстан Республикасындағы сәйкестікті растау нысандары 

және сертификаттаудың негізгі қағидаттары 

 

2004 жылдың маусымынан бастап «Техникалық реттеу туралы» заң 

әрекет етеді, онда өнімдер мен қызметтерді сертификаттау процесі 

сипатталған. 

«Техникалық реттеу туралы» заңнан: 

а) ҚР аумағында сәйкестікті растау ерікті немесе міндетті сипатта болуы 

мүмкін; 

б) сәйкестікті ерікті растау ерікті сертификаттау нысанында жүзеге 

асырылады; 

в) сәйкестікті міндетті растау нысандарда жүзеге асырылады: 

- сәйкестік туралы декларацияны қабылдау;  

- міндетті сертификаттау. 

Сәйкестікті ерікті растау өтініш берушінің бастамасы бойынша өтініш 

беруші мен сертификаттау жөніндегі орган арасындағы шарт талаптарында 

жүзеге асырылады. Сәйкестікті ерікті растау ұлттық стандартпен, бағалау 

стандартымен және т.б. растауды белгілеу үшін жүзеге асырылуы мүмкін. 

Сәйкестікті ерікті растау объектісі жұмыстар мен көрсетілетін 

қызметтерді өндіру, пайдалану, сақтау, тасымалдау, өткізу және кәдеге жарату 

болып табылады. 

Сәйкестікті міндетті растау тиісті техникалық регламентте белгіленген 

жағдайларда ғана және тек қана техникалық регламент талаптарына 

сәйкестікте жүргізіледі. 

ҚР аумағында айналыста шығарылатын өнім ғана сәйкестікті міндетті 

растау объектісі бола алады. 

Қазақстан Республикасында сертификаттау принциптері. 

Стандарттау объектісі туралы ақпараттың дұрыстығын қамтамасыз ету: 

- өндіруші мен тұтынушыдан объективтілік және тәуелсіздік; 

- сынақтардың кәсіпқойлығы; 

- шетелдік өтініш берушілерге қатысты кемсітушілікті жою; 

- өтініш берушінің сертификаттау жөніндегі органды және сынақ 

зертханасын таңдау құқығы болып табылады; 

- сынақтар туралы ақпараттың ашықтығы болып табылады; 

- сертификаттау объектісін ескере отырып, сынау әдістерінің алуан 

түрлілігі; 

- ISO және МЭК ұсынымдары мен ережелерін сертификаттау жөніндегі 

қызметтегі сынақтар; 
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- коммерциялық құпияны құрайтын ақпараттың құпиялылығын сақтау. 

 

5.3    Өнімді сертификаттауды жүргізу тәртібі мен ережелері 

 

1-ші кезең. Сертификаттауға өтінім беру - тиісті сертификаттау 

органына немесе осы бейін бойынша сертификаттау жөніндегі кез келген 

органға, егер олар бірнешеу болса. Сертификаттау органының өтінімді қарауы 

шамамен бір айға созылады, содан кейін өтініш берушіге өз шешімі туралы 

ресми түрде хабарланады. 

Өтініш беруші: 

- өнімнің белгілі бір түрлері үшін тиісті техникалық регламентпен 

көзделген сәйкестікті растаудың нысаны мен схемасын таңдауға; 

- міндетті сертификаттауды жүзеге асыру үшін өтініш беруші 

сертификаттауға ниеттенетін өнімге қолданылатын аккредиттеу саласы кез 

келген сертификаттау органына жүгінуге; 

- сертификаттау органына сертификаттау органдары мен 

зертханалардың заңсыз әрекеттері туралы шағымдармен хабарласуға құқылы. 

Өтініш беруші: 

- өнімнің техникалық регламенттердің талаптарына сәйкестігін 

қамтамасыз етуге; 

- сәйкестігі міндетті расталуға жататын өнімді осындай растау жүзеге 

асырылғаннан кейін ғана айналысқа шығаруға; 

- егер сертификаттың қолданылу мерзімі өтіп кетсе, өнімді сатуды 

тоқтата тұру немесе тоқтатуға; 

- сертификаттау органына техникалық құжаттамаға немесе 

технологиялық процеске енгізілетін өзгерістер туралы хабарлауға; 

- сәйкестігін растаудан өткен және техникалық регламент талаптарына 

сәйкес келмейтін өнім өндірісін тоқтата тұруға міндетті. 

2-ші кезең. Үлгілерді іріктеу, сәйкестендіру және оларды сынау. Сынақ 

зертханасы немесе басқа ұйым бірқатар үлгілерді таңдайды. Бұдан әрі 

сынақтан өткен үлгілер нақты өнімді сертификаттау жүйесінің қағидаларында 

көзделген мерзім ішінде сақталады. 

Сынақ нәтижелері өтініш берушіге және сертификаттау органдарына 

ұсынылады. Оларды сақтау сертификаттың қолданылу мерзіміне сәйкес 

келеді. Сынақ зертханаларына қойылатын талаптар ГОСТ-пен реттеледі. 

Сынақ зертханалары аккредиттелуі тиіс. 

ГОСТ 51000.3-96 талаптарына және белгілі бір саланың басқа 

өлшемдеріне сәйкес келетін кез келген сынақ зертханасы аккредиттеуге 

құқылы. 

Аккредиттелген сынақ зертханасының міндеттері: 

- аккредиттеу саласына кіретін сынақтарды ғана өткізу туралы мәлімдеу; 

- барлық шығындарды төлеу (өтініш берушінің есебінен); 
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- аккредиттеу аттестатының қолданылу мерзімі өткеннен кейін бірден 

қызметін тоқтату; 

- аккредитациялаушы органды ұйымдағы өзгерістер туралы хабардар 

етуге міндетті. 

Аккредиттеу рәсімі. 

1) Өтініш берушінің аккредиттеуге өтініш беруі. 

2) Аккредиттеу туралы құжаттарды сараптау. 

3) Өтініш берушіні аттестаттау. 

4) Барлық материалдарды талдау және аккредиттеу туралы шешім 

қабылдау. 

5) Аккредиттеу туралы аттестат беру. 

6) Аккредиттелген ұйымның инспекциялық бақылау жүргізуі. 

3-ші кезең. Өндірісті бағалау. Өндірісті бағалау әдісі өнімнің сәйкестік 

сертификатында көрсетіледі. 

4-ші кезең. Сәйкестік сертификатын беру. Бағалау нәтижелері 

бойынша сарапшылардың қорытындысы жасалады. Бұл сертификаттау 

органы сәйкестік сертификатын беру туралы шешім қабылдайтын негізгі 

құжат. 

5-ші кезең. Сәйкестік белгісін қолдану. Өндіруші сертификатталған 

өнімді сәйкестік белгісімен таңбалау құқығын алады. 

Ерікті сертификаттау жүйесіндегі сертификаттау объектілері ерікті 

сертификаттау жүйесінің сәйкестік белгісімен таңбалануы мүмкін. 

Сәйкестік белгісін қолдануды өтініш беруші ерікті негізде өтініш 

берушіге ыңғайлы кез келген тәсілмен және ұлттық сертификаттау органы 

белгілеген тәртіппен жүзеге асырады. 

6-шы кезең. Инспекциялық бақылау. Сертификатталған өнімге 

инспекциялық бақылау жүргізіледі, егер бұл сертификаттау схемасында 

көзделген болса. 

7-ші кезең. Түзету шаралары. Түзету шаралары өнімнің белгіленген 

талаптарға және сәйкестік белгісін қолдану ережелеріне сәйкестігі бұзылған 

жағдайда тағайындалады. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Сертификаттау дегеніміз не? 

2 Сәйкестік сертификаты дегеніміз не? 

3 Сәйкестікті растаудың қандай формалары бар? 

4 ҚР сертификаттау принциптерін сипаттаңыз. 

5 Сертификаттау тәртібін сипаттаңыз. 
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№ 6 дәріс. Экологиялық сертификаттау және экологиялық таңбалау 

 

Мазмұны 

1 Өнім сапасының мәні, сапа көрсеткіштері және сапа көрсеткіштерін 

анықтау әдістері 

2 Өнімнің өмірлік циклі 

3 Экологиялық таңбалау туралы жалпы мәліметтер 

 

6.1 Өнім сапасының мәні, сапа көрсеткіштері және сапа 

көрсеткіштерін анықтау әдістері 

 

Өнімнің сапасы соңғы кездері нарықтық интеграцияның, ғылыми -

техникалық прогрестің және нәтижесінде тұтынушылардың сұранысының 

үнемі артуының арқасында маңызды бола бастады. 

Сапа дегеніміз - объектінің белгіленген немесе болжамды талаптарды 

қанағаттандыру қабілетіне байланысты сипаттамаларының жиынтығы. 

Өнімнің сапасын анықтайтын көптеген параметрлер бар және олардың 

әрқайсысы әртүрлі, менеджментте сапаны басқару сияқты бағытты дамыту 

қажеттілігі туындады. 

Сапаға әсер ететін негізгі факторлар: 

- техникалық (конструктивті, технологиялық, метрологиялық және т.б.); 

- экономикалық (қаржылық, нормативтік, материалдық және т.б.); 

- әлеуметтік (ұйымдастырушылық, құқықтық, кадрлық және т.б.). 

Оның сапасын құрайтын өнімнің бір немесе бірнеше қасиеттерінің 

сандық сипаттамасы өнім сапасының көрсеткіші деп аталады. Өнім 

сапасының көрсеткіштерінің жиынтығын келесі сипаттамаларға сәйкес 

жіктеуге болады:  

- сипатталатын қасиеттер саны бойынша (бірлі-жарым, кешенді және 

интегралдық көрсеткіштер);  

- өнімнің әртүрлі қасиеттеріне қатысты (сенімділік көрсеткіштері, өңдеу, 

эргономика және т.б.); 

 - анықтау сатысы бойынша (жобалық, өндірістік және пайдалану 

көрсеткіштері);  

- анықтау әдісі бойынша (есептік, статистикалық, эксперименттік, 

сараптамалық көрсеткіштер);  

- сапа деңгейін бағалау үшін пайдалану сипаты бойынша (базалық және 

салыстырмалы көрсеткіштер); 

- білдіру тәсілі бойынша (өлшем көрсеткіштері және өлшемсіз өлшем 

бірліктерімен көрсетілген көрсеткіштер, мысалы, балдармен, пайыздармен). 

Олардың кейбірін қарастырайық. 

Оның қасиеттерінің бірін сипаттайтын өнім сапасының көрсеткіші өнім 

сапасының жалғыз көрсеткіші деп аталады (мысалы, қуат, отынның калория 
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мөлшері және т.б.). Өнім сапасының жан – жақты көрсеткіші – бұл оның 

бірнеше қасиеттерін сипаттайтын көрсеткіш. 

Технологиялық көрсеткіштер өндірістің техникалық дайындығына, 

өнімді өндіруге және пайдалануға материалдар, уақыт пен еңбек 

шығындарының оңтайлы бөлінуін анықтайтын өнімнің қасиеттерін 

сипаттайды. Бұл еңбек сыйымдылығының, материалдық және қор 

сыйымдылығының, өнімнің өзіндік құнының көрсеткіштері. 

Сенімділік көрсеткіштері сенімділік, беріктік, тұрақтылық және сақтау 

қасиеттерін сипаттайды. 

1. Сенімділік – өнімнің біраз уақыт немесе жұмыс кезінде жұмыс 

қабілеттілігін сақтау қасиеті.  

2. Беріктік – техникалық қызмет көрсету және жөндеу үшін қажетті 

үзілістермен өнімнің жұмыс қабілеттілігін шекті күйге дейін сақтау қасиеті.  

3. Жөндеуге жарамдылық – өнімнің жөндеуге қабілеттілігі.  

4. Сақталу – техникалық құжаттамада белгіленген сақтау және 

тасымалдау мерзімі ішінде, сондай-ақ одан кейін бұйымдар мен өнімдердің 

жарамды және тұтынуға жарамды күйін сақтау қасиеті. 

Эргономикалық көрсеткіштер «адам – өнім» жүйесін сипаттайды және 

өндірістік және тұрмыстық процестерде көрінетін адам қасиеттерінің кешенін 

ескереді. Оларға гигиеналық (жарық, температура, қысым, ылғалдылық), 

антропометриялық (киім, аяқ киім, жиһаз, басқару пульттері) және 

психофизиологиялық (жылдамдық пен қуат мүмкіндіктері, есту, көру шегі 

және т.б.) жатады. 

Қарастырылған көрсеткіштердің ішінде көптеген заманауи өндірістер 

экологиялық және қауіпсіз сапа көрсеткіштерін жіберіп алады. 

Экологиялық көрсеткіштер өнімді пайдалану немесе тұтыну кезінде 

туындайтын қоршаған ортаға зиянды әсер ету деңгейін сипаттайды. Мысалы: 

қоршаған ортаға шығарылатын зиянды қоспалардың құрамы, өнімді сақтау, 

тасымалдау және пайдалану кезінде зиянды бөлшектердің, газдардың, 

сәулелердің шығарылу ықтималдығы. 

 Қауіпсіздік көрсеткіштері оны пайдалану немесе тұтыну кезінде 

адамның қауіпсіздігін анықтайтын өнімнің ерекшеліктерін сипаттайды. Олар 

авариялық жағдай туындаған кезде ықтимал қауіп аймағындағы адамдарды 

қорғаудың нормалары мен құралдарына қойылатын талаптарды көрсетеді 

және еңбек қауіпсіздігі жөніндегі мемлекеттік стандарттар жүйесінде, сондай-

ақ халықаралық стандарттарда көзделген. 

Алайда, өнім сапасының интегралды көрсеткішінде ескерілетін өнімді 

әзірлеу, дайындау, пайдалану немесе тұтыну шығындарын сипаттайтын 

экономикалық көрсеткіштер (шығындардың әртүрлі түрлері, өзіндік құн, баға 

және т.б.) әрқашан жетекші орын алады. 

Сапа көрсеткіштері екі әдіспен анықталады:  

- аспаптық;  

- сараптамалық. 
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Аспаптық әдіс сапа көрсеткіштерінің белгілі бір тобын сипаттайтын 

әртүрлі параметрлерді өлшеу нәтижелеріне негізделген. Аспаптық әдістің бір 

түрі-есептеу әдісі (тәжірибе жүзінде табылған мәндерді қолдана отырып 

есептеуге негізделген әдіс) және субъективті әдіс, мұнда сапа көрсеткіштерін 

анықтау сарапшылар тобы қабылдаған шешімге негізделген. Бұл әдіс көбінесе 

сапаның күрделі көрсеткіштерін анықтау үшін қолданылады. 

Сараптамалық әдіс екі тәсілге бөлінеді:  

1) Органолептикалық – сезім органдарының қоршаған ортаны 

қабылдауын пайдалана отырып, өнім сапасының көрсеткіштерін (балдармен) 

айқындауға негізделген. 

2) Социологиялық – өнімнің нақты немесе әлеуетті тұтынушыларының 

пікірлерін жинауға және есепке алуға негізделген. Бұл әдіс негізінен тұтыну 

тауарларының сапа көрсеткіштерін анықтайды. 

Сапа жүйесі – бұл  тұтынушыға оның талаптарына сәйкес келетін 

өнімді жеткізуге мүмкіндік беретін өндірісті ұйымдастырудың әдісі. 

Сапа жүйесі термині оны қалыптастырудың барлық кезеңдерінде 

сапаны жалпы басқаруға қажетті ұйымдастырушылық құрылымның, 

әдістердің, процестердің жиынтығын білдіреді. Тұтынушы үшін компания 

таңдаған сапа жүйесі сенім дәлелі және оның қажетті сапалы өнімді 

алатындығының кепілі бола алады. Қазіргі уақытта Сапа менеджментінің 

әртүрлі жүйелері қолданылады, сапа жүйесін басқарудың жүйелік тәсілінің 

негізгі принциптері таңдалады және жүзеге асырылады. ИСО 9000 сериялы 

сапа менеджменті стандарттарының дайындалып жатқан жаңартулары үшін 

негіз болып табылады, барлығы 8 қағидадан тұрады: 

1) Тұтынушыға бағдарлану  

2) Сапаны басқарудың барлық принциптерін жүзеге асырудағы 

басшылықтың рөлі шешуші болып табылады.  

