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КІРІСПЕ 
 
 
 
Нарықтық қатынастар жағдайында қоршаған ортадағы өзге-

рістер жылдамдығы, сондай-ақ осы өзгерістерден туатын қо-
сымша мүмкіндіктер тұрақты өседі. Сондықтан, кәсіпорынның 
стратегиясы осы өзгерістерден артықшылықтар алу мүмкіндігін 
шаруашылықты жүргізу үшін барлық қосымша мүмкіндіктерді 
қамтитындай болуы керек. 

Кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің соңында қандай 
нәтижені көздейтінін көрсетсе, стратегиясы осы нәтижеге жету 
жолдарын, бағыттарын анықтайды. Әрбір кәсіпорынның страте-
гиясы өзгеріп отырған нарық жағдайын ескеріп, кәсіпорынға 
жаңа шешімдер қабылдауға еркіндік береді. 

Стратегия сөзі грек тілінде strategia және ол «қолбасшылық 
өнер» (stratos – әскер, ago – жүргізу) мағынасын білдіреді. Стра-
тегия әскери компаниялар мен шешуші операцияларды соғысқа 
дайындау, жоспарлау және жүргізу сұрақтарымен айналысатын 
әскери өнердің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Стра-
тегия жоғарғы команда берудің практикалық іс-әрекетін қам-
тиды. 

Стратегия саясат пен әдіс-тәсілдер арасындағы алшақтықты 
жабады. Стратегия мен тактика құралдар мен мақсаттар арасын-
да жатады. Абсолютті түрде дәл анықтауға болмайды, шынында 
ол қажет па? Стратегия түсінігі – бұл күрделі ойлар мен идея-
лар, тәжірибе мен мақсаттар, жоспарлар мен үміт ету. 

Стратегия – бұл жоғарғы деңгейде жетістікке жету үшін 
қызметтің негізі болып табылатын мақсаттарды жүзеге асыру 
құралы. Мақсат пен стратегияның айырмашылығы мынада: мақ-
сат объектінің жағдайын, ал стратегия – оның жетістікке жету 
процесін сипаттайды. 

Оқу құралын құрастыру барысында көптеген Қазақстандық 
және шетелдік мақалалар, оқулықтар, оқу құралдарының ақпа-
раттары қарастырылып, қажетті мөлшерде қолданылып, сілте-
мелер жасалынды.  
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Кәсіпорын стратегиясын қалыптастыруда мына үш сұраққа 
жауап беруі қажет: 

– Шаруашылық қызметтерінің қандай бағыттарын дамыту 
қажет? 

– Қолма-қол ресурстар мен күрделі салымдарға қажеттілік 
қандай? 

– Таңдап алынған бағыттардың қайтарымы қандай? 
Стратегияны жасау барысында экономикадағы субъекті 

қызметінің бағыттарын, тапсырмалары мен мақсаттарын таңдау-
ға әсер ететін факторларды ескеру қажет. Мұндай факторлар қа-
тарына мыналар жатады: кәсіпорынның меншіктік нысаны; 
кәсіпорын типі (мамандандырылған немесе диверсификациялан-
ған); салалық құрамы; кәсіпорын көлемі. 

Стратегия жасауға әсер ететін факторлар: кәсіпорын мис-
сиясы; кәсіпорынның бәсекелестік ұстанымы; кәсіпорынның 
ұйымдық құрылымы; кәсіпорын нарықтағы орны; кәсіпорын 
өнімі; құрылымдық өзгеріс; даму бағдарламалары – жоспарлар; 
басшының мәдениетімен хабардар болуы; ұйымның қызмет 
етуіне әсер ететін факторлар. 

Стратегияны жүзеге асыру процесі екі үлкен этапқа бөлінген: 
а) стратегиялық жоспарлау процесі – кәсіпорынның базалық 

стратегиясынан бастап функционалдық стратегиясымен аяқтала-
тын стратегиялар жиынтығын жасау; 

б) стратегиялық басқару процесі – уақыт өте нақты страте-
гияны жүзеге асыру және жаңа жағдайлардың қалыптасуына 
байланысты стратегияны қайта жасақтау. Стратегиялық жоспар-
лау дұрыс ойлауға негізделген, жүйелендірілген және логикалық 
процесс. Сонымен бірге онда болжам жасау, зерттеу, есептеу 
және баламаларды таңдау өнері бар. Кәсіпорын стратегиясы 
иерархиялық принцип бойынша құрылуы қажет. Сол себепті 
стратегия деңгейі, кешенділігі мен оның интеграциясы, кәсіп-
орын көлемі мен түріне байланысты әртүрлі. Қарапайым ұйым 
бір ғана стратегияға ие болуы мүмкін, ал күрделі іс-әрекеттің 
әртүрлі деңгейінде бірнешеуіне ие болады. 

Қазіргі жоғары білімді мамандар дайындау жүйесіндегі 
орын алып келе жатқан үрдістердің бірі – оқу-жоспарлары мен 
стандарттарға жаңа пәндерді енгізу. Соңғы жылдарда сондай 
үрдістер экономикалық мамандар дайындау үдерісінде де байқа-
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лады. Олай болуы өте орынды. Жалпы мамандар дайындау және 
оқыту үдерісі серпінділігімен сипатталады. Оған себеп – қоғам-
ның кәсіби мамандарға деген сұранысының үнемі өзгеріп оты-
руы. Сондықтан мамандандырылған пәндердің сапасы сол сұра-
нысты қанағаттандырып отыруы тиіс.  

Әлеуметтік-экономикалық дамуға тікелей қатысы бар пән-
дер циклы экономика мамандарын дайындауда ерекше орын 
алады. Солардың ішінен «Кәсіпкерлік стратегиялар» пәнін ерек-
ше бөліп айтуға болады. Ол көптеген экономикалық пәндердің 
жиынтығы болып табылады және елдің даму болашағын бол-
жауға үлкен себебін тигізеді. Оның негізгі ерекшеліктері – бол-
жауға қолданылатындығында, мақсатқа бейімділігінде, келешек-
ті анықтауда стратегиялық бағдарламалармен тығыз байланыс-
тылығында. Сол сияқты стратегиялық басқарудың мәселелерін 
шешуде ерекше рөл атқарады 

Жоғары білімді мамандар, әсіресе менеджерлер, басқару үде-
рісін ұйымдастырып, оның тиімділігін арттыру үшін міндетті түр-
де «Кәсіпкерлік стратегиялар» пәнінің негізгі теориялық кон-
цепцияларын, мазмұнын, тәжірибедегі қажеттілігін дұрыс түсі-
ніп, іс жүзінде қолдануға дайын болуы керек. 

Кәсіпкерлік стратегияның мақсаты сыртқы тұрақсыздық ке-
зінде кәсіпорынның стратегиялық мүмкіндіктерін дұрыс пайда-
лану болып табылады. Кез-келген кәсіпкерлік қызметтің сәтті 
қызмет етуіне дұрыс анықталған миссия, алға қойылған мақсат-
тар мен міндеттер, дұрыс таңдалған стратегиялар әсер етеді. Сол 
себепті де ұсынылып отырған оқулық өте маңызды. 

Оқу құралының міндеттері: 
– кәсіпкерлік стратегияларының теориялық негіздерін қа-

растыру; 
– кәсіпкерлік стратегияларының ұйымдастыру үрдісін зерт-

теу және оның тиімділігін бағалау; 
– кәсіпкерлік стратегияларының дамуын мемлекеттік қол-

дау аспектілерімен таныстыру. 
Оқу құралдың ерекшелігі авторлар кәсіпорынның стратегия-

лық бағыттарын анықтап алып, қазіргі таңдағы маңызды бәсеке-
лестік және корпоративті стратегияларға ерекше көңіл бөлген. 
Нақты айтқанда, басқару теориясының негіздері, ерекшеліктері, 
мақсаттары мен талдау әдістері, әр деңгейдегі бәсеке артықшы-
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лықтары, әртараптандыру мен жоспарлау және корпоративтік 
басқарудың стратегиялық негіздері қарастырылған. 

Қазіргі таңдағы күрделі мәселе мемлекеттік тілде оқытып, 
сапалы білім беру. Ол үшін оқу жүйесіндегі оқулық-әдістемелік 
жұмыстарын жаңартып, толықтырып отыру, әрбір оқу орнының 
және әрбір оқытушының негізгі парызы.  

Осы оқу құралын дайындау барысында автордың ой-пікірін 
қолдап, керекті жағдай жасауға үлес қосқан және қолдау көрсет-
кен экономика ғылымдарының докторы, профессор Б.Ж. Иман-
бердиевке, экономика ғылымдарының докторы, профессор  
К.У. Керімоваға, экономика ғылымдарының докторы, профессор 
У.А. Текеновқа және пікір жазып, пайдалы ескертпелер жасаған 
экономика ғылымдарының кандидаты, доцент С.К. Жұмамбаев-
қа үлкен алғысымызды білдіреміз. 
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КӘСІПКЕРЛІК СТРАТЕГИЯЛАР МӘНІ  
ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ  
 
 
 
1.1 Ұйымды стратегиялық басқару мәні және негізгі  
        құрастырушылар 
  
Стратегия – бұл негізгі бір мақсатқа жету үшін қорлардың 

пайда болатын мәселенің, яғни іс-әрекеттің басты бағдарламасы. 
Стратегиялық басқару кәсіпорынның жеке қорларын әртүрлі қа-
терге қарамастан сырқы ортаға шығарып стратегиялық шешім-
дерді қабылдау және іске асыру болып табылады. Ол өткенді 
және болашақты байланыстыратын бір уақытта дамытуға жол 
бастайтын уақыт жібі болу керек. Жалпы түрде стратегия биз-
нестің тиімді іскерлік тұжырымдамасы болып анықталуы мүм-
кін. Жоспарлауды төрт сатыға бөледі: 

 1. Бюджеттеу 
 2. Ұзақ мерзімді жоспарлау 
 3. Стратегиялық жоспарлау 
 4. Стратегиялық менеджмент 
 Бюджеттеу – бұл кезеңде ІІ д.ж. соғысқа дейін ең үлкен 

корпорацияларда арнайы жоспарлау қызметтері, әсіресе ұзақ 
мерзімді жоспарлау жасалмаған. Компания басшылары әрдайым 
бизнесті дамыту жоспарын талқылап отырған, бірақ та жоспар-
лау тек жылдық қаржылық сметаны құраумен ғана шектелген 
болатын. Бюджеттер ең алдымен өндірістік-шаруашылық функ-
цияның әрқайсысы бойынша құрылған (ҒЗЖЖО, маркетинг, құ-
рылы, өндіріс және т.б.). 

 Екіншіден корпорация ішіндегі жеке құрылымдық бірлік-
тер бойынша: бөлімдер, зауыттар және т.б. 

Қазіргі экономикалық бюджеттер корпорацияның ішкі ре-
сурстарын бөлу мен корпорацияның ағымдағы қызметіне бақы-
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лау жасайтын негізгі құрал болып табылады. Бюджеттік-қаржы-
лық әдістің ерекшелігі менеджерлердің басты мақсаты ағымда-
ғы пайда және шығындардың құрылымы болып табылады. Мұн-
дай басымдықтарын таңдау әрине ұйымның ұзақ мерзімді да-
муына өзгеріс келтіреді. 

Ұзақ мерзімді жоспарлау – 1950 жылы және 1960 жыл ба-
сында американдық компаниялардың шаруашылық етуде олар-
дың тауарлық нарықтарының дамуының үлкен жылдамдығы, 
ұлттық шаруашылықты салыстырмалы түрде үлкен болжай алу 
тенденциясы байқалды.  

Стратегиялық жоспарлау – 1960 ж.ж. көптеген өндірісі да-
мыған елдерде экономика біршама өзгерді. Кризистік жағдай 
мен халықаралық бәсекелестіктің күшеюі фирмаға тиімді жос-
парлау құруды мәжбүр етті. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі міндеті – ұйымның ішкі 
мүмкіндіктері мен сыртқы бәсекелестік күшін талдау және 
ұйымның өзіндік ерекшелігін қолданып, сыртқы мүмкіндіктерді 
қолданудың жолдарын іздестіру. Сонымен стратегиялық жос-
парлау – нарық өндірісіне және бәсекелестердің іс-әрекетінің 
өзгерісіне кәсіпорынның әрекетін жақсарту. 

Стратегиялық менеджмент – 1990 жылдары көптеген корпо-
рациялар стратегиялық жоспарлаудан стратегиялық менедж-
ментке көше бастады. 

Стратегиялық менеджмент – стратегиялық басқарушылық 
шешімдердің кешені ғана емес, ұйымның ұзақ мерзімді дамуын 
анықтайтын және нақты іс-әрекеттерді нақтылайтын кәсіпорын-
ның сыртқы коньюнктураның өзгерісіне тез жылдам әрекет ете 
алуын қамтамасыз етеді. Оның ерекшелігі – стратегияның жүзе-
ге асырылуын бағалау мен бақыла жасайтын іс-әрекетті бағыт-
талған жүйе ретінде болуы.  

Стратегиялық менеджменттің мәні келесідей үш сұраққа 
жауап беруден тұрады: 

1) Қазіргі уақытта кәсіпорын жағдайы қандай? 
2) 3, 5, 10 жылдан кейін кәсіпорын қандай жағдайда болуды 

көздейді? 
3) Көздеген мақсатына қалай жетем дейді? 
Ең алдымен менеджерлер кәсіпорынның жағдайын түсіне 

білуі қажет. Ең алдымен ақпарат қажет. Екіншіден нақты мақ-
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саттарын, неге ұмтылатынын нақты анықтап алуы керек. Үшін-
шіден таңдалған стратегияны жүзеге асыру үшін қолда бар ре-
сурстар, басқару жүйесі, ұйымдастырушылық құрылым мен пер-
соналдар ескеріледі немесе осылар арқылы стратегия жүзеге 
асады. 

Стратегиялардың түрлері: корпоративтік, іскерлік, функцио-
налдық 

Корпоративтік (портфельдік) стратегия – бұл кәсіпорынның 
жалпы даму бағытын, оның өндірістік-өткізу қызметінің дамуын 
сипаттайды. Тауарлар және қызмет көрсету портфелін баланстау 
үшін әртүрлі бизнес түрлерін қалай басқару керектігін көрсе-
теді. Оның құрамына: 

– Портфельдік талдау негізінде ресурстарды шаруашылық 
бөлімдер арасында бөлу 

– Корпорация құрылымын өзгерту 
– Бірігу, алу және т.б. интеграциялық құрылымдар 
– Бөлімшелердің бірыңғай стратегиялық бағытын құру 
Корпоративтік стратегияда маңызды шешімдердің бірі өнім-

дерді және бизнес бірліктерді таза коммерциялық негізде емес 
бюджеттік негізде қаржыландыру. Мысалы, жаңа өнім өндіру 
үшін бюджетке негізделген біртұтас бағдарлама жасалады. 

Іскерлік стратегия (бизнес стратегия) – бұл стратегия ша-
руашылық бөлімшелердің ұзақ мерзімдік бәсекелестік артық-
шылықтарын қамтамасыз ету. Бұл стратегия көбінесе бизнес 
жоспарларда көрсетіліп кәсіпорынның нақты тауарды нарық- 
|та бәсекелестігін қалай көрсететіндігі баяндалады. Мысалы: 
миксерлер нарығында оларды қандай баға бойынша және кім-
дерге қалай жарнама жасайтындары көрсетіледі. Сондықтан  
да бұл стратегияны басқадай «бәсекелестік стратегия» деп те 
атайды. 

Функционалдық стратегия – корпоративтік және іскерлік 
стратегия негізінде кәсіпорынның функционалдық және қызмет 
бөлімдерімен құрастырылады. Олар: маркетинг, қаржылық, 
өндірісітік стратегия. Функционалдық стратегияның мақсаты 
бөлімнің ресурстарын бөлу, функционалдық бөлімшелердің 
тиімді іс-әрекеттерін іздестіру. Мысалы, маркетинг бөлімінің 
стратегиясы алдыңғы жылмен салыстырғанда тауарды өткізу 
көлемін көбейту болса. 
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Кәсіпорынның стратегиясы оның нақты жағдайына қызмет 
ету ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Бірақ барлық кәсіп-
орындар стратегиясын анықтау барысында мынадай мәселелерді 
шешкені жөн. 

Қандай өндірісті тоқтату керек? 
Қандай өндірісті жалғастыра беру керек? 
Алдағы уақытта қандай өндіріске көшу қажет? 
Кәсіпорынның рыноктағы іс-әрекетінің негізгі үш бағыты бар: 
 
Өндіріс шығындарын барынша азайту. 
Өндіріс шығындары неғұрлым аз болған сайын кәсіпорын 

өз өнімінің бағасын бәсекелестерге қарағанда төмендете алады. 
Соның нәтижесінде бұл өнімнің нарықтағы үлесі артады. Бұл 
үшін кәсіпорын стратегиясын жоспарлағанда өндірісті және 
жабдықтауды жақсарту шараларын жаңа технологияны игеруді, 
өнімнің өзіндік құнын арзандату жолдарын қарастырады; 

 
Өнім өндіруде мамандандыруды жоғарылату. 
Бұл бағыттың негізгі – мақсаты – өндіріс өнімінің сапасын 

жақсарту, тұтынушылар бағасы жоғары болса да, сапалы өнімді 
таңдайды. Сондықтан да бұл бағытты таңдаған кәсіпорындар 
қалайда өз өнімінің сапасын жоғарылатуды көздейді. Бұл үшін 
жақсы дизайнерлер, жақсы дамыған маркетинг жүйесі болуы 
керек; 

 
Кәсіпорын өз қызметін рыноктың белгілі бір бөлігіне ғана 

арнайды. 
Бұл бағытты таңдаған кәсіпорын нарықтағы бір өнім түріне 

деген сұранысты зерттеп, соған сай өндірісті ұйымдастырады, 
яғни осы өнімнің өзіндік құнын төмендету немесе осы өнім өн-
діруіне жеке мамандану саясатын жүзеге асырады. Кәсіпорын 
бүкіл нарыққа ғана емес, тек оның бір бөлігіне нақты тұтыну-
шыға, оның сұранысына қызмет етеді. 

Қазір нарықтық жағдайда іс жүзінде басты бағытты көздей-
тін стратегиялар эталондық стратегиялар деп аталады. Ол үш 
топқа бөлінеді: 

Бірінші топтағы стратегиялар: 
– өндіріс өнімінің сапасын жақсарту; 
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– жаңа өнім өндіруді бастау; 
– нарықта өзінің артықшылығын көрсету. 
Екінші топқа – стратегияның интеграциялық дамуы, яғни 

жаңа құрылымды қосу арқылы кәсіпорынның өсу жолдары жа-
тады. Кәсіпорын қосымша бөлімшелер ашуы мүмкін, жабдық-
таушыларын өз қарамағына енгізіп алу, өндірілген өнімді тұты-
нушыларға жеткізетін жаңа құрылымдар ашу. 

Үшінші топ – бұл мақсаттылықпен қысқарту стратегиясы. 
Егер кәсіпорынның өндірісі ұзақ уақыт бойы өсіп келіп, ең соң-
ғы кезде ол құлдырай бастаса, нарықтағы өзгерістерге қарай 
пайда әкелмесе, онда кәсіпорын нысаналы түрде жоспарға өз 
өндірісін қысқартуға мәжбүр болады. 

– жою стратегиясы – егер де кәсіпорын ары қарай өндірісін 
жүргізе алмайтын болса, онда өз қызметін түпкілікті тоқтатады; 

– ұзақ мерзімді көзқарас ұзақ мерзімде пайда алуды көзде-
мей, қысқа мерзімде, қысқа уақытта барынша пайда алуды мақ-
сат етеді; 

– қысқарту стратегиясы – кәсіпорын өзінің бір бөлімшесін 
жабады немесе сатады. Егер де бұл бөлімше басқа бөлімшелерге 
қарағанда пайданы аз табатын болса, оған жұмсалатын қаржы 
басқа бөлімшелерді дамытуға жұмсалады. 

Кәсіпорын алға қойған стратегиясын жүзеге асыру үшін өзі-
нің іс-әрекеттерін қай бағытта, қаңдай заңдар негізінде орын-
дайтынын анықтайды, яғни өзінің саясатын және тактикасын 
белгілейді, алға қойған стратегиялық мақсатқа жету жолдары 
анықталады. 

Кәсіпорын стратегиясын орындау үшін өз қызметінде мына-
дай шарттар орындалуы тиіс: 

– кәсіпорынның мақсатты стратегиясы сол кәсіпорынның 
барлық қызметтеріне түсінікті болу керек; 

– стратегияны орындауға қажетті қорға уақытылы жеткізі-
ліп тұруы қажет. Бұл үшін кәсіпорын басшылығының әр деңгейі 
өзіне белгілі мақсаттары мен міндеттерін нақты орындап отыр-
ған жөн; 

– басшылық кәсіпорынның ұйымдық жөнінде шешім қабыл-
дау. Қабылданған стратегияны орындау үшін кәсіпорынның құ-
рылымы тиімді ме жоқ па, осыған аса көңіл бөлінуі қажет. 

Жапон менеджерлері 70-жылдың орта тұсында өздеріне мы-
надай сұрақтар қойды: «Компанияның ұзақ мерзімдік мақсаты 
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қандай?», «Компания орта өзгерісіне қалайша бейімделеді?», 
«Жұмыскерлерді қалайша тиімді пайдалануға болады?». 

Қойылған сұрақтардың жауаптарын мынадай негізгі қағида-
лардан аңғаруға болады: 

1. Тиянақты шешім стратегиясы. Америка мен Жапония-
ның таңдаулы фирмалары өндірісті ұдайы жетілдіріп, жұмысты 
ең жаңа және таңдаулы әдістермен орындау үшін ақша бөледі, 
берілген, жақсы үйретілген ұжымның өсуі мен дамуына күрделі 
қаржы жұмсайды. 

2. Тәуекел стратегиясы. «Біз ең таңдаулы адамдарды таң-
дап аламыз жәнеде олар қателескен жағдайда көмектесіп, іскер-
лікті одан әрі дамытуға ықпал етеміз». 

3. Менеджмент идеясының стратегиясы. Әрбір бизнесте 
ең бағалысы ақша, тауар, жабдық немесе ғимарат емес, идея ба-
ғалы. Инновациялық фирманың жоғарғы басшысы қонымды 
идеяны үнемі көтермелеп отырады. Істе сәтсіздік болған жағдай-
да шыдамдылық танытады. 

4. Стратегия әсерлілігі фирмаға тамаша жұмыс қабілетін 
сақтауға мүмкіндік береді. Менеджерлердің ықпал етушілігі 
тиімді басқару шешімдерін қабылдай білуіне байланысты. Бұл 
жағынан қарастырғанда жапондықтар ең тиімді шешім қабыл-
дайтындарға жатады. Американдық немесе еуропалық шешім 
қабылдаудан, жапондық шешім қабылдаудың басты өзгеше- 
лігі – мұнда шешім қабылдау дегеніміз, қойылған сұраққа жауап 
беру. 

5. Машықтанған мамандарды таңдау стратегиясы – қара-
пайым адамдарға әдеттен тыс жұмыстарды орындауына ықпал 
ету. Менеджмент тиімділігінің және машықтанған мамандар 
стратегиясы тиімділігінің басты мақсаты – мақсат айқындалған-
нан оның өлшем әдісі мен ақы төлеу әдісі белгілегеннен кейін 
фирманың әрбір қызметшісінің дербес әрекет етуіне ықпал ету, 
яғни фирмада тиімді жұмыс істейтін машықтанған қызметшілер 
құрамының болуын қамтамасыз ету. 

6. Жеңілдету стратегиясы – барлық жағдайды мүмкіндігін-
ше қарапайым қалпында сақтау, төрешілдікке жол бермеу. Бас-
қару құрылысын оңайлату. 

7. Сапа стратагиясы. 50 жылдары проффессор Деминг аме-
рикандық бақылау саласындағы мамандықтарды американдық 
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басқару амалдарына үйретті. Осы жылдары жапондық менед-
жерлер, өз кезегінде, басқару амалдарын орташа және төменгі 
деңгейдегі мамандарға үйретпестен бұрын әуелі фирмадағы бар-
лық деңгейдегі қызметшілерге үйретті. 

8. Адалдық және берілгендік стратегиясы – жекелеген қыз-
меткерлердің қойылған мақсатты түсінуіне және өз еркіме жүзе-
ге асырылуына жәрдемдесу, әрі қызметкерлердің фирмаға адал, 
шын берілгендігін талап ету. 

9. Ынтымақтасу стратегиясы – барлық қызметшілердің 
шешім қабылдауға қатысуы.  

Жапонияда еңбек өнімділігін арттыру үшін, бірлесіп әрекет 
ету мен бәсекелестікті тиімді пайдаланады. Компаниялардың 
өзара бәсекелесін, әлемдік рынокқа шығуы көтермелеп отыра-
ды, ал компания ішіндегі бәсекелестікке жол берілмейді.  

«Компания стратегиясы» түсінігі «компания әлеуеті» түсі-
нігімен тығыз байланысқан, яғни компания қызметінің бола- 
шағы, шектеулер мен мүмкіндіктерді анықтайтын компания- 
ның стратегиялық ресурстарының жиынтығы ретінде анық-
тауға болады. Компанияның маңызды құрайтын әлеуеті оның 
бәсекелестік артықшылықтарының бар болуы: инновация, ақыл-
ой ресурсы, өнімнің шарықтық ресурсы, материалды емес ак-
тивтер (патент, лицензия) болып табылады. Үлкен көлемдегі есеп 
бойынша компания әлеуеті анықталған нарық сегментінде жұ-
мыс жасайтын оның мүмкіндіктері мен перспективаларын анық-
тайды. Әлеуетті зерттеу барысында оның қызметінің нарығын 
таңдау қатынасы бойынша бірінші кезекте әлеуетті талдау қажет. 

Компания стратегиясын жасауда күрделі, өзгермелі және 
анық емес орта жағдайындағы арнайы бағытталған жұмыстарға 
қажеттілік туындайды. Бұл жағдайда ол көптеген компаниялар 
арасында ымыраласушылықты іздейді. Мұнымен динамикалық 
даму экономикасы жағдайындағы жаңа компаниялардың келі-
сілген стратегиясын қалыптастырудың әдістемесін жасау мәсе-
лесі байланысты. 

Отандық және шетелдік кәсіпорындарда жүзеге асырыла-
тын стратегияны талдау осы стратегияларды нарыққа ену көзқа-
расы бойынша жіктеуге мүмкіндік береді: бұл белсенді даму 
және кеңею стратегиясы және тұрақтылыққа бейімделетін стра-
тегия. Даму және кеңею стратегиясы келесі негізгі мақсат жетіс-
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тіктеріне бағытталған: айналымды арттыру, нарық үлесін ұлғай-
ту, компанияны кеңейту, қолайлы өзгерістерге қол жеткізу. Тео-
рия жүзінде даму стратегиясының көптеген тәсілдері бар, бірақ 
ірі компаниялардың ұйымдастырушылық дамуында екі негізгі-
сін атап көрсетуге болады (1-сурет). 

 

Интеграциялық стратегия 
Дифференцацияға негізделген страте-
гия 

Ішкі қатаң реттеу мен тәртіп 
  
Жауапкершілікті құрылымдау 
  
Жоспарлау элементтерін қолдану 
Ұйымды ірілендіру тенденциясы 

Дамумен байланысты функцияларды 
күшейту 
Басқарудағы аналитикалық бастама-
ны күшейту 
Құрылымдық маркетинг 
Ұйымдастырушылық аморфон 
 

Ресурстық қамтамасыз ету Ресурстық қамтамасыз ету 
Ірі инвестиция 
Ұйымдастыру технологиялық инте-
грация 
Жекелеген міндеттерді шешуде 
үйлестіруді күшейту 
Ресурстардың ішкі жүйелік инте-
грациясы 

Белсенді коорпорация 
Стратегиялық маркетинг 
Өнім инженирингісі 
Жекелеген бизнес-процесіндегі жаңа 
ресурстар түрі 
 

 
1-сурет. Ірі компаниялардың ұйымдастырушылық дамуының  

негізгі тәсілдерін аналитикалық бағалау 
 
Тұрақтандыру стратегиясы көбіне отандық компаниялар-

дың ережесіне сәйкес келеді. Ол серіктестермен жұмысты жақ-
сартуға байланысты тәуекелділікті шешуде шоғырландырыла-
ды. Бұл стратегия дағдарысқа қарсы іс-шаралармен байланыс-
ты. Ереже бойынша бұл жағдайда компания әлеуетін шоғыр-
ландыру, қаржыландыруды дамытуды тоқтатуды жүзеге асырады. 

Тәуекелділік осы стратегиямен байланысты, ереже бойынша 
нарықтағы позицияны жоғалту, капиталды төмендету, техно- 
логиядағы инвестицияның жоқ болуы, қызметкерлерді ынта- 
ландырмау және серіктестермен қатынасты жоғалтуға алып ке-
леді. 

Негізгі стратегиялық жоспарлау базалық стратегияны таң-
дау болып табылады. Кәсіпорынның даму циклы мен деңгейіне 
сәйкес стратегияның бірі таңдалуы қажет: өсу стратегиясы – 
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кәсіпорынның барлық құрылымдық құрастырушы жүйелерінің 
қызмет тиімділігін арттыруға бағытталған кәсіпорынның негізгі 
стратегиясы; тұрақтылық стратегиясы – кәсіпорын қызметінің 
тұрақтылық жағдайының жетістіктеріне бағытталған; өмір сүру 
стратегиясы – кәсіпорынның экономикалық қызметінің жетіс-
тіктерін дағдарыс жағдайында қолданады. Әрбір базалық стра-
тегия үшін стратегиялық баламалар іріктеледі. 

Стратегиялық менеджмент басқару практикасында, ғылым 
саласында жылдам дамып келеді. Стратегиялық басқару теория-
сын барлық елдер фирмалар ішіне жоспар етіп енгізген. 

 
 
1.2 Кәсіпорынның макро- және микро ортасы,  
       фирманың профилі 

 
Нарықтық қатынастар жағдайында қоршаған ортадағы өзге-

рістер жылдамдығы, сондай-ақ осы өзгерістерден туатын қо-
сымша мүмкіндіктер тұрақты өседі. Сондықтан, кәсіпорынның 
стратегиясы осы өзгерістерден артықшылықтар алу мүмкіндігін 
шаруашылықты жүргізу үшін барлық қосымша мүмкіндіктерді 
қамтитындай болуы керек. 

Кәсіпорынның мақсаты оның қызметінің соңында қандай 
нәтижені көздейтінін көрсетсе, стратегиясы осы нәтижеге жету 
жолдарын, бағыттарын анықтайды. Әрбір кәсіпорынның страте-
гиясы өзгеріп отырған нарық жағдайын ескеріп, кәсіпорынға 
жаңа шешімдер қабылдауға еркіндік береді. 

Кәсіпорынның стратегиясы оның нақты жағдайына қызмет 
ету ерекшеліктеріне тікелей байланысты. Бірақ барлық кәсіп- 
орындар стратегиясын анықтау барысында мынадай мәселелерді 
шешкені жөн. 

Қандай өндірісті тоқтату керек? 
Қандай өндірісті жалғастыра беру керек? 
Алдағы уақытта қандай өндіріске көшу қажет? 
Басқа басқару процесстері сияқты стратегиялық басқару да 

өзінің қабылдаған шешімдерін жүзеге асыру, жоспарлау (таң-
дау) және талдау кезеңдерінен тұрады. Стратегиялық талдау ке-
зеңі кәсіпорынның болашағына маңызды стратегиялық фактор-
лардан тұрады. 
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 Стратегиялық факторлар – бұл сыртқы ортаны дамыту ба-
ғыты. Оның біріншіден жүзеге асырылу мүмкіндігі зор, екінші-
ден кәсіпорынның қызметіне әсер етуі мол. 

 Талдаудың мақсаты сыртқы орта мүмкіндігі мен кәсіпорын-
ға төнер қауіп-қатерлерді, ұйымның немесе кәсіпорынның әлсіз 
немесе күшті жақтарын айқындау, SWOT-талдау. 

Мүмкіндіктер – бұл сыртқы ортаның пайда мен сауда көле-
мін ұлғайтуы мүмкін жағымды көріністері мен тенденциялары. 
Мысалы, салықтың төмендеуі, халық пен кәсіпорын табыста-
рыны өсуі, бәсекелестердің әлсіреуі, кеден баждарының өсуі 
және т.б. 

 Қатерлер – бұл кәсіпорынның қалыптасқан жағдайға сәйкес 
еш шара қолданбауының нәтижесінде пайда мен сауда көлемі-
нің азаюына әсер етуі мүмкін жағымсыз көріністер мен тенден-
циялар. 

Сыртқы орта (бизнестің айналасы) екі бөліктер тұрады:  
 – макро орта (үкімет, экономика, табиғи факторлар, ғылы-

ми-техникалық прогресс, әлеуметтік-демографиялық орта) 
 – микро орта (акционерлер, жабдықтаушылар, кәсіподақ-

тар, сатып алушылар, несие берушілер немесе алушылар, бәсе-
келестер) 

 Кәсіпорынға бизнес диагностика жүргізетін жақсы басқару-
шылық анализ кәсіпорынның ресурстары және мүкіндігін толық 
бағалай алады. Мониторинг жүргізіп болғаннан соң стратегия-
лық менеджменттің келесі кезеңі болашаққа бағытталуын тал-
дау. Яғни кәсіпорын неге ұмтылады, мақсаты қандай? Сол үшін 
кәсіпорын корпоративтік мисия және кәсіпорынның ұзақ мер-
зімді мақсаты анықталады  

 Стратегия жүргізу әдістемесі бойынша фирманы тиімді 
басқару жүйелерінің ортақ элементтері болады. Олар нақты қа-
ғидаларға сүйенеді. Атап айтсақ теорияда стратегияның әдісте-
мелік 4 қағидасы бар: 

 1. Экономика мен саясаттың бірлігі қағидасы 
 2. Орталықтандыру мен тәуелсіздік бірлігі қағидасы 
 3. Басқару шешімдерінің тиімділігі мен ғылыми негіздері-

нің қағидасы 
 4. Басқару шешімдерін орындаудағы жеке және коллективті 

ынталандыру және ортақ мүдделердің үйлесімділігі. 
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 Осы қағидаларды ұстану барысында бірненше стратегия-
лық көрсеткіштер жүйесі қолданылады: 1) соңғы және аралық 
көрсеткіштер. Ол басқару мен жоспарлаудың әр деңгейіндегі қо-
ғамдық қажеттіліктерін қанағаттандыру ерекшеліктерімен ай-
қындалады; 2) табиғи және құндық көрсеткіштер. 

Өндірістің заттық жағын сипаттайды. Олар тауар ағымда-
рының қозғалу бағытын анықтауға, өнімді өндіру көлемі мен 
осы өнімге қажеттілік көлемі арасындағы сәйкестікті анықтауға 
мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіштің өзі сандық және сапалық 
болып бөлінеді. 

 Мысалы, микро деңгейде соғы көрсеткіштер ретінде ұйым-
дардың өнім көлемін сипаттайтын көрсеткіштер түсіндірілсе, 
макро деңгейде соңғы көрсеткіштерге өндірістік және өндірістік 
емес қажеттіліктерді қанағаттандыратын көсеткіштер жатады. 
Сондай-ақ микро деңгейде құндық көрсеткіштер өндірістің ай-
налым шығындарын төмендету, еңбек өнімділігін өсіру міндет-
терін, өнімді ұлғайту міндетерін байланыстырады. 

Сандық көрсеткіштер – өндіріс және жұмыс нәтижелерін 
сипаттайды. Көлемдік және желілік болып бөлінеді. 

Сапалық көрсеткіштер – өнімнің тұтыну құны, қоғамдық 
және жеке өндірістердің даму жағдайларын, олардың тиімділік 
дәрежелерін, өсу динамикасын, техникалық деңгейін, материал-
дық ресурстардың қолдану дәрежесін сипаттайды. Олар: техни-
калық және экономикалық көрсеткіштер болып бөлінеді. 

Фирманың макро және микро ортасы дегеніміз фирманың 
ішкі және сырқы ортасы, яғни бәсекелестер, қоғамда болып жат-
қан өзгерістер, саяси-әлеуметтік жағдай, халықтың тұрмысы, 
фирманың нарықтағы орны т.б. сыртқы немесе макро ортасына 
жатқызатын болсақ, фирманың бәсекелесе алу қабілеті, тұрақ-
тылығы, персоналдарының білікітілігі, ішкі-сыртқы және мате-
риалдық-техникалық ресурстары, жалпы бәсекелесе алу қабілеті 
жатады. Осы артықшылықтарына қарай фирма өз қызметінің 
мақсаты мен атқаратын қызметін анықтайды. Әр фирма ішкі 
ортада, кәсіпорындар мен менеджерлерінің шешімдері мен әре-
кеттеріне сүйеніп фирманың ішкі қызметінің негізгі бағыттарын 
анықтайды. Фирманың мақро ортасындағы нарықтың белгісіз-
дігі – кез-келген фирма қызметіне де белгісіздік әкеледі. Нарық-
та болатын өзгерістерді алдын-ала болжай алмағандықтан да 
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жоспарлау, яғни стратегия құру фирма қызметінің ішкі және 
сыртқы жағдайларын білу әдістерінің бірі. Яғни стратегия белгі-
сіздікті жеңу құралы. Сыртқы ортаны бақылауды күшейтудің  
2 негізгі әдісі бар: 1) фирма ішкі потенциялын нарық жағдайын, 
яғнисұранысты бақылау үшін қолданады 2) өз ынтымақтасты-
ғын басқа шаруашылық қызметінің қатысушыларымен нығайта-
ды. Ол әр фирманың ресурс шығындарын азайтып, қысқа уақыт-
та жақсы нәтиже береді. 

Кәсіпорынның мақсаты және миссиясы. Кәсіпорынның мақ-
сатын бекітудің екі түрлі жолы бар. Бірінші жолы қарапайым. 
Яғни, өткен жылда жеткен жетістіктердің санына 2-3% қосу 
арқылы мақсатты белгілесе. (Бұл жетістік бойынша жоспарлау). 

Екінші жолы процессті бірнешеге бөлу арқылы. Яғни – биз-
нестің миссиясын (философиясын) анықтау – жоспарлы кезеңге 
ұзақ мерзімді жалпы мақсатты бекіту – нақты міндеттерді айқын-
дау. Бұл қызметкерлерді мақсатқа нақты қалай жету керектігіне 
ойландырады.  

 Миссия – бизнестің мәнін, философиясын көрсететін іскер-
лік түсінік. Аударғанда жауап, міндет дегенді білдіреді. Миссия 
кәсіпорынның басқа бизнестерден айырмашылығы неде еке- 
нін көрсетеді. Дегенмен тауарға емес тұтынушыларға негіз-
делген. Миссия айқын, естігенге қолайлы болуы керек. Яғни 
лозунгтар. 

Американдық компаниялардың 60-75%-ның өзіндік миссия-
сы бар. XEROX – көшірме техникадан болашақтың офисіне (От 
копировальной техники к офису будущего). 

Миссиясы бар бизнесті ішкі жағына қызметкерлері кәсіп-
орын қызметін дұрыс түсінеді, басшылар ұзақ мерзімге бағдар 
жасай алады, сыртқы жағына акционерлер мен тұтынушыларға 
ақпарат таратушы болады. 

Келесі кезең кәсіпорынның жалпы ұзақ мерзімді мақсатын 
анықтаумен байланысты. 

Кәсіпорын өз мақсатын мыналардың негізінде анықтайды: 
1. нарықтағы орны 
2. инновация 
3. өнімділік (еңбек өнімділігі – ресурстардың сақталуы) 
4. ресурстар 
5. пайдалылық 
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6. басқарушылық аспектілері 
7. персоналдар 
8. әлеуметтік жауапкершілік 
Мақсаттың көп жоспарлы болу себебі, кез келген экономи-

калық жүйе көпмақсатты болады. Бұл жерде сол мақсаттың 
ерекшелігін, өзіндік қасиетін табу (айқындау) қиын. Сондықтан 
мақсаттың сапалық критерийлері қолданылады. 

Атап айтсақ: 
1. Мақсат нақты және айқын өлшеулі болуы керек 
2. Мақсат тиімді болу үшін жоспарлаудың нақты шегін бел-

гілеу керек 
Мақсат : ұзақ мерзімді (жоспарлау шегі 5 жыл) 
орта мерзімді (1-5 жылға) 
3. Мақсата қолжетерлік болу керек 
4. Өте икемді болу керек 
5. Мақсатқа жетуге бағытталған іс-әрекеттер мен шешімдер 

өзара бірін-бірі толықтыруы және қолдауы тиіс. 
 
 
1.3  Кәсіпорын стратегиясын талдау, таңдау  
       және ұйымдастыру құрылымы 

 
Стратегияны құрастыру логикалық тұрғыдан алғанда кәсіп-

орын басшысының үнемі бақылауынан тыс, бірақ оның страте-
гиясына әсер етуі мүмкін сыртқы талдаудан, факторларды тал-
даудан басталатыны белгілі. Стратегияны құрған кезде менед-
жерлер тек сыртқы ортаны ғана емес сондай-ақ кәсіпорын ішін-
дегі жағдайды есепке алу қажет. Кәсіпорынның күшті және әлсіз 
жақтарының өзгеруі олардың маңыздылығы мен күшті жақтар-
дың өзгеруі олардың қайсысы бәсекелестік артықшылыққа ие 
болдыратын анықтау қажет. Ол үшін кәсіпорын қызметіне бас-
қарушылық талдау жасау қажет. 

Басқарушылық талдау – кәсіпорынның ішкі ресурстар мен 
мүмкіншіліктерін кешенді талдау процесі, мұнда бизнестің 
ағымдағы жағдайын әлсіз және күшті жақтарын анықтауға, стра-
тегиялық проблемаларды анықтау жүргізіледі.  