3) Қызметкерлерді сапаны басқару жөніндегі қызметке тарту.  

4) Технологиялық тәсіл басқаруға жүйелік көзқараспен бірге өзара 

байланысты процестердің үйлесімінде қарастырылады. 

5) Жүйелік тәсіл. 

6) Үнемі жақсарту.  

7) Фактілерге негізделген шешімдер қабылдау.  

8) Жеткізушілермен өзара тиімді қатынастар. 

 

6.2  Өнімнің өмірлік циклі 

 

Біздің елімізде де, шетелде де сапа үшін күрестің ұзақ жылдық 

тәжірибесі кез келген іс-шаралар эпизодтық емес, шашыраңқы емес, сапаның 

тұрақты жақсаруын қамтамасыз ете алмайтындығын көрсетті. Бұл мәселені 

тұрақты жұмыс істейтін іс-шаралардың нақты жүйесі негізінде ғана шешуге 

болады. Бірнеше ондаған жылдар бойы сапа жүйелері құрылды және 

жетілдірілді. Қазіргі уақытта бүкіл әлемде 9000 сериялы халықаралық 
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стандарттармен белгіленген сапа жүйесі қабылданған. Сапа жүйесі туралы 

ілімдегі негізгі ұғым – «өнімнің өмірлік циклінің процестері» ұғымы. 

Бұйымның өмірлік циклі (өнімнің өмірлік циклі) — қоғамның белгілі 

бір өнімге қажеттілігі анықталған сәттен бастап осы қажеттіліктерді 

қанағаттандыру және өнімді кәдеге жарату сәтіне дейін орындалатын 

процестердің жиынтығы. 

Өнімнің өмірлік циклінің тағы бір анықтамасы - бұл маркетинг пен 

нарықты зерттеуден бастап пайдалану мен кәдеге жаратудағы техникалық 

көмекке дейінгі өнімді құру және пайдалану кезеңіндегі өнімнің күйін 

өзгертудің өзара байланысты процестерінің жиынтығы. 

Өнімнің өмірлік циклі мыналарды қамтиды: идея және маркетинг, 

технологиялық талаптарды жобалау және әзірлеу, өнімді әзірлеу, 

материалдық-техникалық жабдықтау, өндірістік процестерді дайындау және 

дамыту, өндіріс, сынақ жүргізуді бақылау, буып-түю және сақтау, өнімді сату 

және тарату, монтаждау және пайдалану, техникалық көмек және қызмет 

көрсету, өнімді кәдеге жарату. 

Тауарлардың өмірлік циклдері өте алуан түрлі, бірақ негізгі фазаларды 

әрдайым бөліп көрсетуге болады. Өнімнің классикалық өмірлік циклінде бес 

кезеңді немесе фазаны бөліп қарастыруға  болады: 

1) Енгізу немесе нарыққа шығу кезеңі. Бұл нарықта жаңа өнімнің пайда 

болу кезеңі. Кейде сынақ сатылымы түрінде. Ол тауарды тарату және оны 

сатуға түскен сәттен басталады. Бұл кезеңде өнім әлі де жаңалық болып 

табылады. Технология әлі жеткілікті игерілмеген. Өндіруші өндіріс процесін 

таңдау туралы шешім қабылдаған жоқ. Өнімнің модификациясы жоқ. Өнімнің 

бағасы әдетте біршама көтеріледі. Іске асыру көлемі өте аз және баяу өсуде.  

Өткізу желілері тауарға қатысты сақтық танытады. Сатудың өсу қарқыны да 

аз, сауда көбінесе тиімсіз, бәсекелестік шектеулі. Бәсекелестікті осы фазада 

болуы мүмкін тек тауарлар - алмастырғыштар. Барлық маркетингтік іс-

шаралардың мақсаты - жаңа өнім нарығын құру. Компания үлкен шығындарға 

ие, өйткені бұл кезеңде өндіріс шығындары көп, ал сатуды жылжыту 

шығындары әдетте ең жоғары деңгейге жетеді. Мұнда тұтынушылар жаңа 

өнімді сынауда тәуекелге баруға дайын инноваторлар болып табылады. Бұл 

кезеңде белгісіздік деңгейі өте жоғары. Сонымен қатар: инновация неғұрлым 

революциялық болса, белгісіздік соғұрлым жоғары болады. 

2) Өсу кезеңі. Егер тауарлар нарықта қажет болса, онда сату 

айтарлықтай өсе бастайды. Бұл кезеңде, әдетте, тауарларды сатып алушылар 

тауарды мойындайды және оған сұраныстың тез өсуі байқалады. Нарықты 

қамту артып келеді. Жаңа өнім туралы ақпарат жаңа клиенттерге беріледі. 

Өнімнің модификацияларының саны артып келеді. Бәсекелес фирмалар осы 

өнімге назар аударады және өздерінің ұқсас өнімдерін ұсынады. Пайда өте 

жоғары, өйткені нарық көптеген өнімдерге ие болады және бәсекелестік өте 

шектеулі. Сатуды ынталандыру бойынша қарқынды шаралар арқылы нарық 

сыйымдылығы едәуір артады. Бағалар аздап төмендейді, өйткені өндіруші 
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сыналған технология бойынша үлкен көлемде өнім шығарады. Маркетингтік 

шығындар өнімнің өсуіне бөлінеді. Бұл кезеңде тұтынушылар-жаңалықты 

мойындайтын адамдар. Қайталанатын және бірнеше рет сатып алу саны өседі. 

3)  Жетілу кезеңі. Бұл сатып алушылардың көпшілігі өнімді сатып 

алғандығымен сипатталады. Сатылымның өсу қарқыны төмендеуде. Өнім 

дәстүрлі санатқа өтеді. Көптеген модификациялар мен жаңа маркалар пайда 

болады. Тауардың сапасы мен өндірістің реттілігі артып келеді. Қызмет 

жетілдіріле түседі. Сатудың максималды көлеміне қол жеткізіледі. 

Кәсіпорынның пайдасы азаяды. Пайда баяу өседі. Қоймада тауар қоры пайда 

болады, бәсекелестік күшейеді. Баға бәсекелестігі. Төмен бағамен сату. Әлсіз 

бәсекелестер нарықтан кетеді. Сатуды ынталандыру шаралары максималды 

тиімділікке жетеді. Мұндағы тұтынушылар баяу мойындайтын адамдар мен 

консерваторлар. Бұл кезең ең ұзақ уақыт. 

4) Қанықтыру фазасы. Сатылымның өсуі тоқтайды. Бағасы 

айтарлықтай төмендейді. Бірақ бағаның төмендеуіне және сатып алушыларға 

әсер етудің басқа шараларын қолдануға қарамастан, сатылымның өсуі 

тоқтайды. Нарықты қамту өте жоғары. Компаниялар нарықтағы өз секторын 

арттыруға тырысады. Сату желісі де көбеймейді. Технология бір. Бұл кезеңде 

өнім мен технологияны қайта технологиялық жетілдіру ықтималдығы жоғары. 

Көбінесе бұл кезең жетілу кезеңімен байланысты, өйткені олардың арасында 

нақты айырмашылық жоқ. 

5) Құлдырау. Құлдырау – бұл сату мен пайданың күрт төмендеу 

кезеңі. Сату нөлге дейін түсуі немесе өте төмен деңгейде қалуы мүмкін. 

Негізгі себеп: жаңа, жетілдірілген өнімнің пайда болуы немесе 

тұтынушылардың қалауының өзгеруі. Көптеген фирмалар нарықтан кетеді. 

Сатуды жылжыту үшін қаражат азаяды немесе толығымен тоқтайды. 

Тұтынушылар өнімге деген қызығушылығын жоғалтады және олардың саны 

азаяды. Тұтынушылардың негізгі бөлігі төлем қабілеті төмен консерваторлар 

болып табылады. Бұл кезеңде үлкен қаржылық шығындарды болдырмас үшін 

өнімді өндірістен шығарған жөн. 

Сатыдан сатыға ауысу күрт секірусіз жүреді. Циклдің ұзақтығы және 

оның жеке фазалары өнімнің өзіне және нақты нарыққа байланысты.  

Өнімнің өмірлік циклі негізінде стратегиялық жоспарлауды құру 

компанияның тұрақты ұзақ мерзімді өсуі үшін қажет. 

 

6.3 Экологиялық таңбалау туралы жалпы мәліметтер 

 

Дамыған Еуропа елдерінде адамдар денсаулық пен қолайлы өмір сүру 

ортасының кепілі таза қоршаған орта екенін және өнімнің экологиялық 

қауіпсіздігі маңызды факторға айналатынын түсінді. Сатып алушы қоршаған 

ортаға ең аз зиян келтіретін өнімді таңдау арқылы өмір сүру ортасын 

жақсартуға тырысады, ал өнім өндіруші өз өндірісінің экологиялық 
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қауіпсіздігін арттыруға тырысады. Тұтынушы мен өндіруші бір тілде 

сөйлейді.  

Экологиялық сертификаттау өндірушілерді заманауи технологиялық 

процестерді енгізуге ынталандыруға және қоршаған ортаны аз ластайтын 

тауарларды шығаруға бағытталған. Халықаралық экологиялық сертификаттау 

принциптерін ISO «қоршаған ортаны басқару» ТК 207 техникалық комитеті 

әзірледі және ISO 14020 халықаралық стандартында бекітілді. Өндірушінің 

мақсаты – өз өнімдеріне қандай да бір экологиялық белгі беру. 

Өнімді экологиялық таңбалаудың жалпы мақсаты-тұтынушыға өнімдер 

мен қызметтердің экологиялық аспектілері туралы сенімді, нақты және 

сенімді ақпарат беру, қоршаған ортаға теріс әсер етпейтін өнімдер мен 

қызметтерге деген қажеттілікті қанағаттандыруға ықпал ету. Осылайша, 

нарықтың қоршаған ортаны үздіксіз жақсартуға әсері ынталандырылады 

Шын мәнінде, экологиялық таңбалау (экотаңбалау) - бұл қазақстандық 

және шетелдік тауарлардың орамаларынан табуға болатын белгі, яғни 

экотаңбалау тауардың немесе қаптаманың сапа белгісі емес (олар талдау 

кезінде де ескеріледі), атап айтқанда олардың белгілі бір параметрлер 

бойынша бағаланатын экологиялық таза белгісі. 

Экологиялық критерийлерді әзірлеу кезінде өнімнің (қаптаманың, 

қызметтің) өмірлік циклі ескеріледі, ол осы өнімнің сипаттамасымен 

шектелмейді. Осылайша, экологиялық белгі біртекті өнімдер тобындағы 

аналогтарға қарағанда белгілі бір экологиялық артықшылықтарға ие 

өнімдерге беріледі. Оны сараптамадан өткен және экологиялық қауіпсіздігі 

мен өз өнімінің жоғары сапасын дәлелдеген компания ғана ала алады. Мұндай 

таңбалау ерікті болып табылады және ұлттық, аймақтық немесе халықаралық 

масштабқа ие болуы мүмкін. 

Экомаркировканы түрлі тауарлар мен қызметтер ала алады. Негізгі 

талап – қоршаған ортаға және сапалы өнімге немесе қызметке жүктемені 

азайтуға ұмтылу, мысалы: 

а)   азық-түлік емес тауарлар (компьютерлер, қағаз, кеңсе тауарлары, 

киім, құрылыс және әрлеу материалдары, жуу және тазалау құралдары, еден 

жабындары, тұрмыстық және кеңсе техникасы, жиһаз, көлік құралдары, отын 

және т. б.); 

б)  тамақ өнімдері (ауыз су, нан-тоқаш өнімдері, азық-түлік, ауыл  

шаруашылығы өнімдері және т. б.);  

в)   қызметтер (мейрамханалар, дүкендер, қонақ үйлер, әртүрлі энергия 

түрлерін өндіру, туризм және т. б.);  

г)  жұмыстар (құрылыстық және бөлімшелік жұмыстары, т.б.). 

Экологиялық таңбалаудың негізгі мақсаты – біртекті өнімдер топтары 

арасында өмірлік циклдің барлық кезеңдерінде қоршаған ортаға аз әсер ететін 

өнімді бөлу. 
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Экологиялық таңбалау белгі түрінде, бұйымдағы немесе ыдыстағы 

графикалық бейнеде болуы мүмкін, мәтіндік құжат, техникалық бюллетень, 

жарнама және т.б. түрінде ұсынылуы мүмкін. 

ИСО 14021, 14024 және 14025 халықаралық стандарттары және олардың 

ресейлік нұсқалары үшінші тараптың экологиялық таңбалау процесіне қатысу 

критерийлері мен дәрежесіне байланысты негізгі типтегі ерікті экологиялық 

таңбалауды дамытуға қойылатын талаптарды белгілейді. ISO 140020 

стандартына сәйкес экологиялық таңбалау үш түрге бөлінеді. 

1. I типті экологиялық таңбалау – бұл үшінші тараптың – ұлттық 

сертификаттау жүйесінде аккредиттелген заңды немесе жеке тұлғаның өнімді 

сертификаттау нәтижелері бойынша тиісті белгіні тағайындау. 

Осы типтегі таңбалау бағдарламасы өтініш берушіден өнімді белгілі бір 

белгімен таңбалау мүмкіндігін анықтайтын белгілі бір өлшемдерге сәйкес 

келуін талап етеді. Критерийлер өнімнің өмірлік циклінің барлық 

сатыларында қоршаған ортаға әсер ету көрсеткіштерін ескереді. Олар нақты 

қол жетімді және белгілі бір сенімділікпен өлшенуі керек. Өлшемдер белгілі 

бір мерзім ішінде қолданылуы тиіс; оларды қайта қарау жаңа 

технологиялардың, техникалық шешімдердің, жаңа өнімдердің, қоршаған 

ортаның жай-күйі туралы жаңа ақпараттың пайда болуын және нарықтық 

жағдайлардың өзгеруін ескере отырып жүзеге асырылады. Әдетте, келесі 

сипаттамалар салыстырылады: 

- қазіргі уақытта қолданылатын технологиямен осы кәсіпорында бұрын 

қолданылған технология  

- қазіргі уақытта шығарылатын өніммен ұйымның бұрын шығарған 

жеке өнімі;  

- қазіргі уақытта осы кәсіпорында қолданылатын технология, басқа 

кәсіпорында қолданылатын технология; 

- басқа кәсіпорында шығарылатын ұқсас өніммен осы кәсіпорында 

шығарылатын өнім. 

Таңбалаудың бұл түрі негізінен өндірістік емес тауарларға жатады, бірақ 

ерекшеліктер де бар, мысалы, азық-түлік өнімдері мен азық-түлік шикізатына 

арналған қаптамамен немесе контейнерлермен бірге таңбаланған. 

Бұл жағдайда таңбалау зерттелетін тауарды (немесе өндірістік процесті) 

бұрын үлгі ретінде қабылданған осыған ұқсас өніммен салыстыру және 

кейіннен олар қоршаған орта үшін тудыруы мүмкін қауіпті белгілеу негізінде 

жүргізіледі. 

I типті экоэкитацияда ұлттық деңгейде сыналған және кең халықаралық 

мойындалған белгілер бар, мысалы (6.1 сурет): 

– «Көк періште», ГФР; 

 – «Жасыл қолғап» және «Жасыл крест», АҚШ;  

– «Ақ аққу», Скандинавия елдері;  

– «Эко-белгі», Жапония;  

– «NF-Environment», Франция. 
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«Көк періште» «Ақ аққу» «Еуропа гүлі» 

 

6.1 сурет – Экологиялық таңбалаудың ұлттық белгілері 

 
Қазіргі уақытта Еуропалық Қоғамдастықтың бүкіл аумағында «Еуропа 

гүлі» немесе «Жұлдызды түймедағы» белгісі бар. ЕО-да сертификаттау 

принциптері алдын-алу шараларына негізделген, өйткені ластанудың алдын-

алу оның салдарын жоюдан гөрі оңай. Нәтижесінде сертификаттаудың 

тиімділігін анықтайтын өнімнің қауіпсіздік өлшемдері стандарттарда 

көрсетілген бағалау параметрлерінен асып кетуі керек. 

2. II типті таңбалау  өнімнің белгілі бір экологиялық стандарттарға 

сәйкестігін өздігінен декларациялауға негізделген. Бұл өнімнің 

жапсырмаларына және олардың мазмұнын маркетингте қолдануға қатысты. 

Бұл жағдайда «қайта пайдалануға жарамды», «озонды бұзатын өнім» және т.б. 

сияқты мәтіндер қолданылуы мүмкін. 

Бұл жағдай мәтіндерді негіздеудегі қиындықтарға байланысты 

туындады, өйткені әртүрлі елдер әртүрлі салаларда әрқашан бір-бірінен 

айырмашылықтарға ие, мысалы: 

 - технологиялық тәсілдерде;  

- өнімнің экологиялық жарамдылығын анықтау кезінде заңнамалық 

және нормативтік-техникалық базаларда және т. б. 

Сондықтан мұндай мәлімдемені нақты экологиялық сертификаттау деп 

санауға болмайды. Кейбір тіркестермен бірге жүретін әртүрлі белгілерді 

пайдалану, мысалы, «экологиялық қауіпсіз» , көптеген жағдайларда негізсіз 

және өндірушінің өз өнімдерін сатып алушы үшін тартымды етуге, яғни оның 

нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға деген ұмтылысы ретінде 

қарастырылуы керек.  

Өндірушінің, импорттаушының, дистрибьютордың, сатушының немесе 

кез келген басқа тараптың экологиялық мәлімдемесі тәуелсіз үшінші тараптың 

сертификаттауынсыз жасалады. Стандарт мұндай мәлімдемелерді 

құрастырудың, белгілі бір терминдерді қолданудың тәсілдерін сипаттайды, 

мысалы: 

1) Анық емес, нақты емес немесе кеңінен түсіндірілетін тұжырымдары 

бар экологиялық мәлімдемелерді пайдалануға жол берілмейді. 
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2) Экологиялық мәлімдеме «... еркін» мәлімделген зат өнімнің 

құрамында фондық деңгейден аспайтын мөлшерде немесе мөлшерде болған 

кезде ғана қолданылуы керек. 

3) Тұрақтылық туралы ешқандай мәлімдеме жасауға болмайды. 

4) Экологиялық мәлімдемелер дәл және жаңылыстырмауы керек. 

5) Өтініштер негізді және тексерілетін болуға тиіс. 

6) Мәлімдемелер нақты өнімге қатысты болуы керек және тек тиісті 

контекстте немесе жерде қолданылуы керек. 

7) Мәлімдемелер нақты іске асырылатын немесе өнімнің өмірлік 

циклінде іске асырылуы мүмкін экологиялық аспектілерге ғана қатысты 

болуы тиіс. 

Еуропалық стандарттау ұйымдары мен Халықаралық стандарттау 

ұйымы барлық елдердің II типті эко-таңбалауды қолдану тәжірибесін ескере 

отырып, өндірушілердің декларациясы ретінде осы белгілерді пайдалану 

шекараларын анықтады. Олар келесі стандарттарда көрсетілген үш аспектіні 

анықтады: 

1) ISO/DIS 14021 – зат таңбаларда немесе/және ілеспе құжаттарда 

«рециркуляцияға ұшырайтын» және т.б. терминдерді пайдалану.  

2) ISO/DIS 14022 – «Мебиус ілмегі» – рециркуляцияның  символы, ол 

осы өнімді қайта пайдалану мүмкіндігін көрсетеді; стандарт оны жапсырмалар 

мен жарнамаларға келтіру мүмкіндігін қарастырады. 

3) ISO/DIS 14023 стандарттарында өтінімдердің заңдылығын растау 

үшін қажетті сынақ және тексеру әдістемелерінің әртүрлілігі қарастырылады. 

Қаптамаларды таңбалау үшін келесі белгілерді пайдалану ұсынылады 

(6.2 сурет ): 

– қайта және/немесе көп рет пайдалану мүмкіндігі; 

– қайта өңдеу қабілеті; 

– үлкен экологиялық қауіп-қатерге төтеп беру мүмкіндігі. 

 

 
 

6.2 сурет 
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Бұл үшбұрыштың («Мобиус ілмегі») ішінде сіз сандық және / немесе 

әріптік белгілерді көре аласыз: 

- 01 (ПЭТ, ПЕТЕ, PET, PETE) - полиэтилентерефталат: одан 

сусындарға арналған бөтелкелер, кейде техниканың, өнімдердің қаптамалары 

жасалады; 

- 02 (PEHD, HDPE, PE-HD, HD-PE, ПНД) – төмен 

қысымдағы полиэтилен : ол қатты және пленка түрінде болуы мүмкін 

(сусындар мен тұрмыстық химия бөтелкелері, «шулы» пакеттер, пленка, 

пластикалық бөтелкелер, канистрлердің қақпақтары); 

- 04 (PELD, LDPE, PE-LD, LD-PE, ПВД) – жоғары қысымдағы 

полиэтилен : жұмсақ пластик (пленка), пакеттер және тұрмыстық техникаға 

арналған әртүрлі қаптама; 

- 05 (PP, ПП) - полипропилен: ол қатты және пленка түрінде болуы 

мүмкін (қаймақ, шоколад қаптамалары, нан, жарма пакеттері); 
- 06 (PS, ПС) - полистирол: бір рет қолданылатын ыдыс-аяқ, 

контейнерлер,   пенопласт. 
Орам жасалған басқа материалдарды сәйкестендіру қажет болған кезде 

рециркуляция ілмегінің ортасына цифрлық белгілер қойылады:  

– 1-19-пластмассалар;  

- 20-39-қағаз және картон;  

- 40-49-металдар;  

- 50-59-ағаш;  

- 60-69-тоқыма;  

– 70-79-шыны. 

3. III типті экитация I типті сертификаттау кезінде туындайтын 

қиындықтарды болдырмау үшін жасалған, оны үшінші тарап өнімнің белгілі 

бір түріне белгіленген бірқатар көрсеткіштер бойынша ерікті негізде жүзеге 

асырады. Декларациялау процесінде экономика саласы немесе тәуелсіз орган 

ең төменгі талаптарды белгілеуді, параметрлер санаттарын таңдауды, үшінші 

тараптардың қатысу нысанын, сондай-ақ сыртқы тараптармен ақпарат алмасу 

тәсілдерін айқындауды қоса алғанда, III үлгідегі экологиялық декларацияға 

қойылатын талаптарды әзірлейді. Барлық бақыланатын көрсеткіштер өнімнің 

өмірлік циклын зерттеу негізінде белгіленеді және заттаңбада көрсетіледі.  

Таңбалаудың бұл түрі арнайы белгілерді пайдаланбайды, бірақ 

жапсырмада сертификаттауды жүргізген ұйым көрсетілуі мүмкін. 

Ресейде батыста дамыған өнімді сертификаттау әдістері мен тиісті 

экологиялық белгілер кеңінен қолданылып қана қоймай, жаңалары да 

жасалуда. Мысалы, 1998 жылы экознак «хлорсыз» қабылданды. Бұл ГОСТ 

қағазды, полимерлі материалдарды, жуғыш заттарды, тазалағыш және 

ағартқыш заттарды таңбалауға арналған. «Хлордан еркін» белгісін 

сертификаттаудан өту арқылы ғана алуға болады, бұл үшін сертификаттау 

органына тауар өндірудің техникалық процесінің сипаттамасын, өндірісте 

https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/plastik-01/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%82
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polietilen-pndhdpe02-i-pvdldpe04/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polietilen-pndhdpe02-i-pvdldpe04/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD#%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D1%8B%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polipropilen-05-pp-pp/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://rsbor-msk.ru/chto-razdelyat/plastik/polistirol-06-ps-ps/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BB
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қолданылатын шикізат тізбесін ұсыну, шикізатта және түпкі өнімде хлор мен 

оның қосылыстарының болмау фактісін декларациялау қажет.  

Экологиялық белгілер мен экологиялық таза өнімдерге патенттер мен 

авторлық куәліктерді уақтылы алу экологиялық менеджменттің көптеген 

бағыттарының бірі болып табылады. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Өнім сапасы дегеніміз не? 

2 Өнім сапасына қандай негізгі факторлар әсер етеді? 

3 Дәрісте сапаны анықтаудың қандай көрсеткіштері мен әдістері 

қарастырылған? 

4 Сапа жүйесі дегеніміз не? 

5 Өнімнің өмірлік циклі дегеніміз не 

6 Өнімнің классикалық өмірлік циклінде қандай кезеңдерді ажыратуға 

болады? 

7 Экологиялық таңбалаудың үш түрін сипаттаңыз 

 

№ 7 дәріс. Сапаны басқарудың шетелдік модельдері 

 

Мазмұны 

1  Сапаны басқару бойынша ұйым деңгейлері 

2  Басқару модельдері 

3  Сапа Гуру 

4  Сапаны бақылау, ақаулар мен олардың себептерін талдау әдістері 

5  Сапа бойынша сыйлық 

 

7.1 Сапаны басқару бойынша ұйым деңгейлері 

 

Көптеген дамыған елдерде өнімнің сапасын басқару тек жеке 

фирмалардың ғана емес, сонымен бірге ұлттық проблема ретінде 

қарастырылады. 

Сапаны басқару жөніндегі ұйымдар құрылатын төрт деңгейді бөліп 

көрсетуге болады: Халықаралық, ұлттық (мемлекеттік), салалық, жалпы 

фирмалық.   

Халықаралық деңгейде 1957 жылы құрылған Еуропалық сапа ұйымы 

(ЕОК) жұмыс істейді. Ол сапа саласындағы жетекші халықаралық үкіметтік 

емес ұйым болып табылады. ЕОК мүшелері стандарттау және сапа жөніндегі 

ұлттық ұйымдар болып табылады. 

ЕОК құрудың негізгі мақсаттары сапаны басқарудың әдістері мен 

теориялық принциптерін әзірлеу, жетілдіру және насихаттау болып табылады. 

ЕОК жыл сайын конференциялар өткізеді, онда өнім сапасының 

мәселелері бойынша тәжірибе мен пікір алмасады, сапаның теориялық және 

практикалық мәселелерін шешудегі соңғы жетістіктерді насихаттайды. Жыл 
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сайынғы конференциялардың еңбектері жарияланады, «сапа» («Quality») 

журналы шығарылады). 

Ұлттық (мемлекеттік) деңгейде сапа жөніндегі ұлттық ұйымдар жұмыс 

істейді.  

Салалық деңгейде бірқатар елдерде қызметтің әртүрлі салаларында 

сапаны қамтамасыз ету тәжірибесін жинақтау және талдау жүйелері жұмыс 

істейді. Мысалы, АҚШ-та мұндай ұйым теңіз және авиация техникасында бар.  

Жалпы фирмалық деңгейде сапаны басқаруды фирмада арнайы 

құрылған сапаны басқару (қамтамасыз ету) қызметтері жүзеге асырады. 

Әртүрлі елдердің ұлттық және экономикалық ерекшеліктеріне сәйкес 

компания деңгейінде сапаны басқарудың нақты тәсілдері қалыптасты. 

 

7.2  Басқару модельдері 

  

Бүгінгі таңда басқарудың ең көп таралған 3 моделі бар: американдық, 

еуропалық, жапондық. Ең танымал американдық (TQC – сапаны жан – жақты 

басқару) және жапондық (CWQC-компания шеңберіндегі сапаны басқару) 

тұжырымдамалар болды. 

Американдық модельде адамдарды манипуляциялау сәті бар. Бұл жерде 

жеке бастама құпталмайды. Бірақ жеке жауапкершілік бар. Барлығы тек үлгі 

бойынша жасалады, тек менеджерлер шешім қабылдап, инновациялар ұсына 

алады. Сонымен қатар, адамдар толық еркіндік жағдайында деп сенеді. Өнім 

сапасын басқарудағы американдық тәсіл компания қызметінің барлық 

аспектілерін қамтитын сапа менеджменті жүйесін құруға негізделген. Осы 

тұжырымдамаға сәйкес сапа мәселесін шешу өнім сапасын талдауға 

мамандандырылған және сапаны бақылау функциясын тек бақылау 

мамандарының күшімен орындайтын арнайы әкімшілік бөлімшенің басты 

міндеті болып табылады. 

Еуропалық басқару моделі американдыққа ұқсас. Мұнда менеджментке 

де көп көңіл бөлінеді. Стратегиялық ойлау қолданылады. Егер еуропалық 

тамырларға оралатын болсақ, көп нәрсені түсінуге болады — шағын 

мемлекеттер, шағын қалалар, және іс жүзінде бәрі бір-бірін біледі. Және 

ұйымның имиджіне ставка жасалады. Ал бизнес асыл. Клиенттермен жылы 

қарым-қатынас сақталады. Заңдар өте адал. Бұл әлеуметтік бағытталған 

бизнес. АҚШ-тың жарысы мен күйзелісі жоқ, бұл өте жақсы жұмыс жоспары. 

Ставка корпорацияларға емес, шағын және орта бизнеске жасалады. Басқа 

мәдениеттерге жоғары адалдық, кейде иррационалды. 

Жапондарда ұйым — «туған үй». Ұйым бәрін береді. Адамдарды 

жұмыстан шығаруға тырыспайды. Егер адам ұйымға бірдеңемен сәйкес 

келмесе, онда ол басқа бөлімге немесе басқа лауазымға ауыстырылады. Адам 

ерекше жағдайларда ғана кете алады. Ерлі-зайыптылар немесе бүкіл 

отбасылар жұмысқа тартылады. Жапондық сапа менеджменті жүйесі назар 

аударады. Бұл өзіндік «сапа үйірмелері»: мұндай үйірмелерде инновациядан 
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бастап қабырғаларды сырлауға дейінгі өндірістің түрлі аспектілері бойынша 

еркін талқылаулар жүргізіледі. Бірақ «шығыс - бұл нәзік мәселе» екенін және 

қоғамның православиелік дәстүрлерін ешкім жойған жоқ екенін түсіну керек. 

Мысалы, жапон бизнесінде ақсақалдарға құрмет бар. Мансап сатысында тек 

тегіс алға жылжу мүмкін. Ешқандай күрт көтерілістер жоқ (алайда құлдырау 

алынып тасталады). Бірақ мұнда адамдарды манипуляциялау сәті бар. Бір 

жағынан, бәрі адамдар үшін жасалады, бірақ екінші жағынан, адамдар 

ұйымның мәні «үй» деп әдейі сенеді. 

Жапондық тәсіл Президенттен бастап қарапайым жұмысшыға дейінгі 

компанияның барлық бөлімшелері мен барлық қызметкерлерінің сапаны 

басқару қызметіне үнемі және кеңінен қатысумен, әр қызметкердің оған деген 

қызығушылығын қамтамасыз етумен сипатталады. Сонымен қатар, барлық 

бөлімшелер мен деңгейлердегі қызметкерлер басқару әдістеріне және оларды 

практикада қолдана білуге үйретілуі керек. 