Басқарушылық анализдің соңғы мақсаты – менеджерлерге 
және басқа қызығушылық білдірушілерге сратегиялық шешім 
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қабылдау үшін белгілі бір стратегияны таңдау үшін мәлімет-
термен, ақпараттармен қамтамасыз ету. 

Стратегияны таңдаған кезде қайсысы кәсіпорын болашағы-
на көбірек сәйкес келеді соны таңдау қажет. Негізінде, басқару-
шылық талдау SWOT-анализдің екінші бөлімі болып табылады 
(мұнда кәсіпорынның әлсіз және күшті жақтарын анықтау жүр-
гізіледі). 

Стратегиялық талдауды 2-ге бөлу: 
1) сыртқы ортаны талдау 
2) басқарушылық талдау 
Бұл талдаулардың орындауына әртүрлі бөлімдер жауап бе-

реді. Сыртқы ортаны талдауды – маркетинг бөлігі жүргізеді, 
басқарушылық талдауды – нақты белгілі бір бөлімге қатысты 
емес, яғни белгісіз. Қазіргі кезде тек коммерциялық банктерде 
ғана арнайы құрылым бар, ол – ішкі аудит қызметі. Қазіргі әде-
биеттерде кәсіпорынның ішкі ресурстарымен мүмкіншіліктерін 
талдауы әртүрлі атайды: Кәсіпорын қызметін талдау, ішкі ана-
лиз, өзіндік талдау, бизнес-диагностика, проблемаларды талдау, 
басқарушылық немесе ұйымдастырушылық диагнос-тика. 

Басқарушылық талдауды жүргізу қажеттілігі бірнеше фак-
торлармен анықталады: 

1) кәсіпорынның даму стратегиясын талқылағанда және 
тиімді менеджметті жүзеге асыруға қажет. 

 2) инвесторларды тарту үшін кәсіпорынның тартымдылы-
ғын бағалау, кәсіпорынның ұлттық және басқа да жерлерді рей-
тингтерін анықтау үшін қажет. 

 3) басқарушылық талдау кәсіпорынның резервтері мен 
мүмкіншіліктерін анықтауға, кәсіпорынның сыртқы орта жағ- 
дайын өзгертуіне ішкі жағдайларын бейімдеуді анықтауға кө-
мектеседі. 

Карлафтың ойы бойынша ішкі талдау нәтижесінде бірқатар 
мәселелер анықталады: 

– Кәсіпорынды тым асыра бағалау немесе тым кемітіп 
тастау. 

– Бәсекелестерді тым асыра бағалау немесе тым кеміте 
бағалау. 

– Нарықтың қандай талаптарына кәсіпорынға тым үлкен 
мән береді немесе аз мән береді. 
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Басқарушылық талдаудың методологиялық принциптері: 
1) Жүйелік бағыт – мұнда кәсіпорын күрделі жүйе және ішкі 

жүйелерден тұратын жүйе ретінде қарастырылады. 
2) Кәсіпорын барлық құраушы ішкі жүйелері мен элемент-

терін кешенді талдау 
3) Динамикалық принцип және салыстырмалы талдау прин-

ципі: барлық көрсеткіштерімен салыстыру 
4) Кәсіпорын спецификасын есепке алу принципі (салық 

және аймақтық). 
Басқарушылық шешім қабылдаудың үш деңгейі бар: коор-

паративтік, бәсекелестік және функционолдық. 
Басқарушылық талдаудың әдістері: 
1) Ситуациялық талдау 
2) Портфельдік талдау 
3) Кабинеттік талдау: бухгалтерлік құжаттармен, статисти-

калық және т.б. фирма ішіндегі мәліметтер мен жұмыс істеу 
4) Арнайы әдістеу бойынша жұмысшыларға бақылау жүр-

гізу және сұхбаттасу 
5) “Ми шабуылы” конференциялық және ұжымдық жұмыс-

тың басқа да әдістері 
6) Эксперттік бағалау 
7) Математикалық әдістер – тереңдік талдау, факторлық тал-

дау, орташа көрсеткіштерді есептеу, арнайы коэффиценттерді 
есептеу. 

Салалық талдаудың мақсаты саланың қажеттілігі мен сала-
лық тиімдегі нарықтарды анықтау. 

Сала – бір тұтынушының нарықты бәсекелестік, ұқсақ та-
уарлар мен қызметтер шығаратын кәсіпорындар жиынтығы. 

Салаға түсетін пайда бірнеше факторларға тәуелді: 
– тұтынушы үшін тауардың құндылығы 
– бәсекелес кәсіпорындар арасындағы бәсекелестік деңгейі 
– фирманың мүмкіншіліктері 
Саланың негізгі көрсеткіштері: 
1. саланың нақты және потенциалды көлемі. Саланың нақты 

және потенциалды көлемін білу инвестицияны және бәсекелес-
тер нарығының бөлігін бағалау үшін қажет. Саланың потенциа-
лына әртүрлі факторлар әсер етеді: экономикалық, экономика-
лық саяси жүйе және т.б. 
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2. саланың даму болашағы және өмір циклінің кезеңдері. 
Саланың даму болашағы және оның өмірлік циклін анықтау  
дегеніміз – ол бірнеше кезендерден тұрады: жаңа тауардың  
нарыққа шығуы, өсу қарқыны, дамып жетілуі, құлауы. Өмірлік 
циклді анықтаған кезде маңызды нүктелерді белгілеп алу қа-
жет: өсу және құлауы мүмкін нүктелерін, осы нүктелерді ал-
дын-ала зерттеу КО нарықтан шығып қалмауы үшін тауар- 
ға сұраныс төмендемеу үшін алдын-ала стратегия қабылдау қа-
жет. 

3. бәсекелестіктің құрылымы мен масштабы. Саланың  
қызығушылығымен пайдалылығы оның құрылымына байла-
нысты. 

4. салалық шығындар құрылымы 
5. өкіметті өткізу жүйесі 
6. саланың даму бағыттары 
7. жетістікке жетудің кілттік факторлары 
Фирма стратегиясы дегеніміз не? Ең алдымен «стратегия» 

сөзіне тоқталайық. «Strategi» грек тілінен аударғанда «қолбас-
шы» ұғымын білдіреді. 

Қазірде оған көптеген анықтамалар бар: 
– стратегия – ұзақ мерзімді жоспар; 
– стратегия – барлық ұйымдардың, барлық бөлімдердің, 

жоспарлардың бір мақсатқа жету үшін жұмылуы; 
– стратегия – бұл ұйымның әлсіз және мықты жақтарын тал-

дау, оның мүмкіндіктерін айқындау; 
– стратегия – минималды ресурстарды пайдаланып, макси-

малды нәтижеге жету 
– стратегия – мақсатқа жетуге белсенділік көрсету жалпы 

бизнес үшін шешуші, маңызды болып табылатын кәсіпорынның 
барлық аспектілерін қолданатын жоспар. 

– стратегия – дұрыс әрекеттер тәртібін алдын-ала болжау. 
Линцберг стратегияға 5 анықтама береді: 
– стратегия – әрекеттер жоспары 
– стратегия – өз бәсекелесінен айласын асыруға бағытталған 

әрекеттер 
– стратегия – қимыл-әрекеттер тәртібі 
– стратегия- қоршаған ортадағы көрініс 
– стратегия – жарқын болашақ 
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Стратегиялық басқару – бұл негізгі ұғым болғандықтан, 
оған кәсіпорынның миссиялары, потенциялы, қоршаған ортасы, 
бәскекелестік қабілеті, мақсаттары жатады. 

Стратегтер (стратегияны құрастырушылар) – кәсіпорын ди-
ректорлары, президент, тіпті жай кәсіпкерлер болуы мүмкін, 
яғни сол идеяны бастаушы немесе дәріптеушілер. Олар өздері-
нің этикалық нормалары, тәуекелге баруы, әлеуметтік жауапкер-
шілігі, басқару стилі, пайдалылығы жағынан ерекшеленеді. 

Көбіне стртатегиялық көз қарас тұрғысынан алғанда бір 
орынға жаңа екінші бір адамның келуі кәсіпорынның бүкіл стра-
тегиясының бағытын мүлдем өзгертуі мүмкін. 

Кәсіпорын потенцалы – ол өзін толықтыратын ресурстармен 
қайнар көздерден тұрады. Ол фирманың бәсекелестік қабілетін 
құраушы. Сондықтан үнемі жаңартылуы керек. Ұйым потенциа-
лы макро, микро ортаның қолайсыз жағдайларына төзімділік та-
нытатын, сыртқы жағымсыз факторларын жоюға мүмкіндік бе-
ретін стратегиялық ресурстар. Мақсаттар – кәсіпорынның жар-
қын болашақта мақсатқа жету үшін талпынатын іс-әрекет нәти-
желері. 

 Кәсіпорынның басқарушылық құрылымы – қойылған мақ-
сатқа жету мен миссияның орындалуына бағытталған әртүрлі 
бөлімшелердің арасында қалыптасатын өзара байланыс. Кәсіп-
орында басқару құрылымы байланыс және уәкілеттілік сызбасы 
арқылы анықталады. Өйткені ол негізгі ұйымдастырушылық 
фактор болып саналады. Стратегияны қалыптастыруда басқару-
шылық құрылымның ерекшелігі ескеріліп жатса, және құрылым 
стратегия курсының өзгерістеріне икемді болып жатса, бұл кор-
порацияның ең мықты жағы болып саналады. Егер керісінше 
басқарушылық құрылым стратегиямен сәйкес болмай жатса, бұл 
кәсіпорынның әлсіздігі болып табылады. Яғни стратегияның 
жүзеге асырылуы екіталай. 

Жалпы тәжірибеде кәсіпорында басқару құрылымын өзгер-
ту өте ауыр процесс. Өйткені ол жұмысшылардың мүддесіне 
әсер етпей қоймайды. Себебі жаңа басқару орындарының тууы-
на байланысты бұрынғы басшылар орындарынан айырылып не-
месе өзінің дәрежесін жоғалтып қалуы мүмкін. Сондықтан 
Ресейлік тәжірибені зерттеуші И. Ансофф айтқандай: өзгеріске 
бұрын жақсы тұрғандар ғана қарсы болады. Өзгерісті жақтау-
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шылардың санына қарап бұрынғы жүйенің қаншалықты тиімді 
болғанын бағалауға болады. 

Құрылымдық өзгерістерді өлшеудің бір кілті – басқарудың 
орталықтандырылу дәрежесі.  

Бір орталықтандырылған фунқционалдық құрылым арнайы 
бөлімдерден: маркетинг, өткізу, өндіріс, НИОКР, персоналдар-
ды басқару т.б. тұрады. Мұндай құрылым бір түрлі өнімдерді 
немесе өзара байланысқан шектеулі тауарларды ғана шығаратын 
кәсіпорындар үшін тиімді. Өйткені мұндай құрылым неғұрлым 
тиімді әрі үнемді. Керісінше басқарудың дивизиялық құрылымы 
бір орталықтандырылмаған (децентрализация) ұйымдастаруға 
негізделген, яғни тауар мен нарықты топтастыруға бағытталған. 
Бұл құрылым кәсіпорынға инновацияны дамыту қажеттігі туын-
даған кезеңіне сай. Бұнда бөлімшелердің орнын әрбір кәсіпорын 
алады. 

Мысалы, General Motors, корпорациясының бөлімдері өнім 
түрлері мен ерекшеліктеріне қарай құрылған: Chevrolet, Pontiac, 
Buick, Cadillac. Мұнда кәсіпорын өз мақсатына жетуде синер-
гизм тиімділігін қолданады. Яғни әртүрлі бөлімдердің өзара әре-
кеттесуін көлденең байланыс орнату арқылы. 

Синергинизм стратегиясы – бұл екі немесе одан да көп бис-
нес-бірліктерді (шаруашылық бөлімшелерді) бір алақанға жұ-
мылдыру (біріктіру) арқылы бәсекелестік ерекшелікті алу. 

 Мұндай басқаруда туындайтын басты мәселе – жаңа тауар-
лар нарығына ену стратегиясын ұйымдастыру құрылымымен қа-
лай үйлесімді қылып анықтауда. 

Құрылымда тауардың жүзеге асырырылуына кім жауапты 
болады деген сұрақ туындайды. 

Егер корпорация құрылымы қарастырып отырған стратегия-
ға сәйкес болмаса, онда аталған стратегия орындалына ма, әлде 
неғұрлым прогрессивті ұйымдастыру құрылымын құру керек пе 
екенін қарастыру керек. А.Чандлер еңбегі бойынша өзгерістер 
келесідей кезектілікпен жүргізілуі тиіс: 

– Жаңа стратегияны қабылдау 
– Жаңа әкімшілік әселелердің туындауы 
– Қызмет нәтижелерінің төмендеуі 
– Жаңа ұйымдастырушылық құрылымды жасау 
– Бұрынғы тиімділік деңгейіне жету. 
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Сонымен бір орталықтан басқарылатын функционалдық  
құрылым ассортименті шектеулі өнімді өндіру немесе сатумен 
айналысатын кәсіпорындар үшін тимді. Бірақ өндірілетін өнім 
номенклатурасы көбейіп, өзінің шикізат көзі мен өткізу 
орындары пайда болған сайын орталықтандырылған құрылым 
жаңа шарттарға сай келмейтін болады. Сондықтан кәсіпорынға 
жаңа стратегия және құрылымын қайта құру қажеттігі туын-
дайды. 

Фирманының дұрыс ұйымдастырылуы оның дұрыс страте-
гияны жүзеге асыруына пара-пар. Себебі қандай мықты страте-
гия болмасын, егер кәсіпорынның құрылымы дұрыс ұйымдасты-
рылмаған болса ол стратегияның дәл уақытында орындалуына 
үлкен кедергі келтіреді. Сондықтан фирма үнемі бәсекелестер-
ден қай жағынан болсын озық немесе артық болуға негізделуі 
керек. 

 
 
1.4 Стратегиялық өзгерістерді басқару 
 
Тәжірибеде стратегиялық өзгерісті басқарудың бірнеше 

әдістері бар. 
Олардың ішіндегі кең таралғандардың бірі: 
– «отпен күрес» немес басқарудың реактивті стилі. Бұл ша-

ра басқарушылық шараларды қабылдағаннна кейін ғана өзгерту-
лерді негіздеуді жөн көреді. Бұл біздегі кәсіпорындардың жағ-
дайына тән 

– Қызмет ауқымын кеңейту немесе сыртқы орта факторла-
рының өзгеруінде коммерциялық тәуекелділікті төмендету мүм-
кіндігінің құралы ретінде капитал мен өндірістің диверсифика-
циялануы. 

– Басқарудың ұйымдастырушылық құрылымын оның икем-
ділігін арттыру үшін жетілдіру. Бұл жағдайда кәсіпорын пайда 
орталықтарын, стратегиялық бизнес-бірліктерді және басқа да 
құрылымдарды, яғни соңғы нәтижесі жемісті болатын орталық-
тарды құрады. 

– Стратегиялық басқару. 
Стратегиялық басқару жүргізбес бұрын кәсіпорынның бәсе-

келестік айырмашылығын бағалап алу керек. Сондай ақ кәсіп-
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орынға талдау жүргізу керек. Сол талдаудың нәтижелеріне қа-
рай өзгерістер енгізіледі. 

Кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтары. Басқарушы-
лық талдау бәсекелестік талдауға ұқсас, бірақ пайдалылыққа көп 
көңіл бөледі, әрбір нәрсені жекелей және терең зерттейді, өйт-
кені ол стратегияны құруда өте маңызды. Сонымен қатар бұнда 
сату туралы, пайда, өнімнің өзіндік құны, қаржы ағымы, басқару 
құрлымы мен стилі, стратегиялық маңызды қызмет сфералары 
туралы мәліметтерді алу қолайлы. Әрбір нақты КО-ның басқа-
рушылық талдау жүргізуінің өзіндік ерекшеліктеріне қарамас-
тан бірқатар типтік блокты бөліп көрсетуге болады: 

– КО қызметінің мақсаты 
– тапсырыс портфелі, жаңа өнімдер 
– КО ресурстық потенциалы 
– КО шығындарын факторлы талдау, оның ішінде тәжірибе 

қисығын талдау 
– қаржы ресурстарының молдығы, мүмкін қаражат көздері 
– басқару жүйесі: құрылымы, менеджерлердің квалифика-

циясы, персоналдарды ынталандыру, басқарушылық мәдениет 
және дәстүрлі және т.б. 

Басқарушылық талдаудың негізінде КО-ның ағымдағы қыз-
метін талдау жатыр, оның ішінде басты мәселе қызметтің тиім-
ділігін болашақта ұзақ мерзімді пайдамен қамтамасыз етілу тұр-
ғысынан бағалау. Әдеттегідей қызметтің тиімді бағалау үшін әр-
түрлі көрсеткіштер қолданылады: 

Пайдалылық (табыстылығы, рентабельдігі), тәуелділік дең-
гейі, нарықтағы үлесі, активтер құны, жаңа тауарлардың үлесі 
және тб. Дәстүр бойынша КО өзінің пайдасын максимизациялау 
дегеніміз тәуекелдікті жоғарлатады.  

“Нәтиже – тәуекелдік”функциясы пайданың көлемі және 
оның алу кері байланыста болады. 

КО-ның пайдалылық деңгейі тек өнім бағасы мен өнімнің 
өзіндік құнының құрылымына ғана байланысты емес, сондай-ақ 
капитал айналымының жылдамдығына да байланысты. 

Стратегиялық менеджметтің басты проблемаларының бірі – 
маңызды приоритеті проблемаларды анқтау: мысалы, қайсысы 
УО үшін маңызды екендігін анықтау қажет: өндірілетін тауар-
лардың бәсекелестік қабілетін көтеру немесе жаңа тауарлар 
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шығару және шығындарды төмендету. Жауабы әртүрлі фактор-
ларға, нақты жағдайға, басқарушылардың мақсаттарына байла-
нысты болады. 

– Басқарушылық талдаудың екінші жағы стратегиялық  
таңдауды қалыптастыратын еркін облысты анықтаумен байла-
нысты 

– Өткен және ағымдағы стратегия 
– Стратегиялық проблемалар 
– Ұйымдастырушылық мүмкіншіліктер/кедергілер. 
– Қарсылық мүмкіншіліктер/кедергілер 
– Қаржылық мүмкіншіліктер/кедергілер 
– Ұйымдастырушылық икемділік 
– Әлсіз/күшті жақтары 
Осы критерийлерге қарап кәсіпорынның өзгерісін, қай жақ-

қа кетіп бара жатқан бет алысын, бағытын анықтауға болады. 
Стратегиялық проблемалар дегеніміз – нақты проблемалар-

ды анықтау және оларды шешудің әдістерін белгілеу. Бұнда 
проблема әлсіз жақтарын анықтауға немесе КО мүмкіншілікте-
рін дамытуға бағытталуы мүмкін. 

Стратегиялық проблемалар әрқашанда толықтай шешім бер-
мейді, сондықтан стратегиясы үлкен жетістікпен жүзеге асы-
рылмайды. 

Мысалы, Ресей КО-дарында маркетингтің дамуын қаржы 
ресурстарының жоқтығы тежейді, сондай-ақ нарық инфрақұры-
лымының нашар дамығандығы және т.б. көптеген тежеуіштер 
көп. Кәсіпорындардың (еліміздегі және Ресейдегі) жалпы срате-
гиялық проблемалары: менеджмент, кәсіпорынның бәсекелестік 
қабілеті, өнімі, баға саясаты. 

– Кәсіпорынның ұйымдастырушылық мүмкіншіліктері. Кә-
сіпорынның құрылымы мен басқару жүйесі, қалыптасуын кор-
поративтік мәдениет пен дәстүрлер, еңбекті ынталандыру жүйе-
сі, басқарушылық “команда” және т.б. КО-ның күшті және әлсіз 
жақтарының қайнар көзі болып табылуы мүмкін. 

– Қаржылық мүмкіншіліктері. Кәсіпорынның қаржылық 
міндеттемелерді, салықтарды төлей алу қабілеттілігі, қарыздар-
дың болмауы оның қаржылық жағдайын көрсетеді. Ресей кәсіп-
орындарына мемелекет тарапынан мынадай талап қойылған – 
қаржылық қолдауға, инвестицияға тек бюджеттік және бюджет-
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тік емес қорларға қарыз емес КО-дар ғана үміттене алады деп 
жариялаған. 

– Басқару икемділігі – сыртқы ортаның өзгеруіне және на-
рық коньюктурасының өзгеруіне бейімдеу коммерциялық тәуел-
ділігі. 

Кәсіпорынның әлсіз және күшті жақтарын анықтау басқару-
шылық талдаудың басты кезеңі болып табылады. КО-ның күшті 
және әлсіз жақтарын анықтаудың бірнеше әдістері бар: 

– ішкі әдіс – талдау жүргізу негізінде –оның жағдайын білу, 
мамандардың ой-пікірін талдау. 

– сыртқы әдіс – бәсекелестермен салыстыру арқылы анық-
тау 

– нормативті – қалай болу керек (эксперттердің, кеңесші-
лердің пікірі бойынша) 

 – Кәсіпорынның бәсекелестік артықшылығы – бұл кәсіп-
орынның иелігіндегі уникалды материялды және материялды 
емес активтері, сондай-ақ бәсекелестік артықшылық. КО-ның 
бизнес сферасында стратегиялық маңыздылығы бар және бәсе-
келестік күресте жеңуге мүмкіндік береді. Бәсекелестік артық-
шылық өзінің тұтынушыларын сақтауға, КО өндіретін тауарды 
болашақта да тұтына беруге көмектеседі. 

Материалдық активтер – бұл бухгалтерлік баланста көрсеті-
летін КО-ның физикалық және қаржылық активтері (негізгі қор-
лар, ақшалай қаражаттар және т.б.). КО-ның қызметі тиімді жү-
зеге асуы үшін осы ресурстардың тиімді қолдану қажет – аяқ-
талмаған өндірісті азайту, негізгі қорларды тиімді пайдалану, 
ресурстарды үнемдеу. 

Материалды активтерді түгендеу және олардың құрылым-
дары бойынша шешім қабылдау фирма стратегиясын құрудың 
алғашқы қадамы.(болашақтағы фирма қызметіне қандай негізгі 
қорларды қалдырып қатарларын сату қажет, қайсысын істеп 
шығару қажет немесе т.б.). Артық мүліктерді сақтау КО қаржы-
лық жағдайына әсер етеді, өйткені әрбір мүлікке мүлік салығын, 
жер салығын төлеу қажет. 

Материалдық емес активтер – бұл кәсіпорынның сапалық 
сипаттамалары. 

Бұлар: 
 – адамдармен байланыспайтын материалды емес активтер 
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– сауда маркасы.
– материалды емес адами ресурстар (адами капитал) – пер-

соналдық квалификациясы, тәжірибесі, компитенциясы, басқа-
рушылық “топтық” әйгілілік. 

Кейбір материалды емес активтер (сауда маркасы, ноу-хоу) 
бухгалтерлік балансты көрсетілуі мүмкін. (“Материалды емес 
активтер” статьясында) 

Кез келген КО бәсекелестік артықшылықтарын басқа да 
қайнар көздері болып өндіріс, өткізу, ғылыми зерттеулер, мар-
кетинг, қаржылар, персоналдарды басқару табылуы мүмкін. 
Көптеген Ресей КО-ның әлсіз жақтары өткізу мен қаржылық 
басқару болып отыр. Сонымен қатар кәсіпорынның күшті жақ-
тары мыналар болуы мүмкін: 

– монополиялық жағдайы (энергетика, темір жол көлігі)
– жоғарғы тиімді өндіріс
– шикізат көздерінің көп болуы.
Кәсіпорынның стратегиялық потенциялы дегеніміз – кәсіп-

орынның стратегиясын құру мен жүзеге асыру үшін қолда бар 
ресурстар мен мүмкіндіктер жиынтығы. 

1.5  Адам потенциалын мүмкіндігін пайдалану 
       стратегиясы 

Кез-келген ұйым адамдардан құралатын болса, стратегия да 
ұйым деңгейінде адамдарға негізделеді. Сондықтан стратегия 
белгілі-бір типтегі адамдардың болуын талап етеді. Дегенмен 
адамдардың табиғаты мен оларды ынталандыру деңгейі страте-
гияның жүзеге асырылуына қатты әсер етеді. 

Сарапшылардың айтуынша бұл тек жұмысшының ғана мә-
селесі емес, кәсіпорындағы ноу-хау болып саналады. Таңдалып 
алынған стратегияны жүзеге асыруға басқарушылық ішкі жүйе-
ні қалыптастыру керек, яғни персоналдарды басқару керек. 

Кең мағынада алып қарасақ персоналдарды басқару дегені-
міз – адамдарды басқару, кез келген компанияның ішкі жүйесі-
нің бір бөлігі, яғни қызметкерлерді, жұмысшыларды басқару. 
Жұмысшылармен қарым-қатынас функциясы кез келген фирма-
да бар. Айырмашылығы адам ресурстарын, потенциялын қанша-
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лықты бағалай білуінде. Персоналдарды басқарудың негізгі мін-
деті – жұмысшылар мен олардың орындайтын операциялары-
ның арасындағы сәйкестікті, үйлесімділікті болдыру. Өйткені 
бұл сәйкестік жұмыстың соңғы нәтижесіне, қадрлар ағымына 
және жұмысшылардың өз еңбегіне қанағаттануына әсер етеді. 
Персоналдарды басқаруға жатады: 

– компанияның адами ресурстарын жоспарлау;
– кадрлық құрамды қалыптастыру – іріктеу, қабылдау, бейім-

деу, жұмыстан босату, жұмысшылардың орнын ауыстыру және т.б.; 
– персоналдарды оқыту, кәсіби біліктілігін арттыру;
– персоналдардың аттестациядан өтуін, жұмысын дұрыс

орындалуын қадағалау, еңбекті тиімді ұйымдастыру 
– еңбек нәтижесін бағалау, еңбекті ынталандыру және еңбек

ақы төлеу жүйесін басқару 
– еңбек пен денсаулықты сақтау, әлеуметтік-тұрмыстық қа-

жеттіліктерді қанағаттандыру; 
– компания ішіндегі байланыс жүйесін қалыптастыру және

үнемі қолдау көрсету, шиеленсітерді шешу, жұмысшылардың 
қызығушылығын тудыратын және олардың мүддесін қанағат-
тандыратын органдармен өзара әрекет ету. 

Компания басшылығы қол астында қандай адамдар істей-
тіні, олардың біліктілі жөнінде толық ақпарат болуы тиіс. Бұн-
дай ақпарат корпоративті стратегияны құруда маңызды. Егер 
кәсіпорын қандай да бір стратегияны құрастырып, бірақ оған 
персоналдарының біліктілі, мамандығы жетпей жатса ол страте-
гия құр аспанда салбырап қалатыны сөзсіз. Сондықтан да кәсіп-
орын өз персоналдарының біліктілін үнемі арттырып отыруы 
тиіс және әр жұмысшыны бір салаға толық мамандандыра алуы 
керек. Адами ресурстарды, адам потенциялы мен мүмкіндік-
терін омпанияның күш-қуат факторына айналдырғысы келетін 
алғыр стратегиялық басқарушылар персоналдарды таңдауда өте 
икемді болады. 

1.6  Корпоративті мәдениет және басшылық 

 Корпоративті мәдениет – Мак Кенси фримасының берген 
анықтамасы бойынша – бұл адамдар көптеген жағдайларда өзін-
өзі қалай ұстап жүрудің ресми емес ережелері мен нормалары-
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ның жүйесі. Басқаша айтқанда компанияның мәдениеті – бұл әр 
жұмысшыдан жұмысшыға тарайтын компанияның жұмыс ерек-
шеліктерінің жиынтығы. Бұл басқарудың барлық деңгейіндегі пер-
соналдарға қандай да бір ережелерді жүктей отырып, компанияның 
кадрлық саясаты мен басқарушылық құрылымына әсер етеді.  

Жалпыға бірдей ұйымдағы құндылықтарға мысал келтіретін 
болсақ Procter and Gamble компаниясы үшін ең бастысы клиент-
терге ең қолайлы бағада сапалы өнім ұсыну болса, Delta әуе ком-
паниясы үшін клиенттерге ең жорғарғы сервис көрсету. Осы сияқты 
құндылықтарды кәсіпорын қзметкерлері үнемі ұстануға тырысады. 

Корпоративті мәдениетте ең бір түсінетін нәрсе ол тұтыну-
шылар мен олардың қажеттіліктері компанияның болашағы не-
месе табыс орталығы. Себебі осының төңірегінде кәсіпорның 
дамуы, құлдырауы айналып жүреді. 

Тұтынушылардың мүддесіне қызығушылық таныту іскерлік 
сәттіліктің бір критериі болып есептелсе, қызметкерлерге сый-
ластықпен қарау – ұйымның тиімді даму жолы. Кәсіпорынның 
мәдениетін сипаттайтын көптеген символдар мен символдық 
әрекеттер болады. Оларға: әртүрлі ритуалдар, ерекше миссия, 
заманауи моделдер (өмір бойы жалдамалы жұмыс ғана алу) 
және т.б. компанияның жалпы ісіне персоналдардың жұмыла қа-
тысуын дәріптейтін әрекеттер. 

Кәсіпорынның қалыптасып алған мәдениеті өзгеріске бейім-
делуі баяу. 

Сондықтан ұйымдастырушылық құрылымның жоқ немесе 
әлсіз болуы стратегияның жүзеге аса алмауына себеп болуы 
мүмкін. Мәдениеті дәстүр жалпы компанияның өрлеуіна байла-
нысты табиғи тұрғыда қалыптасып жатса, кейде арнайы ойлас-
тырылып корпоративтік рухты көтеруге бағытталған қаншама 
еңбек күшімен де қалыптасады. 

Корпоративтік мәдениет фирманың миссиясын, оның бет-
әлпетін, яғни имиджін көрсетеді. Кей компанияларды өз иммид-
жін дәріптеу, тарату мақсатында әр түрлі өзінің газеттері мен 
басқа құралдарын шығарып жатады. 

Кәсіпорынның айналасын, қоршаған ортасын тазартып, тіп-
ті зауыт маңындағы аялдамаларға дейін жөндеп, әрі өз имиджін 
көрсетіп, әрі жасырын жарнама жүргізіп те жатады. 

Бізде корпоративті мәдениетті берік ұстайтын кәсіпорындарға 
банктерді жатқызуға болады. Олардың өз миссиялары, клиенттерге 
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қатысты құндылықтары мен ерекшеліктері, қыз-меткерлердің сырт 
әлпетіне белгілі бір талаптары және персоналдарға клиенттермен 
жұмыс жасаудағы этикалық нормалары бар, қызметте өсу жүйесі 
және еңбекті өзіндік бағалу жүйесі бар. 

1.7  Дағдарыс кезінде фирманы басқару стратегиялары 

Кез келген кәсіпорын басқа кәсіпорындармен (жабдықтау-
шылармен, тұтынушылармен, сақтандыру компанияларымен, 
банктермен, салық органдарымен және басқа да органдармен) 
коммерциялық мақсатта қарым-қатынаста болады. 

Осы процесс барысында азаматтық-құқықтық қатынастар-
мен реттелген қандай да бір міндеттемелер болады. Бұндай мін-
деттемелерді орындамау кәсіпорында берешек немесе борышты 
етеді. Әсіресе: 

– төлем төлеу;
– тауарды жеткізу;
– қызметтерді орындау;
– шығындарды ақтау және т.б.
Осы сияқты түрлі себептерге байланысты тиімділігін жоғал-

тып алған кәсіпорын уәкілетті органдардың расстауымен өзін 
банкротпын деп жариялайды. 

Стратегияның мақсаты кез келген істе кәсіпорынның бан-
кротқа ұшырамауын, тәуекелділікті алдын-ала қарастырып, оны 
азайту жолдарын ескеру керек. Егер стратегияны жүзеге асыру 
барысында кәсіпорын көп шығындалып, өзінің қаржылық мүм-
кіндігін жоғалтып алған болса, онда стратегияның тиімсіздігі. 
Сондықтан стратегия кәсіпорынды кешенді қарастыру керек. 
Кешен деген бірнеше мүмкіншілігі бар, ауқымы кең деген ма-
ғынада ұғуға болады. Мысалы, стратегиялық теорияда дамыған 
кешендер құрамын бөліп қарастырады. Олардың құрамына әр-
түрлі салалар: көлік, құрылыс, машина құру және т.б. кіреді. 
Мысалы, Портер үлкен дамыған кешендердің келесідей ерекше-
ліктерін атап көрсеткен: 

1) Кешеннің даму қорының баялауы нарық бөлігін бәсе-
келестік кәсіпорындардың арасында текетірестің шиеленісуі де-
ген сөз. 
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2) Фирма тауарды бұрын қолданып көрген тұтынушыларға 
екінші рет сатуда. 

3) Бәсекелестікте шығынға және тұтынушыларға қызмет 
көрсетуге үлкен мән беріледі. 

4) Персоналдардың саны көп болған сайын өндіріс қуатты-
лығы күшті болады. 

5) Өндірісті, маркетингті, тарату және өткізудің зерттеу 
әдістері жиі өзгеріп отырады. 

6) Үлкен кешендерде жаңа тауарлар өндіру қиынға түседі. 
7) Халықаралық бәсекелестік күшейеді. 
8) Салалық пайда өтпелі кезеңге құлайды. 
9) Делдалдық жеңілдіктер азаяды. 
Үлкен кешендерді дамыту үшін жаңашылдықтар енгізу және 

жаңа стратегиялар қолдану қажет. Мысалы, үйде қолданылатын ау-
диотехника нарығы 1980 ж. дамыған және құлдырауға ұшырап бара 
жатқан салалардың бірі еді, алайда компакт-дискілердің өндірісін 
ұйымдастырғаннан кейін берілген аудиотехниканың қайта жан-
дануына әкелді. Нарықты, сондай-ақ маркетингтік шаралар қолдану 
арқылы жандандыруға болады (жаңа өткізу каналдарын іздестіру, 
жаңа ешкімге ұқсамайтын жарнама жасау) немесе баға саясатын жа-
сау қажет. Желілік маркетингті дамыту арқылы Herbаlife косметика 
компаниясының жандануына әкеледі. Нарықты жандандырудың 
басқа әдісі бұл үкімет тарапынан көмек: салықтарды төмендету, 
салықтық демолистер жариялау, амортизацияның нормасын өзгерту, 
тиым салушы жоғары кедендік тарифтер енгізу және т.б. 

– жаңа нарықтар 
– жаңа модернизацияланған өсімдер 
– маркетингтік шаралар 
– үкімет тарапынан қолдау 
Дамыған кешендік негізгі қауіптер мен қақпандар мыналар 

болып табылады: 
– саланың жағдайын дұрыс бағаламау (дамушы сала сияқты 

қарау дұрыс емес). 
– тауардың стратегиясын жетілдірумен, бағаның бәсекелес-

тікке тиелеу. 
– артық өндіріс жасау және басқару аппаратындағы бюро-

кратизациялау 
– халықаралық бәсекелестік. 
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Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1.  Ұйымды стратегиялық басқару: мәні және негізгі құрастырушылар 
2.  Стратегиялық басқарудың шапшаң (оперативтік) басқарудан 

ерешелігін ашыңыз. 
3.  Әртүрлі салада жақсы жұмыс атқаратын фирманы мысалға келтіріңіз 

(газет және журналдарды қолдануға болады), сіздің ойыңызша 
аталған фирманың табыс факторлары неде? 

4.  Ұйымның әлсіз және күшті жақтарын талдаудың мақсаты.  
5.  Стратегиялық шешімдерді қарастырыңыз және осы шешімдерге 

мысал келтіріңіз. 
6.  Ұйымның құрылымына сыртқы ортаның қандай негізгі факторлары 

әсер етеді? 
7.  Стратегияны іске асыру үшін ұйымға қандай стратегиялық өзгерістер 

өткізу қажет? 
 8.  Кәсіпорынның стратегиясын іске асыру кезіндегі персоналдың 

қажеттілігін көрсетіңіз 
9.  Корпоративтік мәдениет анықтамасын беріңіз. 
10. М. Портер бойынша бәсекелестіктің бес күшін атаңыз? Бұл күштерді 

қалай анықтайды? 
11.  Мак-Кинзи талдау әдісінің маңызы неде? 
12.  Бәсекелестік басымдылықтарға жету үшін негізгі стратегияларды 

атаңыз? 
13.  Нақты кәсіпорындардың қызметін қарастырыңыз (газет және журнал 

материалдарын қолдануға болады) және олардың бәсекелестік басым-
дылықтарын анықтаңыз. 

14.  Баға жасау стратегияларын атаңыз? 
15. «Дағдарысқа қарсы басқару» терминін қалай түсінесіз? 
16. Қалыптастыруды қай бағыттармен жүргізу керек? 
17. Ұйымдастырудың әдісін және стратегиясын атаңыз? 
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2 
КӘСІПКЕРЛІК СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ 

2.1  Кәсіпкерлік басқару мәні және мазмұны 

Стратегиялық басқару – берілген мекеменің мақсаттары мен 
міндеттеріне қол жеткізу үшін өз ресурстарын басқаруы. Стра-
тегиялық басқару берілген мекеменің мақсаттарын анықтау,  
бәсекелестік орта мен ішкі ұйымдастыруды талдау, стратегия- 
ларды бағалау және олардың барлық мекемеге жайылғанын қам-
тиды. 

Негізінде, стратегиялық басқару, мекеменің өзінен шыққан 
немесе бәсекелестерден келген, мекеменің алдында тұрған мүм-
кіндіктер мен қауіп-қатерлерді тануды қамтиды, және, мекеме-
нің бәсекелестерімен салыстырғанда міндеттерін қалай атқара-
тындығын анықтайды. Стратегиялық басқару жағдайды ішкі жә-
не сыртқы жақтан бағалай білуді талап етеді. Стратегиялық бас-
қару бірнеше ой мектептеріне бөлінеді. Сипаттама тәсілі страте-
гиялар іс жүзінде қалай жасалғанына бас назар аударады, ал ди-
рективалық тәсіл, стратегияларды қалай әзірлеуі тиіс екендігін 
баяндайды. Бұл мектептер стратегиялардың қалай дамытылға-
нына қарай ерекшеленеді: барлық қатерлер мен мүмкіндіктер ес-
керілген талдау процесі арқылы немесе жалпы бағыттаушы қа-
ғидаттар арқылы. 

Бизнес мәдениеті, қызметкерлердің дағдылары мен бәсеке-
лестілігі, сондай-ақ ұйымдық құрылым, ұйымның алдына 
қойылған мақсаттарына қол жеткізуіне әсер ететін маңызды 
факторлары боп саналады. Икемсіз компаниялар тез өзгеретін 
ортада табысқа жетуді қиын деп санайды. Стратегияларды әзір-
леу және оларды іске асыру арасындағы бөгеттер менеджерлер-
ге тиімді мақсаттарының орындалған-орындалмағанын анықтау-
ға қиындық туғызады. 
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Ұйымның жоғарғы басқару оның стратегиясы үшін ақыр 
соңында жауапты болғанымен, бірнеше рет стратегиялар төмен-
гі деңгейдегі басшылар мен қызметкерлердің іс-әрекеттері мен 
идеялары арқылы басталды. Ұйымның бас директорға сүйенген-
нен гөрі стратегияға жұмыс атқаратын бірнеше қызметкерлерге 
сүйене алады. Ұйым басшылары өткен стратегиялардан үйрену-
ге және ірі қоршаған бизнес ортаны зерттеуге назар аударады. 
Кейіннен, бұл білім болашақ стратегияларды әзірлеуге және 
қызметкерлердің іс-әрекеттері компанияның алға басуға бағыт-
талғанын қадағалау үшін қолданылады.  

2.2  Кәсіпкерлік стратегиялық басқарудың тарихи дамуы 

Стратегиялық басқару пәні 1950-інші және 1960-жылдары 
шыққан. Көптеген ерте салымшылардың арасында ең ықпалды 
Питер Drucker, Филипп Selznick, Альфред Чандлер, Игорь 
Ansoff және Брюс Хендерсон болды. Пән мың жыл артқа «стра-
тегия» тақырыбындағы ойлар мен мәтіндерден туады. 1960 дейін, 
«стратегия» термині бірінші кезекте соғыс пен саясатқа қатысты 
қолданылған, бизнеске қатысты емес. Көптеген компаниялар 
1960 жылдары тұжырымдау және жүзеге асыру процестерін 
әзірлеу және жүзеге асыру үшін стратегиялық жоспарлау функ-
цияларын салған. 

Питер Drucker, мансабы бес ондыққа созылған, керемет тео-
ретик және басқару кітаптарының авторы болған. Ол 1954 
жылғы Басқару Практикасы кітабында іргелі стратегиялық мәсе-
лені көтереді: «... біздің бизнесіміз не? деген сұрақты көтеру жә-
не оны мұқият зерттеу және дұрыс жауап табу – топ-менедж-
ментінің бірінші міндеті» деп жазады. Ол жауапты тұтынушы-
лар анықтайды деп жазды. Ол нарық жағдайы, инновациялар, 
өнімділік, физикалық және қаржылық ресурстар, қызметкер 
орындау және көзқарасы, табыстылық, менеджер орындау және 
дамуы, сондай-ақ мемлекеттік жауапкершілік секілді мақсаттар 
белгіленуі тиіс сегіз бағыттарын ұсынды. 

1957 жылы Филипп Selznick ӘТК өзін басқа қызметтерден 
ажыратуға тырысқанына қарай «айырым құзыреттілік» деген 
сілтеме терминінді бірінші рет пайдаланды. Ол сыртқы ортаның 
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мән-жайы ұйымның ішкі факторларына сәйкестіру идеясын 
рәсімдеді. Бұл негізгі идеяны 1963 жылы Кеннет Р. Эндрюс фир-
маның күшті және әлсіз жақтарын бизнес ортадағы мүмкіндік-
тер мен қауіп-қатерлер аясында бағалайтын, біз қазір SWOT деп 
атайтын талдауына одан әрі әзірледі. 