Егер американдық, сондай – ақ батыс еуропалық компаниялардың 

басшылары компанияны пайда критерийі негізінде басқаруға жақындаса, онда 

олардан айырмашылығы, жапондық кәсіпорындар өз қызметінде сапа - ең 

алдымен принципін басшылыққа алды. 

Жапонияның өнім сапасы саласындағы жетістіктері жапон 

менеджментінің басқа да маңызды белгілерімен байланысты: 

- өмір бойы жалдау жүйесі; 

- еңбек сіңірген жылдары және лауазымдық иерархия негізінде 

еңбекақы төлеу жүйесі, 

- «дөңгелектен» және «дәл мерзімінде» шикізат пен жартылай 

фабрикаттарды жеткізу жүйесі («канбан» жүйесі), 

- үздіксіз ішкі кәсіптік оқыту. 

Менеджментті сапаға қайта бағыттау, біріншіден, барлық басқару 

қызметі сапаның жоғары деңгейін қамтамасыз етуге бағынуды талап етеді. 

Бұл компанияның басты мақсаты деп жариялануы керек. Жоғары сапаны 

қамтамасыз ету барлық қызметкерлердің күнделікті және табиғи 

қамқорлығына айналуы тиіс. 

Екіншіден, оны бақылауды тек арнайы қызметтер арқылы ұйымдастыру 

арқылы жоғары және тұрақты сапа деңгейін қамтамасыз ету мүмкін емес. 

Жасырын жұмыстарды дәйекті бақылауды, яғни өзін-өзі бақылауды дамыту 

қажет. Сапа үшін бәрі жауап беруі керек. Сонымен қатар, некеге қайда және 

кім рұқсат бергені әрқашан анық болуы керек. 

Үшіншіден, сапа менеджментінің жаңа философиясының таралуына 

кедергі келтіретін күштер ұйымда бейтараптандырылуы керек. Бұл, ең 

алдымен, басқарудың орта буыны – әртүрлі бақылау, инспекторлық және т.б. ,  

өзін-өзі бақылау идеясын жүзеге асырған жағдайда жою қаупі бар қызметтер. 

Көптеген дамыған елдердің кәсіпорындарында өнім сапасын 

қамтамасыз етуде және арттыруда «сапа үйірмелері» маңызды рөл атқарады. 



39 

 

Алғашқы сапа үйірмелері 1962 жылы Жапонияда пайда болды. Сапа 

үйірмелерінің тәжірибесі олардың экономикалық тиімділігі оларға 

жұмсалатын шығыннан орташа есеппен 5 есе асып түсетіндігін көрсетеді. Ең 

маңызды нәтижелер – ақау деңгейін төмендету және өнім сапасын арттыру. 

Сапа үйірмелері - бұл бір өндірістік учаскенің жұмысшыларын 

біріктіретін шағын топтар (10 адамға дейін). Олар, әдетте, аптасына бір рет 

және бір сағат ішінде жұмыс сапасы, еңбек өнімділігі, қауіпсіздік және т. б. 

сияқты өндірістік мәселелерді талқылайды. 

Үйірме мүшелері шешуді талап ететін проблеманы анықтауға, өз 

төрағасын таңдауға, отырыстарды өткізу кестесін жасауға және басшылықтың 

жұмысты орындауға рұқсатын алуға уәкілетті.  

Сапа шеңберлеріне келесі негізгі ерекшеліктер тән: 

- үйірме отырыстары үнемі өткізіліп тұрады, 

- үйірмелер ерікті қатысу қағидатына негізделген, 

- сапа үйірмелерінде шешілетін мәселелер осы учаскедегі еңбек 

қызметімен байланысты, 

- мәселелер үйірме мүшелерінің күшімен анықталады, зерттеледі және 

шешіледі, содан кейін олар алынған нәтижелерді бағалайды, 

- сапа шеңбері осы мәселені шешкеннен кейін ашылады.  

Жапонияда сапа шеңберлерін ұйымдастыру қозғалысы төменнен 

жоғары қарай болды. Ол жоғары буын басшылығынан емес, шеберлер мен 

қарапайым қызметкерлерден басталды. Бұл баяу өсуді, бірақ жұмысшылардың 

толық қолдауын білдірді, бұл қозғалыстың сәтті болуының бір себебі болды. 

Үйірмелердің артықшылықтары: 

- тек осы қызметпен айналысқысы келетін қызметкерлер ғана сапа 

үйірмесінің мүшелері болады (оқыту үйірменің жеке мүшелерінің ой-өрісін 

кеңейтеді); 

- қызметкерлер өздері шешуге мүдделі мәселелерді қарастырады; 

- сапа үйірмесінің мүшелері өз шешімдерін жүзеге асыруға мүдделі; 

- сапа үйірмесі қызметінің бағдарламасы реформаларға қарсылықты 

жеңуге көмектеседі. 

Үйірмелердің кемшіліктері: 

- мәселелерді шешуге бөлімшелердің барлық қызметкерлері 

қатыспайды; 

- сапа үйірмесінің мүшелері болып табылмайтын бөлімше 

қызметкерлері оның ұсыныстарын қабылдауға сенімсіздікпен қарауы мүмкін. 

839 жапондық фирмаларда жиналған статистика шешілетін 

мәселелердің сипаты бойынша жобаларды келесі бөлуді (проблеманы шешу 

қызметі деп аталады) береді: 

а) 25% - өнім сапасын жақсарту; 

б) 18% - өзіндік құнның төмендеуі; 

в) 15% - өндіріс тиімділігін арттыру; 

г) 10% - еңбек қауіпсіздігін арттыру; 
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д) 7% - жабдық жұмысын жетілдіру. 

Жапонияда орта есеппен әр үйірме жылына 3-4 мәселені шешеді, әр 

жоба орташа есеппен 5 мың доллар үнемдеуге мүмкіндік береді. 

 

7.3 Сапа гуруы 

 

Әмбебап сапа (TQM) ұқсас, бірақ сонымен бірге белгілі бір 

айырмашылықтары бар тұжырымдамалардың жалпылауы ретінде пайда 

болды. Бұл ұғымдарды көбінесе «гуру», «мұғалімдер мен сапа тәлімгерлері», 

тіпті «сапа уағыздаушылары» деп атап, танымал адамдар ұсынды. 

Сапаның ұлы маманы туралы әңгіме басқа тұрғыдан да маңызды. 

Әмбебап сапа гуманистік құндылықтарға, соның ішінде этикалық 

құндылықтарға негізделген. Құндылық жүйелері билік жүйелерімен тығыз 

байланысты. Мұндай билік жүйесінің бір бөлігі — сапа саласындағы білімнің, 

теориялардың, тұжырымдамалардың ұлы гуру-жасаушылары. Жүйенің тағы 

бір бөлігі - TQM тұжырымдамасына ие әйгілі табысты менеджерлер. Бұл 

презентацияда біз «Уильям Эдвардс Деминг, Джозеф М.Джуран, Каору 

Ишикава, Филип Кросби және Арманд в. Фейгенбаум» сияқты гуруларын 

қарастырамыз. 

Уильям Эдвардс Деминг. Деминг циклі (PDCA). 

Уильям Эдвардс Деминг - американдық ғалым, статист және 

менеджмент бойынша кеңесші. Деминг өзі жасаған Шухарт циклінің 

арқасында үлкен атаққа ие болды, оны қазір бүкіл әлем Шухарт Деминг циклі 

деп атайды [PDSA немесе PDCA], сонымен қатар өзі ұсынған терең білім 

теориясына негізделген менеджмент теориясы үшін. 

Деминг циклі (PDCA, Деминг циклы, сапа Шеңбері) – бұл өнімді және 

өндірістік процестерді жетілдіруді, жеке бірліктер мен объектілерді 

оңтайландыруды реттеудің тұрақты шеңбері. 

PDCA циклі (Plan-Do-Check-Act): жоспарлау – іске асыру – тексеру – 

іске асыру - сапаны үздіксіз жақсартудың кең таралған әдісі. Әдістің екінші 

атауы - Деминг циклы - цикл кезеңдерін көрнекі дөңгелек графикалық 

түсіндіруге байланысты. Өндіріс процесіне дейін, кезінде және одан кейін 

тұрақты тексерулердің көмегімен сапа үшін жауапкершілікті тәрбиелеу және, 

ең алдымен, өндіріс процесін үнемі тексерудің көмегімен кәсіпорындағы 

әртүрлі процестердегі әлсіздіктер анықталуы мүмкін. PDCA ақаулардың 

себептерін анықтауға және ақауларды жоюға дейін бүкіл процесті қолдауға 

қызмет етеді. 

Жоспарлау. Түрлендіруді бастамас бұрын әрекеттерді жоспарлау керек. 

Бұл қадам нақты жағдайды талдауды, жақсарту әлеуеті туралы ақпаратты, 

сондай-ақ жоспарланған тұжырымдаманы әзірлеуді қамтиды. 

Жүзеге асыру. Бұл түрлендірудің кең таралған тұжырымдамасына 

сәйкес келмейтін іс-қимыл әдісінің атауы, бірақ тез жүзеге асырылатын және 
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қарапайым құралдарды қолдана отырып, бұрын қабылданған тұжырымдаманы 

сынау, тестілеу және оңтайландыру. 

Бақылау. Мұнда жаңа стандарт ретінде жетілдірулерді кеңінен 

жылжыту үшін шағын процесте жүзеге асырылған нәтиже бақыланады және 

мұқият тексеріледі. 

Өмірге енгізу. Бұл қадамда жаңа тұжырымдама енгізіледі, құжатталады 

және оның сақталуы үнемі тексеріледі. Бұл әрекеттер процестердің құрылымы 

мен барысы саласындағы үлкен өзгерістерді қамтуы мүмкін.  

ISO9004 сапа менеджменті жүйесінің нормалары өнімнің өмірлік циклін 

сапа шеңбері ретінде сипаттайды (7.1 сурет). 

 

 
 

7.1 сурет – Деминг-Шухарт сапасының шеңбері 

 

Өнімнің өзіндік өмірлік циклі бар. Өнім идеясы пайда болған сәттен 

бастап оны сатуға дейін, өнім бірнеше кезеңнен өтеді. 

Әр кезең ішінде өнімнің сапасына әсер ететін қызмет жүзеге 

асырылады. Өнімнің өмірлік циклінің сапа шеңбері сонымен қатар 

тұтынушының қажеттіліктерін қанағаттандыру мақсатында жүзеге 

асырылатын өндірістік процестердің моделі болып табылады. Өнімнің өмірлік 

циклінің әр кезеңінде сапа нормаларымен анықталатын белгілі бір сапа 

талаптары бар. 

Өнімнің сапасын қамтамасыз ету өнімді тұтынушыларға берумен 

аяқталмайды. Ең бастысы - клиенттің қанағаттануы және жеткізушілердің 

жағдайын үнемі жақсарту. Сонымен қатар, олар тұтынушыларда практикалық 

қолдану кезінде өнімнің сапасын зерттейді. Өнімді пайдалану кезінде оның 

сапасының жақсы көрсеткіші шағымдарды басқару болып табылады. Өнімнің 

кемшіліктері өндіруші кәсіпорындағы өнім мен процестерді жақсарту үшін 

маңызды ақпарат пен мәліметтер береді. 

Джозеф М. Журан. Сапалы Спираль. 

Джозеф М. Джуран - сапа саласындағы американдық маман, 

халықаралық сапа академиясының (МАК) академигі. 1951 жылы АҚШ-та 

«сапаны басқару жөніндегі анықтамалық» (Handbook for Quality Control) атты 
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кітабы жарық көрді, одан «сапаны басқару» түсінігі өз бастауын алды; 1963 

жылы «анықтамалықтың» екінші, едәуір кеңейтілген басылымы шықты; 1964 

жылы әйгілі «кәсіпорынды басқарудағы Революция» атты Журанның кітабы 

жарық көрді. 

Дж. Джуран бірінші болып сапаны бақылаудан сапаны басқаруға көшуді 

негіздеді. Ол сапаны басқарудың үздіксіз дамып келе жатқан жұмыстарының 

негізгі кезеңдерін анықтайтын және кейінірек пайда болған көптеген 

модельдердің прототипі ретінде қызмет ететін әйгілі «сапа спиралы» (Juran 

spiral) жасады. 

 

 

1 -  Нарықты зерттеу; 
2 - Жобалық тапсырманы әзірлеу; 

3 - Жобалау-конструкторлық жұмыстар; 

4 - Техникалық шарттарды құрастыру (тш); 

5 - Технологияны әзірлеу және өндірісті 
дайындау; 

6 - Материалдық-техникалық жабдықтау; 

7 - Құрал-саймандарды, айла-бұйымдарды 
және бақылау-өлшеу аспаптарын дайындау; 

8 - Өнімді өндіру процесі; 

9 - Өндіріс процесін бақылау; 
10 - Дайын өнімді бақылау; 

11 - Өнімді сынау; 

12 - Сату; 

13 - Пайдалану кезеңіндегі техникалық 
қызмет көрсету; 

14 - Нарықты зерттеу және сапа 

көрсеткіштерін зерттеу. 

 

7.2 сурет - Сапаның спиралі 

 

Дж. Журан AQI (Annual Quality Improvement) тұжырымдамасының — 

сапаны жыл сайын жақсарту тұжырымдамасының авторы болып табылады. 

Журанның пікірінше, сапаны жақсарту - бұл адамның жаңа рекорд орнатуға 

деген ұмтылысымен байланысты сапа саласындағы қол жеткізілген жұмыс 

нәтижелерінің артуы. Менеджмент философиясында үздіксіз жетілдіру 

тұрақтылық саясатын өзгерту саясаты алмастырады дегенді білдіреді. AQI 

тұжырымдамасындағы басты назар стратегиялық шешімдерге, жоғары 

бәсекеге қабілеттілікке және ұзақ мерзімді нәтижелерге бағытталған. 

AQI негізгі принциптері: 

- басшылықтың кәсіпорын қызметінің барлық деңгейлерінде және 

барлық салаларында сапаны жақсартуды жоспарлауы; 

- сапаны басқару саласындағы қателіктерді болдырмауға және алдын 

алуға бағытталған іс-шараларды әзірлеу; 
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- әкімшілік қызметті жетілдіруді қоса алғанда, әкімшілендіруден 

(жоғарыдан бұйрықтардан) сапа саласындағы барлық қызметті жоспарлы 

басқаруға көшу. 

AQI тұжырымдамасын іске асыру үшін кәсіпорында мыналарды 

көздейтін іс-шаралар кешені әзірленуде: 

- жыл сайын сапаны жақсарту бағдарламасын жасау; сапаны жақсарту 

әдістерін әзірлеу, оны өлшеу және бағалау; 

- статистикалық әдістерге оқыту және оларды практикаға енгізу; 

- әкімшілік саласындағы жұмыстарды ұйымдастыруды жетілдіру. 

Дж. Джуран сапаны қамтамасыз етуге экономикалық көзқарастың 

негіздерін тұжырымдады. Егер Джуранға дейінгі мамандардың көпшілігі 

шығындарды талдаудың нақты түрлерін ғана қамтыса, онда өзінің «сапаны 

басқару жөніндегі анықтамалығында» ол шығындардың төрт негізгі санатын 

бөліп көрсете отырып, сапаны қамтамасыз етуге арналған шығындарды 

бірінші рет жіктеді: ақаулықтың алдын алуға арналған шығындар, сапаны 

бағалауға арналған шығындар, ішкі істен шығуларға байланысты шығындар 

және сыртқы істен шығуларға байланысты шығындар. 

1979 жылы Журан АҚШ-та мамандарды оқытуды қоса алғанда, 

қызметтердің кең ауқымын ұсынатын сапа институтын ұйымдастырды. 

Каору Иcикава. Исикава диаграммасы. 

Каору Исикава - Токио университетінің профессоры, сапаны басқару 

саласындағы ең ірі маман. 

Исикаваның айтуынша, егер технологияның жақсаруы қайталанатын оң 

нәтижеге әкелсе, онда жаңа процесс стандарт ретінде қабылдануы керек және 

одан жетілдірудің келесі кезеңіне дейін шегінбеуі керек. Келесі кезең 

басталған кезде жаңа процесті сынақтан өткізіп, оны стандарттап, ұстану 

керек. 

Каору Исикава сапа шеңберлерінің тұжырымдамасын және себеп-

салдарлық қатынастардың диаграммасын жасады. 

Исикава диаграммасы немесе себеп-салдар диаграммасы (кейде оны 

«балық сүйегі» диаграммасы деп атайды) – шешілетін мәселе мен оның пайда 

болуына әсер ететін себептер арасындағы байланысты графикалық түрде 

көрсету үшін қолданылады. Бұл құрал ми шабуылы әдісімен бірге 

қолданылады, өйткені ол ми шабуылы арқылы табылған проблемалардың 

себептерін негізгі санаттар бойынша тез сұрыптауға мүмкіндік береді. 

Исикава диаграммасы өнімнің сипаттамаларына әсер ететін 

процестердің негізгі параметрлерін анықтауға, технологиялық 

проблемалардың себептерін немесе өнімдегі ақаулардың пайда болуына әсер 

ететін факторларды анықтауға мүмкіндік береді. Мәселені шешу үшін 

мамандар тобы жұмыс істеген жағдайда, себеп-салдарлық диаграмма топқа 

мәселені жалпы түсінуге көмектеседі. Сондай-ақ, Исикава диаграммасын 

қолдана отырып, мәселені шешу үшін қандай мәліметтер, ақпарат немесе 

білім жетіспейтінін түсінуге болады, осылайша негізсіз шешімдер қабылдау 
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аймағын азайтуға болады. Исикава диаграммасы салынған кезде 

проблемалардың себептері негізгі санаттарға бөлінеді.  

Зерттеліп отырған мәселеге байланысты барлық себептер осы санаттар 

шеңберінде нақтыланады: 

- адамға байланысты себептер адамның жағдайы мен 

мүмкіндіктеріне байланысты факторларды қамтиды. Мысалы, бұл адамның 

біліктілігі, оның физикалық жағдайы, тәжірибесі және т. б. 

- жұмыс әдісіне байланысты себептер жұмыстың қалай 

орындалатынын, сондай-ақ процестің немесе әрекеттердің өнімділігі мен 

дәлдігіне байланысты барлық нәрсені қамтиды. 

- механизмдермен байланысты себептер - бұл іс-әрекеттерді орындау 

кезінде қолданылатын жабдықтармен, машиналармен, құрылғылармен 

байланысты барлық факторлар. Мысалы, құралдың жағдайы, құрылғылардың 

жағдайы және т. б. 

- материалға байланысты себептер - бұл жұмысты орындау 

барысында материалдың қасиеттерін анықтайтын барлық факторлар. Мысалы, 

материалдың жылу өткізгіштігі, материалдың тұтқырлығы немесе қаттылығы. 

- бақылауға байланысты себептер - бұл іс-әрекеттің қатесін сенімді 

тануға әсер ететін барлық факторлар. 

- сыртқы ортаға байланысты себептер - бұл сыртқы ортаның іс-

әрекеттерді орындауға әсерін анықтайтын барлық факторлар. Мысалы, 

температура, жарық, ылғалдылық және т. б. 

Исикава диаграммасын келесідей жасауға болады: 

1) Шешуді қажет ететін ықтимал немесе бар проблема анықталады. 

Мәселенің тұжырымдамасы қағаз парағының оң жағындағы тіктөртбұрышқа 

орналастырылады. Тіктөртбұрыштан солға көлденең сызық сызылады. 

2) Парақтың сол жағында зерттелетін мәселеге әсер ететін себептердің 

негізгі санаттары көрсетілген. Санаттар саны қарастырылып отырған мәселеге 

байланысты өзгеруі мүмкін. Әдетте, жоғарыда аталған тізімнен бес-алты санат 

қолданылады (адам, жұмыс әдістері, механизмдер, материал, бақылау, 

қоршаған орта). 

3) Себептердің әр санатының атауларынан орталық сызыққа көлбеу 

сызықтар салынады. Олар Исикава диаграммасының негізгі «тармақтары» 

болады. 

4) «Ми шабуылы» барысында анықталған проблеманың себептері 

белгіленген санаттар бойынша бөлінеді және диаграммада негізгі 

«тармақтарға» жанасатын «тармақтар» түрінде көрсетіледі. 

5) Себептердің әрқайсысы компоненттерге егжей-тегжейлі 

нақтыланады. Ол үшін олардың әрқайсысына «неге бұлай болды» деген сұрақ 

қойылады. 

Нәтижелер келесі, төменгі ретті «бұтақтар» түрінде жазылады. 

Себептерді нақтылау процесі «тамыр» себебі табылғанға дейін жалғасады. 

Егжей-тегжейлі ақпарат алу үшін ми шабуылы әдісін қолдануға болады. 
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Зерттелетін мәселеге әсер ететін ең маңызды және маңызды себептер 

анықталды. Осы мақсатта Парето диаграммасын қолдануға болады. Маңызды 

себептерге байланысты одан әрі жұмыс жүргізіледі және түзету немесе алдын-

алу шаралары анықталады. 

Филипп Кросби. Нөлдік ақаулар «жүйесі». 

Филип Кросби - әлемдегі сапа саласындағы танымал американдық 

биліктің бірі, МАК академигі. 

Оның кәсіпорындардағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі іс-

қимылдардың дәйектілігін айқындайтын 14 қағидаты (абсолюттер) кеңінен 

танымал болды. 

«Нөлдік ақаулар» жүйесі, көбінесе «ZD бағдарламасы» деп аталады 

(ағылшынша «нөлдік Анықтама» сөздерінен), TQM (Total Quality Management 

– сапаны әмбебап басқару) тұжырымдамасының мақсатты нұсқаларының бірі 

болып табылады, ол ақаулардың толық болмауына («нөлдік» ақаулар) 

бағытталған. 

TQM жүйесінің басқа екі мақсатты қондырғылары: 

- шығындар саласында - өнімсіз шығындардың «нөлі»; 

- жеткізу саласында - тапсырыстарды дәл уақытында жеткізу. 

Кейбір американдық сарапшылардың пікірінше, ZD бағдарламасы 1955 

жылы Кеңес Одағында әзірленген ақаусыз өндіріс жүйесінің (БИЖ) тәсілдерін 

қолданады. 

ZD бағдарламасы келесі тұжырымдамалық ережелерге негізделген: 

-  ақауларды анықтау мен түзетуге емес, олардың пайда болуының 

алдын алуға баса назар аудару; 

- өндірістегі ақаулық деңгейін қысқартуға арналған күш-жігердің 

бағыттылығы; 

- тұтынушы дәл ақаусыз өнімге мұқтаж екенін және өндіруші өз 

тұтынушыларына дәл осындай өнімді жеткізе алатындығын және керек екенін 

түсіну; 

- кәсіпорын басшылығы үшін ұзақ мерзімге сапаны арттыру 

саласындағы мақсаттарды нақты тұжырымдау қажеттілігі; 

- компания жұмысының сапасы тек өндірістік процестердің сапасымен 

ғана емес, сонымен қатар өндірістік емес бөлімшелер қызметінің сапасымен 

де анықталатынын түсіну (мұндай бөлімшелердің қызметі Қызмет көрсету 

ретінде қарастырылады); 

- сапаны қамтамасыз ету және жақсарту саласындағы қызметті 

қаржылық талдау қажеттілігін тану болып табылады. 

Арманд Фейгенбаум. Сапаны кешенді басқару теориясы. 

Сапаны қамтамасыз ету және оларды азайту шығындарын есептеу 

қажеттілігін түсіне отырып, 50-жылдардың соңында А.Фейгенбаум бүкіл 

әлемде кеңінен танымал және қолданылатын жіктеуді ұсынды. Ол 

шығындарды үш санатқа бөлді. 
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1-ші санат - алдын алу шығындары (prevention costs). Сапаны 

жақсартуға, бақылаудың оңтайлы деңгейіне қол жеткізуге және ақаулардың 

(сәйкессіздіктердің) туындауына әкеп соғатын жағдайлардың алдын алуға 

бағытталған бағдарламаларды әзірлеуге және жоспарлауға арналған 

шығыстар. 

2-ші санат - сапаны бағалау шығындары (appraisal costs). Дайындалған 

өнімнің (қызметтердің) сапа көрсеткіштерінің қойылатын талаптарға 

сәйкестігін анықтау мақсатында өнім өндірудің (немесе қызметтер көрсету 

процесінің) барлық кезеңдерінде техникалық бақылау мен сынақтар жүргізуге 

арналған шығыстар. 

3-ші санат - ақаудан (сәйкессіздіктерден) айрылу (failure costs). 

А.Фейгенбаум бұл шығындарды ішкі және сыртқы деп бөлді. Ақаулардан 

(сәйкессіздіктерден) болатын ішкі ысыраптар - өнімнің (қызметтердің) сапа 

көрсеткіштерінің қойылатын талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан өндіріс 

процесінде (немесе қызмет көрсету процесінде) фирманың өзінде туындайтын 

ысыраптар. Ақаулардан (сәйкессіздіктерден) болған сыртқы ысыраптар - сапа 

көрсеткіштерінің белгіленген талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан 

тұтынушының бұйымды пайдалану (өнімді пайдалану немесе қызмет 

көрсетуден кейін) процесінде туындайтын ысыраптар. 

 

7.4 Сапаны бақылау, ақаулар мен олардың себептерін талдау 

әдістері 

 

Кәсіпорындағы сапаны бақылау әдістері (құралдары) – бұл мәселені 

тануға, түсінуге және шешуге мүмкіндік беретін деректердің графикалық 

бейнесіне негізделген қарапайым құралдар. Олар көбінесе өндірісте 

математикалық және статистикалық тұрғыдан арнайы өңделген сандық 

деректерді өңдеу үшін қолданылады. Сапаның жеті құралын фазаларда 

қолдануға болады: ақауларды анықтау және ақауларды талдау. Оларға 

мыналар жатады: ақаулардың жиынтық картасы; гистограмма; сапаны реттеу 

картасы; ми шабуылы; себеп-салдар диаграммасы; корреляция диаграммасы; 

Парето диаграммасы. 

Ақаулардың жалпы тізімі - оқиғаларды (ақауларды) түрлері мен саны 

бойынша есепке алу мен ұсынудың қарапайым және арзан әдісі. Күтілетін 

ақаулар немесе олардың түрлері кестеде келтірілген және қателіктің әрбір 

кіріс оқиғасы штрихпен жазылады және т.б. қосымша жолды енгізу күтпеген, 

жаңа ақаулар үшін мағынасы бар. 

Гистограмма - ақаулар туралы кестелік деректердің графикалық 

көрінісі, бұл кестелік бейнелеуде байқауға қиын болатын алынған 

мәліметтердің құрылымы мен таралу сипатын көрнекі түрде көрсетуге және 

оңай анықтауға мүмкіндік береді. Кестеден деректер бағандық диаграммаға 

беріледі. «Х» осі бойынша өлшеу аралықтары, «у» осі бойынша ақаулар 

жиілігінің мәндері енгізіледі. Гистограмма болып жатқан процесті бағалауға 
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көмектеседі және болашақта процестің барысы туралы болжам жасауға 

мүмкіндік береді. 

Сапаны реттеу карталары - координаттар жүйесіндегі кездейсоқ 

оқиғаларды графикалық түсіндіру. Өндіріс процесінде жұмысшылар өндіріс 

сапасын өздері басқара алады, желіде өнімді еркін таңдап, тексеру 

нәтижелерін сапаны реттеу картасына жазады. Картаға енгізілген деректер 

ауытқулардың алдын ала анықталған жол берілетін шекте бар-жоғын 

анықтауға мүмкіндік береді. Ауытқулар рұқсат етілгеннен асып кетпейінше, 

процесс басқарылатын болып саналады. 

Парето диаграммасы - бұл проблемалардың (ақаулардың) себептерін 

олардың әсерінің дәрежелік тізбегінде графикалық түрде көрсетуге арналған 

бағандық диаграмма. Ақауларды бағалау әсер ету мөлшеріне немесе 

ақауларды түзетуге жұмсалған шығындардың мөлшеріне байланысты болады. 

Парето қағидаты бойынша ақаулардың 20% - ы проблемалардың 80% - ына 

жауап береді (80-20 принципі). Парето диаграммалары шешілетін 

мәселелердің сараланған тізбегін анықтауға көмек ретінде тартылады. 

Себеп-салдар диаграммасы (Исикава диаграммасы) - себеп-салдар 

байланысын талдаудың және қалыптастырудың графикалық әдісі. Топқа 

мәселеге қатысты барлық мүмкін себептерді тану, талдау үшін себеп-салдар 

диаграммасы қажет. Сапаны бақылаудың бұл әдісінде ықтимал себептер 

олардың әсерінен 5 негізгі себепке бөлінеді: адам, машина, әдістер, материал, 

қоршаған орта. Осы бес негізгі себептердің әрқайсысы өз кезегінде неғұрлым 

егжей-тегжейлі себептерге бөлінуі мүмкін, олар сәйкесінше одан да кішіге 

бөлінуі мүмкін. 

Корреляциялық диаграмма - бұл екі немесе бірнеше өзгеретін 

факторлардың арасындағы статистикалық қатынастардың графикалық 

көрінісі, олардың шамаларының өзара байланысын орнату. Диаграммада, 

мысалы, «температура» және «ені» деген екі белгіні білдіретін нүктелер бар. 

Позитивті корреляция дегеніміз: температура неғұрлым жоғары болса, ені 

соғұрлым үлкен болады. Теріс корреляция кері байланысты білдіреді: 

температура неғұрлым жоғары болса, ені соғұрлым аз болады. 

Миға шабуыл - бұл идеяларды іздеудің және проблемаларды шешудің 

жолдарын бірлесіп табудың топтық әдісі. Миға шабуыл жасаудың маңызды 

ережелері: 

1) Идеяларды іздеу кезеңінде сын жоқ. 

2) Идеялардың саны сападан гөрі жақсы. 

3) Қажет емес қиял. 

4) Барлық идеялар ұсынылуы және жазылуы керек. 

 

7.5  Сапа бойынша сыйлық 

 

Сапа сыйлықтары, ең алдымен, көшбасшылыққа деген ұмтылысты 

ынталандыруға    арналған,    сонымен   қатар   олар    кәсіпорынның  қызметін  
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жақсарту мақсаттарын анықтау үшін өзін-өзі бағалау мүмкіндігін ұсынады.  

Сапа бойынша халықаралық сыйлықтарға мыналар жатады: Деминг 

сыйлығы - Deming application Prize — DAP (Жапония); Болдридж 

Мэлкомының сапа үшін ұлттық сыйлығы - Malcom Baldrige National Quality 

Award — MBNQA (АҚШ); сапа үшін Еуропалық марапат - European Quality 

Award — EQA (Еуропа компаниялары үшін). 

Сапа үшін Деминг сыйлығы (Деминг сыйлығы) 1951 жылы Эдвард 

Демингтің Жапонияда сапаны дамытуға қосқан үлкен үлесі құрметіне 

құрылды. Осы уақытқа дейін сапаны бақылау жапон өнеркәсібінде кеңінен 

қолданылды. Сапа үшін Деминг сыйлығымен марапатталған компаниялар 

компанияның жалпы сапа бақылауын (Company wide Quality Control — 

CWQC) тиімді енгізу арқылы үлкен жетістіктерге жетті және тек жапондық 

ғана емес, сонымен қатар әлемдік өнеркәсіптің де танымал көшбасшылары 

болды. Деминг сыйлығы сапаны бақылауды дамытуға және танымал етуге 

елеулі үлес қосқан жеке тұлғаларға немесе топтарға да берілді. 