Альфред Chandler барлық қамтитын стратегия шеңберінде 
басқару қызметін үйлестіру маңыздылығын мойындады. Функ-
циялар арасында өзара қатынас, әдетте, департаменттер арасын-
дағы алға және артқа ақпаратты тасымалдауы менеджерлермен 
өңделенетін болған. Chandler Болашаққа ұмтылған кезде ұзақ 
мерзімді перспективасының маңыздылығын атап өтті. Оның 
1962 Стратегия мен Құрылым атаулы мағызды жұмысында , 
Chandler ұзақ мерзімді үйлестірілген стратегиясы компанияға 
құрылымын, бағытын мен фокусын анықтауға қажет екенін көр-
сетті. Ол қысқасы, «құрылым стратегияны басшылыққа алады» 
дейді. 

Chandler: «Стратегия кәсіпорынның негізгі ұзақ мерзімді 
мақсаттарының айқындауы және іс-қимыл курсын қабылдау жә-
не де осы мақсаттарға жету үшін қажет ресурстарды бөлу» деп 
жазды. 

Игорь Ansoff Chandlerдің жұмысына ұғымдар және сөздік 
қорын қосқан. Ол нарыққа ену, өнімді дамытуға, нарықты дамы-
туға және көлденең және тік интеграция және әртараптандыруға 
арналған стратегияларды салыстыруға торды әзірледі. Ол бас-
қару жүйесі болашаққа дайындалуға торды пайдалануы мүмкін 
екенін сезді. Оның 1965 классикалық Корпоративтік Стратегия-
сында, ол шындық және мақсаттар арасындағы алшақтықтарды 
нақтылау және ол «алшақтық азайту іс-шаралары» деп аталатын 
концептті дамыту үшін алшақтық талдауды әзірледі. Ansoff 
стратегиялық басқару үш бөліктен тұрады деп жазды: стратегия-
лық жоспарлау; фирманың оның жоспарларын шындыққа ай-
налдыру шеберлігі; және фирманың өз ішкі өзгерісткерге төзім-
ділігін басқару шеберлігі. 

Брюс Хендерсон, Boston Consulting Group негізін қалаушы-
сы, 1968 жылы тәжірибе қисық тұжырымдамасы туралы жазған, 
1965 жылы жұмысын бастапқы ретінде алған. Тәжірибесі қисық 
бұл әр жолы жиынтық өндіріс екесе көбеетін болса бірлікке де-
ген өндірістік шығындар 20-30% -ға төмендейтін гипотезаға жа-
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тады. Бұл жоғары нарық үлесіне және ауқымдық экономикасына 
қол жеткізуге аргументін қолдады. 

Портер 1980 жылы компаниялар олардың көлемі немесе қол 
жеткізуге ұмтылған бәсекелі басымдық, төмен өзіндік құны не-
месе саралау ма туралы, таңдау жасауға керек екенін жазды. 

Сараланған тартуындармен өнеркәсіп және тұтынушыларға 
бағыттау стратегияның идеясы (яғни, бәсекелестiк позицияла-
ры) үлкен ауқымдағы және төменгі құны бағытталған тәжірибе-
қисық әсер стратегиясы парадигмасынан бас алды. Портер қай-
тадан стратегия парадигмасын 1985 жылы қайта қарады да, 
ұйымдармен жүзеге асырылған жоғары өнімділік процестер мен 
қызметтер, олардың құн тізбегінің бөлігі ретінде бәсекелі ба-
сымдықтың іргетасы екенін, осылайша стратегияның процесс 
көрінісі баяндалғанын жазды. 

1985 жылы профессор Ellen Earle-Chaffee, әдетте 1970 бол-
ған стратегиялық басқару консенсусыне қарай, стратегиялық 
басқару теориясының негізгі элементтері осындай болады деген 
ойларын қорытындады: 

Ұйымның өз іскерлік ортасына бейімделуі керек; 
Сұйық және күрделі болып табылады. Өзгерістер құрылым-

сыз қайталмайтын жауаптар талап ететін жағдайларға жаңа ком-
бинацияларын жасайды; 

Бағытын қамтамасыз ету арқылы бүкіл ұйымға әсер етеді; 
Стратегия қалыптастыру процестерін, сондай-ақ стратегия 

мазмұнын жүзеге асыруын қамтиды; 
Арнайы жоспарланған және шұғыл жоспардан тыс болуы 

мүмкін; 
Бірнеше деңгейде жүзеге асырылады: жалпы корпоративтік 

стратегия, сондай-ақ жеке бизнес стратегиялары; 
Тұжырымдамалық және аналитикалық ой процестерді қам-

тиды. 
Chaffee осы нүктеге дейін зерттеулер өзара айрықша емес 

стратегияның үш моделін анықтаған да одан әрі былай деп жаз-
ды: 

Сызықтық стратегиясы: жоғарыда Chandler анықтауының 
желілері бойымен жоспарлы мақсаттар мен бастамаларды анық-
тау және ресурстарды бөлу. Бұл стратегиялық жоспарлау тәсіл-
дердімен ең дәйекті болып табылады және бұның ұзақ жоспар-
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лау көкжиегі болуы мүмкін. Стратег қоршаған ортамен «айна-
лысады», бірақ ол орталық алаңдаушылық емес. 

Бейімді стратегиясы: Бұл модельде ұйымның мақсаттары 
мен қызметі, ең алдымен биологиялық организмға ұқсас қорша-
ған ортаға бейімделу керек. Үздіксіз бейімделу қажеттілігі жос-
парлау терезені азайтады немесе жояды. Мұнда нәтижесінен 
(голдары) гөрі одан да көп назар оның құралдарына (ортаны қа-
рай ресурстарды жұмылдыру) бөлінеді. Стратегия сызықтық мо-
дельге қарағанда, орталықтандырылған болып табылады. 

Түсіндірме стратегиясы: сызықты және бейімдеу модельдер 
қарағанда соңғы және аз дамыған моделі боп табылатын, түсін-
діру стратегиясы, «жеке қарым-қатынасты немесе ұйымдасты-
рушылық қатысушылардың концептуализация және басшылық 
мақсатына салынған метафоралар бағдарлауына» алаңдаушы-
лықты білдіреді. түсіндіру стратегиясын мақсаты мүдделі тарап-
тардың ақылындағы заңдылық немесе сенімділік болып табыла-
ды. Ол ұйымның физикалық өніміне қарағанда, тұтынушылар 
санасына ықпал ететін рәміздер мен тілге көңіл аударады. 

2.3  Табысқа қол жеткізген компаниялардың   
     ерекшеліктері 

Он жыл бұрын Петерс пен Waterman сияқты Джеймс Кол-
линз және Джерри Porras үлкен компаниялар неден құрылғаны-
на эмпирикалық зерттеулер жүргізіп бірнеше жыл өткізді. Алты 
жыл бойы олар 19 табысқа қол жеткізген компанияларды ғылы-
ми зерттеген соң негізгі базалық принципті тапты: олар барлығы 
компанияны нәрлендіретін негізгі идеологиясын ынталандыра-
ды және сақтайды. Стратегия және тактика күнделікті өзгеруіне 
қарамай, компаниялар, дегенмен, құндылықтарының негізгі 
жиынтығын сақтап қалды. Бұл негізгі құндылықтар қызметкер-
лерді мықты ұйымды салуға ынталандырады. Built To Last 
(1994) журналында олар қысқа мерзімді перспективада пайда 
әкелетін мақсаттар, шығындарды төмендету талаптар, қайта құ-
рылымдай беру үлкен комранияны құру үшін компанияға беріл-
ген қызметкерлерді ынталандырмайды. 2000 жылы Коллинз Си-
ликон алқабында басым бизнес қатынасын сипаттау үшін «ауда-
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ру үшін салынған» терминін ойлап тапты. Бұл технологиялық 
өзгерістер ұзақ мерзімді фокус тежейтін бизнес мәдениетін 
сипаттайды. Ол сондай-ақ Bhag (Үлкен Шашты Батыл мақсат) 
тұжырымдамасын танымал етті. 

Ари де Geus (1997) ұқсас зерттеу өткізді және ұқсас нәти-
желер тапты. Ол 50 немесе одан да көп жыл арасында өркенде-
ген компаниялардың негізгі төрт ерекшелігін анықтады. Олар: 
бизнес-ортаны сезімталдық – үйрену және реттеу мүмкіндігі; 
ынтымақтастық және жеке тұлға көру, мен мақсат қауымдасты-
ғын құруға қабілеті бар, төзімділік және орталықсыздандыру – 
қарым-қатынас орнатуға мүмкіндігі, консервативтік қаржылан-
дыру осы негізгі сипаттамалары бар компания ол тірі компания 
деп аталатын себебі, ол өзін мәңгі ете алатын қабілеті бар. Егер 
компания қаржыға қарағанда білімге назар аударса және өзін 
адамның тұрақты қоғамы ретінде көрсе онда ол жылдар бойы 
үлкен және төзе алатын әлеуеті бар. Мұндай ұйым (ол «оқыту 
ұйым» деп атады) оқыту қабілетті және өз процестерін, мақсат-
тарын және тұлғаларын құру қабілетті бар органикалық тұлға 
болып табылады. 

Will Mulcaster фирмалар осы сұрақтардың айналасында ор-
талықтандырылған диалог құру керек деп болжайды: 

Ұсынылған бәсекелестік артықшылығы қабылданатын диф-
ференциалдық құндылықты құрай ма? 

Ұсынылған бәсекелестік артықшылығы бәсекелестерден 
ерекше нәрсе жасай ма? 

Айырмашылық әлеуетті тұтынушылар алдында мәнін қоса-
ды ма? – Бұл сұрақтар баға әсерлерін, өнім мүмкіндіктерін және 
тұтынушылардың сезінуін аралас талқылауға әкеп соғады. 

Өнім фирмасының мәнін қосады ма? – Бұл сұраққа жауап 
беру құн тиімділігін және баға стратегиясын сараптауды талап 
етеді. 

2.4  Стратегияны анықтау компоненттері 

Фирманың стратегиясын анықтауы оның ұзақ мерзімді стра-
тегиялық бағытын және кең саясат бағыттарын белгілейді. Бұл 
фирмаға бағыттың айқын сезімін және алдағы жылдарға арнал-
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ған фирманың қызметі үшін кескіндерін береді. Төмендегі стра-
тегиялық анықтаудың негізгі құрамдастары боп табылады: 

 
1. Стратегиялық ниет 
Ұйымның стратегиялық ниеті ол ұйымның неге бар екенін 

және өмір сүруді жалғастыратын мақсаты болып табылады; 
стратегиялық ниет бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ете-
ді. Стратегиялық ниет компанияның көзқарасына жету үшін 
ұйым қандай істерді дереу қолға алуы тиіс екендігі туралы мағ-
лұмат береді. Ол адамдарды талпындырады. Бұл компанияның 
көзқарасын анықтайды. 

Стратегиялық ниет компанияның басқаруына басымдықтар-
ға аса назар бөлуге көмектеседі. Стратегиялық ниеттің негізгі 
мәні бәсекелестік ортада жетілмейтін боп саналған мақсаттарға 
жету үшін ұйымның ресурстық әлеуетіне және негізгі құзыретті-
ліктеріне әсер ету. Нақты анықталған стратегиялық ниет страте-
гиялық ниеттің дамуын басқару/түзету немесе ұйымның барлық 
құзыреттіліктерін ең жоғары мәніне бақылауды талап ететін 
мақсаттар мен міндеттерді белгілеу керек. 

Стратегиялық ниет стратегиялық жарамдылықтан ерекше-
ленеді. Негізінде, стратегиялық жарамдылық сыртқы ортаға қол 
жетімді ресурстар мен мүмкіндіктерді үйлестіреді, ал стратегия-
лық ниет болашақтағы жаңа ресурстар мен мүмкіндіктер құрас-
тыруға назар аударады. 

 
2. Миссиялық жоспар 
Миссиялық жоспарлар арқылы компания өз мүдделі тарап-

тарына кызмет көрсетуді көздейді. Ол ұйымның неге жұмыс іс-
тейтін сипаттайды және, осылайша, стратегиялар тұжырымдала-
тын шектеулерді анықтайды. Бұл ұйым не істейтінін (яғни, мүм-
кіндіктерін), кімге ол қызмет көрсететінін (яғни, мүдделі тарап-
тарды) және не ұйымды бірегей ететінін (яғни, бар болуының 
себебін) сипаттайды. 

Миссиясының ерекшеліктері 
а. Миссиясы жүзеге асырылуы тиіс. Оған қол жеткізу мүм-

кін болуы тиіс. 
б. Кез келген іс-қимыл қабылдана алу болу үшін миссия 

жеткілікті айқын болуы тиіс. 
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с. Ол үлкен басқаруды, қызметкерлер мен жалпы қоғамды 
шабыттандыру керек. 

д. Ол жеткілікті дәл болуы тиіс, яғни, ол бірде тым кең де, 
бірде тым тар болмауы керек. 

е. Бұл әркімнің өз қамы жылы әсер қалдыру үшін бірегей 
және айырым болуы тиіс. 

ж. Ол аналитикалық болуы тиіс, яғни, ол стратегиясының 
негізгі компоненттерін талдау керек. 

з. Ол сенімді болуы тиіс, яғни, барлық мүдделі тараптар 
оған сену керек. 

3. Көзқарас 
Ұйымның көзқарасы болашақта компания қайда болғысы 

келетінін немесе қайда болуды көздейтінін немесе өз мүдделі 
тараптарының қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қайда бо-
луы тиіс екенін анықтайды. Ол болашаққа армандарымызды, 
талпыныстарымызды сипаттайды. 

Тиімді көзқараста осындай ерекшеліктері болуы тиіс: 
а. Ол бір мағыналы болуы тиіс. 
б.Бұл түсінікті болуы тиіс. 
с. Ол ұйымның мәдениетіе мен құндылықтарына сай болуы 

керек. 
д. Армандарымыз, талпыныстарымыз шынайы / ұтымды бо-

луы тиіс. 
е. Еске сақтауға оңай болу үшін ол қысқа болу тиіс 
Көзқарасты іске асыру үшін ол ұйымға жататын әркімнің 

ойына терең сіңуі керек. 
4. Мақсаттары мен міндеттері 
Мақсат ұйымның болашақта жететін немесе жетуді арман-

дайтын калпы. Мақсаттар ұйым миссиясына немесе көзқарасына 
қол жеткіземін десе, қандай нақты кадамдар жасалуы керек еке-
нін көрсетеді. Мақсаттар ұйымның миссиясын неғұрлым көр-
некті және нақты етеді. Олар ұйымдағы түрлі функционалдық 
және бөлімдік аймақтарын үйлестіріп біріктіреді. Нақты құрыл-
ған мақсаттарда мынадай ерекшіліктер бар: 

Олар дәл және өлшенетін болып табылады; 
Олар сыни және маңызды мәселелерді іздейді; 
Олар шынайы және күрделі болып табылады; 
Олар нақты мерзімде қол жетімді болу тиіс; 
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Олар қаржылық, сондай-ақ қаржылық емес компоненттерді 
де қамтиды. 

Міндеттер ол ұйым берілген уақыт аралығында қалай да қол 
жеткізетін мақсаттары боп анықталады. Бұл жоспарлаудың негі-
зі боп табылады. Ұйымның саясаттары осы мақсаттарға қол жет-
кізу үшін әзірленген. Мақсаттарының тұжырымдауы жоғары 
деңгейдегі басқарудың міндеті болып табылады. Тиімді міндет-
тердің мынадай ерекшеліктері бар: 

Бұл ұйым үшін жалғыз, бірақ бірнеше емес; 
Міндеттері қысқа мерзімді, сондай-ақ ұзақ мерзімді болуы тиіс; 
Міндеттері жауап және қоршаған ортаға өзгеруіне жауап, 

яғни, олар икемді болуы керек керек; 
Бұл, мүмкін, шынайы және жедел болуы тиіс.  
 
SWOT 
Стратегиялық басқару үшін жауапты менеджерлер SWOT 

жүргізуі тиіс SWOT күшті жақтары, әлсіз жақтары, мүмкіндікте-
рі мен қауіптеріне жататын аббревиатура. 

Анықтау бойынша, Мықты жақтар (S) және Әлсіз жақтар 
(W) белгілі бір дәрежеде сіздің бақылауыңызда болуы тиіс ішкі 
факторлары болып саналады. Сондай-ақ, анықтау бойынша, 
мүмкіндіктері (O) және қауіптер (T) Сіздің бақылауыңызға қа-
тысы жоқ сыртқы факторлары болып саналады. 

 
Мықты жақтары 
Күштi жақтары ұйымның миссиясын орындау үшін мүмкіндік 

беретін қасиеттер. Бұлар ұзақ уақытқа созылатын табысты жа-
сайтын және сақтайтын негізі болып табылады. Күштi жақтары 
айқын сезілетін немесе сезілмейтін болуы мүмкін. Бұл сіз жақсы 
білетін немесе тәжірибеңіз бар, сондай-ақ сіздің қызметкерлеріңіз-
дің бойынан табылатынқасиеттер мен қабілеттер (жеке және ко-
манда ретінде) және ұйымыңызды оған сәйкестігін беретін айқын 
ерекшеліктері боп табылады. Күшті жақтар адам құзыреттері, 
процесс мүмкіндіктері, қаржы ресурстары, өнімдер мен қызмет-
тері, тұтынушы жақсы ниеттері және де бренд адалдығы кіретін 
ұйымның ұтымды қырлары немесе мүмкіндіктері боп табылады. 
Ұйымдастырушылық күштің мысалдары үлкен қаржы ресурстар, 
кең өнім желісі, қарызсыз болу, адал қызметкерлер болып саналады. 
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Әлсіз жақтары 
Әлсіз жақтары біздің мұратымызды жүзеге асыруға және 

біздің толық әлеуетке қол жеткізуге кедергі болатын қасиеттер. 
Бұл кемшіліктер ұйымдастырушылық табыс пен дамуға нашар 
әсер етеді. Әлсіз жақтар біз оларды стандарттарға сәйкес келуі 
тиіс сезінетін, бірақ та сәйкес келмейтін факторлар болып табы-
лады. Ұйымдағы әлсіз жақтар техниканың тозуы, жеткіліксіз 
ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық объектілер, 
тар өнім ассортименті, кедей шешім қабылдау және т.б. болуы 
мүмкін. Әлсiз жақтар бақыланатын болып табылады. Олар бүк-
теулі және жойылуы тиіс. Мысалы, ескірген техниканы жеңу 
үшін жаңа техника сатып алуға болады. Ұйымдастырушылық-
тың әлсіз жақтарының тағы бір мысалдары үлкен қарыздар, жо-
ғары қызметкер айналымы, күрделі шешімдер қабылдау процесі, 
тар өнім ассортименті, шикізат үлкен тозуы болып табылады. 

 
Мүмкіндіктері 
Мүмкіндіктер біздің ұйым жұмыс істейтін, оның аясындағы 

қоршаған ортамен ұсынылған болады. Бұл ұйым өз қоршаған 
ортасындағы пайдалар мен шарттарды пайдаланып оларды бұ-
рынғыдан да пайдалы ететін стратегияларды жоспарлауға және 
жүзеге асыруға болғанда туындайды. Ұйымдар мүмкіндіктерін 
пайдалана отырып, бәсекелестік артықшылыққа ие болады. 
Ұйымдар сақ болу мүмкіндіктерін тануға және олар туындаған 
кезде оларды ұстап қалуға тиіс. Қажетті нәтижелерге жету соны-
менн қатар тұтынушыларға ең үздік қызмет ететін мақсаттарды 
таңдау қиын міндет болып табылады. Мүмкіндіктері нарық, бә-
секелестік, өнеркәсіп / үкімет және технологиялардан тууы мүм-
кін. Ырықтандыру мен сүйемелделген телекоммуникацияға де-
ген өспелі сұраныс жаңа фирмаларға телекоммуникациялық сек-
торына кіруге және табысты қолданыстағы фирмалармен бәсе-
кеге түсуге үлкен мүмкіндік болып табылады. 

 
Қауіптер 
Сыртқы ортадағы жағдайлар ұйымның бизнес сенімділігі 

мен табыстылығына қатер төндіретін қауіптер боп саналады. 
Олар кемшіліктеріне қатысқанда осалдыққа қосылады. Қатерлер 
бақылаусыз болып табылады. Қауіп келгенде, компанияның тұ-
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рақтылығы мен өмір сүруіне қатер төнуі мүмкін. Қауіп-қатердің 
мысалдары мыналар болып табылады – қызметкерлер арасында-
ғы тәртіпсіздіктер; соңғы технологияны өзгерту; артық энергия 
жұмсауға әкелген артық бәсекелестік, баға соғыстары және 
өнеркәсіп алатын пайданың азаюы. 

Корпоративтік басқару: анықтамасы, аясы мен артықшы-
лықтары 

Корпоративтік басқару корпорация реттелу жолына жатады. 
Бұл әдіс арқылы компаниялар бағытталады және басқарылады. 
Бұл бизнесті мүдделі тараптардың қалауларына сәйкес жүргізу 
дегенді білдіреді. Бұл іс жүзінде компанияның мүдделі қатысу-
шыларының игілігі үшін директорлар кеңесі мен комиссиялар 
арқылы жүргізіледі. Ол барлық жеке және қоғамдық мақсаттар-
ды, сондай-ақ, экономикалық және әлеуметтік мақсаттарды тең-
герімдеу туралы. 

Корпоративтік басқару корпорацияның өнімділігін және ал-
ға қарай жалғастырылып жүретін жолын қалыптастыруға арнал-
ған түрлі қатысушылардың (акционерлері, директорлар кеңесі, 
сондай-ақ компанияның басшылығы) арасындағы өзара іс-қи-
мыл болып табылады. Ұйымда иелері мен басшылары арасында-
ғы қарым-қатынас сау болуы тиіс және екі арасындағы ешқан-
дай қақтығыс болмау тиіс. Иелері осы тұлғаның нақты орындау 
стандартты орындауға сәйкес келетініне қарау керек. Корпора-
тивтік басқарудың осы өлшемдерін ұмытпауымыз керек. 

Корпоративтік басқару қаржы провайдерлер олардың инвес-
тициясынан әділ қайтаруына қалай кепілдік бергеніне қарайды. 
Корпоративтік басқару меншік иелері мен менеджерлер арасын-
да анық айырмашылық жасайды. Менеджерлері шешім қабыл-
дау органы болып табылады. Қазіргі заманғы корпорацияларда 
меншік иелері мен менеджерлердің функциялары / міндеттері 
анық үйлестіру, дәлірек айтқанда, анықталған болуы тиіс. 

Корпоративтік басқару тиімді стратегиялық шешімдер қа-
былдаудың жолдарын анықтаумен айналысады. Ол директорлар 
кеңесіне түпкілікті беделін және толық жауапкершілік береді. 
Бүгінгі нарықтық экономикада, корпоративтік басқарудың қа-
жеттілігі туындайды. Сондай-ақ, тиімділік пен жаһандану кор-
поративтік басқарудың қажеттілігін арттыратын маңызды фак-
торлар болып табылады. Корпоративтік басқару мүдделі тарап-
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тардың қосымша құндылығын дамыту үшін маңызды болып та-
былады. 

Корпоративтік басқару күшті және теңгерімді экономика-
лық дамуын қамтамасыз ететін ашықтықты қамтамасыз етеді. 
Бұл сондай-ақ, барлық акционерлердің (көпшілік, сондай-ақ ми-
норитарлық акционерлердің) мүдделерінің қорғалуын қамтама-
сыз етеді. Ол барлық акционерлердің өз құқықтарын толық жү-
зеге асыруын және ұйымның өз құқықтарын толық тануын қам-
тамасыз етеді. 

Корпоративтік басқарудың кең ауқымы бар. Оған әлеумет-
тік және институционалдық аспектілер кіреді. Корпоративтік 
басқару сенімді, моральдық, сондай-ақ этикалық ортаны қамта-
масыз етеді. 

Корпоративтік басқару пайдасы: 
Жақсы корпоративтік басқару корпоративтік табыс және 

экономикалық өсуді қамтамасыз етеді. 
Күшті корпоративтік басқару инвесторлардың сенімін сақ-

тайды, осының нәтижесінде компания тиімді капитал көтере 
алады. 

Бұл капиталдық шығындырды төмендетеді. 
Акция бағасының оң әсері бар. Ол акционерлердің мүдделе-

рінің мен ұйымның мақсаттарына қол жеткізу үшін менеджер-
лер мен иелеріне тиісті ынталандыруды қамтамасыз етеді. 

Жақсы корпоративтік басқару шығындарды, сыбайлас жем-
қорлықты, тәуекелдер мен қырсыздықты азайтады. 

Бұл брендті қалыптастыруға және дамытуға көмектеседі. 
Ол ұйымның барлық үздік мүдделеріне сәйкес келетін тәсіл-

мен басқарылатынын қамтамасыз етеді.  
Стратегиялық басқаруға қатысты Mintzberg-тің бес кон-

фигурациялары 
Атақты басқару сарапшысы Генри Mintzberg, кез келген 

ұйым бес негізгі элементтің немесе бөлікке бөлуге алатын стра-
тегиялық басқарудың бес конфигурацияларын ұсынды. Бұл бөл-
шектер арасындағы өзара ұйымдастыру стратегиясын анық-
тайды. 

Mintzberg бойынша танылған бес бөлік: 
Операциялық негізі қарапайым жұмысты істейтін және 

оның шығысы ұйымның жасайтын және сататын тауарларына 
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және қызметтеріне тікелей байланысты болатын аспабына жата-
ды. Mintzbergтің айтуынша, бұл бөлік барлық ұйымдарға ортақ 
болып табылады, өйткені, негізгі жұмыс жасалған және болуы 
тиіс, демек операциялық элемент орнынды болу тиіс. 

Ұйымға мақсаттың көрсететін, миссиясын және сезімін қам-
тамасыз ететін аға басқару және аға басшылығынан тұратын 
стратегиялық шыңдар. Шынында да, осы бөлігі ұйымның тағды-
рын қалыптастыратын және бақылайтын ерлер мен әйелдерден 
тұрады деп айтуға болады. 

Компания шыңдары және операциялық негізі арасындағы 
«сэндвич» қабаты ортаңғы деңгейдегі менеджерлері болады. Бұл 
элемент жоғарыдан бұйрықтар қабылдайтын және оларды опе-
рациялық негізге тапсыратын және олардың жұмысын бақылай-
тын адамдар болып табылады. Басқаша айтқанда, олар аға бас-
қару және атағы мен файл қызметкерлері арасындағы буфер ре-
тінде әрекет етіп, маңызды функцияны орындайды. 

Төртінші элементі жобалаушылар, аналитиктер, және зият-
керлік жұмыстарды орындайтын жаттықтырушылардан тұратын 
техноструктура болып табылады. Бұл элементтің басқа да бөлік-
терге кеңес беретінін және кез келген жұмысты істемейтін бірақ 
та консультативтік жұмысты атқаратынын атап өткен жөн. 

Соңғы элемент ұйымдағы перифериялық қызметтері үшін 
жауапты мамандандырылған функциялар ретінде бар болатын 
және басқа бірлік үшін қолдау рөлін орындайтын көмекші пер-
сонал болып табылады. 

Кез келген ұйымның ұйымдық құрылымын болжауы үшін 
пайдаланылатын және ұйымның осы бөліктері арасындағы өзара 
іс-қимыл нәтижесінде мынадай стратегиясын модельдеу үшін 
пайдаланылуы мүмкіндігі осы теңшелімдер туралы негізгі ас-
пектісі боп саналады. 

Мысалы, көптеген қызмет көрсету саласындағы компания-
ларда, ұйым құрылымы орта буын басшылары маңызды міндет-
терді орындаумен және ұйымның шыңдары ұйымның басқару 
ісіне тікелей қатысы алатынымен, нәтижесінде өте сұйық және 
өзара болып табылады. 

Екінші жағынан, көптеген өндірістік компанияларда, техно-
структура ортақ болып табылады өйткені ұйымдастырушылық 
процестер бюрократиялық болып табылады да, механикалық 
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сипаттамалары бар басым машинаға ұқсас функцияны құрайды. 
Бұл сондай-ақ көптеген қоғамдық сектор мен үкіметтік ұйым-
дарда конфигурация болып табылады. 

Соңғысы, стартаптарда бастапқы жылдары стратегиялық 
шыңдары және қолдау қызметкерлерінен тұратын құрылымы 
ғана болады, өйткені мұнда ұйымдастыру құрылымы әлі рәсiм-
делмеген. 

Mintzberg конфигурациясының негізгі салдары, ол бізге қа-
лай ұйымдық құрылымы стратегиясына әсер ететінін сипаттау 
үшін пайдалы модельді береді. Көптеген теориялық модельдері 
жалғыз сыртқы стратегиясына байланысты болғандықтан, бұл 
модель ішкі динамикасы қалай стратегиясын өндіретінін түсін-
гісі келетіндерге жақсырақ. 

 
Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Стратегиялық басқару нені қамтиды? 
2. Стратегиялық басқару пәні алғаш қашан шыққан? 
3. Ansoff Chandlerдің жұмысына ұғымдар және сөздік қорын қосқан? 
4. Сызықтық стратегиясы 
5. Бейімді стратегиясы 
6. Түсіндірме стратегиясы 
7. Стратегияны анықтау компоненттері 
8. Стратегиялық ниет 
9. Миссиялық жоспар 
10. Миссиясының ерекшеліктері 
11. SWOT талдау 
12. Стратегиялық басқаруға қатысты Mintzberg-тің бес конфигурация-

лары 
13. Mintzberg бойынша танылған бес бөлік 
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КӘСІПКЕРЛІК СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ 
 
 
 
3.1  Стратегиялық жоспарлау логикасы, принциптері,  
       қағидалары, әдістері 
 
Стратегиялық жоспарлау дегеніміз басшы қабылдаған әре-

кеттер мен шешімдер жиынтығы, сол арқылы ұйымның өз мақ-
сатына жетуі үшін басшы арнайы стратегияны іздестіреді. 

Стратегиялық жоспарлау басқару шешімін қабылдауға қа-
жетті құрал болып саналады. Оның басты міндеті – ұйымдағы 
жаңадан енгізілгендерді жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету. 
Стратегиялық жоспарлау басқару қызметінің төрт түрін қамти-
ды: ресурстарды бөлу, сыртқы ортаға бейімделу, ішкі үйлестіру 
және ұйымдық стратегиялық болжамдау.  

Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері.  
1. Стратегияны көпшілік жағдайда жоғарғы басшылар тұ-

жырымдайды, және жасайды, алайда оны жүзеге асыруға басқа-
рудың барлық деңгейіндегілердің қатысуы көзделеді. 

2. Стратегиялық жоспар жеке бір ұйымға ғана емес, бүкіл 
корпорацияның болашағы үшін жасалады. 

3. Стратегиялық жоспар көлемді зерттеулермен және нақты 
деректкрмен негізделуі тиіс. Қазіргі әлемдегі бизнесмен тиімді 
бәсекелесу үшін, фирма сапа, рынок, бәсеке және басқадай фак-
торлар туралы толып жатқан ақпаратты ұдайы жинауы, әрі 
талдауы тиіс. 

4. Стратегиялық жоспар фирманың айқындылығын, дербес-
тілігін білдіреді, мұның өзі олардың белгілі бір жұмыскерлерді 
тартуына ықпал етеді. 

5. Стратегиялық жоспарды жасағада, ұзақ уақыт бойы тұ-
тастығын сақтаумен қоса, қажет болған жағдайда жетілдіру- 
ді және қайта бағыттауды жүзеге асыратындай икемді болуы 
тиіс. 
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Стратегиялық жоспарлау логикасы дегеніміз – стартегиялық 
жоспарлаудың кез келген мәселесін шешумен байланысты про-
цедуралардың ретті тізбегі, өзара үйлесімділігі және негізделуі. 

Стратегиялық жоспарлау логикасының мазмұны оның ке-
лесі құрылымдық элементтерін ашып көрсетеді: 

– жоспарланатын мерзімдегі сж субъектісінің мақсаты не-
месе мақсаттар жүйесін анықтау; 

– жоспарланатын кезең алдындағы кезеңдегі сж объектісі-
нің бастапқы даму деңгейін талдау және сол жоспарланатын ке-
зең басындағы қол жеткізген деңгей параметрлері мен құры-
лымын айқындау; 

– жоспарланатын мерзімдегі қоғам қажеттіліктерінің көлемі 
мен құрылымын анықтау; 

– әр түрлі деңгейдегі әлеуметтік – экономикалық жүйелер-
дің қажеттіліктері мен ресурстарын өзара үйлестіру, баланстау 
(тепе – теңдігін қамтамасыз ету). 

Стратегиялық жоспарлау логикасының мәні мен мазмұны-
нан ондағы мақсаттарды қалыптастырудың (жоспарланатын ке-
зеңде) рөлі ерекше екенін байқауға болады. 

Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты дегеніміз – сәйкес 
жоспарлау субъектісінің жоспарланатын кезеңде белгілі бір мер-
зімде қол жеткіземін деп күтілген жағдайы (ахуалы). 

Міндеттер – стратегиялық жоспарлау кезеңі (шегінде) ішін-
де белгілі бір сәтте қол жеткізіледі деп күтілетін мақсаттар. 

Кез келген сж субъектісі мақсаттар мен міндеттерді қалып-
тастыру сатысында мына мәселелерді шешуі тиіс: 

– жоспарланатын жүйенің мақсатын анықтау және оны мін-
деттер тіліне ауыстыру, бұл міндеттердің орындалуының өзіндік 
ерекшелігі бар графигін құруға көмектеседі; 

– барлық міндеттердің нақты айқындалауы (формулировка-
сы) және олардың әрқайсының орындалуындағы прогресті баға-
лау критерийлерін жасау; 

– міндеттер арасындағы мүмкін қайшылықтар мен қақты-
ғыстардың алдын алу (оларды шешу әдістерін қалыптастыру), 
яғни бір міндеттің орындалуы екіншісін шешуге қайшы келген 
не істеу керектігін шешіп алу қажет. 

Жоспарлау кезеңінің алдындағы сж объектісі жағдайының 
бастапқы деңгейін бағалау – жоспарлау логикасының екінші 
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маңызды процедурусы болып табылады. Себебі корпорацияның, 
фирманың базистік кезеңнен кейінгі жылдарда дамуы жоспар-
лау алдындағы кезеңде қолда бар өндірістік қаражаттарға, еңбек 
ресурстарына және басқа да ұдайы өндіріс факторларына байла-
нысты. 

Микродеңгейде кәсіпорынның ішкі және сыртқы ортасы 
талданады, яғни ұйымның өз потенциалын пайдалануы, оның 
күшті және әлсіз жақтары, мүмкін бәсекелестер және олардың 
күтілетін әрекеттері; саланың бәсекелік ортасының жағдайы, 
оның даму келешегі; қозғаушы күштер, макроортаның құрамы 
мен құрылымы (әлеуметтік, құқықтар, саяси және технология-
лық) және оның ұйымға әсері. 

Қоғам қажеттілігі – күрделі, полистуктуралық, динамикалық 
жүйе. Оған: а) материалдық игілігі деген қажеттілік; б) материалдық 
емес қажеттіліктер кіреді. Материалдық қажеттіліктер маңызды зат-
тық нысандағы игіліктерге деген қажеттіліктер. Материалдық емес 
игіліктерге әрекет нәтижесі заттық нысанға ие емес ұлттық эконо-
мика салаларында жасалатын рухани және әлеуметтік игілік жатады. 

Қоғам өмір сүруі және дамуы үшін маңызды қажеттілік эко-
номиканың нақты секторы салаларының қажеттілігі болып та-
былады. Ол секторға материалдық – заттық нысандағы игілік-
терді өндіруші кәсіпорындар кіреді. Қоғамдағы негізгі капитал 
элементтері мен жұмыс уақытының елеулі мөлшері өндірген 
өнімдері негізінен өндірістік тұтынуға жұмсалатын кен өндіру 
өнеркәсібі мен ауыл шаруашылығы кәсіпорындарының қызмет 
етуін қамтамасыз етуге жұмсалуы тиіс. 

Қажеттіліктерді қанағаттандыру қоғамда, шаруашылық жүргі-
зуші субъектілерде сәйкес ресурстардың болуын қажет етеді. Олар-
дың көлемдерін есептеу сж логикасының төртінші элементінің 
мазмұны болып табылады. 

Жоспарланатын кезеңде қол жеткізуі мүмкін ресурстары екі 
топқа бөлінеді: а) нақтылы бар ресурстар; б) жоспарлы кезеңде 
жасалатын ресурстар. 

Стратегиялық жоспарлау методологиясының принциптері. 
Стратегиялық жоспарлау, оның логикасы жоспарлау прин-

циптері деп аталатын заңдылықтарды анықтауға сүйенеді. 
Жоспарлау принципі дегеніміз – жоспарлау объектісінің 

және жоспарлау тәжірибесінің бірқатар даму заңдылықтарының 
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жиынтық әрекетін бейнелейтін және жоспарлық тапсырмалар-
дың бағыттарын, құрылу сипатын, орындалу мүмкіндіктерін, 
сондай-ақ олардың орындалуын тексеруді анықтайтын негізгі 
ұғым ретіндегі жоспарлау ғылымының объективті категориясы. 

Стратегиялық жоспарлау қоғамды, фирманы басқару жүйе-
сінің орталық элементі болғандықтан оған келесі басқару прин-
циптері тән: 

1. Саясат басымдылығы жағдайында экономика және саясат 
бірлігі қағидасы. 

2. Орталықтандыру мен жеке бас еркіндігінің бірлігінің қа-
ғидасы. 

3. Басқару шешімдерінің тиімділігі және ғылыми негізделу 
қағидасы . 

4. Жоғары деңгей мүдделерінің басымдылығы жағдйында 
жалпы және жеке мүдделерді үйлестіру. 

  
Стратегиялық жоспарлаудың қағидалары. 
Саясат басымдылығы жағдайында экономика және саясат бір-

лігі қағидасының мазмұны сәйкес басқару субъектілерімен жүзеге 
асырылатын саясат мақсаттарына сай болжаулар, стратегиялық 
бағдарламалар мен жоспарлар жасау талабы болып табылады. 

Орталықтандыру мен жеке бас еркіндігінің бірлігінің қағи-
дасының мәні мынада: стратегиялық болжамдар, бағдарламалар, 
жоспарлар түріндегі реттеуші орындармен жасалған шешімдер 
жобасы, бір жағынан, шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
талап – тілектерін, мүдделерін ескеруі тиіс, екінші жағынан, 
оларға қоғамға қажет бағытта ықпал етуі тиіс.  

Басқару шешімдерінің тиімділігі және ғылыми негізделу қа-
ғидасы стратегиялық болжамдар, бағдарламалар мен жоспарлар-
ды жасау кезінде талаптардың сақталуын білдіреді: 

а) қоғамның жекелеген элементтері мен әрекет сфераларының 
мазмұнын және қозғалу бағытын анықтаушы қоғам дамуының бүкіл 
заңдар жұйесінің әрекеттері. Демек, сж барысында нарықтық шаруа-
шылықтың экономикалық заңдары, әлеуметтік қатынастардың даму 
заңдары және ғылым мен техниканың даму заңдары ескерілуі тиіс; 

ә) экономика құрылымын дер кезінде қайта құру, ҒПТ-тің 
жетістіктерін шаруашылыққа енгізу, өндіріс экологиясы, оның 
әлеуметтік бағыттылығы мен тиімділіктің жоғары деңгейін қам-
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тамасыз ету мақсатында қазіргі заманғы отандық және шетелдік 
ғылым мен техника жетістіктерін терең зерттеу және жоспарлау 
жұмысында іс жүзінде пайдалану; 

б) экономикалық құралдары кеңінен пайдалана отырып, 
фирмалар мен корпорацияларды дер кезінде техникалық қайта 
жабдықталуға,өндірісті қайта беруге бағыттау; 

в) стратегиялық жоспарлау процесінде стратегиялық және 
тактикалық жоспарлар, бағдарламалар мен болжамдардың орга-
никалық бірлігін қамтамасыз ету; 

г) стратегиялық болжамдар, бағдарламалар мен жоспардың 
көрсеткіштерін есептеуде ақпарат базасы болып табылатын жос-
парлық-есептік мәліметтердің шынайылық деңгейін көтеру; 

д) барлық жоспарлау құжаттарын жасау технологиясын үне-
мі жетілдіріп отыру; 

е) Стратегиялық жоспарлау методологиясының басқа бар-
лық элементерінің кешенді колданылуын қамтамасыз ету. 

Жоғары деңгей мүдделерінің басымдылығы жағдайында жал-
пы және жеке мүдделерді үйлестіру қағидасы және стратегиялық 
бағдарламалар мен жоспарлардың міндеттерін орындауда жеке 
және ұжымдық мүдделілікті (қызығушылықты) ынталандыру.  

 

 
Эксперттік және эвристикалық әдістер. 
 Эксперттік және эвристикалық әдістер жанама және толық 

емес ақпараттар, эксперт – мамандардың тәжірибелеріне және 
интуицияға негізделеді. 

 Олардың нақты нысандары: 
 а) жаппай бағалау – әлеуметтік зерттеу барасынды қандай 

да бір жоспарлау мәселесіне қстысты тұрғындардың жеке топта-
рының пікірлерін анықтау болып табылады. 

 б) эксперттердің жүйелі жұмысын ұйымдастыру (заңдық 
және атқарушы билік органдарының эксперттік коммисиялары, 
ҚР экономика Министрлігі жанындағы институттардың ғылыми 
кеңестері). Эксперт ретінде тартылатын тұлғалар сәйкес ғылым 
салаларында жоғары профессионалдық және практикалық тәжі-
рибелері бар, жоғары білікті мамандар болып табылады. 