АҚШ-тағы М. Болдридждің ұлттық сапа сыйлығы (марапаты) 1987 

жылы тамызда АҚШ президенті Рональд Рейганның Жарлығымен құрылды 

және бекітілді. Осы сыйлықпен белгіленген талаптарға сәйкес, оны алған 

компаниялар басқа компанияларға сапа жақсарту жұмыстарының барысы мен 

нәтижелері туралы жарияланымдар мен дәрістер арқылы хабарлауы керек. 

Сыйлық 1981 жылдан бастап сауда хатшысы (Secretary of Commerce) болған 

Болдридж Мэлкомының (Malcom Baldrige) сәттен бастап, 1987 жылы қайғылы 

қайтыс болғанға дейін есімімен аталды. 

Еуропалық сапа сыйлығы (марапаты) (EQA) Еуропалық сапа 

ұйымының (The European Organisation for Quality — EOQ) және Еуропалық 

Комиссияның (The European Commission) қолдауымен 1992 жылы еуропалық 

сапаны басқару қорымен (The European Foundation for Quality Management — 

EFQM) құрылды. Бұл шешім еуропалық бизнестің даму барысына 

байланысты болды.  

Сапа бойынша басқа да ұлттық сыйлықтар: 

1) Өнеркәсіп үшін Ұлыбританияның сапасы үшін Барбадос ұлттық 

сыйлығы. 

2) Колумбия ұлттық сапа сыйлығы.  

3) Гонконгтың «Q Белгісі» Марапаты.  

4) Раджив Гандидің ұлттық сапа марапаты. 

5) Өнеркәсіп саласындағы үздік малайзиялық марапаттар. 

6) Ұлыбритания сапасы бойынша сыйлық. 

7) Ирландия сапа қауымдастығының ең жоғары сыйлығы.  

8) Орта және шағын бизнес үшін Еуропалық сапа сыйлығы. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Сапаны басқару ұйымдары қандай деңгейлерде құрылады? 

2 Сапаны басқарудың белгілі модельдерін сипаттаңыз.  
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3 «Сапа үйірмелері» дегеніміз не? 

4 Сапа гуру және олардың сапа туралы түсініктері туралы айтыңыз. 

5 Сапаны бақылау, ақаулар мен олардың себептерін талдау әдістері 

қандай? Оларды сипаттаңыз. 

6 Сапа бойынша сыйақылардың қандай түрлерін білесіз? 

 

№ 8 дәріс. Халықаралық стандарттар және стандарттау жөніндегі 

ұйымдар 

 

Мазмұны 

1  Халықаралық ұйымдар 

2  Экологиялық менеджмент жүйелері саласындағы стандарттар 

 

8.1  Халықаралық ұйымдар 

 

ИСО (ISO) — с-тандарттау жөніндегі халықаралық ұйым 1946 жылы 

құрылды және үкіметтік емес мәртебеге ие. 

ИСО (ISO) басты мақсаты — халықаралық тауар айналымын және 

өзара көмекті жақсарту үшін, сондай-ақ әлемдік деңгейге жауап беретін 

халықаралық стандарттарды әзірлеу арқылы зияткерлік, ғылыми, техникалық 

және экономикалық қызмет саласындағы ынтымақтастықты кеңейту үшін 

әлемдік ауқымда стандарттауға жәрдемдесу. 

ISO мүшелері ұлттық стандарттау ұйымдары болып табылады (әр елден 

бірден артық емес).  

ИСО қызметі Халықаралық электротехникалық комиссияның (МЭК) 

құзыретіндегі электротехника мен электроникадан басқа өнеркәсіптің барлық 

салаларына қолданылады.  

Ұйымдастыру жағынан ИСО-ға басшылық және жұмыс органдары 

кіреді. Басқарушы органдар: Бас ассамблея (жоғары орган), ИСО Кеңесі, 

техникалық басқарушы бюро. Жұмыс органдары - техникалық комитеттер 

(ТК), кіші комитеттер (КК), техникалық консультативтік топтар (ТКТ). 

Халықаралық стандарттарды әзірлеумен айналысатын техникалық 

комитеттер, кіші комитеттер және жұмыс топтары (2500-ден астам) ISO-ның 

өзгермейтін құрылымдық бөлімшелері болып табылады.  

Халықаралық электротехникалық комиссия (ХЭК) 1906 жылы құрылды. 

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін, ИСО құрылған кезде, IEC оның 

құрамындағы автономды ұйымға айналды. Бірақ ұйымдастырушылық, 

қаржылық мәселелер мен стандарттау нысандары нақты бөлінді.  

МЭК электротехника, электроника, радиобайланыс, Аспап жасау 

салаларында стандарттаумен айналысады. Бұл салалар ИСО қызмет саласына 

кірмейді. 

Жарғымен анықталған ұйымның негізгі мақсаты - халықаралық 

стандарттар мен басқа да құжаттарды әзірлеу арқылы электротехника және 
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радиотехника саласындағы стандарттау жөніндегі халықаралық 

ынтымақтастыққа жәрдемдесу. 

Комиссия 2 мыңнан астам халықаралық стандарттарды қабылдады. 

Мазмұны бойынша олар ИСО стандарттарынан нақтырақ ерекшеленеді: олар 

өнімге және оны сынау әдістеріне қойылатын техникалық талаптарды, 

сондай-ақ қауіпсіздік талаптарын белгілейді, бұл тек IEC стандарттау 

объектілері үшін ғана емес, сонымен қатар қауіпсіздік стандарттарының 

талаптарына сәйкестікті сертификаттау үшін де маңызды. 

Стандарттаудан басқа, IEC өнімдерді сертификаттаумен айналысады. 

БҰҰ Еуропалық экономикалық комиссиясы (БҰҰ ЕЭК) 1947 жылы 

алдымен соғыста зардап шеккен елдерге көмек көрсету үшін уақытша ұйым 

ретінде құрылды. 1951 жылдан бастап қызметінің негізгі бағыты БҰҰ 

шеңберінде мемлекеттердің экономикалық ынтымақтастығын дамыту болды. 

БҰҰ ЕЭК-тің стандарттау саласындағы басты міндеті - стандарттау 

саясатының негізгі бағыттарын әзірлеу және осы саладағы басымдықтарды 

анықтау. 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДСҰ) 1948 жылы БҰҰ 

Экономикалық және әлеуметтік кеңесінің бастамасымен құрылған және БҰҰ-

ның мамандандырылған мекемесі болып табылады. 180-нен астам мемлекет 

ДДҰ мүшесі болып табылады. 

ДДҰ мақсаты - барлық халықтар денсаулығының жоғары деңгейіне қол 

жеткізу (физикалық, психикалық және әлеуметтік әл-ауқат).  

ДДҰ айналысатын көптеген проблемалардың ішінде денсаулық сақтау 

қызметтерін дамытуға, аурулардың алдын алуға және оларға қарсы күреске, 

денсаулық сақтаудың кең желісін құруға және қоршаған ортаны жақсартуға 

баса назар аударылады. 

ДДҰ-ның көптеген мәселелері стандарттауға байланысты екені анық. 

ДДҰ бөлімшелері денсаулық және қоршаған орта; денсаулықты қорғау; 

фармакология және токсикология мәселелерімен айналысады. 

ДДҰ ИСО-да консультативтік мәртебеге ие және 40-тан астам 

техникалық комитеттердің жұмысына қатысады. 

БҰҰ — ФАО азық-түлік және ауылшаруашылық ұйымы 1945 жылы 

БҰҰ-ның Үкіметаралық мамандандырылған ұйымы ретінде құрылды. Оған 

160-қа жуық мемлекет мүше.  

Ұйымның мақсаты - халықтардың өмір сүру деңгейін көтеру, азық-түлік 

және ауыл шаруашылығы өнімдерін өндіру және бөлу тиімділігін арттыру, 

ауыл халқының өмір сүру жағдайларын жақсарту жөніндегі белсенді іс-

қимылдардың көмегімен жалпы әл-ауқаттың өсуіне жәрдемдесу, бұл тұтастай 

алғанда әлемдік экономиканың дамуына ықпал етуі тиіс. 

СЕН (CEN) - Еуропалық стандарттау ұйымы 1961 жылы құрылған. 

СЕНЭЛЕК (CENELEK) — электроникадағы Еуропалық стандарттау 

ұйымы 1971 жылы құрылған. 

Екі ұйым да еуропа елдерінің экономикалық топтарының ұлттық 
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ұйымдарын біріктіреді және анықтайды: 

- ұлттық және халықаралық стандарттарды қолдану тәртібі мен 

нысандары; 

- ұлттық және халықаралық стандарттардың оларды еуропалық 

стандарттарға өңдемей қолданылуы және олардың сақталуын бақылау. 

СЕН жұмысы газ-мұнай өндірісін жабдықтау, дәнекерлеу, металл илеу, 

кеме жасау және т. б. стандарттарын әзірлеумен байланысты. 

СЕН — ның негізгі мақсаты - стандарттаумен айналысатын барлық 

ұйымдармен ынтымақтастықты қамтамасыз ете отырып, үкіметаралық 

ұйымдар өз директиваларында сілтеме жасай алатын еуропалық 

стандарттарды (еуронорм EN) әзірлеу арқылы тауарлар мен қызметтер 

саудасын дамытуға жәрдемдесу. 

СЕНЭЛЕКТІҢ мақсаты - электр өнімдеріне стандарттарды әзірлеу. 

СЕНЭЛЕК стандарттары бірыңғай еуропалық нарықты құруға бағытталған. 

СЕНЭЛЕКТІҢ міндеті - ұлттық стандарттар, сертификаттау рәсімдері 

және электр салалары мен өнеркәсіптің тауар саудасы арасындағы кез-келген 

техникалық айырмашылықтарды жою. 

СЕН және СЕНЭЛЕК қабылдаған аймақтық стандарттар үш формада 

болуы мүмкін: 

- еуропалық стандарт (EN); 

- үйлестіру құжаты (HD); 

- алдын ала стандарт (ENV). 

Электр байланысы саласындағы Еуропалық стандарттау институтын 

(ЕТСИ) құру (1988 ж.) электр байланысы саласындағы стандарттарды 

үйлестіру процесін жеделдету қажеттілігінен туындады, бұл әсіресе электр 

желілерін, өнеркәсіпті және жаңа технологияларды дамыту үшін өзекті. 

Бүгінгі таңда ЕТСИ - ге 24-тен астам мемлекет қатысады. 

ЕТСИ — дің негізгі міндеті - жалпы Электр байланысының құрылымын 

құруға болатын жалпы стандарттарды іздеу. Бұл құрылым тұтынушыларға 

ұсынылатын кез-келген жабдық пен қызметтердің толық үйлесімділігін 

қамтамасыз етуі керек. 

Норвегаралық стандарттау ұйымы (ИНСТА) 1952 жылы құрылды. Оның 

мүшелері-Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция, олардың ұлттық стандарттау 

ұйымдары, сондай-ақ осы елдердегі стандарттау мәселелерімен айналысатын 

он басқа ұйым. 

ИНСТА қызметінің оны басқа ұқсас ұйымдардан ерекшелейтін басты 

ерекшелігі - ол аймақтық норвегиялық стандарттарды әзірлемейді.  

ИНСТАНЫҢ негізгі міндеттері: 

- Скандинавия мемлекеттерінің келісілген ұлттық стандарттарын 

жасауға жәрдемдесу; 

- ұлттық нормативтік құжаттардың техникалық талаптарының 

біркелкілігі; 

- стандарттау жөніндегі жұмыстар туралы ақпарат алмасуды 
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ұйымдастыру; 

- стандарттарды құру бойынша тәжірибені тарату. 

Әзірленіп жатқан нормативтік құжаттардың негізіне ИСО, МЭК 

халықаралық стандарттары, СЕН және СЕНЭЛЕК еуропалық стандарттары, 

басқа да ұйымдардың стандарттары қабылданады. Әзірленген нормативтік 

құжаттарды мүше елдер өздерінің жобаларын ИНСТА-ға мүше барлық елдер 

мақұлдағаннан кейін Ұлттық ретінде қабылдайды. 

Ұйым өз қызметінің басты мақсаты Скандинавия елдері арасындағы 

өзара түсіністікке қол жеткізуді қарастырады. Ол үшін жыл сайын тұрақты 

кездесулер өткізіліп тұрады, онда барлық даулы мәселелер талқыланады. Кез-

келген аймақтық ұйым сияқты, ИНСТА саудадағы техникалық кедергілерді 

жоюға күш салады. Бұл мәселені шешудің негізгі жолдары стандарттарды 

үйлестіру, сынақ нәтижелерін өзара тану, өнімнің сәйкестігін 

сертификаттаудың бірыңғай жүйесін құру болып табылады. 

Ұлттық стандарттарды үйлестірудің басым бағыттары: машина және 

станок жасау, жұмыс орындарының қауіпсіздігі, пайдалану сенімділігі және 

өртке қарсы құралдардың қауіпсіздігі. 

Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттерінің халықаралық қауымдастығы 

(АСЕАН) 1994 жылы стандарттау және сапа жөніндегі Консультативтік 

Комитет құрды. Бұл өңірлік ұйымның құрамына АСЕАН-ға мүше елдердің: 

Малайзия, Таиланд, Индонезия, Сингапур, Филиппин, Вьетнам стандарттау 

және сертификаттау жөніндегі ұлттық ұйымдар кіреді. 

Малайзияда ұлттық стандарттау ұйымы - Малайзия стандарттар және 

өнеркәсіптік зерттеулер институты (СИРИМ) — 1975 жылдан бері бар. 

СИРИМ негізгі міндеттері: 

- сауда мен Өнеркәсіпке жәрдемдесу үшін стандарттауды дамыту және 

жетілдіру және адамдардың өмірі мен денсаулығы үшін өнімнің қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету; 

- стандарттарды енгізу бойынша өнеркәсіптік кәсіпорындарға кеңес 

беру; 

- жаңа технологиялар саласында ғылыми зерттеулер жүргізу; 

- өнеркәсіптік орталарды ИСО және ХЭК халықаралық стандарттары 

туралы ақпаратпен қамтамасыз ету және оларды ұлттық стандарттар ретінде 

қабылдауға жәрдемдесу. 

Таиландтың стандарттау және сертификаттау жөніндегі ұлттық органы- 

Таиландтың өнеркәсіптік стандарттар институты (ТИСИ) ерекше 

ұйыммен ерекшеленеді. Ол стандарттау бойынша барлық жұмыстарды 

жүргізеді (жоспарлаудан бастап қабылдауға дейін). ТИСИ стандарттарды 

бекітетін өнеркәсіп министрлігінің құрылымдық бөлімшесі болып табылады. 

Индонезияда ұлттық стандарттау ұйымы-Индонезияның стандарттау 

жөніндегі Ұлттық Кеңесі (ИСС) 1984 жылы Президенттің Жарлығымен 

құрылды. 
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Кеңестің Міндеттері: 

- стандарттау және сертификаттау жөніндегі түрлі ұйымдардың, сондай-

ақ стандарттау жөніндегі бағдарламалардың қызметін үйлестіру; 

- стандарттау және метрология саласындағы ұлттық саясатты әзірлеу. 

АСЕАН елдерінің барлық дерлік ұлттық стандарттары ерікті сипатқа ие 

(Малайзияда — 100 %, Индонезияда, Таиландта — 97 %, Филиппинде — 95 

%, Сингапурде - 91 %). Стандарттар тікелей техникалық заң қолданылған 

жағдайда міндетті мәртебеге ие болады. 

 

8.2 Экологиялық менеджмент жүйелері саласындағы стандарттар 

 

Британдық стандарт. Қазіргі заманғы экологиялық менеджменттің 

нарықтық құралдарын пайдалану көшбасшыларының бірі Ұлыбритания 

болып табылады, дәл осы жерде 1992 жылы британдық өнеркәсіп 

Конфедерациясының сұранысына сәйкес Британдық стандарттау институты 

әзірлеген және шығарған BS 7750 (Specification for Environmental Management 

Systems) Экологиялық менеджмент жүйелері саласындағы Стандарт 

қабылданды. Стандарт ұйымның экологиялық қызметін талап етпейді және 

талап етпейді, бірақ экологиялық менеджменттің тиімді жүйесін құруға, 

бастамашыл экологиялық аудитті дамытуға қажетті басшылықты қамтиды, 

бұл сөзсіз ұйымның экологиялық сипаттамаларын жақсартуға әсер етеді. 

Бастапқы кезеңде Британдық кәсіпорындар өз қызметтерінің сипаттамаларын 

BS 7750 қағидаттарына сәйкес ерікті түрде жүргізеді деп болжалды. Кейінірек 

Ұлыбританияға басқа мемлекеттер (Финляндия, Нидерланды және Швеция) 

қосылды, ал стандарттың өзі егжей-тегжейлі әзірленген және оқулықтармен 

бірге көптеген халықаралық құжаттарды дайындауға негіз болды. 

Еуропалық Одақтың экологиялық менеджмент және тыңдау схемасы 

EMAS еуропалық өнеркәсіптегі экологиялық менеджменттің сапасын 

жақсарту, компанияларға бәсекелестікке көмектесу және экологиялық 

саладағы дамуын қоғамдық пікір талаптарымен байланыстыру үшін құрылды. 

EMAS қоршаған ортаны қорғауға арналған оң іс-қимыл 

бағдарламаларын енгізген және осы саладағы сипаттамаларын қалай 

жақсартуға болатынын үнемі іздейтін компанияларды бөліп көрсетуге 

арналған. 

Стандартқа сәйкес экологиялық менеджмент жүйесі - бұл өзара 

байланысты бес кезеңнен тұратын үздіксіз өзгеріс пен жетілдірудің үздіксіз 

процесі: 

- экологиялық саясатты әзірлеу кезеңі және ұйымның өзекті 

экологиялық міндеттерді шешу жолымен белгілі бір экологиялық негізделген 

мақсаттарға қол жеткізу бойынша міндеттемелерді өзіне алғаны сипатталатын 

хабарламаны жариялау; 

- экологиялық жағдайды бағалау кезеңі, яғни қызметтің бастапқы 

көрсеткіштерін сипаттау, оның ішінде Экологиялық менеджмент жүйесі 
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жұмысының тиімділік көрсеткіштерін бағалау көзделеді; 

- ұйымның экологиялық саясатымен ұштастырылуы тиіс жоспарлы 

көрсеткіштерді тұжырымдау кезеңі (басқа сөздер ми, ағымдағы кезеңде 

кәсіпорын қол жеткізуді жоспарлап отырған сипаттамалардың сипаттамасы); 

- жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу тәсілдерін жоспарлауға 

мүмкіндік беретін экологиялық бағдарламаны әзірлеу кезеңі; 

- экологиялық аудитті жүргізу кезеңі, белгілі бір кезеңділікпен 

кәсіпорында экологиялық саясатты жүзеге асыру жұмыстары сәтті жүргізіліп 

жатыр ма және жалпы кәсіпорында экологиялық менеджмент жүйесі 

қаншалықты тиімді жұмыс істейді деген түсінік алу үшін. 

Стандарттарда көрсетілген негізгі талаптардың тығыз байланысын 

байқауға болады. Ұлыбританияда жасалған BS 7750 стандарты еуропалық 

EMAS стандартын құру және жазу кезінде негіз болды деп саналады. 

ИСО 14000 халықаралық стандарттар сериясы. Кез-келген ұйымдағы, 

аумақтағы, аймақтағы экологиялық проблемаларды шешуде нормативтік-

құқықтық база ретінде ISO сериясының халықаралық стандарттарын қолдану 

орынды деп танылуы керек. 

ISO 14000 стандарттар тобы ұйым қызметінің экологиялық логикалық 

көрсеткіштерін жақсартуға бағытталған, ұсынымдық сипатқа ие және 

экологиялық менеджменттің ықпалды жүйесін (ЭМЖ) құру және ішкі 

экологиялық аудиттерді дамыту бойынша бірқатар пайдалы ұсыныстардан 

тұрады. Бұл мүмкіндік қарапайым түсіндіріледі: ISO 14000 сериясының 

халықаралық стандарттары ішкі, ұлттық стандарттарды қолдануға әсер етпеуі 

керек. 

Жүйеге кіретін құжаттарды үш негізгі топқа бөлуге болады : 

- экологиялық менеджмент жүйелерін құру және пайдалану 

принциптері; 

- экологиялық бақылау және бағалау құралдары; 

- өнімге бағытталған стандарттар. 

ISO 14000 сериялы стандарттардағы негізгі ұғым ұйымдағы 

экологиялық менеджмент жүйесі ұғымы болып табылады, сондықтан ISO 

14001 — «талаптар және қолдану жөніндегі нұсқаулық» стандарттың орталық 

құжаты болып саналады. Ол қоршаған ортаға теріс әсерді азайту мақсатында 

ұйымдарға (кәсіпорындарға) тікелей көмек көрсету үшін жасалған. ISO 14001 

стандарты кеңінен таралған және ISO 9001-мен айтарлықтай ұқсастықтарға 

ие. Олардың екеуі де өнімді өндіру процесіне қойылатын талаптарды 

белгілеуге қатысты. ISO 14001, ISO 9001 сияқты сертификаттауды үшінші 

тарап, тәуелсіз ұйымдармен жүзеге асырылады. 

Ұйымда экологиялық менеджмент жүйесін енгізу кезінде ГОСТ-та 

көруге болатын барлық талаптарды топтарға бөлуге болады. 

1. Жүйені енгізудің негізі экологиялық саясат болып табылады, оны 

ұйым пысықтап, арнайы құжатта жазып, барлық мүдделі тұлғаларды хабардар 

етуі керек. Экологиялық саясат ұйымдағы мақсатты және жоспарланған 
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көрсеткіштерді анықтауға негіз болады. 

2. Экологиялық саясатта бекітілген міндеттемелерді сақтау үшін ұйым 

қоршаған ортаға теріс әсер ететін экологиялық аспектілерді сәйкестендіруі 

және одан әрі экологиялық аспектілер бағаланатын критерийлермен әзірлеуі 

қажет. 

3. Ұйым экологиялық мақсаттарды және ұйым қызметінің анықталған 

басым экологиялық аспектілерін негізге алуы тиіс саяжайларды бекітуі қажет. 

Барлық көрсеткіштер сандық сипаттамаларға ие болуы керек. 

4. Ұйым мақсатты және жоспарлы көрсеткіштерге қол жеткізу бойынша 

бағдарлама әзірлеуі қажет, онда белгілі бір операцияларды орындауға 

жауаптыларды, қажет ЕМЕС ресурстарды (ақша қаражаты, материалдар, 

персонал және т.б.) көрсету қажет. 

5. Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына өзгерістер енгізу арқылы 

ұйымдарға СЭМ енгізу бойынша міндеттерді бөлу қажет. Сонымен бірге 

адами, технологиялық және қаржылық ресурстарға қажеттілікті нақты есептеу 

маңызды. 

6. Ұйым қызметкерлерді стандартты талаптарға сәйкес оқытуды, соның 

ішінде қызметкерлерді штаттан тыс жағдайларға шығу және ден қою 

бойынша оқытуды қамтамасыз етуі керек. 

7. Ұйымда маңызды экологиялық аспектілер болып табылатын және 

қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етуі мүмкін қызметтің негізгі 

көрсеткіштерін бақылау және өлшеу рәсімдерін енгізу қажет. 

8. Қолданыстағы жүйенің кәсіпорын белгілеген өлшемдерге, сондай-ақ 

ISO 14001 стандартының критерийлеріне қаншалықты сәйкес келетінін, 

енгізілген жүйенің тиісті түрде жұмыс істейтінін түсіну үшін белгілі бір 

кезеңділікпен экологиялық менеджмент жүйесіне ішкі аудит жүргізу қажет. 

9. Кәсіпорын басшылығы тарапынан міндетті түрде енгізілген жүйені 

мерзімді талдау және қайта қарау қажет, қажет болған жағдайда жүйенің 

жұмысын талдағаннан кейін экологиялық саясатқа өзгерістер енгізілуі, 

экологиялық менеджмент жүйесінің мақсатты және жоспарлы көрсеткіштерін 

қайта қарау қажет. 

Стандарт барлық рәсімдерді, ұйым қызметінің көрсеткіштерін, тексеру 

деректерін және т.б. құжаттауды талап етеді. Стандарт СЭМ кәсіпорынды 

басқарудың жалпы жүйесіне біріктірілгенін қарастырады. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1 Сіз қандай Халықаралық стандарттау ұйымдарын білесіз? Оларды 

сипаттаңыз. 

2 Британдық BS7750 стандартын сипаттаңыз. 

3 EMAS дегеніміз не? 

4 ИСО 14000 стандартын сипаттаңыз. 
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№ 9 дәріс. Экологиялық менеджмент қоршаған ортаны қорғауды 

оның барлық жиынтығында ұйымдастыру ретінде 

 

Мазмұны 

1  Экологиялық менеджментті енгізу себептері 

2 Қоршаған ортаны бақылау: басқару факторлары 

3 Экоменеджмент кәсіпорынға беретін артықшылықтар 

 

9.1 Экологиялық менеджментті енгізу себептері 

 

Экологиялық менеджмент идеясы индустриалды дамыған және көптеген 

дамушы елдерде кең қолдау тапты. 

Экологиялық менеджмент тұжырымдамасын іс жүзінде іске асыру ИСО 

14000 сериясының халықаралық стандарттарын қолданысқа енгізумен 

байланысты. Бұл стандарттар экологиялық менеджмент жүйелерінің 

стандарттары болып табылады. 

Қазіргі уақытта кәсіпорындар ұлттық заңнама мен халықаралық 

нарықтардың экологиялық талаптарына көбірек тап болуда. 

Кәсіпорындарда экологиялық менеджментті енгізудің бірнеше себептері 

бар: 

Саяси себептер: 

1) Экологиялық заңнамасы қатаң болуда. 

2) Халықаралық ережелер мен регламенттермен үйлестіру. 

3) Жергілікті әкімшілік экологиялық қадағалау органдарының 

талаптарын орындау. 

4) Экологиялық қозғалыс пен қоғамның әсері. 

5) Билік және қадағалау органдарымен өзара қарым-қатынасты 

жақсарту. 

Экономикалық себептер: 

1) Энергия мен материалдық ресурстарды, сондай-ақ бұл үшін қажетті 

қаржылық ресурстарды үнемдеу. 

2) Қоршаған ортаны ластағаны үшін аударымдарды қысқарту. 

3) Қалдықтарды қайта өңдеу және сарқынды сулар мен 

шығарындыларды тазарту шығындарын азайту. 

4) Экологиялық техниканы технологиялық процеске интеграциялау. 

5) Инновациялардың арқасында бәсекеге қабілеттілікті арттыру. 

6) Өндіріс орналасқан жердегі экологиялық жағдайды жақсарту. 

7) Қызметкерлердің денсаулық жағдайын жақсарту. 

Маркетинг аспектілері: 

1) Клиенттердің талаптарын орындау. 

2) Диалог пен жарнаманың жаңа мүмкіндіктерін ашу. 

3) Нарықта және билікте сенім мен сенім несиесін қалыптастыру. 

4) Кәсіпорынның өнімдері мен қызметтері үшін өткізу нарықтарын 
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кеңейту. 

5) Жаңа нарықтарды игеру, сарапшылық мүмкіндіктерді арттыру. 

6) Кәсіпорынның нарықтық құнын арттыру. 

7) Инвесторлар мен білікті қызметкерлер үшін тартымдылық. 

8) Қоғам алдында жағымды бейнені қалыптастыру. 

9) Қоғамдық тануды жеңу және назар аудару. 

Тәуекелдерді азайту: 

1) Тұрақты аудит нәтижесінде сәйкестік сертификатын алу. 

2) Заңнамалық нормалар мен талаптарға сәйкестік. 

3) Әлсіздіктерді жүйелі түрде анықтау. 

4) Төтенше жағдайлардың алдын алу, апаттылық әлеуетін төмендету. 

5) Несиелер бойынша сақтандыру сомалары мен пайыздарды қысқарту. 

6) Ұйымның кепілдік тәуекелдерін төмендету. 

Өндірістік процестерді жетілдіру: 

1) Экологиялық аспектілер үшін жауапкершілікті нақты бөлу. 

2) Менеджментті қатайту арқылы шешім қабылдау процестерінің 

ашықтығы. 

3) Тартылған аудитті қысқарту. 

4) Қоршаған ортаны қорғаудың үздіксіздігі. 

5) Қызметкерлердің экологиялық санасын жетілдіру. 

 

9.2   Қоршаған ортаны бақылау: басқару факторлары 

 

ИСО 14001 сәйкес ұйым маңызды экологиялық аспектілермен 

байланысты операциялар мен қызмет түрлерін анықтауы керек, сонымен 

қатар мұндай құжаттардың болмауы экологиялық саясаттан, мақсатты және 

жоспарланған экологиялық көрсеткіштерден ауытқуларға әкелуі мүмкін 

жағдайлар үшін процедуралар мен жұмыс нұсқаулықтарын әзірлеуі және 

құжаттауы керек. 

Басқаруға жататын операцияларды анықтауды мынадай бағыттар 

бойынша жүзеге асырған жөн: 

Бірінші бағыт: ұйымның қоршаған ортаға теріс әсерін азайту (мұндай 

әсерлер ауаға шығарындылар, судың ағуы, топырақтың ластануы, өндірістік 

және тұрмыстық қалдықтардың пайда болуы, аймақтың радиоактивті 

инфекциясы, техногендік әсер және т. б. болуы мүмкін); 

Екінші бағыт: экологиялық қауіпсіз өнім өндіру; 

Үшінші бағыт: экологиялық қауіпті өнімдердің өндіріске түсуін 

болдырмау. 

Бірінші бағыт бойынша операциялар мен қызмет түрлерінің құрамы 

елеулі экологиялық аспектілердің тізілімі негізінде айқындалады. Мұндай 

операциялар мен қызмет түрлерінің мысалдары: 

1) Ағынды суларды тазарту. 

2) Ауаға шығарындыларды тазарту. 
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3) Өндіріс және тұтыну қалдықтарын басқару. 

4) Жанар-жағармай материалдарын сақтау. 

5) Құрамында сынабы бар шамдармен жұмыс істеу және т.б. 

Екінші бағыт бойынша операциялар мен қызмет түрлерінің құрамы 

өнімнің экологиялық қауіпсіздігі, өнімді әзірлеу және жобалау, осындай 

өнімді өндіру, оны сақтау, тасымалдау, тұтынушыларды хабардар ету және 

т.б. бойынша белгілі бір зерттеулер жүргізу қажеттілігіне қарай айқындалады. 

Үшінші бағыт бойынша операциялар мен қызмет түрлерінің құрамы 

өндірісте қолдануға тыйым салынған материалдарды анықтау (осындай 

материалдардың «қара тізімдерін» қалыптастыру), жеткізушілермен жұмыс 

істеу, сәйкес келмейтін өнімді басқару және т.б. қажеттілігіне қарай 

айқындалады. 