 в) әрекеттің ерекше жүйесі негізінде эксперттер жұмысын 
ұйымдастыру. Эксперттер жұмысын ұйымдастырудың «Ми ша-
буылы», «Дельфи» сияқты әдістері кеңінен тараған. 
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 Бұл әдістер көбіне құрылымдық емес немесе әлсіз құры-
лымды мәселелерді шешуде қолданылады. 

 
Әлеуметтік – экономикалық әдістері. 
Әлеуметтік – экономикалық талдау дегеніміз әлеуметтік – 

экономикалық құбылыстарды жан – жақты талдау, дамудың 
прогрессивті тенденцияларын және қоғамдық қатынастар мен 
өндірісті жетілдіру мүмкіндіктерін анықтау мақсатында құбы-
лыстар арасындағы өзара тәуледіліктерді және олардың ішкі 
байланыстарын ұғыну болып табылады. 

Талдау барысында ірі стратегиялық жоспарлау объектіле-
рінің жұмыс көрсеткіштерін салыстыру, таңдалы зерттеу, топ-
тастыру, индекстерді есептеу, регрессия және коррелляция 
коэффиценттерін есептеу және т.б. әдістер қолданылады. 

Барлық типтері мәселерді шешуде аталған әдістер қолданы-
ла алады.  

 
Тікелей инженерлік – экономикалық есептеу әдістері. 
Кәсіпорындағы өндіріс өсуін жобалау берілген өнім түріне 

деген нарық сұранысы мен қажеттіліктерін және оны өндіру 
мүмкіндіктерін дәйекті түрде инженерлік – экономикалық есеп-
теулерге негізделеді. Өнеркәсіптік кәсіпорындарда мұндай есеп-
теулер өндірістік қуаттарды, шикізатты, материалдар, отын, 
энергия, еңбек ресурстарын пайдалануды жақсарту, өнімнің 
өзіндік құнын төмендету және т.б. мәселелерді қамтиды. 

Стратегиялық жоспарлауда қолданылатын инженерлік – 
экономикалық есептеулер ішінде өндірістің, инвестицияның 
экономикалық тиімділігін, құнды қағаздардың табыстылығын, 
қолданалытын несие ресурстарының табыстылығын, валюта 
конверсиясын, проценттер өсуін және т.б. есептеулердің маңызы 
өте зор. 

Инженерлік – экономикалық есептеулер көбінесе н,ормалар 
жүйесіне сұйенеді. Оның келесі топтары қолданылады: 

І. Негізгі өндірістік қорларды пайдалану нормасы. 
ІІ. Айналымды қорларды (шикізат, материал) пайдалану 

нормасы. 
ІІІ. Бұйымның еңбек сыйымдылығы мен еңбек шығындары-

ның нормасы. 
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 (Шығарылым нормасы, жұмыс уақытын пайдалану нор-
масы). 

IV. Өндірістік процестерді ұйымдастыру нормасы (құрал 
жабдықтарды жондеуге кететін уақыт, шикізатпен материялдар 
босалқыларының құрылуы және т.б.). 

V. Өнім сапасының нормасы (өнімдегі пайдалы заттар құ-
рамы, сенімділік көрсеткіштері және т.б.) 

VI. Үлесті капитал салымдары, қаржы салымдарының өтелу 
нормасы және т.б. 

VII. Өндіріс және айналым шығыларыныңы нормасы, рента-
бельділік нормасы, және т.б. 

Инженерлік – экономикалық есептеулер әдістері стандартты 
және құрылымдық мәселелерді шешуде кеңінен қолданылады. 

 
Баланстық әдіс. 
Стратегиялық жоспарлаудағы баланстық әдіс деп өзара тә-

уелді көрсеткіштердің байланысын, үйлесімділігін қамтамасыз 
ету үшін қолданылатын тәсілдер жиынтығын айтамыз. Бұл тә-
сілдердің мақсаты көрсеткіштер арасындағы балансқа (тепе-тең-
дікке) қол жеткізу болып табылады. 

Фирма деңгейінде баланстар олардың қолында бар өндіріс-
тік қуаттары, болжанатын кезеңдегі олардың динамикасы, қол-
данылуы деңгейі туралы айтуға, фирманың өнім өндірісін жос-
парлауға, құрал-жабдықтардың және өндіргіш қуаттардың жұ-
мыс уақыты қоры, оның құрылымы мен үнемдеу бағыттары ту-
ралы дәйекті түсінік (представления) алуға, фирманың жоспар-
лық бюджетін жасауға және т.б. мәселелерді шешуге мүмкіндік 
береді. 

«Баланстық әдісті» тек қана баланс әзірлеу процессімен ша-
тастырмау қажет. Баланстар жүйесі бағдарламалар мен жоспар-
лаудың барлық бөлімдерін қамтиды, олардың құруда баланстық 
әдіс және стратегиялық жоспарлаудың басқа да әдістері қолда-
нылады. Баланстық әдіс құрылымдық типтегі мәселелерді шешу 
үшін қолданыла алады. 

  
Экономикалық – математикалық әдістер. 
Экономикалық – математикалық әдістер әлеуметтік – эконо-

микалық жүйелерді, экономиканың тепе-теңдігін талдаудың, 
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экономикалық өсуді болжаудың спецификалық ерекше тәсілдер 
жиынтығы болып табылады. 

Стратегиялық маңызы зор. Олар: ұлттық шарттар жүйесі, 
«Шығындар-шығарылым» баланстық кестесі; өнімдерді және 
қызметтердің өндірісі мен бөлінуінің салааралық балансы, қар-
жы ресурстары мен шығындардың балансы және т.б. 

 
 

3.2  Кәсіпорын әрекетін стратегиялық жоспарлау  
       процессі 
 
Фирма стратегиясы – бұл оның басты мақсаттары мен сол 

мақсаттарға қол жеткізудің негізгі әдістерінің жиынтығы. Стра-
тегия – бұл уақыт функциясы емес, бағыт функциясы, ол тек 
берілген уақыт кезеңіне ғана бағытталмайды, фирма дамуының 
глобальды идеяларының жиынтығынан тұрады. 

Тактикалық жоспарлау – стратегиялық мақсаттарға қол жет-
кізу үшін ұйымның ресурстары қалай бөлінуі тиіс екендігін 
анықтайтын шешімдерді қабылдау. 

Кәсіпорынның әрекетін стратегиялық жоспарлау процесі 
өзара байланысты бірқатар кезеңдерден тұрады. 

1-кезең. Фирма ұйымның ішкі және сыртқы ортасын зерт-
тейді. Ұйымдык ортаның негізгі компонеттерін анықтап, олар-
дың ішінен ұйым үшін маңыздыларың іріктеп, олар туралы 
акпарат жинайды, сыртқы ортаның келешектегі жағдайы туралы 
болжамдар жасап, фирманың нақты жағдайына талдау жасайды. 

2-кезең. Фирма өз әрекетінің қажетті бағыт-бағдарын ай-
қындайды, яғни мақсаттарын бекітеді. 

3-кезең. Стратегиялық талдау. Фирма сыртқы және ішкі 
орта факторларын зерттеу нәтижелерін өз мақсаттарымен салыс-
тырады. Стратегиялық талдау әдістерінің көмегімен стратегия-
ның әр түрлі варианттары қалыптастырылады. 

4-кезең. Альтернативті стратегиялардың біреуі таңданып 
алынады және өңделеді. 

5-кезең. Фирма әрекетінің ақырғы стратегиялық жоспары 
даярланады. 

6-кезең. Орта мерзімді жоспарлау. Орта мерзімдік жоспар-
лар мен бағдарламалар даярланады. 
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7-кезең. Стратегиялық жоспарлау және орта мерзімдік жос-
парлау нәтижелері негізінде жылдық оперативтік жоспарлар мен 
жобалар жасалады. 

8, 9 -кезең. Жоспарлау процесінің тікелей кезеңдері болып 
табылмағанымен, жаңа жоспарлар жасаудың алғышарттары бо-
лып табылады. Жаңа жоспарлар жасау кезінде мыналар еске-
рілуі тиіс: 

– өз жоспарларын жүзеге асыра отырып, фирма қандай нә-
тижелерге кол жеткізді? 

– жоспарлық көрсеткіштер мен нақты көрсеткіштер арасын-
дағы алшақтық қандай?. 

Жалпы жоспарлау процесі тікелей және кері байланысты 
тұйықталған цикл болып табылады. 

Стратегия әзірлеуде экономика субъектілерінің мақсат таң-
дауына, миссиясына және әрекет ету бағытына ықпал ететін 
факторларды ескеру қажет. Ол факторларға мыналарды жатқы-
замыз: 

1) кәсіпорынның меншік формасы; 
2) кәсіпорын типі (маманданған немесе әртараптандырыл-

ған); 
3} қай салаға жататыны; 
4) кәсіпорыннын мөлшері; 
5) стратегия әзірлеуге ықпал ететін факторлар: 
– кәсіпорын миссиясы; 
– кәсіпорынның бәсекелік позициясы; 
– кәсіпорының ұйымдык құрылымы (әрекет дифференциа-

циясы немесе интеграциясы); 
– кәсіпорын нарықтары (шаруашылық жүргізудің стратегия-

лық аймақтарын талдау 
– нәтижесінде тұтынушылардың басым мақсатты топтарын 

анықтау); 
– кәсіпорын өнімі (шығарылатын өнім тұтынушылар тала-

бына сай келуі тиіс); 
– кәсіпорын ресурстары (ағымдағы ресурстар мен инвес-

тициялар кешені); 
– құрылымдык өзгерістер (өндірістін бір бөлігін сату немесе 

иемдену нәтижесінде); 
– даму бағдарламалары – жоспарлар; 
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– басшылық мәдениеті және біліктілігі;
6) кәсіпорын қызметіне ықпал ететін факторлар, оларды
 бағалау кезінде ұйым біртұтас жүйе ретінде қарастырыла 

отырып, келесі көрсеткіштер талданады: 
1. Кәсіпорынның нақты қол жеткізген денгейі және даму

келешегін бейнелейтін корсеткіштер: 
1.1 басқа кәсіпорындармен іскерлік қарым-қатынастар; 
1.2 нарыктың (географиялық) кенею өсіңкілігі; 
1.3 кәсіпорын өніміне сұраныстын қанығу деңгейі; 
1.4 кәсіпорын өнімінің қоғамда қабылдануы; 
1.5 өнімнің өткерілу деңгейі; 
1.6 өнімге жасалған "тапсырыстар портфелінің" жағдайы; 
1.7 жаңа өнім ассортименті мен ағымдағы өнім ассортимен-

тінің өзара арақатынасы. 
2. Кәсіпорынның ғылыми-техникалық деңгейін сипаттай-

тын көрсеткіштер: 
 2.1 өнімнің ескіру деңгейі. 
2.2. өнімнің жаңартылу деңгейі. 
2.3. өндірістегі техникалық ілгерілеулерді сипаттайтын өнім-

дер үлесі. 
2.4. өнімдердің өмірлік циклдерінің қысқару деңгейі. 
2.5. ғылыми-техникалық ресурстардың болуы. 
2.6. өнімнің сапа деңгейі. 
3. Кәсіпорын әрекетінің қаржылық аспектілерін сипаттай-

тын көрсеткіштер: 
3.1. қаржылық ресурстармен қамтамасыздық деңгейі. 
3.2. шығындарды төмендету саясаты. 
3.3. жаңа өнімге қажетті бастапқы қаражат. 
3.4. алынатын пайда көлемінің тұрақтылығы және өсуі. 
4. Өндірістік потепциал көрсеткіштері:
4.1. өндіріс көлемінің өсу шектеріне қол жеткізу денгейі. 
4.2. өндірістік қуаттар (жаңа өнім өндірісінің талаптары мен 

сәйкес мүмкіндіктер арасьшдағы алшақтық). 
Сыртқы орта жағдайын талдауда келесі көрсеткіштер қол-

данылады: 
1. Нарықты сипаттайтын көрсеткіштер
1.1. өнімді тұтынушылар санының артуы. 
1.2. мемлекеттік тапсырыстар ролінің артуы (кемуі). 
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1.3. нарық мөлшері. 
1.4. сауда стимулдары және барьерлері. 
1.5. онімді тұтынудағы келешектегі тұрақсыздық деңгейі. 
1.6. өндірушілер монополизмі немесе тұтынушылар мүдде-

сінің басымдылығы. 
2. Сыртқы ортаның ғылыми-техникалық мүддесін сипат-

тайтын көрсеткіштер: 
2.1. өнім сапасының деңгейі. 
2.2. өнімнің жаңартылу деңгейі. 
3. Сыртқы ортапың каржылық аспектісін сипаттайпгып 

көрсеткіштер: 
3.1. валюталық тенденциялар. 
3.2. инфляциялық тенденциялар. 
3.3. баға қалыптастырудағы тенденциялар. 
Берілген көрсеткіштер ағымдагы жағдайға баға беруге және 

кәсіпорынның әрі карайзкы дамуын анықтайтын өзара қарым-
қатынастар жағдайы мен даму келешегін экономикалық-статис-
тикалық тұрғыда бағалауға мүмкіндік береді. 

 
 

3.3  Жоспарлау обьектісінің басым және осал тұстарын  
       талдау 

 
SWOT – талдау (strngth – күш (сила), weakness- әлсіздік (сла-

бость), opportuties – мүмкіндіктер (возможности), threats – қауіп-
қатер (угрозы) кәсіпорынынң сыртқы және ішкі ортасын өзара 
үйлестіре отырып зерттеудің кең таралған әдісі болып табыла-
ды. SWOТ – талдау методолгиясына сәйкес алдымен жоспарлау 
объектісінің басым және осал тұстары, сондай-ақ кауіп-қатерлер 
мен мүмкіндіктер анықталады, содан кейін олардың арасындағы 
байланыстар тізбегі қарастырылады. Олар өз кезегінде ұйымның 
стратегиясын қалыптастыруда қолданыла алады. 

Томпсон мен Стриклендтің ұсынған сипаттамалары: Потен-
циалды ішкі басым тұстары: 

шешуші мәселелердегі толық компетенттілік; 
адекватты қаржы ресурстары; 
сатып алушыларда компания репутациясы туралы жақсы 

ойдың қалыптасуы; 
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нарықтағы танымал лидер; 
жақсы жасалған функционалдық стратегия; 
өндіріс масштабынан үнемдеу мүмкіндігі; 
бәсекелестердің қысымынан қоғана білуі (қандай да бір 

деңгейде); 
жеке өзіне тән технология; 
төменірек шығындар ( шығындар жөніндегі артықшылық); 
ең жақсы жарнама компаниялары; 
жаңа тауарлар жасау тәжірибесі; 
инновациялық қабілеттердің және оларды жүзеге асыру мүм-

кіндіктердің болуы; 
уақытпен тексерілген менеджмент және т.б. 
Потенциалды ішкі осал тұстары: 
айқын стратегиялық бағыттардың болмауы; 
бәсекелік позицияның әлсіреуі; 
ескірген кұрал-жабдық; 
белгілі бір себептерге байланысты пайданың төмендеуі; 
басқару дарынының және мәселелерді тереңнен ұғына 

білудің жетіспеушілігі; 
әрекеттің шешуші сфераларында белгілі бір машықтар мен 

біліктіліктіңжетіспеушілігі; 
стратегияның орындалуын дұрыс қадағаламау; 
ішкі өндірістік проблемалар; 
зерттеулер мен әзірлеулер саласында артта қалу; 
бәсекелік күреске төтеп бере алмау; 
өнім ассортиментінің тарлығы; 
өнімді өткізу желісінің жетілмеуі; 
нарықтағы имидждің тиісті деңгейде болмауы; 
маркетингтің әрекеттің дұрыс ұйымдастырыа алмауы; 
стратегиядағы қажетті өзгерістерді қаржыландыруға 

қаржының жетіспеуі: 
әр бұйымның өзіндік құны бәсекелтердікіне қарағанда 

қымбатырақ болуы және 
т.б. Фирманың потенциалды сыртқы мүкіндіктері: 
жаңа нарықтарға немесе нарық сегменттеріне шығу; 
өндіріс желісін кеңейту; 
клиенттердің тұтынымдарын толық қанағаттандыру үшін 

өнім ассортиментін кеңейту; 
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жаңа тауар шығаруда технологиялық ноу-хауды пайдалану; 
вертикалды интеграция; 
тартымды шетелдік нарықтардағы сауда барьерлерін 

төмендету; 
бәсекелес- фирмалардың бәсекелік позицияларының 

әлсіреуі; 
нарықта сұраныстың күрт өсуіне байланысты жедел даму 

мүмкіндігі; 
жаңа технологияның пайда болуы және т.б. Потенциалды 

сыртқы қауіп-қатерлер: 
жаңа босекелестердің пайда болу мүмкіндігі; 
субститут-өнімдердің (алмастырушы) сату көлемінің артуы; 
нарықтың баяу өсуі; 
үкіметтің (шетелдік, отандық) қолайсыз саясаты; 
бәсекелестер тарабынан қысымның күшеюі; 
сатып алушылар мен жеткізушілер талаптарының күшеюі; 
қолайсыз демографиялық өзгерістер және т.б. 
Кәсіпорынның күшті және әлсіз жақтары, мүмкіндіктері мен 

кауіп-қатерлер анықталғаннан кейін олардың өзара байланыс- 
тарын белгілеп алу қажет. Ол үшін SWOT -матрица қолданы-
лады. 

 
 

  Мүмкіндіктері Қауіп-қатерлер 

  1. 1. 
  2. 2. 

  3. 3. 

Басым тұстары I II 

1.    
2. 
3. 

Күштілігі және мүмкіндігі Күштілігі және қауіптері

     

Осал тұстары 
1.  

III ІҮ 

2. 
3. 

Әлсіздігі және 
мүмкіндіктері 

Әлсіздігі және қауіптер 

 
2-сурет. SWOT -матрица 
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3.4  Стратегиялардың жіктелуі 
 

Стратегияны қалыптастыру процесі үш кезеңнен тұрады: 
ұйымның жалпы стратегиясын қалыптастыру; бәсекелік страте-
гияны қалыптастыру; фирманың функционалдық стратегиясын 
аныктау. 

Жалпы стратегияларды негізгі үш топқа біріктіруге болады: 
– тұрақтылық стратегиясы, бизнестің әрекеттегі бағыттары-

на шоғырлана отырып, соларды сақтап қалуға тырысады. 
– өсу стратегиясы – жаңа нарықтарға ену арқылы ұйымды 

кеңейту. Оның екі түрі бар: вертикалды интеграция, горизон-
тальды интеграция. Үш әдіспен жүзеге асырылады: 

Аквизиция (акцияның бакылау пакетін иемдену) арқылы 
бәсекелес фирманы жұту. Бірігу – тең кұкықты негіздерде бір-
тұтас ұйымға қосылу. 

Біріккен кәсіпорын – жалғыз жүзеге асыра алмайтын ор-
тақ жобаларды жүзеге асыру үшін әр түрлі елдер ұйымдарының 
қосылуы. 

қысқару стратегиясы – ұйымнын өмір сүруіне, әрі қарай 
әрекет етуне қауіп төніп тұрған жағдайда қолданылады. Оның 
келесі түрлері бар: қайта құру, бөлу жәнс жою стратегиялары. 

Ұйымның бәсекелік стратегиясы бәсекелік артықшылықтар-
ға қол жеткізуге бағытталған. 

Функционалды стратегия ұйымның әрбір функционалдық 
бөлімі үшін арнайы жасалады: ғылыми зерттеулер стратегиясы 
(НИОКР), өндірістік стратегия, маркетингтік стратегия, қаржы 
стратегиясы, персоналды басқару стратегиясы, акпараттандыру 
стратегиясы, қауіпсіздік стратегиясы. 

Ұйымның мақсаттары экономикалық және экономикалық 
емес болып екіге бөлінеді. 

Экономикалық емес мақсаттарға, мысалы, еңбек жағдайла-
рын жақсарту сияқты әлеумеітік мақсаттарды жатқызуға бо-
лады. 

Ал шаруашылық әрекетінің көрсеткіштері аркылы бейнеле-
нетін ұйымның экономикалық мақсаттарын өз кезегінде сандық 
(фирманың нарықтағы үлесін арттыру) және сапалык фирманың 
өз саласында технологиялық артыкшылыктарға ие болуы) деп 
бөлеміз. 
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1. Нарықтағы жағдайы. Мұнда фирма бәсекелестерге қатыс-
ты өз позициясын анықтайды, өзінің жетістігін бәсеке қабілет-
тілік көрсеткіштерімен бейнелейді. 

2. Инновациялар. Бизнесті жүргізудің жаңа әдістерін анық-
тау: жаңа тауар шығару; 

жаңа нарықтарға ену; 
жаңа технологияларды пайдалану; 
өндірісті ұйымдастырудың жаңа әдістерін пайдалану. 
3. Өнімділік. Ұйым өз мақсаттарын шаруашылық нәтижеле-

рін ресурстармен байланыстыра отырып анықтайды. 
4. Ресурстар. Фирма өзінің қолында бар барлық экономика-

лық ресурстарын бағалайды. 
5. Пайдалылық 
6. басқару аспектілері. 
7. Персонал: еңбек функцияларының анықталуы және жұ-

мыска қарым-қатынасы. 
8. Әлеуметтік жауапкершілік. 
 
3.5  Бизнес-жоспар 

 
Жоспарлау нарық жағдайында кәсіпкерлік тәжірибенің маңыз-

ды бөлігі болып табылады. жосарлаудың маңызды мағынасы бел-
гілі афоризмде айтылған: «Жоспарлау немесе жоспарланып қалу». 
Мұның мағынасы, кәсіпорын өз қызметін жоспарлай алмаса не-
месе жоспарлауды қажет етпесе, онда өзі жоспарлау нысаны болып 
қалады. Осыған орай жоспарлауға, дұрыс байсалды көзқарас, 
кәсіпорынның тұрақты және тиімді жұмысының негізін құрайды. 

 Кәсіпорынға бүгінгі таңда нарық ерекше талапкер қояды. 
Нарықтағы жүріп жатқан күрделі және жоғары дәрежедегі 

қимыл процесстері жоспарлауды қолданудың жаңа алғы шарт-
тарын құруды қажет етеді. Осыдан, нарықтық жағдайда жоспар-
лау рөлінің артуына орай мынадай факторлар туындайды: 

– Кәсіпорын көлемдерінің өсуі және олардың қызмет түр-
лерінің күрделенуі 

– Сыртқы ортаның қозғалысы; 
– Экономикалық ұйымдарда орталық күштердің нығайтылуы. 
Кәсіпорындағы бүкіл жоспарлау процесін екі негізгі сатыға 

бөлуге болады; 
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– кәсіпорын қызметінің стратегиясын дайындау-стратегия-
лық жоспарлау; 

– дайындалған стратегияны іске асырудың тактикасын 
анықтау-оперативті немесе тактикалық жоспарлау. 

Жалпы жоспарлау процесі тікелей (стратегиялық дайындық-
тан оперативті жоспарларды анықтап, бақылауды іске асырған-
ға дейін) және кері (орындалу нәтижелерін есепке алып, жос-
парды қайта дайындау) тұйықталған циклдар байланысын көр-
сетеді. 

Жоспарлау процесінің нәтижесі – жоспарлар жүйесі болып 
табылыды. Қазақстан экономикасының қазіргі таңдағы даму  
кезеңінде жоспарлаудың бір түрі болып бизнес-жоспар сана-
лады. 

Бизнес-жоспар, ереже бойынша бірнеше жылға (3-5 жыл) 
құралады, себебі ло кәсіпорынның алдына қойған алғы және бо-
лашақтағы мақсаттары мен міндеттерін де қамтиды. Сонымен 
қатар, ло бизнестің ағымдағы жағдайларына қазіргі таңдағы биз-
нестің күшті және әлсіз жақтарына баға беріп, тұтынушы ақпа-
ратымен нарыққа талдау жүргізеді. 

Бизнес – жоспарда нарықтық мүмкіншіліктері, әлсіз және 
күшті жақтары, оны осы жағдайда қызмет етуі түгел мәлімде-
неді. Соңында, бәсеке жағдайында алға қойған мақсаттарға жету 
үшін қажетті ресурстарға баға беріледі. 

Бизнес-жоспарлар көптеген белгісіз проблемаларды ескер-
туді немесе шешуді, қажетті шараларды негіздеуді мүмкіндік 
беруді қарастыра алады. Сонымен қатар, бизнес-жоспар кәсіп-
орынды дамытуға қажет капиталды алуға құрал бола алады. 

Бизнес-жоспарға не кіруі тиіс? Қандай тәртіпте дайындалуы 
керек? Қаншалықты нақты болуы тиіс? Осы сұрақтардың барлы-
ғына біздің оқу құралымыз жауап береді. 

Сонымен, бизнес-жоспарды дайындаудағы мақсат кәсіп-
орынның алдағы және кейінгі кезеңдеріндегі шаруашылық қыз-
метін нарықтық талаптарына және қажетті ресурстардың алы-
нуына сәйкес жоспарлау. 

Бизнес-жоспар кәсіпкерге келесі міндеттерді шешуге көмек 
береді: 

– кәсіпорын қызметінің нақты бағыттарын және нарықтағы 
кәсіпорынның алатын орнын анықтауға; 
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– кәсіпорынның ұзақ және қысқа мерзімді мақсаттарын ай-
қындауға, оларға жетудің стратегиясын және тактикасын дайын-
дауға; 

– әр стратегияның шешілінуіне жауапты тұлғаларды белгі-
леуге; 

– тұтынушыларға кісіпорынның ұсынатын тауары және қыз-
мет етуінің құрамын таңдап, көрсеткіштерін анықтауға, олардың 
құралуына және өткізілуіне жұмсалатын өндірістік-саудалық 
шығындарды бағалауға; 

– кәсіпорын мамандарының алға қойған мақсаттарына жету 
талаптарына және олардың еңбегінің мотивация шарттарына 
сәйкестілігін бағалауға; 

– нарықтық зерттелуіне, жарнамаға, бағаның құралуына,  
т.б. кәсіпорынның маркетингтің шараларының құрамын анық-
тауға; 

– кәсіпорынның материалдық және қаржылық жағдайын жә-
не де алға қойған мақсатына жетуге қаржылық және материал-
дық ресурстардың сәйкестілігін бағалауға; 

– бизнес-жоспардың орындалуына кедергі болатындай 
қиыншылықтарға төтеп беруді қарастыруға. 

 Сонымен бизнес-жоспар «осы іске қаражатты салуға бола-
ды ма және ол барлық күш пен қаржы шығындарын өтейтін 
табыс әкеледі ме?» – деген ең маңызды сұраққа жауап береді. 

 
Кәсіпорынға сипаттама және оның орналасу орны 
 Кәсіпорын қызметін өзара әрекеттесетін үш процесспен 

сипаттауға болады: өндіріс алдындағы, тікелей өндірістік және 
өндірістен тыс. Кәсіпорын қызметіне сипаттаманың қажеттілігі 
технико-экономикалық талдау көмегімен айқындалған өндіріс 
тиімділігінен туындайды. Өндіріс алдындағы процесстерге 
кәсіпорынның техникалық потенциалының дамуы, өндірістің 
техникалық ұйымдастырушылық деңгейінің және өндірістік 
ресурстардың нормалар жүйесінің көрсеткіштерімен көрсетіле-
ді. Кәсіпорын қызметінің келесі процесстерінде экономикалық 
деңгейдің болуын айқындайтын өндіріс алдындағы процесс 
екендігін көрсету қажет. Сондықтан да, кәсіпорын сипаттама-
сында, оның аталуы, мекен-жайы, шығарылатын өнімнің номен-
клатурасы және ассортименті, қолданылатын нормалары және 
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материалдық ресурстармен қамтылуының ұйымдастырылуы, 
өткізу нарығы көрсетілуі тиіс. 

Барлық мәліметтер кесте түрінде көрсетілуі қажет. 
 

1-кесте  
Кәсіпорын жайында жалпы мағлұматтар 
Аталуы ____________  
Мекен-жайы ___________ 
Кезеңі _____________ 
 

№ Кәсіпорын жайында жалпы мағлұматтар өлшем 
бірлігі 

Көрсеткіштер 

1 2 3 4 

1 Кәсіпорынның тіркелуі бойынша аталуы     

2 тіркелген орны     

3 Тіркелген уақыты     

4 Заңды мекен-жайы     

5 Пошталық мекен-жайы     

6 Банктік реквизиттері     

7 Ұйымдастырушылық құқықтық түрі     

8 Кәсіпорын қызметіне және жағдайына 
ықпалын тигізетіндей соңғы уақыттағы 
маңызды оқиғалар мысалы: 
– Ұйымдастырушылық-құқықтық түрі-
нің өзгеруі 
– басқа ірі кәсіпорынның бөлініп шығуы 
– басқа кәсіпорынмен бірігуі 
– шикізаттың болмауы немесе басқа 
себептерден болған ұзақ тұрып қалулар 
– қаржылық көмек көрсетуі (банктер-
мен) 

    

  – сотпен, жергілікті ұйымдармен салын-
ған санкциялар және т.б. 

    

9 Кәсіпорынның жарғылық капиталы 
және акционерлік қоғамдар үшін: 
– акция түрі 
– акция саны 
– шығарылған акциялардың құны 
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10 Жарғылық капиталдың басым бөлігін, 
акциялардың бақылау пакетін иемдену-
шілер туралы мәліметтер 

    

11 Кәсіпорынның концерн, ассоциация, 
холдингтерге тәуелділігі, биржаларға 
мүшелілігі 

    

12 Кәсіпорын меншігінің 5% жоғары бөлі-
гіне иемденуші заңды тұлғалар 

    
  

13 Құрамындағы: 
– филиалдар 
– өкілдіктер және оларға қысқаша мәлі-
меттер 

    

 
Сонымен қатар, кәсіпорын қызметіне әсерін тигізетін фак-

торларға сипаттама беріледі. Мұнда кәсіпорын ықпал ете алмай-
тын, бірақ оның қызметіне едеуір әсер ететін факторлар мен 
жағдайлар жайында айтылуы қажет (2-кесте). 

 
2-кесте 

 

 Факторлар  өлшем бірлігі  Есеп жылына 
 көрсеткіштері 

1. Экономикалық: 
– Іскерлі белсенділік циклы 
– Инфляция 
– Жұмыссыздық деңгейі 
– Нарықтағы сатып алу қабілеттілігі 
– Несиенің пайыздық ставкасының ша-
масы 

    

 2. Саясаттық: 
– Шикізат көзі және өткізу нарығы бар 
аумақтағы тұрақсыздық 
– тұрақсыздықтың заңдылығы 

    

 3. табиғи ресурстар: 
– кейбір шикізат түрлерінің тапшылығы 

    

 4. ғылыми-техникалық     

 
Кәсіпорын қызметін атқару үшін өзінің өндірістік құрылы-

мы болуы тиіс. 
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Өндірістік құрылым деп – негізгі және қосалқы цехтар, өн-
дірістік белгіленудегі қызмет ететін шаруашылықтардың құра-
мын және олардың өндірістік байланыстарының түрлерін айта-
мыз. Өндірістік құрылым едәуір мөлшерде кеңістікте өндірістік 
процессің ұйымдастырушылық түрлеріне әсер етеді, яғни цех 
араларында негізгі және қосалқы өнім өндірісі процесін бөлуді 
қарастырады. Ол, кәсіпорын жұмысының технико-экономика-
лық көрсеткіштеріне, және де жалпы кәсіпорынның басқару 
ұйымдарының құрылымына, оның құрылымдық бөлімшелеріне 
тікелей әсерін тигізеді. Өндірістік құрылым номенклатура, ас-
сортимент және шығарылатын өнім санының, техника, техноло-
гия, өндірісті ұйымдастыру, өндірістік және өндірістен тыс про-
цесстердің өзгерістеріне байланысты жетілдірілуі тиіс. Соны-
мен, кәсіпорынның өндірістік құрылымы келесі негізгі фактор-
ларға байланысты: өнімнің (қызметінің) сипатына, оның дайын-
далу технологиясына, өнімді өндіру және сатылу масштабына, 
материалдық ресурстармен қамтылуы түрлеріне және т.б. 

 Кәсіпорын қызметіне тікелей басшылық жасау үшін бас-
қару аппараты құралады. Әрбір кәсіпорынның басқару аппара-
тының құрамы мен құрылымын құрау, оның өндіріс масштабы 
және типімен туындайды, яғни кәсіпорынның өндірістік құры-
лымы басқару қызметі бойынша кәсіпорында дайындалған әрбір 
қызметкердің міндеті және құқығы туалы құжаттар бойынша 
бекітілген функциясы немесе басқару нормасының орындалу 
жұмысының көлеміне сәйкес жұмыскер санының нормативте-
ріне қарай, басқару аппаратының санына байланысты. 

Сонымен, кәсіпорынның сипаттамасында өндірістік құры-
лымның сұлбасы және де басқару аппаратының құрамы мен 
құрылымы көрсетілуі керек. 

Өндірістік процесстер сипатталатынын кәсіпорынның жеке 
ерекшеліктерін және де қаржы нәтижелерін тікелей анықтайды. 

Өндірістік процесс, қолданылуы тиімділігі қаржы нәтиже-
лерінде көрсетілетін өндірілетін өнімнің (қызметтің) номенкла-
турасы және ассортиментімен, қолданылатын техника, техно-
логия, өндірістің, еңбек және басқарудың ұйымдастырылуымен 
айқындалады. Сондықтан да, өндірістік процесстің құрамдық 
элементтеріне: өндіріс құралдары, жұмысшы күші және еңбек 
бұйымдарына кешенді техникалық, экономикалық талдау жүр-
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гізу қажет. Сонымен қатар, осы өндірістік элементтер өзгері-
сінің қаржылық нәтижелерге әсерін жалпы түрде бағалау қажет. 

Кәсіпорынның болашақта даму бағыттарын анықтау мақса-
тында алғашқы үш элемент бойынша талдауды индексті әдіспен 
келесі бағыттарда жүргізген дұрыс: өндірістің дамуын кешенді 
бағалау, ұйымдастырушылық-техникалық деңгейін бағалау, қар-
жы нәтижелерін және экономикалық өсімді бағалау. Өндірістің 
дамуын кешенді бағалау үшін 3 кесте құрылады. 

  
3-кесте 

Негізгі көрсеткіштердің өзгеру динамикасы 
  

Көрсеткіштер Жылдар 

  1 2 3 4 5 

өткен 
жылға 

Базалық 
жылға 

        

1. Өнімді өткізу көлемі 2 3 4 5 6 7 

2. Тауарлы өнім көлемі 2 3         

3. Өнім саны             

4. ӨӨП саны             

5. Жалақы қоры             

6. Негізгі өндірістік қорлар             

7. Өнімнің 1 тг 
жұмсалған шығындар 

            
  

8. Пайда             

9. Өнімнің рентабельділігі             

10. Өндіріс рентабельділігі             

 
 Кәсіпорын жұмысының тұрақтылығы келесі көрсеткіштер-

мен анықталады: 
– алдыңғы және базалық жылмен саыстырғандағы өсу қар-

қынының өзгеруі; 
– базалық жылмен салыстырғандағыорташа индекс өзгерісі. 
 4 кестеде өндірістік ұйымдастырушылық-техникалық дең-

гейін бағалау және еңбек құралдарымен қамтылуын бағалау ке-
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лесі көрсеткіштер динамикасын талдау негізінде берілген: ең-
бектің қормен қарулануы, өнімнің бір өлшемін өндіруге жұмсал-
ған шығындар, қор қайтарымы, өндірістік қуатты пайдалану 
коэффиценті. 

 4-кесте  
Өндірістің ұйымдастырушылық-техникалық деңгейін 

сипаттайтын негізгі көрсеткіштер динамикасы 
 
 

Көрсеткіштер өлшем бірлігі Жылдар 

1 2 3 4 5 

1. еңбектің қормен қарулануы Мың тг           

  %-бен базалық 
жылға 

          

2. Өнімнің бір өлшемін өндіруге 
шаққандағы шығынының үлесі 

Мың тг %-бен 
базалық жылға 

          

3. Қор қайтарымы Тг 
%-бен базалық 
жылға 

          

4. Өндірістік қуатты %-бен базалық 
жылға 

          

  
Еңбек және жалақының пайдалануы – жұмыскерлер саны, 

еңбек өнімділігінің өсімі мен белгіленген өсімнің өсімшесі бойын-
ша еңбек өнімділігінің абсолютті және салыстырмалы ауытқуы 
деңгейінің көрсеткіштерімен сипатталады. 

 5-кесте  
Еңбек көрсеткіштерінің өзгеру динамикасы 

 

Көрсеткіштер өлшем бірлігі Жылдар 

1 2 3 4 5 

1. Өнеркәсіптік өндірістік 
персонал санының ауытқуы

Адам 
%-бен базалық жылға 

          

2. Еңбек өнімділігінің 
ауытқуы 

Тг/ адам 
%-бен базалық жылға 

          

3. Өндіріс көлемініңөзгеруі Мың. тг. 
%-бен базалық жылға 
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4. Орташа жалақы 
деңгейінің ауытқуы 

Тг. 
%-бен базалық жылға 

          

 
Кәсіпорын қызметінің қаржылық нәтижелері келесі көрсет-

кіштермен сипатталады: өнімнің өзіндік құнының төмендеуі 
(өсуі), пайда көлемі мен рентабельділік деңгейінің өзгеруі, тө-
лем қабілеттілігі, ликвидтік көрсеткіштерінің өзгеруі, акционер-
лік капиталдық қолданылуы. 

  
6-кесте 

 Қаржылық көрсеткіштер өзгерісінің динамикасы 
  

Көрсеткіштер өлшем бірлігі Жылдар 

1 2 3 4 5 

1. Өнімнің 1 тг жұмсалған 
шығындар 

тг. %-бен базалық 
жылға 

          

2. Пайданың ауытқуы тг. %-бен базалық           

3. Өнім рентабельділігінің 
ауытқуы 

  
% 

          

4. Өндіріс рентабельділігінің 
ауытқуы 

  
% 

          

  
Экономикалық өсу индексі келесі формуламен анықталады: 
  

Iж = Iе.ө. * Iқ.қ.\ Iөөп * Iн.қ. 
 
Мұндағы: Iж – жалпы индекс; 
Iе.ө. – еңбек өнімділігінің индексі; 
Iқ.қ. – қор қайтарымының индексі; 
Iөөп – жұмыскерлер санының индексі; 
Iн.қ. – негізгі қор индексі. 
  
Егер Iж> 1, онда экономикалық өсу интенсивті жолмен 

болғаны, егер Iж< 1, онда экономикалық өсу энтенсивті жолмен 
орындалғаны. 

Кәсіпорынның қаржы-экономикалық қызметін сипаттайтын 
салыстырмалы көрсеткіштер 7 кестеде талданады. 
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  7-кесте  
  

Көрсеткіштер Көрсеткіштердің сипаттамасы Жылдар 

1 2 3 

1. Ликвидті көрсеткіштер Кәсіпорынның ағымды (қысқа 
мерзімде) міндеттерін орындау 
қабілеті 

      

– жалпы ликвидтік 
 коэффициент; 
– жедел ликвидтік коэффицент; 
– материалдық запастардың 
үндік айналымы; 
– дебиторлық қарызды алудың 
орта кезеңі, күн есебінде 
– кезеңдік төлемдерді жабу 
коэффиценті; 
– икемділік коэффиценті. 

        

2. төлем қабілетінің 
көрсеткіштері 

Кәсіпорынның сыртқы (қысқа 
және ұзақ мерзімді) 
міндеттерін өзінің 
активтерімен орындау 

      

– Төлем қабілетінің 
коэффиценті; 
– Тұрақты қаржының дәрежесі; 
– қарыз көлемінің коэффиценті; 
– қаржылық икемділік индексі; 
– ұзақ мерзімді қарыз 
коэффиценті; 
– қысқа мерзімді қарыз 
коэффиценті 

        

3. Табыстылық көрсеткіштері Табыстың болуын қамтамасыз 
ететін қаржылардың пайдала-
нылу рентабельділігі 

      

– Айналым рентабельділігі; 
– Жалпы активтер 
рентабельділігі; 
– Жеке капитал рентабельділігі; 
– Ағымды активтер 
рентабельділігі; 
– өнім рентабельділігі 
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Кесте мәліметтерін талдау алдында көрсеткіштерді іріктеу жүр-
гізіледі, себебі кейбіреулері бірдей ақпарат береді де бизнес-жос-
парды қолданушылардың (кәсіпорынның басшылары, акционер-
лер, т.б.) көзқарасы мен мақсаттарының сәйкес келмеуі мүмкін. 

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын дәлірек бағалау үшін  
Е-Альтманның «Z-есебі» көмегімен есептелетін коэффицентті 
қолданамыз. 

  
 Z-есебі=(( айналым капиталы / барлық 
 активтер) *1.2)+((резервтер+арнайы белгіленетін қор және 

мақсатталған қаржыландыру+бөлістірілмеген пайда ) / барлық 
активтер) *1.4+(сатылудан түскен нәтиже / барлық активтер) 
*3.3+(жарғылық қоры / жалпы міндеттемелер) *0.6+(сатылудан 
түскен таза түсім / барлық активтер) *1.0 

  
Банкрот ықтималдылығы кесте мәліметтерімен айқындалады 

  

Z – есебі Банкрот ықтималдылығы 

1.8 және одан төмен өте жоғары 

1.8 – ден 2.7 – ге дейін жоғары 

2.8 – ден 2.9 – ға дейін Мүмкін 

3.0 және одан жоғары өте төмен 

 
Өндірістен тыс процесс өндірістік процестен кейін жүргізі-

леді және өндірілген тауарды аз шығындармен өткізуді қамти-
ды. Сондықтан да, істеп тұрған кәсіпорын сипаттамасында ке-
лесі факторлардың: сатылу әдістері, территориясы, сауда персо-
налы, жарнама құралдары, маркетингтік шығындарды белгілеу 
мақсатындағы тұтынушылардың түрлері бойынша талдауы бо-
луы қажет және маркетинг стратегиясын дайындау мақсатында 
нарық сегментін де талдау керек. 