 

9.3 Экоменеджмент кәсіпорынға беретін артықшылықтар 

 

Болашаққа бағдарланған кәсіпорын басшылығы үшін пайда, өнімділік 

және шығындарды азайту сияқты экономикалық өлшемдер бірінші кезекте 

тұр. Бұған кәсіпорындарға қойылатын көптеген заңды және нормативтік 

талаптар кіреді. Дәл осы жағдайда экологиялық проблемалар өндіріс 

экономикасынан тыс жеке мақсаттарға қол жеткізу мүмкіндігі үшін үнемі өсіп 

келе жатқан маңызға ие болады. Халықаралық нарықтарды талдау сатып 

алушының нарықтағы мінез-құлқы үшін сапа мен функционалды 

сенімділікпен қатар өнімнің экологиялық таза болуы маңызды рөл 

атқаратынын айқын көрсетеді. Сондықтан қазіргі уақытта қоршаған ортаны 

қорғау негізгі экономикалық себептер бойынша кәсіпорынның мақсатына 

айналуы керек, атап айтқанда: 

1) Орналасқан жері бойынша өндірістің табиғи жағдайларын сақтау. 

2) Қызметкерлердің денсаулығын қамтамасыз ету. 

3) Халықаралық және Ұлттық нарықтардағы мүдделі тұтынушыларға 

арналған өнімдерді немесе сәйкесінше қызметтерді өндіру мүмкіндігі. 

Экологиялық менеджмент әдістері енгізілген жағдайда кәсіпорын 

алдында көптеген жаңа мүмкіндіктер (қаржы қаражатын үнемдеу, тиімді 

өндіріс, нарықтық әлеует) ашылады. Сонымен қатар, тиімді, жүйелі түрде 

қолданылатын экологиялық менеджмент сенім атмосферасын оның қызметіне 

мүдделі барлық тараптармен қарым-қатынасқа енгізеді (билік органдарының 

икемді саясаты, жағымды образ жасау және т.б.). Егер экологиялық 

менеджмент әдістері енгізілмесе, онда, керісінше, өндірістік қызметтің 

экологияға әсерін бақылаудың жеткіліксіздігі немесе жеткіліксіздігі 

салдарынан тәуекелдер туындайды. Ықтимал салдары авариялар, салықтар 

мен шегерімдердің артуы, биліктің күшейтілген бақылауы және сату 

нарықтарының жоғалуы болуы мүмкін. Экологиялық менеджмент жүйесін 

қалыптастыру және сертификаттау белгілі бір шығындарды талап етсе де, бір 

уақытта оның көптеген негізгі артықшылықтары бар (9.1 кесте). 
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9.1 кесте - Экологиялық менеджмент жүйесін құруға арналған 

шығындар және оның артықшылықтары 

Шығындар Артықшылықтары 

- қызметкерлерге арналған шығындар 

және ақпарат пен құжаттаманы жинауға 

кететін уақыт; 

- ішкі аудит жүргізуге арналған 

шығындар; 

- жұмыс үрдісіндегі үзіліске 

байланысты шығындар; 

- қоғаммен жұмысты күшейтуге 

арналған шығындар; 

- үшінші тұлғалардың қызметтері үшін 

алымдар (мысалы, экологиялық тексеру 

жүргізу) ; 

- тіркелген тәуелсіз экологтар мен 

аудиторлардың ақысы; 

- тіркеу шығындары. 

Қысқартады: 

- кәсіпорынның экологиялық 

тәуекелдері; 

- экорисктер үшін сақтандыру 

жарналарының мөлшері; 

- заң бұзылған жағдайда санкциялар 

бойынша аударымдар мен айыппұлдардың 

мөлшері; 

- заңды даулардың ықтималдығы; 

- сыртқы аудит жиілігі. 

Оң әсер етеді: 

- экологияға және авариялық 

жағдайларға байланысты оқиғалар 

статистикасы; 

- қызметкерлердің экологиялық санасы 

мен уәждемесі; 

- қызметкерлердің денсаулығы және 

өндірістегі климат; 

- экологиялық жағдай бойынша 

ұсынылатын шаралар; 

- кәсіпорынның жергілікті билікпен 

қарым-қатынасы; 

- экология бойынша заңнама 

талаптарын сақтау және құжаттау; 

- қоғамдық кәсіпорынға сенім. 

 

Анықтауға мүмкіндік береді: 

- «Әлсіз жерлер» және қоршаған 

ортаны ластау әлеуеті; 

- шығындарды оңтайландыру және 

ресурстарды үнемдеу мүмкіндіктері; 

- қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

қажеттілігі. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары 

1  Кәсіпорындардағы ЭМ енгізудің қандай себептері бар? 

2  Басқару операциялары қандай бағыттар бойынша жүзеге асырылады? 

3  Кәсіпорындарда ЭМЖ құруға қандай шығындар бар? 

4  Кәсіпорындардағы ЭМЖ енгізудің артықшылықтарын сипаттаңыз.  
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№ 10 дәріс. Экологиялық аудит экологиялық менеджмент жүйесінің 

элементі ретінде 

 

Мазмұны 

1   Аудит туралы түсінік және аудит түрлері 

2   Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті 

3   Ішкі аудитті ұйымдастыру. Сыртқы аудиттің ерекшеліктері 

 

10.1 Аудит туралы түсінік және аудит түрлері 

 

Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті ИСО 19011 ұсынымдарына 

сәйкес жүзеге асырылады. Осы стандартқа сәйкес аудит (audit) - аудиттің 

келісілген критерийлерінің орындалу дәрежесін белгілеу мақсатында аудит 

куәліктерін алудың және оларды бағалаудың жүйелі, тәуелсіз және 

құжатталған процесі. Бұл ретте аудит куәлігі деп тексерілуі мүмкін аудит 

өлшемшарттарына байланысты жазбалар, фактілерді немесе басқа да 

ақпаратты баяндау түсініледі. 

Аудит критерийлері экологиялық саясаттың, рәсімдердің, 

стандарттардың (заңдар мен нормаларды қоса алғанда) немесе сілтемелер 

түрінде қолданылатын талаптардың жиынтығы болып табылады. 

Ішкі және сыртқы аудитті ажыратады. Кейде бірінші тарап аудиті деп 

аталатын ішкі аудитті әдетте ұйымның өзі (немесе оның атынан) ішкі 

мақсаттар үшін жүргізеді және өзін-өзі бағалау және сәйкестік туралы 

декларация үшін негіз бола алады. Сыртқы аудит сыртқы ұйымдар жүзеге 

асыратын аудитті қамтиды. Бұл жағдайда аудитті екінші немесе үшінші тарап 

жүргізуі мүмкін. Екінші тарап аудитті ұйым қызметіне мүдделі (мысалы, 

тұтынушылар немесе олардың атынан басқа тұлғалар) жүргізеді. Мұндай 

аудит тексеруші Тараптың жүйені мақұлдауына негіз бола алады. Үшінші 

тараптың аудитін тәуелсіз сыртқы ұйымдар жүзеге асырады. Бұл ұйымдар 

талаптарға, мысалы, ИСО 14001 және ИСО 9001 талаптарына сәйкестігін 

сертификаттауды немесе тіркеуді жүргізеді. 

 

10.2  Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті 

 

Экологиялық менеджмент жүйесі аудитінің мәні оның белгіленген 

талаптарға сәйкестік дәрежесін анықтау және бекіту үшін жүйеде қызмет пен 

оның тиімділігі туралы объективті дәлелдерді тексеру және алу болып 

табылады. 

Экологиялық менеджмент жүйесі аудитінің басты мақсаты ұйым 

басшылығының және оның мүдделі тараптарының жүйе мен экологиялық 

көрсеткіштер белгіленген талаптарға сәйкес келетіндігіне сенімділігін 

қамтамасыз ету болып табылады. 
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Экологиялық менеджмент жүйесінің аудиті экологиялық 

мониторингпен, экологиялық сипаттамаларды бақылаумен, экологиялық 

қадағалаумен байланысты және экологиялық менеджмент жүйесін 

сертификаттау рәсімінің міндетті бөлігі болып табылады. 

Экологиялық менеджмент жүйесін тексеру тексерулер түрінде 

жүргізілсе де, оны толығымен аналитикалық қызмет түріне жатқызуға болады. 

Экологиялық менеджмент жүйесінің ішкі аудиті осы жүйенің негізгі 

элементтерінің бірі болып табылады. Жүйеде тұрақты қызмет ретінде ішкі 

аудит жоспарланған тапсырмалар аясында жүзеге асырылатын және аудит деп 

аталатын жеке аудиттерден тұрады. 

Аудиторлық тексерулердің негізгі міндеттері: 

- экологиялық менеджмент жүйесіндегі қызметтің жүйенің және ИСО 

14001 ішкі құжаттарының талаптарына сәйкестігін растау; 

- нақты экологиялық көрсеткіштердің мақсатты және жоспарлы 

көрсеткіштерге сәйкестігін растау; 

- экологиялық нормативтер мен нормалардың сақталуын растау. Кейде 

ішкі аудиттің міндеттеріне сәйкессіздіктер жиынтығын анықтау кіреді. 

Алайда, сәйкессіздіктерді анықтау сәйкестікті растау мәселесін шешудің 

мүмкін салдары ғана. 

- анықталған сәйкессіздіктерге талдау жүргізу; 

- анықталған сәйкессіздіктерді жоюды (түзетуді) және түзету іс-

әрекеттерін орындауды растау; 

- экологиялық менеджмент жүйесінде белгіленген талаптарды 

сақтамаумен байланысты тәуекелдерді анықтау; 

-  жақсарту мүмкіндіктерін анықтау. 

 

10.3  Ішкі аудитті ұйымдастыру және сыртқы аудиттің 

ерекшеліктері 

 

Экологиялық менеджмент жүйесін құратын ұйым ішкі аудит қызметін 

қалыптастырады. Ішкі аудит қызметі арнайы орта білімнен төмен емес, 

ұйымда кемінде төрт жылдық практикалық жұмыс өтілі бар және тиісті оқу 

орындарында немесе ұйымда өткізілген оқу курстарында аудит бойынша 

арнайы оқытудан (кемінде 40 сағат көлемінде) өткен ұйымның мамандарымен 

жасақталады. Кемінде төрт аудиторлық тексеруге қатысқаннан кейін 

мамандарға аудитор атағы беріледі. 

Ішкі аудиторлар үшін қосымша штат бірліктерін бөлу қиын болатын 

ұйымда экологиялық менеджмент жүйесіне аудиторлық тексерулер жүргізу 

әртүрлі бөлімшелердің мамандарына жүктелуі мүмкін (оларды негізгі 

міндеттерден босатпай). Бұл мамандар аудиторлардың міндеттерін орындауға 

тиісті оқытудан, қажетті практикадан және аттестаттаудан өткеннен кейін 

ғана жіберіледі. Аудиторлардың міндеттері, жауапкершілігі, өкілеттіктері мен 

құқықтары лауазымдық немесе арнайы нұсқаулықтарда белгіленеді. 
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Ішкі аудит қызметінің жұмысы оның нәтижелері жалпы экологиялық 

менеджмент жүйесін жақсартуға және соның салдарынан қоршаған ортаны 

қорғауды жақсартуға ықпал еткен жағдайда ғана тиімді бола алады. Бұған 

ішкі аудиторлар сарапшы ретінде әрекет еткен кезде ғана қол жеткізуге 

болады, яғни экологиялық менеджмент жүйесіндегі әртүрлі объектілерді, 

соның ішінде өлшемдері жоқ объектілерді бағалау үшін білімі мен тәжірибесі 

бар мамандар (мысалы, сарапшыны ерекшелейтін осы қабілет контроллерден). 

Біздің ойымызша, сарапшы - аудитор әртүрлі дәлелдерді алу және 

объективті бағалау қабілетімен қатар, анықталған немесе ықтимал 

сәйкессіздіктерді жою туралы шешім іздеген кезде себеп-салдарлық 

байланыстарды анықтай алуы керек. Басқаша айтқанда, Ішкі аудитор аудитті 

қалай жүргізу керектігін ғана емес, сонымен қатар экологиялық менеджмент 

жүйесінің ең жақсы нәтижелеріне қалай қол жеткізу керектігін де түсінуі 

керек. 

Ішкі аудиттің артықшылықтары: 

1) Ішкі аудиторлардың кәсіпорын ерекшеліктерін білуі. 

2) Аудиттелетін бөлімшелер қызметкерлерінің кәсіпорын үшін бөтен 

адамдар ретінде қабылданбайтын ішкі аудиторларға деген теріс көзқарасының 

болмауы. 

3) Ішкі аудиторлардың кәсіпорында әрекет ететін коммуникацияның 

арнайы арналарын білуі. 

4) Ішкі аудиторлардың бейресми көшбасшыларды білуі, олардың 

ақпараты аудит кезінде пайдалы болуы мүмкін. 

5) Аудит бойынша есептерде құпия ақпаратты пайдалану мүмкіндігі. 

6) Тексеру кезінде аудиттелетін объектіні егжей-тегжейлі зерделеу 

мүмкіндігін шектейтін уақыт тапшылығының болмауы. 

7) Ішкі аудиторлар жұмысының аудиттелетін бөлімше 

қызметкерлерінің жұмыс режимінен тәуелсіздігі. 

8) Ішкі аудиторларды аудиторлар рөлінде ғана емес, сарапшылар 

рөлінде де пайдалану мүмкіндігі. 

9) Бұл ішкі аудитті жүргізуге салыстырмалы түрде аз шығындар. 

Ішкі аудиттің кемшіліктері: 

1) Ішкі аудиторлардың кәсіпорынның кейбір қызметкерлеріне қатысты 

ықтимал біржақтылығына байланысты қорытындылардың объективтілік 

деңгейі сыртқы аудитке қарағанда төмен. 

2) Ішкі аудиторлар жұмысының қарқындылығы сыртқы аудитке 

қарағанда төмен, қатаң уақыт шеңберіне байланысты. 

3) Ішкі аудиторлардың сын-қатері ауыр қабылданады. 

4) Ішкі аудиторлардың біліктілік деңгейі, әдетте, сыртқы аудиторлардың 

дайындық деңгейінен төмен. 

5) Ішкі аудит нәтижелерін сыртқы аудитпен салыстырғанда 

кәсіпорынның сапа жүйесінің тиімділігі мен тиімділігі туралы аз объективті 

ақпарат ретінде қарастыруға болады. 
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6) Ішкі аудит нәтижелерін кәсіпорынды жарнамалау үшін пайдалануға 

болмайды. 

7) Ішкі аудит шығындары сыртқы аудитке қарағанда аз дәл анықталады. 

Ішкі аудит ұйымның экологиялық менеджмент жүйесінің ИСО 14001 

талаптарына сәйкестігі туралы мәлімдемесіне негіз бола алады. 

Ішкі аудиттің мақсаты кінәлілерді іздеу және жазалау емес. 

Сыртқы аудитті ұйым қызметіне мүдделі тараптар, мысалы, 

тұтынушылар немесе олардың атынан басқа адамдар жүргізеді. Бұл мәселені 

тәуелсіз аудиторлық ұйым жүзеге асырады. 

Сыртқы аудитті жүргізу сәйкестікті объективті растау үшін, яғни ИСО 

14001 талаптарына экология менеджменті жүйелерін сертификаттау немесе 

тіркеу үшін негіз болып табылады. 

Аудитті бақылау, қадағалау, тексеру және сертификаттау сияқты қызмет 

түрлерінен ажырату керек. 

 

Өзін-өзі бақылау сұрақтары  

1  Аудит дегеніміз не? 

2  Аудиттің қандай түрлері бар? 

3  Аудитор қандай қасиеттер мен құзыреттерге ие болуы керек? 

4  Ішкі аудиттің артықшылықтары мен кемшіліктерін сипаттаңыз. 

5  Сыртқы аудиттің ерекшелігін сипаттаңыз. 
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