Бірінші бағыт бойынша алдымен шығындар деңгейі келесі 
статиялар бойынша айқындалады: 

1. Таза өткізу (қайтарымсыз және түсімсіз) 
2. Сатылған тауар құны; 
3. Жалпы пайда (1 қат-2 қат); 
4. Ағымдық шығындар; 
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4.1. Негізгі және қосымша жалақы; 
4.2. Жалақыдан төмен; 
4.4. Жарнама; 
4.5. жеткізулер; 
4.6.Пайыздар төлемінің шығындары 
5. Салық төлеміне дейінгі таза пайда (3 қат-4 қат) 
Кәсіпорынның осы шығындары ары қарай жалпы функ- 

ционалдық статьялар бойынша талданып, одан кейін жеке ас- 
сортименттік топтарға және өнім түрлеріне талдау жүргізіледі; 
марке-тингті басқару, арнайы сатылымдарға, жарнама, транспорт, 
сақтау және т.б. талдау 8-кестенің мәліметтері негізінде жаса-
лынады. 

  
8-кесте  

Функционалдық шығындарды талдау (мың тг.) 
  

Көрсеткіштері Барлығы Оның ішінде:өнім 
түрлері немесе ас-
сортимент топтары 

1. Таза өткізілуі     

2. Сатылған тауар құны;     

3. Жалпы пайда (1 қат-2 қат)     

4. Ағымдық шығындар 
4.1. маркетингті басқару 
4.2. жекеленген сатулар 
4.3. жарнама 
4.4. транспорт 
4.5. сақтау 
4.6. маркетингтік зерттеу 
4.7. жалпы басқару 
Ағымдық шығындар жиынтығы 

    

5. Салық төлеміне дейінгі таза пай-
да (3 қат-4 қат) 

    

6. Өнім өткізілуден түскен пайда, 
%-есебімен (қат 5 \ 1) 

    

 
Өндірістен тыс процесті талдау алдын-ала таңдалған нарық 

сегментінің позициясымен аяқталады. Нарық сегменті әр түрлі 
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анықталуы мүмкін, бірақ ол шын мәнінде нарықтық белгіленген 
бөлігі, тұтынушылар, өнімнің немесе кәсіпорындардың тобы. 
Жеңіл өнеркәсібі кәсіпорындары үшін сегментация нысаны тұ-
тынушылар болып табылады. Тұтынушылар географиялық (олар-
дың тұратын аумағының жалпылығы) және демографиялық (жы-
нысы, жасы) белгілері, табыс деңгейі және тарихи тағдырының 
жалпылығы бойынша топталады. 

Нарықты сигменттеу, маркетингтің маңызды құралы. Бәсеке 
жағдайында кәсіпорынның табыстылығы нарық сегментінің 
таңдалуына байланысты. Таңдалған нарық сегментінің позиция-
сын талдау 9-кесте мәліметтері негізінде тұтынушылар топтары 
бойынша жүргізіледі. 

 9-кесте  
Нарық сегментациясының негізгі белгілері 

  

Белгілер Көп таралған мәліметтер

1 2

Географиялық 

- аймақ Оңтүстік және Солтүстік Қазақстан, т.б.

- әкімшілік бөлуі Облыс, аудан, қала.

- халық саны 5 адамға дейін, 5-20 мың, 20-50 мың, 
50-100 мың және с.с.

- халықтың тығыздығы қала, қала сырты, ауылдық жерде

- климат Біркелкі -континенталдық теңізді

 Демографиялық

- жасы 6 жасқа дейін, 6-11, 12-19, 20-34, 35-49, 
50-64, 65 жастан жоғары. 

- жынысы Ер, әйел. 

- отбасы жағдайы

- табыс деңгейі (еңбек ақысы)

- профессия түрлері ғылыми жұмыскерлер, ИТЖ кәсіпорын-
дары, кәсіпкерлер, фермерлер, басқару-
шылар, мұғалімдер, білімгерлер, үйиеле-
рі, зейнеткерлер, жұмыссыздар.

- білім деңгейі Бастауыш, орта, орта арнайы, жоғары. 
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- діні Мұсылман,православтық, баптистік, т.б. 

- ұлты қазақ, орыс. т.б. 

Психографиялық 

- әлеуметтік қабаты Кедейлер, орташалар. 

- өмірлік стилі Спорттық, элиталық, т.б. 

-жеке қасиеттері Авторитарлық, импульстік. 

Тәртіптік 

- кездейсоқ сатып алу дәрежесі Тауарларды алу кездейсоқ сипатта бола-
ды. 

- пайда ізденісі Жоғары сапалы бұйымдар, жақсы қыз-
мет көрсету, төмен бағалар. 

- тұрақты клиенттің статусы Бұйымдарды бірнеше рет алғандар, по-
тенциалды-тұрақты клиент, тұрақты 
клиент. 

- өнімді қажет ететін дәрежесі Ылғи қажет, кейде қажет. 

- кәсіпорын бұйымына 
бейтараптық дәрежесін талдау 

Басқа кәсіпорынның өнімін еш уақытта 
сатып алмайды, сатып алмауға тырыса-
ды. 

- бұйымдарды сатып алу 
дайындығының дәрежесі 

Көптен сатып алмайды, қазір алуға 
дайын емес, т.б. 

-өнімге эмоционалды әрекеті Жағымды, парықсыз, негативті, т.б. 

  
 Кестеде жеткілікті де, жалпылай түрде нарық сегментация-

сының әдістемесі көрсетілген: айқындалған тұтынушылар тобы-
ның белгілерінің бірнеше мәндерінің сәйкес болуы нарық сиг-
ментінің болуын қорытындылайды. 

 Кәсіпорын сипаттамасына арналған бизнес-жоспардың бө-
лімі жоспар кезеңіндегі кәсіпорын қызметінің мақсатына анық-
тама берумен аяқталуы керек. Кәсіпкерліктің кәсіпорынның 
ұйымдық-құқықтық түріне және қызмет түріне, өткізу нарығы 
және әсер ету сферасына байланысты жоқ жалпы мақсаттары 
бар. 

Белгілі кәсіпорынның мақсатын таңдау бір жағынан талдау 
нәтижесінде айқындалған ағымдағы жағдайын, ал басқа жағы-
нан кәсіпорынның қазіргі экономикалық жағдайынан, үшінші-
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ден, жоспар кезеңі, яғни ұзақ және қысқа мерзімге бағытталған 
мақсаттар туындауы тиіс. 

Алға қойған мақсаттар қандай жағдайда болсын: 
– Уақыт бойынша шектелген; 
– Сандық айқындалған; 
– Шынайы және іске асырылатындай болуы тиіс. 
 
Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Стратегиялық жоспарлаудың өзіндік белгілері.  
2. Стратегиялық жоспарлау логикасы 
3. Стратегиялық жоспарлаудың мақсаты 
4. Стратегиялық жоспарлау методологиясының принциптері. 
5. Стратегиялық жоспарлаудың қағидалары 
6. Эксперттік және эвристикалық әдістер 
7. Әлеуметтік-экономикалық әдістер 
8. Баланстық әдіс 
9. Тактикалық жоспарлау 
10. Томпсон мен Стриклендтің ұсынған сипаттамалары 
11. Стратегияны қалыптастыру процесі 
 
Қолданылған әдебиеттер: 
1. Қасенов Қ.Р. Ішкі фирмалық жоспарлау: oқу құралы. – Алматы: 

Экономика, 2011. – 174 б. 
2. Дженстер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании: 

определение стратегических возможностей. – М.: Вильямс, 2003.  
– 368 с. 

3. Chandler, Alfred D. Strategy and Structure. – Cambridge, Mass.: MIT Press, 
2008. – 248 р. 

4.  http://managementstudyguide.com/swot-analysis.htm 
5.  http://managementstudyguide.com/corporate-governance.htm 
6.  http://managementstudyguide.com/mintzbergs-five-configurations-of-

strategic-management.htm 
7. Касенов К.Р. Антикризисное упраление:  учебное пособие. – Алматы: 

Экономика, 2008. – 370 с. 
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4 
БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯЛАР 

4.1   Бәсекелестік стратегия мәні және мазмұны 

Нарықта ең негізгі және маңызды экономикалық санатта-
рының бірі – бәсекелестік. Ол нарықтық құрылымның тәртібін 
және жағдайын анықтайтын шарттар тізімі ретінде көрініс 
табады. Сәйкесінше бәсекелестік стратегия – басқа компаниялар 
алдында өздігінен нарықтық жетістікке жету және бәсекелестік 
артықшылыққа ие болуға бағытталған белсенді әрекеттер жос-
пары. Пайда табуды көздеу, саладағы үлесті кеңейту компа-
нияларды белгілі бір бәсекелестік ортаны қалыптастыруға ба-
ғытталған стратегияларды дамытуға талпындырады. 

Бәсекелестік артықшылық көптеген факторларға сүйеніп 
құрастырылады, олардың қатарына басқаларға қарағанда тиім-
дірек өндіріс, тқмен шығындар, атақты бренд, патенттерге ие 
болу, жақсы жарнама, білікті менеджер және т.б. жатады. Ком-
пания өнімінің немесе қызметінің бәсекелестік артықшылық-
тарын анықтау тұтынушылардың сұраныс құрылымына негіз-
делуі маңызды, сонымен қатар болжанатын артықшылықтарын 
тұтынушыларымен қабылданатынына сенімді болуы керек. 
Бәсекелестік стратегияның міндеті – фирманың өз артықшылық-
тарын толығымен қолдана алатын жағдайға жеткізу. Бәсеке-
лестікті сараптау – стратегияны қалыптастырудағы маңызды құ-
рамдас бөлігі. Бәсекелестік сараптау мақсаты – бәсекелестер 
стратегияларында қандай өзгерістер енгізе алатынын бағалау. 

Бәсекені бағалау – өте қымбат әрі қиын зерттеу үдерісі, се-
бебі қажет ақпаратқа қол жеткізу қиын.  

М. Портер бойынша бәсекені сараптау 4 диагностикалық 
құрамнан тұрады: 

1. Болашақ мақсаттарды анықтау;
2. Болжамдар жасау;
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3. Қазіргі уақыттағы стратегияның тиімділігін талдау; 
4. Мүмкіндіктерді анықтау. 
 
1. Болашақ мақсаттарды анықтау. Бәсекелестің мақсатын 

білген жағдайда, оның қазіргі уақыттағы ахуалымен және қар-
жылық нәтижелерімен қаншалықты қанағаттанатының болжауға 
мүмкіндік береді. Осының негізінде фирма бәсекелестің стра-
тегиясында болатын өзгерістерге болжам жасап, орын алуы 
ықтимал оқиғаларға жауап бере алады. 

2. Болжамдар жасау. Болжам 2 категорияға бөлінеді: 
– бәсекелестің өзін бағалауы; 
– бәсекелестің сала жайлы және осы саладағы әрекет ететін 

отырған басқа компаниялар жайлы болжамдары. 
Әрбір компания тиісті әрекеттер жасау керек. Мысалы, ол 

өзін өз саласында көшбасшы ретінде, шығындарды төмен өнді-
руші ретінде, өткізу арнасы ұтымды ұйымдастырылған компа-
ния ретінде, өткізу арнасы ұтымды ұйымдастырылған компания 
ретінде есептей алады. Мұндай болжамдар болашақ әрекетте-
ріне әсер етеді.  

3. Қазіргі уақыттағы стратегияның тиімділігін талдау. Әр 
бір бөлімшелерді үйлестіру әдістері үшін жасалынған жедел 
бағдарлама ретінде анықтаған жөн.  

Стратегия анық немесе жасырын болуы мүмкін, бірақ ол 
міндетті түрде қандай да бір пішінде болады.  

4. Мүмкіндіктерді анықтау. Бәсекелестердің мүмкіндіктерін 
сараптауды диагностика үдерісі аяқтайды. Олардың мақсаттары, 
бағалаулары және стратегиялары мүмкіндікке, уақытқа, табиға-
тына жауап қайтару қарқындылығына әсер етеді.  

Бәсекелестік ортада озып шығу үшін 2 түрлі стратегия 
пайдаланылады: 

– Пайдаланушы; 
– Қорғаныстық. 
Шабуылдық стратегияның 4 бағыт бар: 
1. Рационализациялау стратегиясы – бұл жаңалықтар енгізу 

үшін ресурстардың өсуін талап етеді. Жаңа технологияға сынақ 
жүргізуге пайдаланатын бағалық және венчурлік компанияларға 
қаржымен қолдау көрсетіледі.  
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2. Квотаны (шығаратын өнімнің санын) дифференциялау 
стратегиясы. Оның мақсаты – жоғары пайданы сақтап, фирма 
үшін нарықтың елеулі бөлігін қамту. Жоғары пайданың негізін 
тұрақты инвестициялар құрайды. Осының көмегімен кәсіпорын 
өз өнімінің бағасын төмендетіп, оған тұтынушылық сұранысты 
өсіруді көздейді. 

3. Инновациялық стратегия өнім мен қызметтердің жаң-
ғыртылуын және инновацияларды жаңа өнімдер, технологияға 
енгізуді қалайды. Олар өнімдік және технологиялық болып 
бөлінеді. Өнімдік инновация жаңа өнім бағасын көтеру арқылы 
кәсіпорынға өз пайдасын барынша көбейтуге мүмкіндік береді. 
Технологиялық инновациялар өндірілген өнімнің өзіндік құнын 
төмендету арқылы және өнімнің сапасы өскенде, оның өзіндік 
құнының артық өсуіне жол бермей, пайданы барынша көбейтуге 
көмектеседі.  

4. Нарықтық қуыстарды меңгеріп, оларды толтыру страте-
гиясы. Бұл бағытты жүзеге асыру ғылыми-зерттеу жұмыстарын 
жүргізумен, елеулі шығындар жасаумен және іскерлік тәуекел-
ділікпен байланысты. Тәуекелділік – болжаумен және жоспар-
мен қарастырылған шығындардың немесе табыс түспеуінің ық-
тималдығы. Осы стратегиялардың ішінде инновациялық стра-
тегияларға толығырақ тоқтаймыз.  

 
 

4.2  Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиялардың  
       түрлері 

 
Егер іскерлік стратегияның негізінде тұрақты бәсекелік 

артықшылық болса, ұйым қызметі табысты деген сөз. Бәсекелік 
артықшылыққа жетудің бірнеше жолдары бар: жоғары сапалы 
өнім шығару, тұтынушыларға жақсы қызмет көрсетуді ұйым-
дастыру, бәсекелестерге қарағанда төмен баға қою, қолайлы 
географиялық орналасу, өзіндік технологияның болуы, қысқа 
мерзім ішінде жаңа өнімді әзірлеп, өндіріске енгізу, танымал 
тауарлық белгінің болуы мен тұтынушылар алдында жақсы бе-
делге ие болу, оларға ақшалары үшін қосымша құндылықтар 
ұсыну керек – жақсы тауарды төмен бағамен немесе жақсартыл-
ған тауарды сәл қымбаттау бағамен сату қажет. Фирманың бә-
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секелік стратегиясы нарықтағы жағдайдың өзгеруіне байла-
нысты шабуылдаушы немесе қорғанушы әрекеттерге баруы 
мүмкін. Бұдан бөлек, бәсекелік стратегия белгілі бір жағдайға 
сәйкес шұғыл түрде әрекет ету үшін қысқа мерзімді тактикалық 
қадамдар жасауды да қарастырады, бұл қадамдардың нәтиже-
сіне компанияның нарықтағы позициясы мен болашақтағы бәсе-
келік мүмкіндіктері тәуелді. 

Бәсекелік стратегия ауқымы жағынан іскерлік стратегияға 
қарағанда тарлау ұғым. Іскерлік стратегия бәсекелестікті қалай 
жүргізуді ғана емес, салада әртүрлі жағдай орын алғанда басшы-
лықтың жүзеге асыратын жоспары мен іс-әрекеті, функционал-
дық стратегиялар мен менеджерлердің стратегиялық мәселелер-
ді қалай шешуін де қарастырады. Ал бәсекелік стратегия бас-
шылықтың тек қана бәсекелік күрес жүргізу жоспарымен және 
сатып алушыларға қосымша құндылықтар ұсынуымен байла-
нысты. Әлемдегі бүкіл компаниялар жаңа тұтынушыларды тар-
ту үшін түрлі құралдарды қолданып, олардың сеніміне ие бо-
лып, бәсекелестерден оза отырып, нарықтағы өз орнын сақтауға 
тырысады. Фирма басшылығы оның спецификалық жағдайы 
мен нарықтағы ортаны сәйкестендіру үшін қысқа мерзімді және 
ұзақ мерзімді шараларын үйлестіре бастағалы бері стратегияның 
өте көп нұсқалары пайда болды. Басқаша айтқанда, қанша бәсе-
келес болса, солардың әрқайсысына сәйкес бәсекелестік стратегия 
болуы мүмкін. Алайда фирма қызметінің нарықтағы мақсаты мен 
фирма қол жеткізгісі келетін бәсекелік артықшылықтың типін 
қарастырғанда, бір-біріне қатты ұқсайтынын көреміз.  

Еліміздің табиғи, экономикалық, ұлттық ерекшеліктеріне 
сай иелігіміздегі кұндылықтарды барынша тиімді, әрі ұтымды 
жұмсау, тек ішкі нарықта ғана емес, әлемдік нарықта да жоғары 
сұранысқа ие болатын халық тұтынатын тауарлар шығару, 
сол нарықтың қомақты бөлігін қосылған құны жоғары өнімдер 
өткізу арқылыиемдену, осы арқылы мемлекетіміздің беделін 
арттыру бүгінгі таңда қарқынды жүргізіліп жатқан саяси-эконо-
микалық үрдістердің негізін қалайды. Сонымен қатар, тұтыну 
нарығындағы өскелең талаптар да отандық тауар өндірушілерге 
шығаратын өнімдерінің бәсекелік қабілетін арттыру мәселесін а
лдыңғы қатарға қойып отыр.Мұның өзі бәсекелік ортаның даму
ына, өндірілетін өнімнің сапасын жоғарылатуға, бағаны төменде
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туге ықпалын тигізіп, тұтынушылардың кең көлемді сұранысын
қанағаттандыруға итермелейді. Ал бәсекелестікке түбегейлі тө-
теп бере аларлықтай жағдайға жету компания қызметінде бірден 
қалыптаса қоймайды. Ол компаниядан ұзақ мерзімді стратегия-
лық жоспарларды құруды, өз өнімінің сапасын әрі бағасын тұ-
рақты етіп, тұтынушыға жақындастыруды, барынша тиімді өнім 
ассортиментін ұсынуды талап етеді. 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайында кәсіпорынның 
қызметін стратегиясыз елестету мүмкін емес. Кез келген қызмет 
барысында қысқа және ұзақ мерзімде орындалатын жоспарлар 
құрылады, олардың құрамы мен құрылымы кәсіпорынның ал-
дына қойылған мақсаты мен міндеттеріне байланысты. Кәсіби 
терминдермен айтқанда, олар кез келген ұйымның тактикасы 
мен стратегиясы деп танылады. Мұнда тактикалық, немесе опе-
ративтік, жоспар ол стратегиялық жоспарға бағынады және 
оның құрамдас бөлігі болып табылады. 

Сонымен, кең мағынада алғанда, стратегия дегеніміз ол кә-
сіпорынның ұзақ мерзімге бағытталған қызметі болып табы-
лады, сонымен бірге стратегияны кәсіпорынның алға қойған 
мақсаттарына жетуге бағытталған әдістер жүйесі ретінде анық-
тауға болады. Төменде көрсетілген суретте кәсіпорынның бәсе-
келестік позициясын нығайтуға негізделген стратегиясының 
элементтері түрінде оны анықтайтын әрекеттері мен тәсілдері 
жан жақты көрсетілген. 

Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясының тиімділігі оның 
ішкі және сыртқы ортасын жан-жақты талдауды қажет етеді. 
Сыртқы орта жағдайында келесі параметрлер бар: 

1. Нарықты сипаттайтын көрсеткіштер: өнімді тұтынушылар 
санының өсуі; мемлекеттік тапсырыстың кері қайту (төмендету) 
ролі; нарық көлемі; саудадағы ынталандыру мен тосқауылдар; 
өнімді тұтынуда болашақ тұрақсыздық деңгейі; өндіруші монопо-
листер немесе тұтынушылар қызығушылығының алғы шарттары. 

2. Сыртқы ортаның ғылыми-техникалық қызығушылығын 
сипаттайтын көрсеткіштер: өнім сапасының деңгейі; өнімді жа-
ңарту дәрежесі. 

3. Сыртқы ортаның қаржылық аспектісін сипаттайтын көр-
сеткіштер: валюта тенденциясы; инфляция тенденциясы; баға 
белгілеу тенденциясы. 
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Аталған көрсеткіштер кәсіпорынның бәсекеге қабілетті 
стратегиясын салыстырмалы түрде құруда өзара қарым-қаты-
насы мен даму перспективасының жағдайын экономика-статис-
тикалық бағалауға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайындағы ұзақ мерзімді 
стратегиясы келесілерді білдіреді: 

а) экономикалық жағынан тиімді стратегиялық мақсаттарға 
жетуге бағытталғын ережелер мен әдістерді құру; 

ә) алға қойылған стратегиялық мақсаттарға жетуді басқару 
процесіне қатысушылардың қызығушылығын оятатын стра- 
тегиялық мақсаттарға жетудің ережелері мен тәсілдерін ойлап 
табу. 

Басқа сөздермен айтқанда, ұзақ мерзімге бағытталған бәсе-
келестік позицияны нығайту стратегиясы кәсіпорынның алға 
қойған мақсаттарына экономикалық әдістермен және ресурстар-
мен жету тиімділігін білдіреді. 

Мақсаттарды таңдау кәсіпорынның иелігіндегі белгілілі бір 
ресурстар жиынтығын сол мақсаттарға жету үшін бағыттауын 
білдіреді. Бұл ресурстар шектеулі болғандықтан, кәсіпорын қан-
дай мақсаттарға жету аталған ресурстарды пайдаланудың ба-
рынша нәтижелілігін беретінін, яғни қандай мақсаттарға кәсіп-
орынның бәсекеге қабілеттілігін арттыратындығын анықтауы 
қажет. 

Стратегиялық мақсатты таңдау әрқашан оның альтернативті 
құнын анықтаумен байланысты болады, яғни сол мақсаттарға 
жету үшін неден бас тарту қажеттігін қажет етеді.  

Ұзақ мерзімді бәсекелестік стратегиясының мәні келесілер-
ден тұрады: 

– біріншіден, трансакциялық шығындардың қысқаруына 
алып келетін стратегиялық мақсаттарды анықтайтан тәсілдерді 
таңдау; 

– екіншіден, жалпылай алғанда өндірістік және трансакция-
лық шығындардың қысқаруына алып келетін стратегиялық 
мақсаттарды табу; 

– үшіншіден, фирманың стратегиялық әлеуетінің және «ұлт-
тық ромб» детерминанттарының бірігіп фирманың бәсекелік 
статусын барынша өсіруге алып келетін мақсаттарды таңдауда 
болып табылады. 
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Стратегиялық трансакциялық шығындардың көлемі көп 
жағдайда кәсіпорын болашақта қызмет ететін сыртқы ортаның 
тұрақсыздық деңгейіне тікелей байланысты болады. Өз кезе-
гінде сыртқы ортаның тұрақсыздық деңгейі күтілетін жағдай-
лардың үйреншіктілігіне, өзгерістердің күтілетін қарқынына, 
болашақты болжай алу мүмкіндігіне қарай анықталады. 

Ұзақ мерзімге арналған бәсекелестік стратегиясының қысқа 
мерзімді (ағымдағы) кәсіпорынды басқарудан айырмашылықта-
рына тоқталып өтейік. Бірінші айырмашылығы – бәсекелестік 
стратегиясын таңдау қандай да бір шұғыл шешімді қабылдаумен 
шектелмейді. Негізінде бұл процес орындалуы фирманың бәсе-
келік статусын және бәсекеге қабілеттілігін барынша артты-
ратын жылпы бағыттарды таңдаумен аяқталады. 

Екінші ерекшелігі – оперативтік (тактикалық) трансакция-
ларды таңдау мен жүзеге асырудағы үлкен айырмашылықтар. 
Бәсекелестік стратегиясын құру барысында нақты стратегиялық 
жобаны қалыптастырудағы барлық мүмкіндіктерді көре білу 
мүмкін емес. 

Үшінші ерекшелігі – бәсекелестік стратегиясын қалыптас-
тыруда кері байланыстың маңыздылығының әлдеқайда артуы. 
Стратегиялық шешімдерді қабылдау кезінде әрдайым жаңа ба-
ламалардың пайда болуына байланысты, мақсатты түрде ба-
рынша тиімділігі жоғары шешімдерді іздестіру жүргізіледі. Со-
нымен қатар, қандай да бір стратегиялық трансакциялар туралы 
бұрынғыға қарағанда шынайы әрі толығырақ ақпараттар та-
былады, сол себепті алғашында бекітілген стратегиялық да-
мудың мақсаттары қайта талқылауға түсуі мүмкін немесе мүл-
дем алып тасталады. 

Бәсекені қалыптастырып, тұрақты ұстап тұру стратегиясы-
ның төртінші ерекшелігі – тактикалық жоспарлауға қарағанда, 
стратегиялық жоспарлау кезінде стратегиялық шешімдердің 
тиімділігінің абсолютті деңгейін анықтау мүмкін болмайды. 
Сондықтан, барынша тиімді шешімдерді таңдау үшін нәтижелі-
ліктің реттік іс-шараларына немесе «псевдоабсолюттік» көрсет-
кіштеріне негізделеміз. 

Сонымен, кәсіпорынның бәсекелестік ортадағы стратегиясы 
– ортақ жаһандық мақсатқа жетуге бағытталған бір-бірімен 
байланысты жеке жлементтердің жиынтығы болып табылады 
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және ол мақсат – кәсіпорынның бәсекелік басымдылығының 
жоғары деңгейін қалыптастыру және ұстап тұруға бағытталған. 
Басқаша айтқанда, бұл стратегияның түрі – кәсіпорынның бәсе-
келік басымдылығын қамтамасыз етуге арналған жүйе. Жалпы 
жүйе сияқты бәсекелестік стратегия экономикалық біртұтас-
тықтың, интеграцияланудың және т.б. факторлардың ықпалында 
болады. 

Кез келген кәсіпорын өзінің бәсекеге қабілетті деңгейде 
даму стратегиясын құру барысында өзінің нарық сегментін және 
бәсекелестік саясатын ескеруі қажет. Оған қоса экономикалық 
дамуды жоспарлау кезінде кәсіпорын менеджерлері болашақ-
тағы нарықта болатын өзгерістерді, мүмкіндіктер мен қауіптерді 
дер кезінде және асқан дәлдікпен болжай алу қабілетіне ие 
болуы қажет. 

Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиялары – Еліміз Қазақ-
стан – 2030 ұзақ мерзімді стратегиялық бағдарламасына сәйкес 
мақсатты даму үстінде. Елбасымыз атап көрсеткендей, бүгінгі 
күн тәртібінде әлем қоғамдастығындағы Қазақстанның және 
барлық Қазақстандықтардық-ғалымардың, менеджерлердің, биз-
несмендердің, мамандар мен жұмысшылардың бәсекге қабілет-
тілігі мәселе болып тұр. Осы орайда шаруашылықтың жаңа 
жағдайларында нарықтық қатынастарға бейімделген басқару 
жүйесін құру процесін жеделдеткен жөн. Өте тұрақсыз және 
сыртқы орта факторларының анықталған жағдайында әр түрлі 
бизнес аясында тауар өндіріп, қызмет көрсететін ұйымдар үшін 
ұзақ мерзімді келешектерде кәсіпорындардың әрі қарай гүлде-
ніп, өркен жаюының кепілдігін қамтамасыз ететін бәсекелестік 
стратегиясын қалыптастыру және оны тиімді іске асыру ең 
өзекті мәселеге айналып отыр. 

Әдебиеттерде көп қарастыратын, тәжірбиеде өзін-өзі ақтай 
білген бизнес стратегияларының кең тараған түрін базистік 
немесе эталондық стратегиялар деп атайды. Олар мынандай 
элементердің біреуіне немесе бірнешеуінің жай – күйінің өзге-
руіне байланысты болады: өнім, нарық, сала, ұйымның сала 
ішіндегі жағдай және технология. Бұл бес элемментердің әр-
қайсысы ағымдағы немесе жаңа жағдайда болады. 

Эталондық стратегиялар ұйымның төрт түрлі тәсілдерімен 
өсіп келе жатқандағын білдіреді. 
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Эталондық стратегияның бірінші тобын шоғырландырылған 
өсу стратегиялары құрайды. Бұл стратегияларды сала ерекше-
лігін, қызмет аясы мен өндірлетін өнімді өзгертпей-ақ жалпы 
көрсеткіштерді арттыру үшін қолданылады. Осы топтың нақты 
стратегиялары мынадай: 

– нарықтағы позициясын күшейту. Мұнда кәсіпорын беріл-
ген нарықты белгілі бір өніммен жаулап алу үшін қолынан кел-
геннің бәрін жасайды; 

– нарықты дамыту стратегиясы. Мұнда өндірілген өнімге 
жаңа нарық іздестіріледі; 

– өнімді дамыту стратегиясы. Мұнда берілген нарыққа жаңа 
өнімді енгізу және оны өткізу көзделінеді. 

Бизнесті дамытудың эталондық стратегиясының екінші то-
бын әртараптандырылған өсу стратегиялар кәсіпорын берілген 
нарықта бұрынғы өнімімен ары қарай дами алмайтындай жағдай 
туғанда қолданылады. 

Мұндай стратегиялардың негізгі түрлері мынадай: 
– өндірісте жаңа өнім түрін өндіруге жаңа мүмкіндіктерді 

пайдалану негізінде орталықтандырылған әр-тараптандыру (ди-
версификация). Бұл жерде жұмыс істеп тұрған өндіріс бизнестің 
ортасында қалып қояды да, жаңа өндіріс игеріледі нарықтағы 
мүмкіндіктерге орай немесе компания іс-әрекетіндегі басқадай 
күшті жақтарда пайда болады; 

– көлденең әртараптандыру, нарықта жаңа техналогия мен 
өндірілген, қолданыстағы тауарға ұқсамайтын ерекше тауар кө-
мегімен өсу мүмкіндігін қарастырады. Мұнда компания ең ал-
дымен дара өнім өндіруге құзіретілігіне бағалау жүргізгені жөн; 

– конгломеративті әртараптандыру стратегиясының мәні 
компанияның қолданыстағы тауарға техналогия жағынан байла-
нысы жоқ жаңа өнім өндіруінде жатыр. Бұл жүзеге асыру жағы-
нан ең қиын стратегия болып есептелінеді, себебі ол ойдағыдай 
жүзеге асырылуы көптеген факторларға, атап айтқанда, персо-
налдың құзіреттілігінен бастап, менеджердің өзіне тән ерек-
шелігі, нарық өмірінің маусымдылығы және қажетті нақты мүм-
кіндіктерге ие болса, көп шығынға ұшырайды немесе дағдарыс-
қа ұшырайды. 

Эталондық стратегияның үшінші тобы жаңа құрылымдарды 
қосу есебінен кәсіпорынды кеңейтуге байланысты біріктірілген 
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өсу деп аталатын стратегияларды өз қатарына алады. Бұл топқа 
мыналарды жатқызуға болады: сатылап біріктіретін кері страте-
гиясы, жабдықтаушылардың үстенен қатаң қадағалау және жаб-
дықтаушының еншілес компания құруы есебінен өсуге бағыт-
талған. Стратегияның бұл түрін қолдау кәсіпорынның жабдық-
таушылардың бағасы мен жабдықтар бағасының өзгеруіне тә-
уелді болмайтын жағдайын жасайды; 

алға ұмтылатын сатылас біріктіру стратегиясының мәні – 
компания мен түпкі тұтынушы арасындағы құрылым, яғни сату 
және бөлу жүйесінің үстінен қатаң бақылау жүргізуге немесе 
жаңа құрылымдар құру есебінен кәсіпорындарды кеңейтуден 
тұрады. 

Эталондық стратегияның төртінші түрі қысқарту стратегия-
сы деп аталады. Кейбір жағдайларда бизнесті жаңартудың бұл 
стратегиясы ең соңғы мүмкіндік болуы мүмкін, өйткені жаңару 
және жаппай тездету көбіне кәсіпкерлікті дамыту жолындағы 
бір-біріне қайшы процестер. Бизнесті мақсатты қысқарту стра-
тегиясының төрт түрін бөліп көрсетуге болады. 

 – кәсіпорын бизнесін ары қарай жүргізе алмайтын жағдайда 
қолданылатын жою стратегиясы. Кәсіпорын өзінің қызмет ету 
аясына ұзақ мерзімді өзгеріс енгізу үшін бизнесінің немесе 
бөлімшелерінің бірін сату немесе жабу арқылы қысқарту стра-
тегиясы. Әдетте кәсіпорын мұндай стратегияны өндірістің өсуі 
басқалармен сәйкес келмегенде немесе кәсіпорын мақсатына 
орай қолданады; 

– өндірістік шығындардың көлемін азайту бойынша іс-
шаралар жүргізуге бағытталған стратегия. Бұл стратегияны жү-
зеге асыру шығындарды азайту, өнімділікті арттыру, персонал-
ды қысқарту және тіпті жұмыстан шығару, пайдалы тауардың 
өндірісін тоқтатумен байланысты. Іс жүзінде ұйым бірнеше 
стратегияларды бірге қолдануы (әсіресе көп салалы компания-
лар) және оларды белгілі бір жүйе бойынша жүзеге асыру мүм-
кін. Бұл жағдайларда құрамдастырылған стратегия ұғымын қол-
данамыз. Кәсіпорынның ерекше стратегияларын іске асыратын 
бірнеше амалдардың өз тәртіптері бар. Олардың ішінен мы-
наларды атап өтуге болады; 

– стратегиялық жоспарлау жалпы бағадарлау мен белгілі 
шектеулермен сипатталады. Оның негізгі параметірлері қатаң 
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сақталу керек, өйткені олардын көмегімен ықтимал өзгерістерді 
бағалауға болады. 

– жоспарлауда сценарийлерді қолдану. Оптимистік тұрғы-
дан келешектегі оқиғаларды ең оңтайлы, ал пессемистік тұр-
ғыдан ең қолайсыз даму барысын анықтау. Мұндай әдістеме 
барлық ықтимал нәтижелерді қамтуды талап етеді. Әдетте жос-
парлау шеңберінің базасы ретінде аталған екі нұсқаның бірігуін 
ғана әзірлейді. Мұнда алдын-ала ескерту жүйесін әзірлеу өте 
манызды. Бірақ, бұл түзету енгізу процесі нақты жағдай мен 
шығындарды талдауды қажет етеді. 

Жоғарыда айтылғандарды назарға ала отырып, стратегияны 
кәсіпорын саясатынан бөліп, басқарудың жеке функциясы ре-
тінде қарастыруы керек деген қорытындыға келеміз. 

Кәсіпорын стратегиясы мен саясаты өзара байланысты бола-
ды. Бір жағынан, стратегия кәсіпорын саясатынын норма мен 
принциптеріне бағынышты болса, екінші жағынан, америкалық 
экономистердің зертеулерінде көрсеткендей, сол принциптер мен 
нормалар стратегиядан келіп шықты. Бұл жерде кәсіпорынның 
стратегия жүзінде анықталған саясаты туралы айтып өткен жөн. 
Стратегия компанияны тиімді басқаруға әсер ететін көптеген 
бәсекеге қабілетті амалдар мен жалпы тәсілдерге бөлінеді. 

Жалпы алғанда кәсіпорын стратегиясы-барлық негізгі функ-
циялар мен бөлімшелерді қамтитын мақсаттарды, тұтынушы-
ларды қанағаттандару және нарықтық позициясын нығайтуға 
кәсіпорынның басқару жоспары. 

Стратегияны таңдау – бүкіл ұйым бойынша жинақталған 
өндірістік шешімдер мен бәсекеге қабілетті амалдарды бір ар-
наға келтіру. Амалдар мен тәсілдердің мұндай бірлігін кәсіп-
орынның ағымдағы стратегиясы білдіреді. Жақсы ойластырған 
стратегия кәсіпорынды келешекке дайындап, оның ұзақ мер-
зімді даму бағытын белгілейді және оның нақты іскерлік пози-
цияға орналасу ниетін анықтайды. 

Кәсіпорынның міндетін (миссиясын) анықтаған басқарушы 
кәсіпорынның атқарар қызмет аясын және тұтынушыларға ұсы-
натын қызмет түрін айқындайды. Басқарушы кәсіпорын қызмет 
аясын тандауды стратегиялық тұрғыдан орындау керек және ол 
кәсіпорынның ұзақ мерзімді даму тұжырымдамасымен үйлесіп, 
қатар жүруі керек. 
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Нарықта мақсаттарды анықтау кәсіпорынға миссиясын жал-
пы тұжырымдаудан істің бөлек жоспарына көшуге мүмкіндік 
береді. Кәсіпорынның алға қойылған мақсаттарын оның қызметі 
мен прогресінің бағытын білдіруге қатысады және мақсаттар 
қысқа немесе ұзақ мерзімді мақсаттары келешекте кәсіпорын 
жағдайын жақсарту үшін не істеу керектігі туралы ойлануды 
талап етеді. 

Әрбір бөлімшенің нақты міндеттері болу керек және ол мін-
деттер ұйымның басты мақсатына бағатталуы қажет. Ұйымның 
жалпы мақсаты нақты міндеттерге бөлініп, әрбір бөлімше мен 
менеджерлерге жүктелсе, жұмыс нәтижесіне деген жалпы мүдде 
пайда болады. 

Кәсіпорынның стратегиясын айқындау үшін оның сыртқы 
және ішкі факторларын зерттеп шығару қажет. Менеджер кәсіп-
орынның жағдайы мен нарық ерекшелігі туралы анық және нақ-
ты мәлеметке ие болғанда ғана дұрыс стратегияны таңдауға 
мүмкіншілік туады. 

Кәсіпорын стратегиясы – ойланып істелген мақсатты іс-
әрекеттерден және күтілмеген оқиғалар мен күшейе түскен 
бәсекелестік күреске жауап қайтару. Кез келген кәсіпорында қай 
деңгейде болсын, келешекке тәуелді болады. Менеджерлер 
кәсіпорын жағдайы мен нарық ерекшелігі туралы анық және 
нақты мәліметке ие болғанда ғана дұрыс стратегияны таңдауға 
мүмкіншідік туады. 

Кәсіпорын стратегиясы-ойланып істелген мақсаты іс-әре-
кеттерден және күтілмеген оқиғалармен күшейе түскен бәсе-
келестік күреске жауап қайтару. Кез-келген кәсіпорында қай 
деңгейде болсын, келешекке тәуелділік болады. Менеджерлер 
барлық стратегиялық әрекеттерді, жаңа техналогиялардың пайда 
болуы, мемлекетік регламинтация, сатып алушылардың ынтасы 
артуы және тағы басқа. Осы сияқты өзгерістерді алдын ала бол-
жап, біле алмауына байланысты стратегияны іске асыру бары-
сында оған өзгертулер мен түзетулер енгізіп отырады. Осыдан 
келіп, ұйымның стратегиясы алдын – ала жоспарланған әрекет-
тер мен күтілмеген оқиғаларға байланысты енгізілген түзетуле-
ден тұрады деп айта аламыз. Ағымдағы стратегия кәсіпорынның 
ішкі және сыртқы ортасында болып жатқан өзгерістерді ескере 
отырып, әзірленеді. 
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Стратегияны қалыптастыру тек жоғары басшылықтың ғана 
міндеті емес. Ірі кәсіпорындарда стратегияны қалыптастыру 
жөнінде шешім қабылдауға жоғарғы буын басшылары мен қа-
тар коммерциялық және өндірістік бөлімшелердің, кәсіпорын 
бөлімшелері ішіндегі атқарушы (өндіріс, маркетинг және өт-
кізу, қаржы, кадрлар және тағы басқалар) басшылары, өнім- 
нің шығарылуына жауапты өндірістік кәсіпорын басшыла- 
ры мен жетекшілері де қатысады. Ал, әр тараптандарылған 
кәсіпорын стратегиясы жеке ұйымда төрт деңгейде қалыпта-
сады. 

Бірінші деңгейде – корпаративтік стратегия әзірленсе, 
Екінші деңгейде – компанияны әртараптандыруға себеп 

болған бизнес бірліктеріннің стратегиялары әзірленеді. 
Үшінші деңгейде – бизнес ішіндегі әрбір атқару қызмет-

терінің стратегиясы (атқару стратегиясы) әзірленеді бұған өн-
дірістік, маркетинг қаржылық және тағы басқа стратегия түр-
лерін жатқызуға болады. 

Төртінші деңгейде – негізгі жұмыс бөлімшелеріне бағыт-
талған оперативті стратегиялар әзірленеді. 

Әрбір кәсіпорын өзінің дамуына қолайлырақ болған стра-
тегияны әзірленуіне байланысты қалыптасқан жағдайды ескере 
отырып, мынадай стратегияларды келтіруге болады. Берілген 
кәсіпорынның жаңа объектілеріне салыстыру стратегиясы, та-
уарларды нарыққа жылжыту стратегиясы персаналды іріктеу 
және дайындау стратегиясы өсу стратегиясы франчайзинг, шы-
ғандарды азайту және әлеуметік стратегиялар. 

Кәсіпорынның стратегиялық миссиясын әзірлеу, мақсаттар-
ды белгілеу мен стратегияны таңдау – кәсіпорынның даму ба-
ғытын таңдау үшін қажетті басты мәселесі. Олар кәсіпорынның 
қай бағытта даму қажеттілігін, қысқа және ұзақ мерзімді стра-
тегиялар мен белгіленген нәтижелерге жетудегі амалдары мен 
тәсілдерін белгілейді. Мұның барлығы өз кезегінде стратегия-
лық жоспардың негізін қалайды. 

Стратегиялық жоспарлау үдерісі басқару шешімдерін қа-
былдауға көмектесетін құрал болып табылады. Онын міндеті-
ұйымға жаңартулар мен өзгерістерді жеткілікті дәрежеде қамта-
масыз ету. Стратегиялық жоспарлау барысында басқарушылық 
қызметтің төрт түрін көрсетуге болады: ресурстарды бөлу, сырт-
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қы ортаға бейімделу, ішкі үйлестіру және ұйымдастырылған 
стратегиялық болжау. 

Ресурстарды бөлу – қор, басқарушылық қабілет пен техна-
логиялық тәжірбие сияқты шектеулі ұйымдық ресурстарды 
бөлуді құрайды. 

Стратегиялық сипаттағы барлық әрекеттерді қамтитын 
сыртқы ортаға бейімделу кәсіпорынның сыртқы орта мен 
қатынасын жақсартады. Кәсіпорын сыртқы қолайлы мүмкіндік-
терге де, қауіп-қатерлерге де икемделіп стратегияның қоршаған 
ортаға жақсы бейімделуін қамтамасыз етуі қажет. 

Талданатын объектіге сыртқы факторлардың әсері үлкен. 
Бұлар сала өнімін тұтынушылар, мемлекет саясаты және ха-
лықтың төлем қабілеті. 

Ішкі үйлесу тиімді біріктіру мен ішкі операциялардың оң 
нәтижесіне жетуін мақсат еттеді, кәсіпорынның күшті және 
әлсіз жақтарын анықтау үшін стратегиялық қызметті үйлес-
тіруді қамтиды. 

Стратегиялық жоспарлау басқару апараты қызметкерлердің 
жұмысына өзіндік талпатарын қояды. Ол талаптарға мынадай 
элементтер кіреді: 

Бірінші элемент – жағдайды үлгілей білу. Ол үшін қажет-
тіліктер мен тұтынушы сұранысының, бәсекелестер өнімінің 
сипаты мен өзінің тұтынушылық қажеттіліктерін қанағатандыра 
білу қабілетінің арақатынас заңдылықтарын анықтау мақсаты 
мен мұқият талдау жүргізу қажет. 

Екінші элемент – өзгерістер қажет екендігін анықтай білу 
қабілеті. Нарық жағдайында қызмет ететін кәсіпорындағы өзге-
ріс қарқыны жоспарлы экономикаға қарағанда әлде қайда күш-
тірек болады және ол сыртқы нарықтық жағдайдың тегеурінді 
болуына байланысты екендігі түсіндеріледі. 

Үшінші элемент – өзгерістер стратегиясын қалыптастыру. 
Оңтайлы стратегияны іздеу – кәсіпорынның қазмет етуінің қо-
лайлы нұсқасын зиялы түрде творчестволық тұрғыдан қарас-
тыру процесі. Оның негізінде жетекшілер мен мамандардың 
жағдайын даму бет алысын көре білу қабілеті жатыр. Страте-
гиялық жоспарды дайындаушылар әр түрлі сенарийлерді әзірлей 
білуі, болжау әдістерін менгеруі. Тұтынушылардың қажеттілік-
терін анықтай білу керек. 
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Төртінші элемент – стритегиялық жоспар әзірлеуде пайда-
ланатын әр-түрлі сенімді әдістерді қолдану тәртібі. 

Бесінші элемент – стратегияны жүзеге асыра білу қабілеті. 
Стратегия ғылыми негізделген жоспар болса да оның, кәсіпорын 
жұмысшыларының практикалық қызметі мен екі жақта байла-
нысы бар. Бір жағынан, жоспар мен бекітілмеген кез келген 
әрекеттің пайдасы болса. Екінші жағынан, практикалық қызмет 
пен байланыспаған ойлау процесі де нәтижесіз болмақ. Сон-
дықтан стратегияны жүзеге асыруға қатысатын кәсіпорын жұ-
мысшылары технологияны меңгергені жөн. 

Кәсіпорын стратегиясын жүзеге асырудың құралы ретінде 
оны дамытудың стратегиялық жоспарды жасау керек. 

Әлемдік тәжірбиеде қалыптасқан стратегиялық жоспарлау-
дың мынадай сатылары бар: объектінің дамуын стратегиялық 
жоспарлау бойынша ұйымдастару; 

мақсатқа жетудің баламалы жолдарын анықтау және оларды 
бағалау; 

менеджер белгілеу және жоспардың жалпы жобасын әзірлеу;  
стратегиялық жоспардың жобасын жүзеге асыру, жоба бо-

йынша әрекетер жоспары мен оның құрамдас бөліктерін ба-
қылау, бағалау және қажет болған жағдайда өзгертулер енгізу. 

Фирма стратегиясы таңдап алынған соң оны жүзеге асыру 
жөніндегі күрделі жұмыс басталады ол үш міндеті атқаруға 
бағыталады. 

Ұйымда өзгерістер жасау таңдалған стратегияларға сәйкес 
қазметтерді атқаруға жағдай жасайды. Өзгерістердің қажеттілігі 
мен дәрежесі ұйымның стратегияны тиімді жүзеге асыруға 
арналған дайындық деңгейіне байланысты. 

Стратегиялық өзгерістер дұрыс жасаған жағдайда жүйелі 
сипатқа ие болады. Бұл орайда кәсіпорын қызметінің барлық 
жақтарын қамтиды. 

Жоғарыда айтылғандарды қортындалайтын болсақ, страте-
гиялық жоспарлау – басқару объектісін әлсіз және күшті жақ-
тарын, мүмкіндіктері мен кедергілерін ескере отырып, оның 
келешекте тұрақты қызмет етуіне бағыталған шығармашылық 
процесс. 

Әр түрлі стратегияны әзірлеу бір-біріне ұқсамайды. Кіші-
гірім кәсіпорын стратегиясы оның жетекшісі ауысша тапсыр-



95 

масы негізінде әзірленсе, ірі кәсіпорындар жыл сайын кәсіпорын 
мен оның бөлімшелерін дамытуды жазбаша, жоспар түрінде 
белгілейді және әкімшіліктің қатысуы, ұсынылып отырған ше-
шімдер бойынша зерттеулер жүргізіледі, оны талқылауға салу 
үшін кездесулер ұйымдастыру арқылы стратегиялық жоспар 
әзірленеді. Стратегияны қалыптастыруды ұйымдастыру кезеңін-
де басшы ұйым жағдайын дамытуды жазбаша, жоспар түрінде 
белгілейді. Стратегияны қалыптастыруды ұйымдастыру кезеңін-
де басшы ұйым жағдайын талдай отырып, оңтайлы стратегияны 
таңдап алады. 

Стратегияны қалыптастыруда оны жүзеге асыру үшін қажеті 
күшке немесе құзіретіліке ие болу өте манызды. Кәсіпорынның бір 
нәрсені жақсы меңгерілуі стратегияны қалыптастыруға негіз бо-
лады, өйткені, ол біріншіден, мүмкіндікті пайдалану біліктілігі мен 
қабілетін білдірсе, екіншіден, бәсекелестік артықшылықты, ал 
үшіншіден, стратегиялық әлеуетті анықтайды. 

Бәсекелестікке қабілеттілікке жетудің ең оңай жолы – ұйым 
өзі бәсеклестерінің әлсіз артықшылықтары жоқтығын анықтап, 
басымдығын нығайту. Яғни, кәсіпорын бәсекелестері сондай 
табыстарға ие болмаса, бәсекеде жауап бере алмаса, біраз шы-
ғынға ұшырайды. 

Кәсіпорын айтарлықтай жеңіске ие болмаған күнде қолда 
бар ресурстарға, нақты тәжірбиеге сүйене отырып, өз стратегия-
сын әзірлеу керек. Қолда бар ресурстар мен біліктілікті қолдан-
байтын стратегияны құру әрқашан тиімсіз болмақ.  

4.3  Бәсекелік күрес стратегиясы 

 Бәсекелестердің стратегиялық тобы: Фирма бәсекелестерге 
қауіп аудармауы да мүмкін. Алайда бәсекелестерді білу олардың 
тауарлары мен жұмыс істеу әдістерін зерттеу, КО-ның бәсеке-
лестік қабілетін көтеру. Бәсекелестік барлық қызмет сферала-
рында болады, бұл КО басты сыртқы факторлары, яғни бәсеке-
лестік КО-ның басты сыртқы факторы. Бәсекелестік барлық 
факторларға қарағанда ең көп зерттелген фактор. Басқа бәсеке-
лестердің қызметіне бақылау жасау, өз КО-ныңның сыртқы 
бейнесін көре алу. Бәсекелестерді талдау олардың стратегиялық 
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алға басу шектерін анықтауға мүмкіндік береді. Бұндай талдау 
жүргізу үшін ауқымды ақпараттарды қолға түсіріп, жалпылама 
жасап және осының негізінде сәйкес қорытындылар жасау қа-
жет. Әрине бәсекелестерді зерттеу жүйесін құру үшін КО тара-
пынан көп қаржыны керек етеді. 

Бәсекелестерді талдау үшін келесідей факторлар маңызды: 
– әлсіз және күшті жақтарын анықтау және олрдан болуы 

мүмкін қауіптер 
– бәсекелестердің болашақ стратегиялары мен шешімдер 
– бәсекелестердің қызметін болжай алу 
– бәсекелестердің фирма артықшылығына әсер ете алуы. 
Бәсекелестерді талдау кезінде басты проблема – барлық 

бәсекелестерді анықтау қиын, өйткені бәсекелестер өте көп 
болуы мүмкін. Бәсекелестердің стратегиялық тобы дегеніміз – 
бірдей сипаттағы фирмалардың белгілі бір салада бәсекелестікке 
түсуі. Бірдей сипаттағы дегеніміз – бірдей бәсекелестік страте-
гиясы, нарықтағы бірдей позициялар, ұқсас тауарлары, ұқсас 
өткізу каналдар, қызмет көрсету және т.б. элементтер. 

Стратегиялық топты құру – бір таптан екінші бір тапты 
бөлетін барьерді анықтау. Бұндай барьерлер: 

– кәсіпорындар көлемі 
– тауарлар дифференциалы 
– мамандандырылған жұмысшы күші 
– ерекше технология 
– потенттердің бар болуы 
Әдетте стратегиялық топтардың талдау фирма аралық кү-

рестің жалпы талдауына қосымша реттеуде жүреді. Бұл тауар-
дың негізінде қандай қорытындылар жасауға болады? 

 1) Әртүрлі топтағы фирмалардан қарағанда бір стратегия-
лық топтың айырмаларының бәсекелестері әлдеқайда күштірек: 
әдетте қатаң бәсекелестік топ ішінде жүреді. 

 2) Әртүрлі стратегиялық топтардың фирмалардың әртүрлі 
бәсекелестік артықшылығы мен потенциялды пайдасы болады. 
Оларға алмастырушы тауар өндіруші тарапынан қауіптер жиі 
болып тұрады. 

 3) Нарықтық жағдайлардың өзгеруі әртүрлі топтарға, соны-
мен қатар фирмаларды басқа стратегиялық топтарға көшуге 
ынталандыруы мүмкін. 
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4) Стратегиялық топтардың көбеюі бәсекелестікті күшейтуі
мүмкін. Өзінің жақын бәсекелестерінің туралы не білуі керек? 

Көлемдік немее фактілік (ақпараттар) 
Сапалық және субъектік 
Көлемдік ақпараттар – бұнда қандай фирмалар бәсекелестер 

болуы мүмкін, олар қандай тауарларды сатады, олардың тұты-
нушылары кімдер, оардың тауарлары нарықта қалай өткізеді. 

Сапалық ақпараттар – КО-ның нарықтағы танымалдығы, 
персонолдарының квалификациясы, тауарларының сапасы, тұ-
тынушылардың КО маркасына үйренгендігі, басқару жүйесі, 
қызмет ету стратегиясы және басқа да жүзеге асырылмайтын 
параметрлері. Бұндай ақпараттар әрқашанда субективті болады. 

Ақпараттардың қайнар көзі: 
– статистикалық ақпараттар
– прейс-бет
– бұқаралық ақпарат құралдар
– каталогтар, проспектік, басқа да жарнамалық материалдар

жылдық есептеме 
– эксперттердің және тұтынушылардың пікірі.

4.4  Бәсекелік басымдылықтың негізгі теориялары 

Бәсеке мен кәсіпорын стратегиясының бірнеше жолдары 
бар: өндірістік, тауарлық, бағалық және т.б. Кез келген страте-
гияның астарында кәсіпорынның бәсекелік ерекшеліктері жату 
керек. Стратегиялық басқаруды бәсекелік ерекшеліктерді бас-
қару деп те айтуға болады. 

Бәсекелестік ерекшелік (БЕ) – бұл сатып алушыларды өзіне 
тарта алу және бәсекелестік күшін арттыруға мүмкіндік беретін 
нарықтағы фирманың орны. БЕ көбіне бизнестің стратегиялық 
бірліктернде жүзеге асырылады және кәсіпорынның іскерлік 
стратегиясын қалыптастырады.  

Іскерлік стратегия (бизнес-стратегия) дегеніміз – белгілі-бір 
тауар нарығындағы бизнес-бірліктің дамыту стратегиясы немесе 
кәсіпорын қызметінің стратегиясы деп түсіндіріледі. БЕ тарихи 
теориясына сүйенсек салыстырмалы ерекшеліктер арқылы қа-
растарылап келген. Салыстырмалы ерекшеліктер фирманың не-
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месе елдің бәсекеле алу қабілетін еңбек, шикізат, капитал ресурс-
тары мен инфрақұрылым және т.б. факторлардың молдығымен 
және оларды пайдалануымен анықталған. Кейін инновация мен 
ғаламданудың дамуына байланысты салыстырмалы ерекшеліктер-
дің орнына бәсекелестік ерекшеліктер келді. Бұл деген: 

– Ерекшеліктер стратегиялы болудан қалды. Себебі, олар ин-
новациялық процесстің (өндіріс технологиялары, басқару әдістері, 
өнімді өткізу және жеткізу тәсілдері өзгерді) әсерінен өзгерді. 

– Бизнестің ғаламдануы компанияларды өздерінң ұлттық 
ерекшеліктері мен халықаралық мүдделерін ескеруге итермеледі 

– Мемлекет, аймақ стратегияның бір бөлігі реьтінде қарас-
тырылатын болды. 

Бұрын салыстырмалы ерекшеліктер кезінде ол тек кәсіпорын 
ісін жүзеге асыратын орын ретінде ғана қарастырылған болатын. 

Бәсекелестікке қойылатын негізгі талап: бәсекелестерден 
шыншыл, көзге көрнекті, мәнді де мағыналы болуы. Бәсекелес-
терден қорғану құралдары болып: 

 1. монополия (біздің елде көбіне комуналды қызмет көр-
сету бойынша) 

 2. патенттеу, ноу-хау, құпиялылық (мысалы напитокты 
дайындаудың өзгеше рецепті) 

 3. байланыс пен шикізат көздеріне қол жеткізу. 
Сондай-ақ; 
4. аз шығындалудан бірінші болу 
5. өнімнің диференциациясы 
6. фокусирование 
7. нарыққа ерте шығу, синергинизм 
Портердің “құндылықтар тізбегі” бойынша кәсіпорынның 

әлсіз және күшті жақтарын анықтау кәсіпорынды жалпылай ал-
ғанда мүмкін емес, өйткені бәсекелестік артықшылық көп жақты 
қызметі нәтижелерінде қалыптасады: жобалау, өндіріс, марке-
тинг, қосымша функцияларды атқару процестерінде. 

“Құндылықтар тізбегі” бойынша кәсіпорын қызметі 2 бөлік-
ке бөлінеді: 

– бастапқы қызмет (материалды-техникалық қамтамасыз 
ету, өндіріс, маркетинг және өткізу) 

– екінші қызмет (технолгияны дамыту, персоналдарды бас-
қару, басқарушылық инфроқұрылым) 
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Әрбір қызмет түрі шығынның төмендеуіне әсер етуі мүмкін, 
өнім мен қызмет көрсетулердің дифференциясының қалыпта-
суына ықпал етеді. Процестің әрбір қадамын зерттей отырып 
КО қай жерде бәсекелестік қабілеті бар, қай жерде әлсіз екенін 
анықтауға болады. 

Бірақ қадамдап жүру әдісінің қауіптілігі “мақсатты ауыс-
тырумен” жеке мәселелермен көп шығындаумен, стратегиялық 
аспектілерді көңілден тыс қалдырумен байланысты. Сондықтан 
төрттердің ескертетіні – КО қызметтері жеке түрлердің сомасы 
ретінде қарастырылмауы қажет. Сондықтанда бәсекелестік ар-
тықшылыққа ие болу үшін “құндылықтар тізбегіне ” жүйе ре-
тінде қарау керек (“құндылықтар тізбегін жиынтығы ретінде 
қарастырмау керек)”. “Құндылықтар тізбегінің” компоненттерін 
орындарын ауыстырып, жетілдіріп, жеке элементтерді алып тас-
тап фирманың бәсекелестік қабілетін көтеруге болады. Екі әдіс 
те (Mc Kinsey, Портер) өндірістік және өнімді өткізу процессте-
рінің жеке бөліктері арасындағы өзара байланысқа негізделеді. 

Жапон фирмаларында қолданатын дәл уақытында жүйесі 
өндіріс қорының жиналуын, өндірістің тоқтап қалуларын бол-
дырмайды. 

Талдау және шешімді қабылдау процесінде басқарушының 
қадамдарының тізбегі: 

1) Басқарушының талдау жүргізудің деңгейін анықтау: Бү-
кіл КО-ын деңгейінде ме әлде бизнестік стратегиялық бірлік-
терінде мен? 

2) маңызды ресурстар мен Ко қызмет сферасының маңызды 
сипаттамаларын анықтау. Бұндау КО-ның күшті жақтарын көр-
сетіп белгілеу қажет. 

3) Сипаттаманы(профильдің) нарық талаптарымен салыс-
тыру. Мысалы,нарық талабы мынадай болса – сатылған өнімге 
сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру, ал КО бұндай қызмет 
түрі жоқ немесе ол сатып алушыларды қанағаттандыратындай 
емес, нашар дамыған. 

4) Ұқсас бәсекелестерге қарап КО-ның күшті және әлсіз 
жақтарын салыстыру, бұл салыстыру КО-ның бәсекелестік ар-
тықшылығын анықтау үшін қажет. 

5) КО күшті жақтарын қолдану және әлсіз жақтарын күш-
тету. Егер күшті жағы – ол өнім сапасы болса, оны жарнамада 
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атап көрсету керек және КО баға саясатында қолдану керек. 
Сондай-ақ КО әлсіз жақтары – сапа сертификатының болмауы, 
болуы мүмкін, сондықтан болашақта КО өндіру ісін сертифи-
кациялауды жоспарлау керек. 

Бәсекелестердің артықшылықтарын қарсы КО қарсы әрекет-
тер қабылдауы қажет. 

Талдау процесінде келессідей қосымша сұрақтарға жауап 
беру пайдалы: 

– КО стратегиясының болашағы бар ма? 
– Стратегия бәсекелестікке қарсы тұра ала ма? 
– КО бәсекелестік қабілетін көтеру үшін қандай шаралар 

қолдану керек? 
Ресей КО-да басқарушының талдау жүргізу қиын проблема. 

Бұл қиындық бірнеше факторлармен байланысты. 
6) КО талдауға жауап беретін қызмет түрінің болмауы (мы-

салы, банктерде ішкі аудит қызметінің болмауы). 
7) Қажетті мәліметтердің болмауы(бұл бухгалтерлік есепке 

қосымша ретінде жүретін басқарушылық есептің дұрыс ұйым-
дастырмауымен байланысты) 

8) Ең бастысы – КО басшылығы тарапынан басқарушының 
талдау қажеттілігі туындаған жоқ. 

Басқарушылық талдау қажет ресурстар шығынын талап 
етеді және нәтижесінде басқарушылық шешім қабылдау қажет. 
Батыста басқарушының талдауды жылына 1-2 рет шеттен кон-
сультанттарды жалдап өткізеді. Бұның артықшылығы консуль-
танттар бұл істі жақсы меңгерген және есеп жүргізуде жоғарғы 
технология қолданады және КО “тар орындарын” стратегиялық 
проблемалармен анықтайды. 

 
Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. М. Портер бойынша бәсекені сараптаудың 4 диагностикалық құрамы 
2. Шабуылдық стратегияның 4 бағыты 
3. Рационализациялау стратегиясы 
4. Квотаны ( шығаратын өнімнің санын) дифференциялау стратегиясы 
5. Нарықты сипаттайтын көрсеткіштер 
6. Сыртқы ортаның ғылыми-техникалық қызығушылығын сипаттайтын 

көрсеткіштер 
7. Сыртқы ортаның қаржылық аспектісін сипаттайтын көрсеткіштер 
8. Кәсіпорынның бәсекелестік жағдайындағы ұзақ мерзімді стратегиясы 
9. Эталондық стратегиялар 
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10. Бәсекелестердің стратегиялық тобы 
11. Бәсекелестерді талдау үшін қандай факторлар маңызды 
12. Бәсекелестерді талдау кезіндегі басты проблема 
13. Бәсекелестік ерекшелік 
14. Іскерлік стратегия (бизнес-стратегия) дегеніміз  
15. Талдау және шешімді қабылдау процесінде басқарушының қадам-

дардың тізбегі 
 
Қолданылған әдебиеттер: 
1. Мейірбеков А.Қ., Әлімбетов Қ.Ә. Кәсіпорын экономикасы. – Алматы: 

«Экономика», 2006. – 146 б. 
2. Тренев Н.Н. Стратегическое управление. – М.: «ПРИОР», 2002. 
3. Тулегенов Б.Т., Адильханова С.А. Планирование деятельности хозяй-

ствующих субъектов. – Алматы, 2001. 
4. Касенов К.Р. Анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие.  

– Алматы: Экономика, 2007. – 368 с. 
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5 
КӘСІПОРЫННЫҢ МАРКЕТИНГТІК СТРАТЕГИЯСЫ 

5.1  Кәсіпорынның маркетингтік стратегия мәні 
     және мазмұны 

Қазіргі нарық кәсіпорынға жаңа талаптарды ұсынады. Оның 
процесінде болып отырған күрделі де жоғары қозғалымдылық 
бизнес-жоспарды дайындауға байсалды көзқарасты талап етеді, 
яғни шығарылатын тауар түрлерін, сату көлемін, ресурстарды, 
қаржыландыру көздерін және т.б. Болашақты болжау ғылыми 
көзқарасты керек етеді. 

Бүгінде тек бір ғана шаруашылық цикл сыртқы ортаға бір-
неше өзгерістерді өндіре алады: коньюктураның ауытқуы, әлеу-
меттік-саяси коллекциясы және т.б. 

Осы шарттарда өндірістің алға қойған мақсаттарын орындау 
үшін өндірістік процесстің және сыртқы ортаның өзгеруіне ба-
рабар шешімдер қабылдау қажет, ол маркетинг жоспарын 
дайындау және кәсіпорында маркетинг қызметін құру жолда-
рымен болуы мүмкін. 

Сауда және қызмет көрсету, баға, жарнамалық стратегия 
облысында кәсіпорынның жоспарланған сату көлеміне жетуге 
және нарықтағы озық орынды иеленуге орындық мүмкіндік бе-
ретін саясатты маркетинг жоспарында міндетті түрде нақтылап 
көрсету керек. Маркетинг жоспарында бизнес-жоспардың бар-
лық сатылары қарастырылуы тиіс, яғни нарықта өнімнің пайда 
болуынан бастап, оның сатылуы және сатылудан кейінгі қызмет 
көрсетілуіне дейін болуы керек. Маркетинг құралдарының ық-
шамды байланысын таңдау тауардың өмірлік циклының ерек-
шеліктерімен елеулі байланыста болады. 

Шығарылатын өнімнің кең ассортименті нарықта кәсіп-
орынның позициясын нығайтады және сату көлемін кеңейтеді. 
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Тауарды нарыққа ендірудің бірінші сатысында алдымен, ең 
өтімді тұтынушының жоғары сұранысы мен пайдаланылатын 
базалық үлгілерді шығарады. Өсу сатысында шығарылатын 
бұйымдардың ассортиментін және параметірлік қатарын кеңей-
тіп, жетілу сатысында нарыққа параметрлік қатардан бұйым-
дардың толық жиынтығын енгізеді. 

Төмендеу сатысында нарыққа тек бір-екі аса өтімді үлгі-
лерді қалдырып, өндірістен алып тасталған бұйымдарға қосалқы 
бөлшектерді дайындауды қамтамасыз етеді. 

Маңызды классификациялық белгілері болып нарық на- 
рық сұранысы нарықтағы негізгі бәсекелесуші тауарынан осы 
кәсіпорын тауарының үлесі, тауар өндірісіндегі инвестиция 
көлемі, пайда көлемі және т.б. табылады. Тауар ассортиментін-
дегі нарық позициясы өмірлік циклдың келесі сатыларынан 
тұрады: 

1. «Қиын сәби» – едәуір инвестицияландыруды қажет ететін 
нарыққа енді шыққан тауар, мұнда сатылу көлемі өседі, бірақ 
кәсіпорынға мәнді пайда әкелмейді. (нарыққа шығу сатысы) 

2. «Жұлдыздар»-сұраныстың тез кеңейтілген шартында са-
тылатын тауарлар, бірақ алынған табыс алғашқы салынған 
инвестицияны жартылай немесе толық өтейді.(өсу сатысы) 

3. «Сауын сиыр»-белсенді түрде нарыққа сатылатын және 
кәсіпорынға елеулі пайда әкелетін тауарлар. Бұл тауарлар өн-
дірісінің әдісі істеліп өтелгендіктен, өндіріс шығыны және та-
уарлардың өтімі минималды болғандықтан, олар едәуір инвес-
тицияны қажет етпейді, сондықтан берілген тауарлар сатудан 
түскен түсім басқа тауарлық топтарды қаржыландыруға кетеді 
(жетілу сатысы) 

4. «Жолы болмаушылар» – енді жоғары сұраныспен қолда-
нылмайтын және нарықтан біртіндеп шығаруға жататын кәсіп-
орынның потенциалды аса әлсіз тауарлары. 

Көптеген тауарлар үшін өмірлік цикл маусымдық, сән ба-
ғытының өзгеруі, қызығушылық ауысуы және т.б. себептерге 
байланысты стандарттар едәуір айырмашылықта болуы мүмкін. 

Стратегиялық шаруашылық бөлімшелері (СШБ)-ассорти-
менттік топ үшін жауап беретін жеке бөлім немесе бөлімше, не-
месе нақты нарықта шоғырланған кәсіпорын шеңберіндегі қан-
дай да бір тауарлық бөлім болып табылады. СШБ-біріңғай физи-
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калық сипаттамада бірдей пайдалануға алынатын барлық тауар-
ларды енгізеді. 

Сонымен нарықтық, позиция (4-сұлба) стратегияны жоспар-
лаудың төрт жағдайын қарастырады: нарыққа кіру, нарықтың 
дамуы, тауардың дайындалуы, диверсификация. Стратегияны 
таңдау нарықтың толықтығының дәрежесіне және кәсіпорын-
ның үнемі өндірісті жаңалау мүмкіншілігіне байланысты. Екі 
немесе оданда көп стратегияның үйлесуі мүмкін. 

  
Стратегиялық 
шаруашылық 
бөлімшенің 
белгіленуі 

Маркетингтік 
стратегия: нарықта 
қолдау көрсету үшін 
маркетингтік күш 
салудың 
интенсификациясы 
  

Стратегиялық 
шаруашылық 
бөлімшенің 
белгіленуі 

Маркетингтік 

«Жұлдыз» «Қиын сәби» 
Стратегиялық 
шаруашылық 
бөлімшенің 
белгіленуі 

Маркетингтік 
стратегия: өсуші 
стратегиялық 
шаруашылық 
бөлімшелерге 
көмектесу үшін 
және-болып жатқан 
жағдайды қолдау 
үшін пайданы 
пайдалану 

Стратегиялық 
шаруашылық 
өлімшенің 
белгіленуі 

Маркетингтік 
стратегия: 
маркетингтік 
күш салуды 
немесе сатуды 
кеміту 

«Сауын сиыр» «Жолы болмаушылар» 

  
4-сұлба. Нарықтық позиция. («Бостон консалтинг тобының» матрицасы) 

 
Маркетинг жоспары ұзақтылығы, масштабы және дайын-

далу әдісі бойынша классификациялануы мүмкін.  
Кәсіпорын жоспарлар бірлігіне ұзақтылығы бойынша, әрә 

масштабы бойынша сүйене алады. Маркетинг жоспары дайын-
далу әдісі бойынша (жоғарыдан төмен немесе төменнен жоғары) 
оның жалпы мақсаты және стратегиясы негізінде таңдалады. 
Бірінші жағдайда жоспарлы қызмет орталықтандырып бақыла-
нады және басқарылынады. Бұл біркелкі маркетингтік қызмет-
тің бағыттарын қамтамасыз етеді және альтернативтерді, сырт-
қы факторларды қолдануға мүмкіндік береді. Екінші жағдайда 
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маркетингтің мақсаты, болжамы, мерзімі және стратегиясы мар-
кетингтік қызметкерлердің, сатушылардың, таратушылардың 
оперативті ақпараттарынегізінде орнатылады. Біріақ өнімнің 
интегралданған жоспарын дайындауда бір проблеманың әр-
түрлі шешілуіне байланысты екінші жағдайда қиындықтар тууы 
мүмкін. Сонда да, осы әдістің жетістігі маркетинг жоспарын 
дайындау процесіне қатысқан мамандар оның іске асырылуына 
жауап беруінде, яғни мұндай жоспарлар аса нақты болып са-
налады. 

Маркетингтік жоспарлар келесі кезеңдерде дайындалады: 
– Кәсіпорынның міндетін анықтау; 
– Маркетинг қызметін құру; 
– Маркетинг стратегиясын ситуациялық талдау; 
– Кісіпорынның тауар айналымын немесе шығындар жос-

парын анықтау; 
– Тактиканы іске асыру және нәтижелерге бақылау жүргізу. 
Бірінші кезеңде кәсіпорынның бизнестің белгілі типіне және 

нарықтағы орнына қатыстығын анықтайды. Қазақстан экономи-
каның қазіргі таңдағы даму кезеңінде қызмет ететін кәсіпорын-
ның негізгі міндеті – бұл өмір сүру стратегиясын дайындау, яғни 
өндірістің нарыққа деген стратегиялық бейімделуі және шаруа-
шылықтың алғашқы тәсілдерден бас тартуы, сонымен қатар тұ-
рақтылық стратегиясы, яғни орын алған бизнес-бағытына үйле-
су және оны қолдау, соңында өсім стратегиясын ұзақ перспек-
тиваға дайындау, яғни жаңа нарықтарға ену мен оларды басып 
алу. 

Нарықтағы тауар жағдайын анықтау өндіріс ұсынымдары-
ның тұтынушылар ықыласымен қабылдануының ара қатынасын 
белгілеу. Тұтынушылар қабылдауы – бұл кәсіпорын өнімі және 
бәсекелесі жайында түсінігі немесе ойлары, тұтынушылардың 
ықыласы, олардың өнімдерде көргісі келетін қиялы параметр-
лерге жатады. Кәсіпорын өнімнің жағдайы бір ассортименттік 
топ шеңерінде кәсіпорынның әр-түрлі саудалық маркаларына 
және осы маркалардың бір-бірінің қатысына тұтынушылардың 
қалай қарайтындығын көрсетеді. Кәсіпорын, сонымен қатар, 
оның өніміне көзқарастың қатысы сыртқы ортаның өзгеруіне 
байланысты болғандықтан, оған зер салу, яғни бәсекелесушілер-
дің жаңа өнім шығаруы, тұтынушылар талғамының өзгеруі, 
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жаңа технологиялар, аппай ақпарат құралдарындағы негативті 
ақпараттар және ресурстардың бар болуы. 

Белгіленген міндеттерге сәйкес маркетингтік қызмет құ-
рылады немесе кәсіпорында құрылған болса, онда ол өзгер-
тіледі. Маркетинг қызметі – бұл белгілі бір тапсырмаларды 
орындауға жауапкершілікті және тәуелділікті бекітетін марке-
тингтік функцияларды басқаратын құрылым. Егер жауапкер-
шілік жабдықтау сферасы бойынша бөлістірілсе, онда құрылым 
функционалды болуы мүмкін. 

Ситуациялық талдауға кіретіндер: 
– Тұтынушыны зерттеу; 
– Тұтынушының нарықтағы әрекетінің мәнін зерттеу; 
– Кәсіпорынның жеке нарығын талдау; 
– өнімнің зерттелуі; 
– өнім өтімінің түрлерін және каналдарын талдау; 
– бәсекелестерді зерттеу, бәсекенің түрлері мен деңгейін 

анықтау; 
– нарықтағы тауар қозғалысының тиімдірек әдісін айқын-

дау; 
– кәсіпорын өзінің салыстырмалыжетістіктерін тауар айна-

лымын арттыру үшін (потенциалды бәскелестермен салыстран-
да) нарықтағы орнын зерттеу. 

 Тұтынушыны және оның нарықтағы әрекетінің мәнін 
зерттеу. 

 Бұл талдаудың шеңберінде осы нарықтағы нақты кәсіп-
орынның тұтынушылық талғамының құрылымы анықталады, 
яғни адамдардың әдеттері және талғамы, осы немесе басқа өнім 
түрлеріне көзқарастары, кәсіпорын өнімін тұтынатын адамдар-
дың анықталуы, лоар бұрын қандай зат сатып алды, ал қазіргі 
кезде не сатып алады, қайда, қандай жағдайларда және қанша 
көлемде бұйымдар сатып алады, және қай уақыттарда сатып алу 
көбірек жүретіндігі айқындалады. Тұтынушыны осылай зерт-
теудің мақсаты – маркетинг жоспарының таңдалынған страте-
гиясының дұрыстығын бағалау немесе осы стратегияны таңдау 
болып табылады. 

Таңдалған жиынтықтар шеңберінде тұтынушыны зерттеу 
жүргізіледі. Сұраныс – нарықта ақпарат алудың ауыстырылмай-
тын тәсілі. Сұраныстар келесі түрлерге бөлінеді. Сыртқы ан-
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кеталы және бетпе-бет, эксперттерден немесе маркетолог-ма-
мандардан сұраныс. 

Анкеталы сұрау – зерттеушінің анкета тарату кезінде бақы-
лауын жоғалтатын сұрау түрі. Сондықтан бірінші кезектегі 
ақпараттарды жинақтау барысында тұтынушыларға анкета кө-
мегімен ұсынылатын сұрақтардың құрылуы құрылуы мен рет-
телуі аса маңызды рөль атқарады. Осыған орай анкетаны ұсы-
нудан бұрын сұрақтарды алдын-ала сынақтан өткізу қажет. 

Анкета негізінде бірнеше бөлімдерден тұрады, олар өзінің 
жиынтығымен зерттеліп отырған проблеманы шешуге қажетті 
ақпаратты алуға мүмкіндік беретін сұрақтаржүйесін құрайды. 
Бірінші орында әрқашан кіріспе бөлімі тұрады. Онда сұрауды 
кім жүргізетіні, қандай мақсатта атқарылатыны, анкетаны тол-
тыру тәртібі беріліп, толтырылған анкетаның қайтарылу тәсілі 
көрсетіледі. Екінші бетте респонденттердің әлеуметтік-демогра-
фиялық сипаттамасын айқындайтын сұрақтары бар құжат тұра-
ды. Көбінесе құжат анкета соңында беріледі. Оның құрамына 
келесі мазмұнды айқындайтын сұрақтар кіреді: жынысы, жасы, 
білім деңгейі, профессиясы, жан-ұя жағдайы. Үшінші орында 
негізгі сұрақтар орын алады. Сұрақтардың құралуы қарапайым, 
оларға жауап айтарлықтай жеңіл болуы тиіс.Анкетаның маз-
мұны сұрақтардың сапасы және саны бойынша өндіруші кәсіп-
орынға маркетинг қажетіне, өндірісті жоспарлауға және дамы-
туға толық ақпарат беруі тиіс.Түріне қарай сұрақтар жабық, 
ашық және жартылай жабық болып бөлінеді. 

Жабық сұрақтарда респондентке жауаптардың варианттары 
және бір немесе бірнеше жауаптардың таңдалуы ұсынылады. 
Жабық сұрақтар «ия-жоқ», альтернативті және «сұрақтар мәзірі» 
болып бөлінеді. Альтернативті сұрақтар-респондентке ұсыныла-
тын теңестірілген сұрақтар мазмұнының тек біреуінің таңдалуы. 
Мысалы: «Сіз бұйымды қаншалықты жиі сатып аласыз?» 

  
Жылына бір рет 1 
Айына бір рет 2 
Аптасына бір рет және жиі 3 
  
«Сұрақтар мәзірі» – респондентке бірнешеуін таңдауға 

құқысы бар жауаптар құрамы ұсынылады. Мысалы: «Жауаптың 



108 
 

қай варианты бұйымдарды сатып алудың орнын артығырақ 
суреттейтінін көрсетіңіз» 

  
 Әмбебаб дүкені 
 Мамандырылған дүкен 
 Сыйлыққа алынған бұйым 
 
Панельді сұхбат – белгілі уақыт интервалында қайталанып 

отыратын сұрақтар бойынша көп түрдегі сұхбаттасу, яғни мұн-
дай сұхбаттасудың мақсаты зерттеліп отырған проблема бойын-
ша қарастырылатын тұлғалардың ойларының өзгеруін зерттеу 
болып табылады. 

Клиникалық сұхбаттың мақсаты- сұранушылардың талғамы 
жайында толық және дұрыс ақпараттарды алу. Бағытталынған 
сұхбат мақсаты – нақты проблема, процесс жайында ақпарат 
алу. 

Алынатын ақпараттың дұрыстығы және сенімділігі сұхбат 
алушының жеке қасиеттеріне, яғни оның сыртқы түрі, жынысы, 
жасына байланысты болатындығын атап кету керек. 

Сұхбатты жетілдіру негізгі жолдары жабық сұрақтарды мак-
сималды қолдану, нақты сұрақтарды пайдалану, респондент 
және сұхбат алушы арасындағы байланыстың жақсаруы, сұхбат 
унификациясы болып табылады. 

Сұраудың ерекше түрі эксперттік сұрау ьолып табылады. 
Немесе оны көбінше эксперттік бағалау әдісі деп атайды. 

Осы әдіске зерттеушілер жиірек көңіл бөледі. Біріншіден зерт-
теудің бастапқы кезеңінде және, екіншіден алынған ақпаратты 
бақылау және тексеру әдісі ретінде соңғы кезеңінде. Экспертті 
сұраудың негізгі кезеңдері: эксперттерді жинау, зерттеу нәти-
желерін іріктеу. Эксперттерді жинаудың кең тараған әдістері: 
деректі (әлеуметті-демографиялық мәліметтерді оқып тану негі-
зінде) тест жүргізу, өзін-өзі бағалау, эксперттерді басқа адамдар-
мен аттестациялау. Бірінші кезеңде экономикалық көрсеткіш-
тердің зерттелуінде, рангтік-корреляция әдісінің көмегімен бар 
мәліметтерді қарастырған дұрыс болады. 

Сұрастырылғандардың көзқарастары, олардың жауаптарын 
жинау арқылы жүргізіледі. Әрбір маманға қарастырылып отыр-
ған көрсеткішке, оның мөлшеріне әсер ете алатын факторлар-
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дың саны көрсетілген анкетаны толтыру ұсынады. Факторлар-
ды, олардың ықылас ету дәрежесінің өзгеруіне қарай орналасты-
ру қажет. Сұрастырылып отырған көзқарас бойынша қарасты-
рылып отырған көрсеткішке ең көп ықпал ететін факторға бір 
ранг беріледі және сол сияқты. 

Негізінде сұрастырылып отырғандар кейбір факторлардың 
ықпалын ажырата алмайды. Бұл кезде факторларға бір рангтік 
нөмер беріледі. Анкеталық жауаптардың мәліметтерінің негізін-
де матрица деп аталатын анкеталардың жинағы құрастырылады. 
Жинақ анкетаны толтьырғаннан кейін тексеру жүргізу керек. Ол 
үшін барлық бағаналар бойынша бақылау сомалары тексеріледі. 

Олар өз ара және бақылау сомасына тең болуы керек. 
  

 

 
  
 Мамандардың көзқарастары толық сәйкес келген кезде кон-

кордация коэффициенті бірге тең, ал сәйкес келмесе ол нөльге 
тең болады. Осылайша конкордация коэффициенті О>W<1 ара-
лығында жатыр. Конкордация коэффициентінің мағынасын ба-
ғалау үшін Пирсон (х2) немесе (z) критерияларын қолданады. 
Анкеталық сұрақты өңдеу топтастырудың, диаграмманың, граф-
тирдің, гистрограммалардың, экономико-математикалық әдіс-
тердің көмегімен жүргізіледі. 

Тұтынушылар сұранысын зерттеудің дәстүрлі әдістерімен 
қатар, тәжірибелік әдісі де бар. Бұл әдісте өнім өткізуді арттыру-
дың проблемаларын шешу қарастырылады. Келешекте, осы ше-
шімдер көздеген табыстарды әкелетіндігін анықтау үшін, оның 
нәтижелері тіркеліп, талданады. Талдау барысында тәжірибелік 
әдісте өлшенетін фактордан басқа тұтынушы сұранысының ди-
намикасына әсер ететін барлық факторларды шығарып тастау 
қажет. Тәжірибелік әдісті өткізу орындарында немесе аумақта-
рында бірін бақылау, ал басқаларында тәжірибе жүргізіп, олар-
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дың нәтижелерін салыстыру өткізімге немесе жаңа жарнаманың 
тауар айналымының деңгейіне және т.б. әсері белгіленеді, яғни 
өнім өткізім өзгерту үшін айқындалған өзгеріс таңдалған фак-
тордың мәнділігін бағалауға мүмкіндік бередіү 

Тарихи әдіс – маркетингтегі ситуациялық келісімнің бір 
түрі, өткен ситуацияларда орын алған мәліметтер бойынша тал-
дау және салыстыру. Ағымдағы жағдайдың мәліметтері мен 
фактілерін өткен тарихи аналогтармен салыстыру зерттеушілер-
ге болашақта тұтынушылар көңіл бөлуінің жүйесінде өзгеру 
мүмкіндіктерінің моделін құруға мүмкіндік береді. Бұл әдіс 
жаппай немесе ірі сериалы өнімдері шығаратын тұрақтылығы-
мен ерекшеленетін кәсіпорындарғаыңғайлы екендігін ескерген 
қажет.  

 Бақылау әдісі де ситуациялық икемнің бір түрі. Өйткені ол, 
белгілі ситуацияда нарықта тұтынушылардың жауапты реакция-
сын және қимылын, мінез құлқын айқындауды, ұсынады. Атал-
ған әдіс шеңберінде мысалы, осы аумақтағы автомобильдер қоз-
ғалысы (белгілі сағаттарда оның тығыздылығы және интенсив-
тілігі анықталады), әмбебабтағы тұтынушылар ағымын, адамд-
ардың ветринаға реакциясы зерттеледі. Бірақ, осы әдіс шеңбе-
рінде тұтынушылардың жүріс-тұрысының мазмұны, олардың 
талғамы нарықтағы адамдардыңмінез құлқына әсерін психоло-
гиялық, әлеуметтік, экономикалық, факторлар есепке алынбайды. 

Бақылау әдісі (телекамера, компьтер қолдануымен) белгілі 
уақытта тұтынушылардың толуын және азаюын механикалық 
түрде тіркейді. Осы жайларды зерттеу кәсіпорын өнімін өткізуді 
ұйымдастыру жұмысында, оның айналымын арттыруда маңыз-
ды орын алуы мүмкін. Бірақ, бақылау әдісімен тұтынушылар 
сұранысының динамикасын болжау мүмкін емес. 

Нарықта тұтынушылардың жүріс тұрысының мазмұнын 
зерттеуде осы жерде жауаптық табылуы қажет басты сұрақ 
неге? Деген. Неге, тұтынушылар осы бұйымды алуға ұмтылады, 
неге олар тауардың бір түрінен келесі түрін алуға көшті, неге 
тауардың бір маркасын басқа түріне ауыстырады, яғни осы 
талдау шеңберінде тек олардың талғамы зерттеледі, сонымен 
қатар олардың себептері де белгіленеді, ал ол келешектегі зерт-
телетін тұтынушылар тобының жүріс тұрыстарының ерекшелік-
терін болжауға мүмкіндік береді. 
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 Нарықта тұтынушылардың мазмұнын зерттеудің құралы 
ретінде арнайы дайындалған тесттер, анкеталар, сұхбаттар қол-
дануы мүмкін. 

5.2  Нарықты талдау 

Бұл талдауда нарықтың бұйымдарының әр түріне және қыз-
метіне немесе біртекті өнімнің тобына, сонымен бірге тұтыну-
шы сұранысының сипаты (мерзімдінемесе циклді ауысымдар, 
жаңалықтар шығудың интенсивтілігі, және тағы басқа) аймақтар 
бойынша сұраныс көлеміне, потенциалды сиымдылығы анықта-
лады. Кәсіпорынның өндірістік және технологиялық мүмкіндік-
терін талдау, нарықты зерттеуінен, оның сигментациясынан бас-
талады. Нарық сигменті әртүрлі анықталуымүмкін, бірақ бұл на-
рықтың ерекше бөлінген бөлігі жалпы белгілі белгілері бар тұ-
тынушылар, өнімдер немесе кәсіпорындар. Сегментация обьек-
тілері тұтынушылар,өнімдер, бұйымдар, қызметтер немесе 
кәсіпорындардың өздері (фирмалар) болып табылады. Тұтыну-
шылар географиялық және демографиялық белгілер бойынша, 
табыстар деңгейімен тарихи тағдыр бойынша өнімдер- қолдану 
сипатына қарай және қолдану облысы бойынша кәсіпорын сала-
лық немесе шаруашылық профиль бойынша, өнім өткізу форма-
ларының сипаты мен жарнама түрі бойынша классификацияла-
нуы мүмкін обьектілердің және топтастыру себептерінің қайсы-
сы өнімді өткізу үшін бүгінгі немесе ертеңгі кезге кәсіпорынға 
өте қажетті болады.  

Бәсеке күресінде кәсіпорынның табысы нарық сегментінің 
дұрыс талданғанына байланысты. 

Шет әдебиеттерінде нарық сегментінің бірнеше таңдау кри-
терийлері берілген: 

– сегменттің параметрлік мөлшері;
– өндірістерге қол жетерлік сегменттері;
– сегменттің маңыздылығы;
– табыстылық;
– басты нарықтағы бәсекелестермен сегменттің сиымды-

лығы; 
– таңдалған нарық сегментінде жұмыстың тиімділігі;
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– таңдалған сегментте бәсекеден қорғау. 
Келешекте таңдалған нарық сегментінде кім бәсекелес бо-

луды мүмкін оның әлсіз және күшті жақтары қандай бәсеке кү-
ресінде оған жеке салыстырмалы жетістіктерінің қандай, күшті 
жақтарын дамыту және жетіспеушіліктерін жою үшін негізгі 
күш пен ресурстарды қандай шаруашылық қызметінің бағытын-
да шоғырландыруды анықтау керек. Сегментацияны ескере оты-
рып кісіпорын нарығының сыйымдылығы анықталуы мүмкін. 
Сұраным зерттеуі немесе кез келген тауар нарықта, берілген та-
уар сыйымдылығы ен белгілеріне байланысты. Нарықтың сы-
йымдылығы өлшемінің күші тұтынушылар мөлшері арқылы мы-
на формулалармен есептеледі: 

Нарық сыйымдылығы = ұлттық өндірістің мөлшері + им-
порт мөлшері – экспорт мөлшері. 

Тұтынушыларға арналған арық тауарларының сыйымдылы-
ғын анықтағанда сұранымның тауарлар категориясына деген 
факторларды талдау қажет. Сұраным факторларынан басқа бе-
рілген тауарлардың нарықта тұтастық көрсеткішін ескеру қажет. 

Нарықтың толықтығы экономикалық коньюнктураға байла-
нысты. Сонымен, кәсіпорынға нарықтағы тауар сыйымдылығы 
нарықтың бөлігін сипаттаумен байланысты, (фирмаға) жататын, 
берілген нақты нарыққа тауар жеткізетін нарық бөлігінің жоға-
рылауы салада жоғары позицияға жетудегі негізгі фактор болып 
табылады. Нарықтың жоғарғы бөлігі жоғары өндіріс мөлшеріне 
жетуге мүмкіндік береді, ол өз кезегінде өндірістің іскерлік ак-
тивтігін ұлғайтады, сонымен қатар акция ұстаушыларға диви-
денттер төлемі мен табысты кеңейтеді. 

Маркетингтік іс-шараларды жүргізуге шығындар нарық бө-
лігінен төмен немесе осындай іс-шараларды өткізудегі табыс-
тарға тең болуы қажет. Өндіріс жұмысының (фирманың ) әр 
әтапында өзінің стратегиясын іріктеу мақсатында нарық меха-
низмінің барлық элементтерінің дамуын қадағалап сұраным мен 
ұсынымның жылжыуы нарықтың тауарларының бағасының 
өзгерісімен нарықта бәсекенің дамуын қадағалау керек. Өйткені 
бұлар кәсіпорын шығындарының деңгейіне капитал салымы мен 
қорқайтарымына, өндіріс көлемі мен өнімнің өткізілуіне әсер 
етеді. 
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5.3  Кәсіпорындағы өнімді зерттеу 

Өнімді зерттеу бойынша берілген талдаудың мақсаты ретін-
де нарықта тұтынушылардың жаңа бұйымдарын қажеттілігін 
анықтауға мүмкіндік болып саналады. Өнімді зерттегенде мына-
ларды анықтау қажет: тұтынушыға не қажет, ол бұйымның қан-
дай параметрлерін (дизайн, техникалық деңгейін, сенімділік, 
қызмет ету мерзімі, жөндеу және қолданғанда жайлылығы және 
с.с.) өте жоғары бағалайды, жарнамалық компанияға кіруде қан-
дай параметрлерге көңіл аудару керек, кімге жарнаманы бағыт-
тау керек. 

Өнімнің зерттелуі көптеген іс-шараларды қамтиды және 
маркетингтің басқа элементтерімен өзара тығыз байланысты. 
Өндіріс басқарушылары «кері байланысқа» ие болып отырып, 
жаңа бұйымдарға тұтынушылардың көзқарасын біле отырып не-
месе жәй талғамдардың деңгейінің өзгерісі мен тұтынушылар-
дың бейімделуін біле келе, оның нарықта қозғалу әдісіндей 
өнімді өндіруге өзгерістер енгізу керек. Кейбір жағдайларда 
бәсекелестердің мысалдарына сүйенуге тура келеді, яғни тұты-
нушыларға ұнаған бұйымдарды қосымша сапалы етіп жабдық-
тау өнімнің дизайнын, сыртқы қорабын өзгерту және т.б. Бұған 
тек өнім мөлшері ұлғайса ғана баруға болады. Басқа жағдай-
ларда бұл кәсіпорынның өніміне сатып алушылардың назарын 
аудару үшін қосымша мүмкіншіліктерді табу қажет және 
тұтынушы басқа бұйымдардың ішінен бірден осы бұйымды 
оңдайтындай етіп үйрену керек. 

Өнімнің зерттелуі жоспарлауда және өтім қызметінде қолда-
нылады. Тұтынушы өнімді іздеуде әдетке айналдырған және 
оның модификациясы мен жақсаруын ескере отырып жоғары 
ықтималдылықпен сатып алатын бөлу каналдары (сауда дел-
далдары, дүкендер) бойынша өнімді өткізудуң маңызы зор. 

5.4   Өндірістегі тауар айналымын талдау мөлшері 

Бұл кезеңнің жағдайлық талдауы, біріншіден өтімнің дина-
микасын, шығындар мен өндірістегі табыс үшін жасалады. Бір 
қатар жылдағы статистикалық мәліметтерді зерттеу негізінде 
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өнімді өткізу варианттарының едәуір тиімділігі анықталады. 
Демек, кәсіпорын басшылығы тауар айналымын ұлғайтудың 
едәуір үнемді жолдарын және тәсілдерін анықтауға мүмкіндік 
алады. Ситуациялық талдаудың бұл кезеңінде өткізу бөлімше-
лерінің есептері және сауда делдалдарынан алынған ақпараттар 
зерттеледі. 

Бәсекелестерді анықтау, бәсекенің формасы мен деңгейін 
белгілеу. 

Мұнда, біріншіден, нарықтағы басты бәсеке өндірістер бел-
гіленеді, олардың күшті және нашар жақтарыбайқалады. Бұл 
әсіресе кәсіпорындар нарыққа жаңа бұйымдармен шыққанда 
және жаңа нарыққа бейімделгісі келгенде керек. Мұндай жағ-
дайда бәсекелестердің өнімі мен өзінің салыстырмалы жетістік-
терін талдап қана қою жеткіліксіз. Бәсекелестердің басқада ас-
пектілерін талдау қажет; яғни 

1. бәсеке өндірістердің қаржылы жағдайы;
2. нақты нарықта өндірістердің мақсаты;
3. қызметтің өндіріс ерекшеліктері және басқаруды ұйымдас-

тыру; 
4. өзінің өнімі мен бәсекелестерінің өнімінің бағаларының

ұқсастығы; 
жарнамалық қызметтің стратегиясының ерекшелігі, (ол, не-

месе белгіленеді), өндірістік шаруашылық қызметінің стратегиясы 
(келешекте олар қандай қызмет сферасына бейімделгісі келеді, 
тұтынушыларға тұрақты клиенттерге т. с. с. немесе қандай қыз-
меттер ұсынады). Жарнама кәсіпорындағы өнімді өткізу көлемін 
жоғарылататын құрал болып табылады. Бәсекелестердің жарна-
малық зерттеулері өндірістің басшыларына жарнамалық компа-
нияның күшті жақтарын белгілеуде мүмкіндік береді, тұтынушыға 
жаңа әсер ету құралы, өндіріс өніміне оның қызығушылығы. 

Демек, өнімді өткізуді ұлғайту тек үш процент сатып алу-
шылар сырт бейнесіне назар аударады, ал мұны ескеру қажет. 
Француздық зерттеушілердің мәліметтері бойынша тұтынушы-
лардың 35 проценті қораптағы жазуды оқып, тауарды дүкеннен 
сатып алады, ал 87 проценті әйгілі атына немесе саудалық мар-
касына қарап алады. Бірақ ешбір жарнама компаниясы сәтсіз-
діктен сақтандырылмағандығын ескеру қажет, жарнамаға шы-
ғындар дамыған елдердің кейбір салаларында бұл бұйым баға-
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сын 50% -тен жоғарысын құрайды, яғни жарнамаға деген шы-
ғындар бұл қауіпті инвестициялар болып табылады. Сол үшін 
жарнамалық зерттеулер жүргізу қажет. Бұл зерттеуге кіретін: 

– алдын-ала байқаулар (жарнамаға апробациялық құралдар);
– ағымды құралдар байқауы мен жарнамалық әдістер;
– тиімді жарнамалық зерттеулер (әсер ету ұзақтылығының

бағасы, тұтынушылар алдында өндіріс беделі). 
Тауарлардың нарықтағы ең тиімді жылжу әдістерін анықтау. 
Тауарлардың нарықта жылжуы кәсіпорынның тұрмыстық 

қызметінің әртүрлі жақсару жақтарын қамтиды, атап айтсақ: 
– кәсіпорынның бұйымдарының және жарнама құралдары-

ның жергілікті жағдайда бейімделуі; 
– өз кәсіпорындағы өнімді өткізуді ұлғайту мақсатымен

сауда делдалдарына әсер ету тәсілдері оларға жоғары сападағы 
өнімді жеткізу, өндірістің өзі жайлы делдалдарға жақсы әсерді 
қалыптастыру, бәсекелестер алдында кәсіпорындағы өнімнің 
беделі мен ортақшылығын көрсету, делдалдық көтерме фирма-
ларының қоймаларында бұйымдардың қорын сақтау, ол өз 
кезегінде кез келген тез өсетін сұранысты жобалауы керек (ын-
таландыру жүйесі), ірі партия бұйымын сатып алатын бөлшек 
саудагерлерін қызықтыратын ынталандыру жүйесі және оларды 
каталогтардағы жарнама материалдарымен өнімнің көшірмесіне 
дейінгі жарнамалық проспектімен қамтуы; 

– тұтынушыларға сый тарту тәсілі.

5.5   Нарықтық “қуысын” оқып үйрену 

Қазіргі уақытта тұтынушылардың сұранысын жекелеу, 
кісіпорынның нәтижелері интенсивті ҒТП енгізу нарық қуысы-
ның сұрақтарын оқып үйрену мен анықтау өндіріс үшін ерекше 
актуалды болып отыр. 

Нарық “қуысы” – бұл жәй ғана кәсіпорынның жұмыс іс-
теуіне ыңғайлы нарықтың сегменті немесе сегменттің бөлшегі 
емес, бұл біріншіден, салыстырмалы түрде жаңа, инновациялық 
бизнестің түрі немесе өндірістік қызмет, ал екіншіден, бұл кө-
лемі жағынан мамандандырылған шаруашыл қызмет орталығы. 

“Нарық қуысы” екі немесе оданда көп нарық сегментінің то-
ғысқан жерінде болады. Есте сақтайтын жағдай, делдалдық 
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қызмет – бұл тонау, алыпсатарлық, керек емес шығындар емес, 
айналым өрісінде жағадан құрылған тұтынушылардың тауарла-
рының жылжу құралдары. “Нарық қуысын” оқып үйрену және 
анықтау кәсіпорынның байлығының өсуіне ғана емес, сонымен 
қатар елдің ұлттық байлығының өсуіне ықпал етеді, жұмыс-
шының еңбегін өнімді, қоғамға пайдалы етуге айналдырады. 

Осыдан келіп, маркетингтік зерттеулер мен жағдайларға 
талдау жүргізу арқылы, кәсіпорын маркетингтік стратегияны 
өңдейді және осының негізінде маркетингтік жоспар құрайды, 
онда 3-5 жылға өндірістік қызметтің экономикалық саяси жағ-
дайы анықталады. 

Маркетингтік жоспар келесі кесте түрінде жинақталады, 
онда өнімнің тізімі, болашақ қызметі мен жұмыстары берілген. 

10-кесте  

Өндіріс өнімнің қызметі мен жұмысының 
маркетингтік жоспары 

Өнім тізімі, 
қызметі және 
жұмысы 

Өлшем 
бірлігі 

 Жылдар (өнімнің, қызмет пен жұмыстың саны) 

1 2 3 4 5 

5.6   Маркетингтік стратегия түрлері 

Компанияның нарықтағы үлесіне қарай маркетингтік стра-
тегиялардың түрлері – шабуыл, қорғаныс, ауытқу стратегиясы 
болып бөлінеді. Оларды маркетингтегі "әскери" стратегиялар 
деп атайды. 

1. Шабуыл, жасампаз стратегия фирманың нарықтағы
белсенді, агрессивті ұстанымын қолданып, нарықтық үлесін ие-
лену және кеңейту мақсатын көздейді. Әрбір тауар нарығында 
немесе қызмет көрсету нарығында оңтайлы нарықтық үлесі бар 
деп саналады. Ол фирманың тиімді қызметі және өмір сүруі 
үшін пайданың қажетті нормасы мен массасын қамтамасыз ету-
ге бағыталған. 
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Фирма шабуыл стратегиясын бірнеше жағдайларда таңдай 
алады: 

Ø егер нарықтағы үлесі қажетті минимумнан төмен болса 
немесе бәсекелестердің іс-қимыл нәтижесінде күрт қысқарса, 
пайданың жеткілікті деңгейін қамтамасыз ете алмаса; 

Ø нарыққа жаңа тауар шығарса; 
Ø өндірістерді кеңейтуді жүзеге асырылудың шығындары 

тек сатудың елеулі ұлғаюы арқылы ғана ақталса; 
Ø егер фирмалар-бәсекелестер өз позициясын жоғалта бас-

таған жағдайда аз шығынмен нарықтық үлесті кеңейтуге нақты 
мүмкіндігі болса. 

2. Қоғаныс, немесе холдинг стратегиясы фирманың қолдағы
нарықтық үлесін сақтауды және нарықтағы өзінің позициясын 
ұстауды көздейді. Егер фирманың нарықтық позициясы қана-
ғаттанарлық, немесе оған белсенді басқыншылық саясатын 
өткізу үшін қаражат жеткіліксіз, немесе мықты бәсекелестердің 
қарсы шараларынан күмәнданған болса мұндай стратегия 
таңдалады. Осындай саясатты нық фирмалар олар үшін белгілі 
нарықтарда жиі жүргізеді. 

Стратегияның мұндай түрі өте қауіпті және оны жүргізетін 
фирма тарапынан ғылыми-техникалық даму мәселелеріне және 
бәсекелес фирмалардың іс-қимылдарына ерекше назар аударуды 
талап етеді. 

3. Ауытқу стратегиясы. Бұл – таңдаулы емес, мәжбүрлі
стратегия. Технологиялық және құрылымдық тұрғыдан ескірген 
тауарлар бар жағдайда фирма нарықтық үлесін төмендетуге са-
налы түрде барады. Бұл стратегияның көздейтіні: 

– операцияларды бірте-бірте тоқтату, бұл ретте жай байла-
ныс пен бизнес бойынша іскерлік байланысты бұзбау қажет, 
бұрынғы серіктестерге соққы жасамау, фирманың қызметкер-
лерін жұмысқа орналастыруды қамтамасыз ету; 

– бизнесті жылдам жою;
Ауытқу стратегиясы, әдетте, пайданы күрт ұлғайту мақ-

сатында нарықтық үлесін мүмкіндігінше неғұрлым қысқа мер-
зімде қысқартуды көздейді. 

Маркетингтік саясаттың басты мақсаты – сату, пайда, нарық 
үлесінің көлемін ұлғайту,сондай-ақ, өзі орныққан нарықтық 
сегментте көшбасшылыққа жету үшін. 
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Портердің стратегиялық моделі (Майкл Портер, 1980). Пай-
даның орташадан жоғары алу үшін фирма бәсекелестерге қа- 
тынасты мықты позицияны ұстану керек. Өздерінің бәсеке-
лестерін анықтау үшін келесі 3 стратегияның біреуін ұстану қа-
жет: 

А) Артықшылық стратегиясы – фирманы үлкен нарыққа 
және кем көлемді өндіріске шығындар бойынша бағдарлайды. 

Б) Дифференсация стратегиясы. Фирманың өнімі бәсекелес-
тердің өнімінен айырмашылығы болуы керек (дизайн, үміттілік, 
қарапайымдылық және т.б.). Нәтижесінде баға тұтынушылар 
үшін маңызды рөл атқармайды. 

В) Концентрация стратегися. Фирма төмен баға мен қара-
пайым кәсіпорын арқылы арнайы нарық сегментін бөледі. Ол 
шығындарды қысқартып, нарыққа арнайы тұтынушылар үшін 
тауарлар ұсына алады, бұнымен фирмаға қызмет көрсеткенде 
жоғары деңгейін құрады. Сондықтан әрбір фирма өзінің өні-
мінің дамуы үшін қолайлы стратегияны таңдауы қажет.  

Стратегиялық жоспарлау деп – басқармамен ерекше маман-
данған жоспарлауға негіз болатын іс-әрекеттер мен шешімдер-
дің жиынтығын айтады. Әдетте компаниялар жылдық, ұзақ мер-
зімді және стратегиялық жоспарлар құрады. 

Жылдық жоспар – қысқа мерзімге өңделіп, ағымдық ситуа-
цияны, компания мақсаттарын, алдыңғы жылға қоылған страте-
гия мен бюджетті, бақылау формасын анықтайды. 

Ұзақ мерзімді жоспар – болашақтағы ұзақ жылдар бойы 
компанияға әсе ететін негізгі факторлар мен күштерді анықтай-
ды. Онда негізгі ұзақ мерзімді мақсаттар, негізгі маркетингтік 
стратегиялар көрсетіледі. Бұл жоспарға жыл сайын өзгертулер 
мен түзктулер енгізіліп отырады. 

Стратегиялық жоспар – компанияға өз мүддесі үшін өзер-
гмелі сыртқы ортаның барлық мүмкіндіктерін қолдануға 
бағытталған. Бұл – компанияның мүмкіндіктері мен мақсат- 
тары арасында стратегиялық байланыстар орнатуға бағыттал-
ған. 

 Стратегиялық жоспарлау – компанияның басқа да жоспар-
ларының негізін қалайды. 

1) Ол жаһандық мақсаттар мен компания миссиясын анық-
таудан басталады. 
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Миссия деп – компания мақсаттарын белгілі бір нақышқа 
келтіруді айтады. Миссия компания ұжымын белгілі бір ортақ 
бағытқы қарай беттейді. 

2) Нақты мақсаттар қойылады және ұымның ішкі ортасы
мен бәсекелестер туралы барлық ақпараттар жинастырылады. 
Мұнда «мақсаттар ағашы» жасалуы тиіс; 

3) SWOT-ТАЛДАУ ЖАСАЛЫНЫП, БАРЛЫҚ МҮМКІН-
ДІКТЕР МЕН ҚАУІП-ҚАТЕРЛЕР АНЫҚТАЛАДЫ; 

4) Бақарма нақты қай тауарлармен және қандай іс-әрекет-
термен айналысу керектігін анықтайды. 

5) Тауарға қатысты әр бөліңмше жалпы жоспарға сай келе-
тін тағы да өз маркетингтік және басқа да жоспарын өңдейді. 

SWOT-ТАЛДАУ- ұйымның мықты және әлсіз жақтарын, 
мүмкіндіктері мен қауіп-қатерлерін анықтауға мүмкіндік береді. 
Типтік жобасы: 

Экономикалық ситуация. Экономикалық жағдайдың жақса-
руына байланысты Қазақстандағы барлық аймақтардағы тұты-
нушылардың сатып алу қабілеттері арта түспек.  

Демографиялық өзгерістер. Демографиялық ахуалдың жақ-
саруы, яғни халық санының және жас жанұялардың көбеюі тұр-
мыстық техниканы сатып алуға ниет білдіретін тұтынушылар-
дың санын арттырады.  

Нарық. Бұл нарықтың қазіргі жағдайы мен болашағы анық-
талады. Технология. Тұрмыстық техниканың жаңа технологиялар 
негізінде ерекше функционалды қаситеттерге ие болуы және т.б. 

Қауіптер: 
Бәсекелестердің белсенділігі. Нарықтағы бәсеке интенсив-

тілігі мен әлуетті бәсекелестердің келуі талданады.  
Демографиялық өзгерістер- днмографиялық жағдайлардың 

кері әсер етуі. 
Мықты жақтары мен әлсіз жақтары анықталады. 
Мұнда табыстың шешуші факторлары анықталуы тиіс. 
Стратегияны қалыптастыруда сала өмір циклының қандай 

кезеңінде екенін ескеру қажет (туындау,тез өсу,құлдырау). 
Салада жағдайдың 5 классикалық түрі бар: 

– Жаңа және тез дамып келе жатқан салалардағы бәсеке;
– Тоқыраушылық және төмендеу жағдайдағы салалардың

бәсекесі; 
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– Жеткен сатыда тұрған салалардың бәсекесі
– Бөлектенген салалардағы бәсеке
– Халықаралық рыноктардағы бәсеке және фирмалардың

үш классикалық ахуалы-рыноктағы модерн-фирмалар; екі рөл 
атқаратын фирмалар, әлсіз немесе дағдарыстан азап шеккен 
компаниялар. 

Маркетинг стратегияларын талдау нәтижесінде оларды бір 
аз белгілер арқылы жіктеуге мүмкіндік бар: 

– Фирманың шыққан негізі,даму логикасы және басқару
дәстүрі 

– Сұранысытң қалыптасқан және әлеуеттілік ерекшеліктері
,рынок коньюнктурасы 

– Фирманың сипаттамасы:оның клемі,нарықтағы абсолют-
тік және салыстырмалы үлесі,нарықтағы белсенділік дәрежесі. 

– Фирма үшін дәстүрлі басымдықтар
Фирманың құрылған негізі және даму қисынының белгісі 

бойынша стратегиялық маркетингтің келесідей үлгілерін көр-
сетуге болады: 

– Жоспарлық
– Кәсіпкерлік
– Тәжірибелік
Салалардың тоқырау кезінде жетістікке жеткен компания-

лар негізінде келесідей стратегияларды ұстанады: 
1) болашағы бар нарықтық бөлшектерді жасау және әзірлеу

стратегиясын ұстану 
2) сапаны жақсарту және инновациялар арқылы дифферен-

циялау жолы 
3) шығынның деңгейін түсіру үшін үздіксіз ынталы жұмыс істеу
3. Маркетингтегі стратегиялық жоспарлаудың ерекшелік-

тері мен міндеттері. 
Компанияның жалпы стратегиялары әдетте маркетингтік 

стратегиялармен тұспа-тұс келеді. Маркетинг тұтынушылардың 
мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыруды көздесе 
осы факторлар дәл компания миссиясын да анықтады. Әдетте 
стратегиялық жоспалауда: 

Нарық үлесі;  
Нарықтың дамуы;  
Өсім; 
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Сияқты көрсеткіштер қарастырылады. Практикада көптеген 
жетекшілер стратегиялық жоспарлауды «стратегиялық марке-
тингтік жоспарлаумен» теңестіреді. 

Дегенмен де маркетингтік стратегиялық жоспарлаудың ке-
лесі реттегі ерекшеліктері бар: 

Біріншіден, негізге алатын методологиялық принциптер- 
компания стратегиясын тұтынушылардың маңызды топтарына 
бететйтін маркетингтік концепцияны өңдейді. 

Екіншіден, стратегиялық жоспарды өңдеушілерге негіз бо-
латын нарықтық мүмкіндіктер мен фирма потенциалын анықтап 
береді. 

Үшіншіден, бір бөлімшенің шегінде маркетинг стратегиялық 
мақсаттарға қол жеткіудің ең тиімді деген жолдарын анықтайды. 

Маркетингтік стратегияның басты назары мақсатты тұтыну-
шыларға бағтталған болуы тиіс. Компания нарықты таңдап 
болғаннан кейін оны сементтерге бөліп, оның ішінен болашағы 
барын таңдап алады. Сөйтіп барлық күш-жігерін осы таңдап 
алынған сегменттерге қызмет етуге жұмылдырады. 

Маркетингтік стратегия маркетингтің негізгі мақсаттары 
мен нақты бағдарламаларын анықтауға мүмкіндік береді. 

Маркетингтік зерттеулер ситуациялық талдау барысында 
жасалып, екі бағытты көздейді: 

1. мамандардың тауарды зерттеуі;
2. нарықты зерттеу.
Маркетингтік стратегиялар маркетингтік кешен (тауар, сату 

орны, баға, тарату, персонал) шегіндегі шаралардың үйлесімінен 
тұрады. 

3. Стратегиялар да мақсаттар сияқты қол жететіндей және
қолда бар ресурстар шегінде жүргізілуі тиіс. 

4.Маркетингтік бақылау
Маркетинг мақсаттарына жету үшін кәсіпорынның марке-

тингтік қызметі бақылануы керек. Маркетингтік бақылаудың үш 
негізгі типі бар, олар: 

1. Жылдық жоспардың орындалуы бақылау;
2. Пайдалылықты бақылау;
3. Стратегиялық бақылау.
1. Жылдық жоспардың орындалуын бақылау. Мұндай бақы-

лауда нақты нәтижелер жылдық жоспармен салыстырылады, 
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ауытқулар кездессе, түзетулер енгізіледі. Жылдық жоспардың 
орындалуын бақылау маркетинг шығындарын сатумен салыс-
тыруды қажет етеді. Бұл бақылаудың мақсаты – сату мақсатына 
жету үшін жоспарланған деңгейден артық қаражат жұмсалды ма, 
жоқ па, соны анықтау. Сонымен бірге тұтынушы мінез- құлқын 
бақылау арқылы сапалы мәліметтер алуға болады. Осындай 
мақсаттарға орай, тұтынушылардың, делдалдардың мінез-құлқын 
бақылау жүйесі жасалып, керекті кезде шаралар қолданылады. 

2. Пайдалылықты бақылау. Кәсіпорындар әр түрлі өнімдер-
дің, сату аймақтарының, нарық сегменттері және тарату арнала-
рының пайдалылығын анықтайтын зерттеулер жүргізеді. 

3. Стратегиялық бақылау. Фирмалар белгілі бір уақыт ара-
лығында жалпы маркетингтік шаралардың тиімділігін зерттеп 
тұруы қажет. Мұндай зерттеу жылдық жоспардың орындалуын 
және пайдалылықты бақылауға қарағанда кеңірек болып келеді. 

Фирманың микро, макроортадағы өзгерістері оның маркен-
тингтік мақсаттары,стратегиялары және жүзеге асыру бағдарла-
маларына түзету енгізуді талап етеді. Бұл бақылау түрі страте-
гиялық бақылау деп аталады. Ол аудит әдістерін пайдалану 
негізінде жүзеге асырылады. Маркетинг аудиті сыртқы ортаны, 
маркетинг мақсаттары мен стартегияларын, ұйымның және 
оның жеке бөлімшелерінің маркетинг қызметі түрлерін жүйелі 
түрде, жан- жақты тәуелсіз тексеру болып табылады. 

Маркетинг аудитінің – өзіндік аудит, сәйкес аудит, жоғары-
дағы ұйым немесе бөлімдер жағынан аудит, тәуелсіз аудитор-
лық фирмамен жүргізілетін аудит және сыртқы аудит сияқты 
түрлері бар. 

Қорытынды 
Маркетинг жоспары – бұл белгілі бір уақытта маркетинг 

мақсатына жету үшін әзірленген жүйелік және біртұтас бағдар-
ламалар жиынтығы нысандырылған құжат. 

Ол – маркетингтік шараларды үйлестірудің негізгі құралы. 
Көптеген ұйымдарда маркетингтік жоспарлар жетекші бөлім-
дердің қызметкерлерінің бірлескен тобымен жасалып, басқару-
дың сәйкес деңгейлерінде жүзеге асырылады. 

Жалпы жоспарлар маркетингтің барлық бөлімшелерінің 
мақсаттарын анықтайды, біріккен жоспарлар өнімнің барлық 
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түрлерін қамтыса, ал ерекше жоспарлар маркетингтің әрбір 
бөлімдері бойынша жасалады. Мысалы, маркетинг жоспары 
жарнама, өткізу, жаңа өнімдер бөлімшелері үшін жасалауы мүм-
кін. Жалпы жоспарларды әдетте, өндіріске арналған тауарларды 
өндірушілер жасайды, ал бірыңғай біріккен маркетинг жоспа-
рын көбіне қызмет көрсететін фирмалар қолданады. Марке-
тингтік қызмет өнім түрі бойынша ұйымдастырылған кәсіп-
орындарда маркетинг жоспарлары әрбір өнім үшін, ал геогра-
фиялық принципі тұрғысынан ұйымдастырылғанда – әр аймаққа 
арналып жасалады. 

Іс-әрекет ету мерзіміне байланысты маркетинг жоспары 
ұзақ, орта, қысқа мерзімдік және жобаларды жоспарлау болып 
бөлінеді. Маркетингтің ұзақ мерзімді жоспарлары 5 жылдан 20 
жылға дейінгі, орта мерзімді жоспарлар – 2 жылдан 5 жылға 
дейінгі уақытқа, қысқа мерзімді жоспарлар – бір жылға немесе 
тоқсанға арналып жасалынады. 

Маркетингті жоспарлау стратегия жасауға, ресурстарды 
ұқсатып пайдалануға, компанияға төніп тұрған қауіп-қатерді 
анықтауға және келешек үшін болжау мағлұматтарын алуға 
мүмкіндік береді. Маркетинг жоспарларының іске асырылуын 
тексеру мақсатымен нәтижелерді бақылау‚ есептеу‚ талдау. Үш 
тұрпатқа бөлінеді: кәсіпорын жоспарларының орындалуын ба-
қылау‚ пайдалылықты бақылау – тиімділікті талдау‚ страте-
гиалық. бақылау – маркетингіні тексеру. 

Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Кәсіпорынның маркетингтік стратегия мәні және мазмұны
2. Стратегиялық шаруашылық бөлімшелері
3. Ситуациялық талдауға кіретіндер
4. Панельді сұхбат
5. Клиникалық сұхбаттың мақсаты
6. Тарихи әдіс
7. Бақылау әдісі
8. Нарық сыйымдылығы
9. Өнімнің зерттелуі
10. Өндірістегі тауар айналымын талдау мөлшері
11. Нарық “қуысы”
12. Маркетингтегі "әскери" стратегиялар
13. Шабуыл, жасампаз стратегиясы
14. Қоғаныс немесе холдинг стратегиясы
15. Ауытқу стратегиясы
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6 
КӘСІПОРЫН ДАМУЫНЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ  
СТРАТЕГИЯСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

6.1   Кәсіпорынның басқару жүйесіндегі экономикалық   
     стратегиясын қалыптастыру 

Экономиканың жаһандану жағдайларында шаруашылық 
нысандардың экономикалық стратегиясының тетіктері мен 
нәтижелерін елдің экономикалық саясатындағы экономикалық 
қатынастар мәселелерінің бірі ретінде қарау қажет. Экономи-
калық қатынастар, оларды іске асыру әдістерінің мәселелері мен 
қазіргі жағдайда дүниежүзілік стандарттарға сәйкес келу қажет-
тілігінің рөлі отандық экономикалық және шаруашылық тәжіри-
бедегі ең өзектілерінің бірі болып саналады.  

Микродеңгейдегі үрдістердің тиімді дамуын қамтамасыз 
ететін нарықтық инфрақұрылымның маңызды бөлігін экономи-
калық жүйе құрағандықтан, мемлекеттің экономикалық қаты-
настары мен экономикалық саясаты нарықтағы барлық нысан-
дардың экономикалық мүдделерін сөз қылады. Экономикалық 
қатынастардың қатысушылары әртүрлі ұйымдастыру-құқықтық 
нысандар мен алуан түрлі салалық тауар нарықтары, сондай-ақ 
қызметтер нарықтарында іс-әрекет жасайтын шарушылық құ-
рылымдары – фирмалар болады. Елдің қазіргі заманғы шарушы-
лық өмірінің маңызды қатысушысы ретінде кәсіпорынның ерек-
ше орны олардың экономикалық стратегиясының тетіктері мен 
нәтижелерін зерттеп білуді қажетті етіп қояды. 

Құрылымдық бірлік ретінде бизнес қызметінің нысаны бо-
лып фирма саналады. Бұл өндіріс факторларын жоспарлы түрде 
қиыстыру жолымен тауарлар мен қызметтерді жасау және сату 
арқылы меншікті мүдделерін іске асыратын шаруашылық буын. 
Заңды тұлға болатын кез келген шаруашылық буын, фирма 
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немесе кәсіпорын болсын бизнес қызметінің нысаны болып 
табылады. Алайда фирма өзіне бір немесе бірнеше кәсіпорындар 
енгізе алады, ал кәсіпорын, әдеттегінше, бір салалық, бір өнім 
өндіруші өндіріс болып табылады. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексіне сәйкес 
фирмалар шаруашылық серіктестіктер, шаруашылық қоғамдар, 
өндірістік кооперативтер түрінде ұйымдастырылуы мүмкін. Іс 
жүзінде кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастыру – экономикалық 
нысандардың көптеген түрлері кездеседі.  

Қазіргі заманғы шаруашылықта жетекші рөлді көбінесе сау-
да, қаржы және басқа салалардағы көпшілікке арналған өндіріс 
немесе қызмет етумен байланысты акционерлік кәсіпорындар 
алады. Олардың қызметі ұлттық нарықтармен ғана емес, дүние-
жүзілік нарықтармен де байланысты болып отыр.  

Теориялық және тәжірибелік тұрғыдағы барлық түр мен 
саладағы кәсіпорындардың қызметіндегі дұрыс нәтижелерді тек 
қана экономикалық стратегияның нысанын, яғни оның қызмет 
ету қағидалары, дамудың заңдылығы, шарттары мен факторла-
рын білуіне негізделетін экономикалық стратегияның бағытта-
рын таңдап беруі мүмкін. Сонымен, кәсіпорынның экономика-
лық стратегиясын түсіну оның қалыптасуының әрекеттегі тәжі-
рибесін талдаудан басталуы тиіс. Экономикалық стратегияның 
тиімділігін, яғни онымен нақты міндетті орындаудың шынайы 
немесе болжамдалған дәрежесін (тиімділігін), анықтау әдісте-
мелік тұрғыдан маңызды.  

Теориялық зерттеудің қисындылығы мәселені мынадай: 
стратегия – кәсіпорын – кәсіпорынның экономикалық страте-
гиясы бағытындағы бірізділікте қарау қажеттілігіне алып келеді. 
Зерттеудің әдістемелік тәсілі негізгі алынатын санатты, біздің 
жағдайда – кәсіпорынның стратегиясын бірінші кезекте қарауын 
болжамдайды.  

Стратегия теориясында ненің есебінен, қай негізде кәсіп-
орын өзінің экономикалық өсуін, бәсекелестердің нәтижелері-
нен арта түсетін нәтижелер алуды қамтамасыз ете алады деген 
басты мәселеге жауап негізделуі тиіс. «Стратегия» термині 
ежелгі замандардан бастап әскери шеберлікте қолданылатын 
және қолда бар ресурстарды тиімді пайдалану арқылы дұшпан-
ды жеңуді білдірген. Стратегия сөзі грек тілінен «стратегос», 
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яғни генерал, қолбасшы дегеннен шыққан. Сонымен, стратегия 
деген сөз мұндай түсінікте бірнеше ғасырлар бойы белгілі бол-
ған. Бизнесте қолданбалы стратегияның қазіргі уақыттағы түсі-
нігі ХХ ғасырдың ортасында пайда болды. Стратегия белгілі 
жағдайдың сипатымен сәйкес қалыптасқан кәсіпорын іс-әре-
кеттерінің кешені ретінде қаралған. Басқару саласындағы әй- 
гілі маман П.Дракер де өзінің «Менеджмент тәжірибесі» атты 
класссикалық кітабында фирманың стратегиясын қарап, кәсіп-
орынның ресурстары туралы қазіргі уақытта олар не болады 
және алдағы уақытта олар қандай болуы тиіс деген түбегейлі 
сұрақтың анықталуын стратегия талап ететінін айтып ескер- 
теді [1]. 

ХХ ғасырдың ортасы тауар, қаржы нарықтарындағы, халық-
аралық бизнесті экономикалық реттеу тәртібіндегі кәсіпкер-
ліктің барлық салаларындағы бәсекелестікті күшейтудің елеулі 
өзгерістері және экономикалық ғылымда жаңа бағыттар, атап 
айтқанда – стратегиялық менеджменттің пайда болуымен әйгілі 
болды. Көптеген шетелдік ғалымдар бұл салаға көңіл аудара 
бастады. Сөйтіп, 1962 жылы А.Чендлердің «Стратегия мен 
құрылым» атты кітабы жарыққа шықты. Бизнес стратегиясының 
негіздерін зерттеуді автор төрт General Motors, DuPont, Standard 
Oil of New Jersey, Sears Roebuсk ең ірі американдық өнеркәсіптік 
корпорациялар қызметінің жиырма жылдан астам тәжірибесінде 
жүргізді. Мұндай талдау авторды төмендегі – стратегия шегінде: 
кәсіпорынның ұзақ мерзімді мақсаттары белгіленеді, іс-әрекет-
тердің бағдарламасы қалыптасады, сондай-ақ сол мақсаттарды 
іске асыру үшін қажет ресурстар үлестіріледі деген қорытын-
дыға алып келді. 

Одан кем емес қызығуды фирманың барлық қызметін, 
тауар-лар мен нарықтарын түгел қамтитын басты желі ретінде 
стратегияны қараған американдық экономист И.Ансоффтың 
зерттеуі тудырады.  

Одан кейінгі авторлардың түсінігіне сәйкес стратегия алда-
ғы уақытта фирманың қызметі туралы басқару шешімдерін қа-
былдау үшін ережелердің қорытындысы ретінде төмендегі төрт 
бөлімдерден: 

– «өнім – нарық», яғни ол өзінің қызметін орындайтын на-
рық пен өндірілген өнімнен; 
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– өсудің векторы, яғни фирма «өнім – нарық» саласында 
орындауды болжамдайтын өзгерістерден; 

– фирмаға, атап айтқанда, өндірілетін тауардың ерекше си-
паттамаларын қамтамасыз ететін және бәсекелестермен салыс-
тырғанда фирманың нарықтық орнын елеулі дәрежеде нығай-
татын бәсекелестік артықшылығынан; 

– жеке-жеке жұмыс істеу кезіндегі жалпы нәтижеден олар-
дың бірлескен қызметі кезіндегі фирманың әр түрлі бөліктері 
қызмет етуінің жалпы нәтижесі артқан кезіндегі әсерді көрсе-
тетін көрсеткіштен тұрады. 

Кәсіпорын стратегиясы теориясының атақты зерттеушісі 
және іргесін салушы К.Эндрюс төмендегі: «Стратегия – бұл 
кәсіпорын шынында не екенін және алдағы уақытта не болғысы 
келетіндігін анықтайтын мақсаттарға жету бойынша кәсіпорын-
ның мүмкіндіктері, мақсаттары, міндеттері, саясаты мен жоспар-
ларының үлгісі» деген анықтаманы берді. 

Кәсіпорынның стратегиясын оның саясатынан ажырату қа-
жет. Саясат кәсіпорынның жарияланған ниеттерін белгілейді 
және стратегия үшін керекті бағытта шешімдер қабылдау үрді-
сін бағыттауға бейімделеді. Саясат – бұл кәсіпорынның іс-әре-
кетін қамтуға тиісті ішкі шектеуді белгілейтін ережелер мен ба-
ғыттар. Әр кезеңде бұл ережелер ерекше мақсаттар арасындағы 
келіспеушіліктерді жою үшін қабылданатын шешімдер сипа-
тында болады. Мақсаттар сияқты саясат та кәсіпорынның ұйым-
дастырылу құрылымымен тығыз байланысты болады.  

Өндіріс кәсіпорынның қызметін дәлелдеу сияқты идеология-
лық көзқарастан маңызды. Кәсіпорынның қызметі біреу, яғни қар-
жылық немесе өндірістік болуы мүмкін емес. Керісінше, кәсіп-
орынның қаржылық, маркетингтік, инновациялық және басқа стра-
тегиялары қалыптастырылып, нақты кәсіпорынның қоғам алдында 
жалғыз қызметін қолдау мен сақтап қалу үшін іске асырылады.  

Дүниежүзілік тәжірибеде стратегиялық менеджменттің әдіс-
тері мен әдістемелері зерттеліп дайындалған. Біз үшін Қазақстан 
экономикасы жағдайларындағы бұл әдістер мен әдістемелердің 
өміршеңдігін анықтау қажет. Дүниежүзілік тәжірибе стратегия-
лық менеджменттің әдістерін дайындау мен қолданудың ғасыр-
лық дағдысына ие болғандығын есепке ала отырып, бұл құнды 
мұраны барынша пайдалану керек [3]. 
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Стратегия кәсіпорындарға алдын ала белгіленген мақсаттар-
ға жету үрдісін басқару мен ұйымдастыру қызметін өмірде нақ-
тылы түрде көрсету үшін қажет. Стратегияны зерттеп дайындау 
үрдісі «қалай» деген сұраққа жауап беруі тиіс. Ең жетілген стра-
тегия уақыттың өтуімен өзгерістер мен түзетулерді талап етеді, 
сондықтан әлдеқашан қабылданған және өзгермейтін түрде әре-
кет ететін стратегияны басшылыққа алып, жемісті жұмыс істей-
тін кәсіпорынды кездестіру қиын. Нарықтың қиын жорамал-
данатын дамуы фирмаларды өз стратегияларын түрлендіруге 
мәжбүрлейді. Сондықтан оларды дайындау мен іске асыру үр-
дістері еш уақытта үзілмей, ұласпалы сипатта болуы тиіс.  

Мұндай стратегияны іске асыру үшін құралдары:  
– өнімнің (қызметтердің) экспортын жолға қою; 
– лицензиялану (сыртқы экономикалық қызметке лицензия-

лар алу); 
– кәсіпорын бизнесін жаһандандыру. 
Кәсіпорынның экономикалық стратегиясы қаржылық орта-

дағы нарық нысандары арасындағы әртүрлі қатынастарды 
сипаттайды. Ол кәсіпорынның нарықтағы тәртібі, қаржы ресурс-
тар қорының жағдайы, пайдаланылуы, сондай-ақ ақша-несие 
құралдарын қолданумен байланысты оның нарықтағы тұрақты 
орнын қалыптастыруын анықтайды. 

Қазіргі уақытқа дейін кәсіпорынның экономикалық страте-
гиясы отандық және шетелдік экономикалық әдебиеттерде то-
лығымен зерттелмеген емес. Стратегиялық менеджмент сала-
сындағы шетелдік зерттеушілердің монографиялары мен ғылы-
ми мақалаларында кәсіпорындардың қаржы қызметі төмен-
дегідей: 

– негізгі ұзақ мерзімді бағыт пен міндетінің қалыптасуы; 
– стратегиялық және қаржылық мақсаттарды анықтау: жал-

пы іскерлік (кәсіпкерлік) стратегия; 
– арнаулы қызметтер стратегиясы: өндіріс, маркетинг (сату-

лар), қаржы, еңбек ресурстары көзқарастары бойынша іс-әрекет-
терінің жалпы стратегиялық жоспарына кіреді. 

Кәсіпорынның жалпы стратегиясын құру кезіндегі экономи-
калық құрамдас бөлігін ажырату қажеттілігі:  

– ірі кәсіпорындардың олармен әр түрлі нарықтарды қамту 
бағытында қызметін диверсификациялауымен; 
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– стратегиялық жобалар мен стратегиялық өндірістік-ша-
руашылық тәртібіндегі толық кешенін қаржыландырудың көз-
дерін іздеу қажеттілігімен; 

– стратегиялық бағыттарды – экономикалық тиімділікті 
максималдауды таңдау кезінде барлық кәсіпорындар үшін бір-
ыңғай соңғы мақсаттың бар болуымен; 

– табыстар мен ресурстар табу және бір мезгілде капитал-
дың тиімді түрде алу үшін «қызмет алаңы» ретінде халықаралық 
және ішкі ұлттық қаржы нарықтардың екпінді дамуымен се-
бептеледі. 

Әр түрлі деңгейдегі экономикалық жүйелерді (елдер-ай-
мақтар-компаниялар) басқарудың қазіргі тұжырымдамасы – бұл 
стратегиялық басқару тұжырымдамасы. Ол сыртқы ортаның 
қауіптеріне жауап ретінде туындаған, олар: тұрақсыздықтың 
жоғарылауы, глобальданудың тереңдеуі, бәсекелестік күрестің 
күрт өзгеруі мен шиеленісуі. Өндірістің өзгерісі әсерінен болған 
басқару жүйесінің эволюциясы негізінде, ХХ ғ. 60-70 жылдары 
стратегиялық менеджмент пайда болды. Алғашында оның 
әдістері, негізінен, сыртқы ортадағы тұрақсыздық жағдайла-
рында қызметін жүргізген және стратегиялық басқару жүйелерін 
зерттеуге және өндеуге құралдары бар ірі корпорацияларда қол-
данылған. Ары қарай стратегиялық басқару идеялары мен 
әдістері әр түрлі көлемдегі және бизнес сферасындағы компа-
нияларда қолданылды, сонымен қатар, нарықтық жағдайда бәсе-
келестік артықшылықпен қамтамасыз ету үшін коммерциялық 
емес ұйымдар мен мемлекеттік басқару органдарында қолда-
ныла бастады. 

Стратегиялық басқару теориясы басқаруға жалпы әдістеме-
лік, яғни жүйелік, ұйымдық, үрдістік және т.б. тәсілдерге негіз-
деледі.  

Стратегиялық басқаруды үрдіс ретінде дәйекті түрде бір-
неше кезеңмен көрсетсе болады. Стратегиялық басқарудың 
классикалық тәсілдерінің бірі осы үрдістің келесі кезеңдерін 
көрсетеді: 

1. Жоғарғы деңгейлі жүйедегі ұйым миссиясын анықтау; 
2. Ұйымның сыртқы және ішкі ортасын стратегиялық тал-

дау; 
3. Даму параметрлерін болжамдау; 
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4. Мақсаттарды әзірлеу; 
5. Стратегияны әзірлеу және таңдау; 
6. Стратегияны жүзеге асыру; 
7. Бақылау, түзету және реттеу. 
Үрдістік тәсілде қайталанатын процедуралар, кезеңдер, яғни 

стратегиялық басқару функциялары бөлініп көрсетіледі. Жоға-
рыда қаралған стратегиялық басқару сатылары стратегиялық 
басқару функцияларын білдіреді, ол: стратегиялық талдау, стра-
тегиялық болжау, стратегиялық жоспарлау, стратегиялық ұйым-
дастыру және мотивация, стратегиялық бақылау және реттеу. 
Стратегиялық басқарудың әрбір кезеңі, қызметі белгілі нәти-
жемен аяқталады: 

– ортаның стратегиялық талдауы – ұйымның қазіргі жағ-
дайын және оның бәсеке қабілеттілігін бағалауымен; 

– болжамдау – оның болашақтағы жағдайын болжаумен; 
– миссия, мақсат және стратегияны таңдау – жоспарланған 

және бейімділік стратегиясымен, стратегиялық жоспарымен; 
бағдарламамен; 

– бағдарламаны әзірлеу, қызмет ету механизмдері, мотива-
циялар, қаржыландыру, ұйымдастырушылық және инвести-
циялық жобалау, бақылауға, реттеуге байланысты стратегияны 
жүзеге асыру, бақылау және түзету. 

Стратегия – бұл көпжақтылы түсінік. Г.Минцберг, 
Б.Альтсренд, Д.Лэмпел оны бес бағытта анықтайды: 

1.  стратегия – бұл жоспар, бағдар немесе қазіргі жағдайдан 
болашаққа бағытталуының дамуы. 

2. стратегия – бұл мінез-құлық қағидасы немесе мінез-
құлық моделі. 

3. стратегия –бұл позиция. 
4. стратегия – бұл перспектива. 
5. стратегия – бұл бәсекелесті алдау мақсатындағы тәсіл 

мен айла. 
Қазіргі жағдайда, сондай-ақ стратегиялық басқаруда стра-

тегия екі бөліктен тұрады: 1) сыртқы ортаға бейімділік бойынша 
жоспарланған, алдын-ала қарастырылған тәсілдер мен іс-әре-
кеттер; 2) сыртқы ортадағы кездейсоқ жағдайларға байланысты 
тез арада шара қолдану, басқаша айтқанда, стратегия – бұл 
бекітілген миссия шегінде ұйымның позициясын ұзақ мерзімге 
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нығайтуға бағытталған бекітулер мен шаралар жүйесі. Осыдан 
шығатын қорытынды, стратегия – бұл жоспарланып қойылған 
стратегияға қарағанда, стратегиялық жоспарда көрсетілген 
жалпыланған іс-әрекет жүйесі.  

Экономикалық басқару стратегиясы немесе экономикалық 
стратегия, бұл: а) стратегиялық мақсаттарға жетуде экономика 
жағынан тиімділікті қамтамасыз ететін ережелер мен тәртәптер 
әзірлейді; б) стратегиялық мақсатқа жетуде ережелер мен тәр-
тіптер әзірлей отырып, осы мақсатқа тиімді жетуде стратегия-
лық бағдарламаларды құрастыру мен жүзеге асыруда барлық 
мүдделі қатысушыларды ынталандыруға негізделген. 

Басқаша айтсақ, экономикалық стратегия дегеніміз эконо-
микалық әдістермен және құралдармен мақсаттарға тиімді 
жетуді айтамыз. 

Стратегиялық мақсатты таңдау әр уақытта оның баламалы 
құндылығын анықтаумен байланысты, яғни осы мақсатқа жету 
үшін немен құрбандыққа баруды білдіреді.  

Бұл дегеніміз экономикалық стратегия сол немесе басқа 
мақсатты жүзеге асыруда қандайда бір ресурстың бағыты 
стратегиялық мақсаттың біреуіне де теріс әсерін тигізбейтіндей 
мақсатты таңдаудағы ережелер мен тәсілдерді және оған жету 
құралдарын әзірлеу керек. Яғни экономикалық стратегия – бұл 
ұйымды (сала, жалпы ұлттық экономика) Паретто-тиімділік 
критериясына сәйкес ұстап тұру. 

Экономикалық стратегия біртектес стратегиялық мақсат-
тарға экономика жағынан тиімді жетуде, ұйымның бәсекелестік 
мәртебесіне әсер ету ауқымы бойынша, ережелер мен тәсілдерді 
әзірлеуді айтамыз. Мұндай локалды стратегиялық мақсаттың 
уақыт пен ресурс бойынша өзара байланысы экономикалық 
стратегияның глобалды стратегиясына жетуге көмектеседі, яғни 
бәсекелестік артықшылығын құру қолдап тұру. 

Экономикалық стратегия экономикалық жүйе сияқты мына-
дай сұрақтарға жауап береді: 

– не және қандай көлемде өндіру? 
– қалай және қандай құралдармен өндіру? 
– Кім үшін және қашан өндіру? 
Бұл қызмет бағыттарын тиімді жүзеге асыруда ережелер 

мен тәртіптер әзірлеуде ұйымның экономикалық стратегиясы 
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оның миссиясын анықтаудан бастап, оның өндірістік профилін 
құрастыру және қызмет етудің барлық кезеңінде бәсекелестік 
артықшылықты қолдап тұруға, оның банкроттылығын алдын-
алуда, үнемі өзгеріп тұрған әлемде ұзақмерзімді өркендеуді 
қамтамасыз ету. 

Экономикалық стратегияның ерекше орны оларды құрудың 
негізі болатын басты экономикалық категориялар: қаржы, несие, 
ақшалардың маңызды құрылымымен себептеледі. Нарықтың 
даму заңдарына бағынатын бұл категориялардың қозғалысы, 
ұдайы өндірістік үрдістегі олардың қатысуы, олармен кез келген 
бизнес үшін бөлу, реттеу және бақылау қызметін орындау тұр-
ғысынан алғандағы әмбебап сипаты олардан туындайтын бар-
лық категориялардың, оның ішінде экономикалық стратегия-
ның, ерекше статусын анықтайды.  

Экономикалық стратегия: 
– жалпы стратегияның бөлігі, яғни нарықтағы қаржылық 

тұрақты орындарды жеңіп алу – мақсатты қызмет стратегиясы-
ның бірі;  

– базалық стратегия, яғни қаржы ресурстарын тиімді пай-
далану мен оларды басқару – мақсаттағы қаржы құралдары мен 
қаржы менеджментінің әдістері арқылы кез келген базалық стра-
тегияны іске асыруды камтамасыз ететін ретінде қарасты-
рылады.  

Экономикалық стратегияның теориялық қарастырылуы төрт 
басты түсініктері мен олардың құрамдас бөліктері – бөлімдеріне 
сүйенеді. Олар: 

– қоршаған орта – микро ортаның сыртқы жағдайларын 
(факторларын) кешенді түрде талдау; қаржы нарықтары дамуы-
ның бағыттарына, экономикалық және қаржылық реттеу тетік-
теріне басымды назар аудару; бәсекелестердің экономикалық 
жағдайы;  

– қызмет (басты мақсаттар) – кәсіпорынның тұрақты қар-
жылық жағдайы; жалпы стратегия мен оның әрбір құрамдас 
бөлігінің қаржылық қамтамасыз етілуі; 

– ситуациялық талдау – басқарушы шешімдердің экономи-
калық сараптамасы; кәсіпорынның экономикалық жағдайының 
күшті және нашар жақтарын талдау; ағымдағы нарықтық қыз-
меттің экономикалық талдауы; 
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– ресурстар пайдалануды жоспарлау – кәсіпорын қызметінің 
қаржыландыру көздерін анықтау (іздеу); әр түрлі уақыттағы 
тұрғыдан экономикалық жоспарлау; кәсіпорын бюджеттерін 
құрастыру және т.б. 

Экономикалық стратегия мен қаржылық менеджменттің 
мақсаттарын салыстыру негізінде төмендегі: 

– кәсіпорынның жалпы мақсаты, стратегия, экономикалық 
стратегия және қаржылық менеджменттің мақсаты тура келеді – 
ол акционерлік меншіктің өсуі; 

– кәсіпорындардағы ішкі экономикалық қатынастары көбі-
несе сыртқы факторлармен байланысты болады; басқару деңгейі 
қаншама жоғары болса, соншама бұл байланыс тығыздау, ал 
сыртқы факторларды есептеу қажеттілігі күштілеу болады; 

– экономикалық стратегия мен менеджмент кәсіпорынның 
персоналы және жалпы алғанда, қоғамның әлеуметтік мүдделе-
рін іске асыруға мүмкіндік тудырады деген қорытындылар 
жасауға болады (3-кесте). 

3-кесте 
Экономикалық стратегия мен менеджменттің өзара байланысы 

 
Экономикалық стратегия 

(идеология, мақсаттар, тұжырымдама, әлеуетті мүмкіндіктер) 
 Менеджмент 

Стратегиялық: 
- қаржыландыру көздері; 
- капиталдың құрылымы; 

- акционерлік меншікті ұлғайту 
әдістері; 

- тәуекелдерді басқару. 

Шұғыл: 
- инвестициялар; 

- активтердің құрылымы; 
- айналымды капиталды басқару; 

- тәуекелдерді басқару. 

 Ескертпе – Автор құрастырған  
 

Кейбір ғалымдардың еңбектерінде экономикалық стратегия 
қаржылық мәселелерді зерттеп дайындаумен байланыстыры-
лады. Мәселен, Л.Н. Павлова өзінің зерттеуінде «ішкі қаржы 
менеджменті, ішкі қаржы стратегиясын қоса, экономикалық 
стратегиялардан өзгешеленеді» деп, дәлелдейді. Экономист – 
ғалымдар өз экономикалық стратегияны қаржы менеджментіне 
қатынасы бойынша анықтаушы күш деп санайды, ал менедж-
ментті кәсіпорынның экономикалық стратегиясын іске асыра-
тын жүйе ретінде қарастырады.  
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Кәсіпорынды басқарудың әр түрлі деңгейлеріндегі функ-
ционалды экономикалық стратегия өз мақсаттары бойынша алу-
ан түрлі болады. Олар басқару деңгейлерінің әр түрлі страте-
гиялық бағыттары мен сондай-ақ экономикалық категория-
лардың бірі-бірінен өзгеше қызметтерімен себептеледі.  

Экономикалық стратегиялардың экономикалық міндеті (бағ-
дары, бағыты) нақты бағдарламаларда көрсетілген көмекші эко-
номикалық міндеттердің кешенімен қамтамасыз етіледі. Кәсіп-
орынның жалпы стратегиясындағы экономикалық стратегияның 
рөлі мен орны ерекше.  

Кәсіпорындар пайдаланатын қаржы құралдарының жаңа-
шылдығының жоғары дәрежесін, қаржы нарықтарының даму 
тұжырымдамасы мен конъюнктурасының тұрақсыздығын, олар-
дың әлемдік қауымдастықтағы макроэкономикалық және әлеу-
меттік-саяси үрдістер қозғалысының бағыттарына елеулі бағы-
ныштылығын есепке ала отырып, экономикалық стратегияны 
іске асыру бойынша бағдарламалар мен жобаларды қалыптас-
тырудың бірқатар бағыттарын тұжырымдау қажет.  

Олардың ішінде: 
– алдағы уақытта жұмыс істеуге кәсіпорын үшін басым 

қаржы нарықтары мен мақсатты нарықтық орындарын анық- 
тау;  

– қаржыландырудың (оның ішінде бағалы қағаздардың жаңа 
шығарылуын құру жолымен) тұрақты көздерін талдау және не-
гіздеу;  

– кәсіпорынның ұзақ мерзімді тұрғыдан алғанда (атап айт-
қанда, стратегиялық бірлесулер жасау бойынша) тиімді қызмет 
істей алатын қолайлы серіктер мен делдалдар ретінде эконо-
микалық құралдарды таңдау; 

– жалпы стратегиямен негізделген бизнес түрлерін дамы-
тудың басым бағыттарымен келісілген ұзақ мерзімді инвести-
циялық бағдарламаларын зерттеп дайындау; 

– біріктірудегі және кәсіпорынның қаржылық қайта құры-
луындағы басқа іс-шаралардың жобасы бойынша алдағы мә-
мілелердің экономикалық тетіктерін анықтау; 

– тиімді ішкіфирмалық қаржы ағындарын, трансфертті баға 
құрудың тетіктерін алдағы уақытта қалыптастыру және жетіл-
діру; 
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– ірі диверсификацияланған корпорация шегінде басқа 
басқарушылық қызметтердің дәлелді орталықсыздандыруымен 
ұштастырылған қаржыны тиімді орталықтандырылған басқару 
бағдарламасын стратегия тұрғысынан құру; 

– кәсіпорынның қызметін стратегиялық жоспарлау кезінде-
гі экономикалық көрсеткіштерінің болжамдау есептері болады 
(3-сурет).  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

3-сурет. Кәсіпорынның экономикалық стратегиясының үлгісі 
 
Әдістемелік тәсілмен сәйкес кәсіпорын стратегиясының тео-

риясы болып танылған зерттеп білу кәсіпорынның экономика-
лық стратегиясының теориялық тұрғыдан негізделген үлгісін 
ұсынуға мүмкіндік береді.  

КЭС құралдары: 
● қаржы саясаты; ● ақпараттық қамтамасыз ету; 
● диверсификация; ● бағдарламалар мен жобалар; 
● жаһандандыру; ● қаржылық қайта құрылым; 
● заң тактикасы; ● қаржылық қамтамасыз ету; 

Іске асыру әдістері: 
– стратегиялық экономикалық жоспарлау  
– экономикалық талдау 
– экономикалық үлгілеу  
– болжамдау 
– қаржы нарықтарын сараптау 

КҚС өндірістік және экономикалық әсері: 
 – сатып алу қабілеті 
 – пайдалылық 
 – жетістік (бәсекелестік ұтымдар, өнім өкізудің саласын кеңейту) 

Кәсіпорынның экономикалық страте-
гиясы (КЭС) 

КЭС қалыптасуына 
әсер ететін сыртқы 

және ішкі факторлар

КЭС іске асыру 
деңгейлері 

КЭС мақсаттары 
мен міндеттері 
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Экономикалық стратегия кәсіпорынның пайдаланған ре-
сурстарын үйлестіру, бөлу жолымен корпорациялық миссия ше-
гінде қойылған мақсаттарға жету үшін қажетті іс-әрекеттердің 
тұжырымды үлгісі болып табылады. 

Шаруашылықаралық, фирмааралық байланыстардың күрде-
лілендірілуі кәсіпорынның экономикалық өмірінің сыртқы жағ-
дайларына (дүниежүзілік қаржы нарықтарына сияқты) көбірек 
бағытталуымен себептеледі. Барлығының ішкі қаржы ортасы 
көбінесе сыртқы факторларға: мемлекеттік реттеу тәртібі, құ-
қықтық ұстанымдар мен шектеулер, нарықтық тұжырымдамалар 
және құбылыстарға байланысты болады Экономикалық страте-
гия туралы ескертпелер жеке, оларға жақын сұрақтарды қарас-
тырумен байланысты ғалымдардың еңбектерінде кездеседі. 
Мәселен, Г.Клейнер инвестициялық – экономикалық стратегия 
туралы, сонымен қатар, зерттеп білу мәселесін өзіндік экономи-
калық категория ретінде қоймай тұрып, инвестициялау және үй-
лестіру үрдістерінің қазіргі уақыттағы жағдайын зерттеу кезін-
дегі үйлестіру – экономикалық стратегия туралы жазады.  

Сонымен, экономикалық стратегия нарықтық экономика-
ның кез келген құрылымдары үшін өзінің өзектілігін жоғалтпай-
тынын айтуымыз керек.  

Экономикалық стратегия – бұл ұйымның жоғарғы деңгей-
дегі бәсекелестік артықшылығын құру және қолдап тұруда – 
жалпы глобалдық мақсатта бірлескен жеке, өзара байланысқан 
құрама элементтердің жиынтығы. Басқаша айтсақ, экономика-
лық стратегия – бұл ұйымның бәсекелестік артықшылығын 
қамтамасыз ететін жүйе.  

Кәсіпорынның экономикалық стратегиясының дұрыс жүргі-
зілуі көптеген факторларға тәуелді болып келеді. Кітабымызда 
экономикалық стратегияға ықпал етуші факторларды былай 
топтастырамыз: сыртқы және ішкі факторлар. 

Сыртқы факторларға жатқызуға болатындар: нарықтағы 
жағдайлар, инфляция және бағаларды реттеу саласындағы мем-
лекеттік саясат. 

 Ішкі факторларға жататындар: шығарылатын өнімнің өзіндік 
құны, оның сапасы, бәсекелестік қабілеттілігі және бағалар саясаты. 

Ықпал етуші факторларды ескере отырып, кәсіпорынның 
экономикалық мәселелерін шешудің ең дұрыс жолы – ұйымдас-
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тыру құрылымдарын орталықсыздандыру мен жаңа дербес құ-
рылымдарын құрудың қажетті екендігіне көз жеткізуге болады. 

Ол үшін бәсекелестердің нарықтағы алар орынына мән бе-
рудің рөлі үлкен. Зерттеу барысында, бәсекелестіктің теориялық 
негіздерін зерттей отырып, кәсіпорын стратегиясының бәсеке-
лестік артықшылығын қалыптастыру үрдісін бірнеше кезеңге 
бөлдік: 

 – саладағы (салалық нарықтағы) бәсекелестік ортаны тал-
дау; 

 – бәсекелес кәсіпорындардың жағдайын бағалау; 
 – кәсіпорынның өзінің (оның нақты жағдайы мен мүмкін-

діктерінің тұрғысынан) бәсекелестік қабілеттілігін талдау; 
 – кәсіпорынның бәсекелестіктегі тұрақты орнының деңгейі 

туралы қорытындыларды дайындау; 
 – кәсіпорынның бәсекелестік артықшылықтарына жету 

бойынша іс-әрекеттердің (құралдардың, іске асыру нысандарын) 
бағдарламаларын дайындау; 

 – мақсатты (бәсекелестік артықшылықтарға жетуді), құрал-
дар мен әдістерді (іс-әрекеттер бағдарламаларын), және басқа да 
мүмкіндіктерді (ресурстық әлеуетті) анықтау. 

Экономикалық стратегиялардың экономикалық міндеті 
(бағдары, бағыты) нақты бағдарламаларда көрсетілген көмекші 
экономикалық міндеттердің кешенімен қамтамасыз етіледі. 

Әлемдік тәжірибеде экономикалық стратегияны жетілдіру-
дің көптеген әдістері мен жолдары бар, бірақ оларды Қазақстан-
ның экономикалық дамуына толық қолдану мүмкін емес. Сон-
дықтан, дүниежүзілік тәжірибеге сүйене отырып, іздену жұмы-
сымызда экономикалық дамудың деңгейіне сәйкес келетін 
кәсіпорынның экономикалық стратегиясын реттеудің жолдарын 
қарастырдық. 

Ең жетілген стратегия уақыттың өтуіне қарай өзгерістер мен 
түзетулерді талап етеді, сондықтан бұрын қабылданған және 
өзгермейтін түрде әрекет ететін стратегияны басшылыққа алып, 
жемісті жұмыс істейтін кәсіпорынды кездестіру қиын. Нарық-
тың қиын жорамалданатын дамуы кәсіпорындарды өз стратегия-
ларын түрлендіруге мәжбүрлейді. Сол үшін, оларды дайындау 
мен іске асыру үрдістері еш уақытта тоқтамайтын, ұласпалы 
сипатта болуы тиіс. 
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Әдістемелік тәсілмен сәйкес кәсіпорын стратегиясының тео-
риясы болып танылған мәліметтерді зерттеп білу – кәсіпорын-
ның экономикалық стратегиясының теориялық тұрғыдан негіз-
делген үлгісін ұсынуға мүмкіндік береді. 

КЭС құралдары: 
– қаржы саясаты; – ақпараттық қамтамасыз ету; 
– диверсификация; – бағдарламалар мен жобалар; 
– жаһандандыру; – қаржылық қайта құрылым; 
– заң тактикасы; – қаржылық қамтамасыз ету. 
Іске асыру әдістері: 
– стратегиялық экономикалық жоспарлау; – экономикалық 

талдау; 
– экономикалық үлгілеу; – болжамдау. 
– қаржы нарықтарын сараптау; 
 КЭС өндірістік және экономикалық әсері: 
 – сатып алу қабілеті; 
 – пайдалылық; 
 – жетістік (бәсекелестік ұтымдар, өнім өкізудің саласын ке-

ңейту). 
 
 
 6.2   Кәсіпорын дамуындағы экономикалық  
         стратегияның бәсекелестік артықшылықтарын   
         қалыптастырудың әдістемелік негіздері 
 
Қазіргі уақыттағы экономиканың мәселелерін шешудің ең 

дұрыс жолы ұйымдастыру құрылымдарын орталықсыздандыру 
мен жаңа дербес құрылымдарын құрудан тұрады. Алдағы уа-
қытта ең үлкен маңызға ие болатын төмендегі факторлар: 

– қоршаған ортаның өзгермелі жағдайларына тез бейімделу 
қабілеттілігі; 

– жеке мәселелер шешуін зерттеп дайындайтын дербес жұ-
мысшы топтарын қалыптастыру; 

– баршамен қолданылатын құндылықтар жүйесі мен фирма-
ның көрінуін терең түсіну.  

Ол үшін дәл бәсекелестердің қызметіне үнемі жүргізілетін 
байқау сияқты қоршаған ортаның жағдайын (тұжырымдар, мо-
ниторинг, болып жатқанды байқау, алдағы уақытқа болжамдау) 
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дәлме-дәл талдауды талап ететіні анық. Клиенттермен өзара 
байланыс тығыздау және олардың мәселелері мен үміттерін 
түсіну тереңдеу болған сайын, дұрыс бағыт таңдалу, нарықтың 
өзгермелі талаптарына бейімделу үшін алғышарттар жасау 
мүмкіндіктері көбірек болады.  

Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә. На-
зарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемле-
кеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауын-
да: «Біз Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығында бірінші болып 
жеке меншікке, еркін бәсекелестікке және ашықтық принципте-
ріне негізделген нарықтық экономиканың заманауи үлгісін жа-
садық. Біздің моделіміз шетелдік инвестицияларды тартудағы 
мемлекеттің белсенді рөліне негізделген. Біз елімізге 160 млрд 
доллардан астам шетел инвестициясын тарттық. Кәсіпкерлік 
қызмет үшін негізгі талаптар мен заманауи салық жүйесі қалып-
тасты. Біз ұлттық экономиканы жоспарлы түрде әртараптанды-
рудамыз. Үдемелі индустрияландыру бағдарламасында екі бес-
жылдықта экономикамыздың бет-бейнеcін өзгертіп, оны шикі-
заттың әлемдік бағаларының ауытқуына тәуелсіз ету міндетін 
қойдым. Стратегия-2030 қабылданғаннан бері 15 жыл ішінде 
мемлекетіміз әлемдегі ең серпінді дамушы елдер бестігіне енді. 
Нәтижесінде, 2012 жылдың қорытындысы бойынша ІЖӨ-нің 
көлемі жағынан біз әлемнің 50 ірі экономикасының қатарына 
кіреміз. Әлемнің барлық елдері өз дамуын салыстыратын мойын-
далған рейтингтер бар. Осыдан алты жыл бұрын мен алдымызға 
әлемнің бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіру жөнінде жал-
пыұлттық міндетін қойдым. Қазақстан Дүниежүзілік экономика-
лық форумның рейтингінде 51-орынды иеленді. Біз бүгін осы 
мақсатымызға таяқ тастам ғана қалдық» деп атап өтті. 

Бәсекелестік мәселелерін қарау кәсіпорынның экономика-
лық стратегиясын қалыптастыру кезінде оның бәсекелестік ар-
тықшылықтарын іске асырудың ерекше рөлімен анықталады. 
Бәсекелестіктің жаратылысы туралы қанша болсын бірыңғай 
теориялық зерттеп дайындаулар классикалық саяси экономия-
ның негіз салушылары бәсекелес күрестің қозғаушы күштерін 
зерттей бастаған ХVІІІ ғасырдың ортасына жатады. Олар баға 
бәсекелестігін баға реттеудің тиімді құралы ретінде қарап, оған 
негізгі назар аударған. 
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Бәсекелестіктің теориялық тұжырымдамалары елеулі даму 
сатыларынан өтті. Бәсекелестік теориясының дамуына айтар-
лықтай үлесті саяси экономияның неоклассикалық мектебінің 
өкілдері алып келді. Дж. Гэлбрейт өзінің «Біздің уақыттағы 
өмір» атты кітабында неоклассикалық мектептің іргесін қалау-
шы А.Маршаллдың еңбегін мойындай отырып, алайда: «Мар-
шаллмен рахаттылықты көбейтуге ынталанған оның бәсекелес 
кәсіпкерлерін, тұтынушыларын қоса алғандағы әлемі бүгін де 
жалпы мақсаттарына қызмет етуді жалғастырып келеді. Ол әлем 
қандай екендігі туралы түсінік бермейді. Ірі қазіргі заманғы кор-
порациялар осы шындық болып тұр, сондықтан да осыған эко-
номистердің назары аударылуы тиіс». 

Бір мезгілде екі экономист-зерттеуші – англиялық Джоан Ро-
бинсон мен американдық Эдвард Чемберлин қазіргі заманғы на-
рықтың жағдайындағы бәсекелестік, яғни жетілмеген монополия-
лық бәсекелестікті талдаумен айқындалған. Екі автордың еңбек-
тері, зерттеулер олардың бірі бірімен байланыссыз түрде жүргізіл-
генімен, бір уақытта 1933 жылы жарияланды. Бір мәселені зерттеп 
және маңыздылығы бірдей қорытындылар ала отырып, ғалымдар 
бұл жерде осы мәселенің әр түрлі көзқарастарына ерекше назар 
аударды. Д.Робинсон «Жеткіліксіз бәсекелестік» атты кітабында 
кәсіпорынның монополиясын, ал Э.Чемберлин «Монополистік 
бәсекелестік» атты кітабында – тауардың монополиясын қараған.  

Кәсіпкерлік тәжірибенің жағдайларын терең талдау көмегі 
арқылы авторлармен негізделген өте маңызды теориялық ереже 
арасында шаруашылықтағы барлық нақты нарықтық үрдістер 
дамитын қарама-қарсы екі жақтар ретінде монополия мен бәсе-
келестікті анықтаудан тұрады. Бұрынғы көзқарастарға қарсы 
келе отырып, олар қазіргі нарықтық жүйе үшін монополия мен 
бәсекелестіктің үйлесуі тән деп дәлелдеді. Одан басқа еңбек-
терде баға бәсекелестігі (өнімдер сапасын жақсарту, өтімнің 
тиімдірек жүйесі, тиімді жарнама, инновациялар және т.б.) әдіс-
терінің айрықша дамуына ерекше көңіл бөлінген. 

Шетелдік экономикалық әдебиеттерде, олар арқылы нарық-
тағы бәсеке артықшылықтарына кәсіпорындар жететін әдістер, 
құралдар мен тетіктерді анықтайтын, нарықтағы фирманың бә-
секелес тұрақты орнын қалыптастыру негізінде жатқан фак-
торларды сипаттайтын кәсіпорынның бәсекелес тәртібінің уәжін 
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негіздейтін тұжырымдамалардың бірқатары бар. Бұл салада 
зерттеулер жүргізген экономистердің көпшілігі арасында эконо-
микалық ұйымдар шегінде шешімдер қабылдау үрдісін зертте-
гені үшін экономика саласындағы 1978 жылғы Нобель сыйлы-
ғының лауреаты – американдық ғалым Г.Саймонд, Гарвард уни-
верситетінің профессоры М.Портер, швециялық К.Эклунд және 
американдық Г.Минцбергті атап кету керек.  

Кәсіпорын артықшылығының басты сипаттамаларының бірі 
– тауарларға бағалардың бәсекелестілігін қамтамасыз ету мен 
өндіріс шығындарының мүмкіндігі. Ол өндірісті жүргізу және 
өнімдерді өткізудің толық барысы бойынша кәсіпорындарының 
меншікті шығындарын М.Портердің құндылықтар тізбегі тұжы-
рымдамасының сызбасымен бәсекелестердің шығындарын са-
лыстыру жолымен белгіленеді. Портердің әдісі бәсекелеске қа-
рағанда кемірек өзіндік құнға жету мүмкіндігін беретін, өндіріс 
шығындары мен басқару жөнінен фирманың ішкі бәсекелес ар-
тықшылығын анықтауға мүмкіндік береді. Ішкі бәсекелес ар-
тықшылыққа негізделген стратегия, бұл шығындар бойынша 
басым болу стратегиясы. 

Сыртқы бәсекелес артық бұйымның тиімділігін жоғарылату 
мен оның пайдалану шығындарын төмендету есебінен сатып 
алушы үшін құнды ететін тауардың өзгеше сипаттарында негіз-
деледі. Нәтижеде фирманың «нарықтық күші» нарықты ең күш-
ті бәсекелеске қарағанда сатудың жоғарылау бағасын қабыл-
дауға мәжбүр ете алатындығымен артады. Бұл маркетингтік 
ноу-хауларға сүйенетін тауарды дифференциалдау стратегиясы. 
Оның іске асырылуы тек қана маркетингке емес, ҒЗСҚЖ-на да 
қаржы салуды талап етеді. 

Бәсекелестің талдауы алдын алу сипатында болады. Оны 
нәтижелері бойынша төмендегі: 

 – бәсекелестік ортадағы өзінің жағдайымен теңдес қанағат-
тана ма; 

 – ол стратегиясында қандай қадамдар мен өзгерістер жа-
сауы мүмкін; 

 – оның нашар жері неде; 
 – ол жағының ең күшті және әсерлі «сазай» фирманың 

қандай іс-әрекеттеріне алып келеді деген сұрақтарға жауап бере 
алатын теңдестің жүріс-тұрысының бағдары жасалады. 
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Бұл ақпаратқа сәйкес кәсіпорынның инвестициялық стра-
тегиясына қажетті түзетулер енгізіледі. Алдағы уақыттағы бәсе-
келес күрес туралы толық түсінік үшін сондай-ақ фирма қызмет 
ететін саланың бәсекелестер талдауын жүргізу жақсы болар еді. 
Ол М.Портердің бәсекелестіктің бес күші туралы үлгісі негі-
зінде жүргізіледі және оның мазмұны А.А.Томсон мен 
А.Дж.Стриклендтің еңбектерінде толық жазылған. 

Мазмұнды ақпарат бенчмаркинг деп аталатын, яғни қәсіп-
орын мен оның бөлімшелері жұмысының тиімділігі көрсеткіш-
терінің салыстырмалы талдауы болуы мүмкін. Ол төмендегі 
мақсаттарды көздейді: 

– фирманың бәсекелестік қабілеттілігі мен оның нашар жақ-
тарын анықтау; 

– өзгерістер қажеттілігін сезіну; 
– бизнес үрдістерін түбегейлі түрде жақсарту бойынша ой-

ларды таңдау; 
– мұндай үлгідегі кәсіпорын үшін жұмыстың ең жақсы 

әдістерін айқындау. 
Кәсіпорынның жалпы стратегиясын қалыптастыру үшін 

бәсекелестіктің басты маңызы төмендегі: 
– кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясы немесе конъюн-

ктуралық стратегиясын жалпы стратегияның басты элементы 
ретінде баса айту құқығы; 

– бәсекелестік артықшылықтарға жету – бұл жалпы стра-
тегияның негізі бағдарларының бірі ретінде қарастыруды керек 
ететін мақсат; 

– фирманың, онымен шығарылатын тауарлардың, атқары-
латын қызметтер- дің бәсекелестік қабілеттілігі, бұл стратегия-
лық бағыттарды дайындау және іске асыру үрдісінде есепке 
алынатын фактор; 

– елдер арасында тауар, қаржы және басқа нарықтағы (ха-
лықаралық), салалар арасындағы (салааралық) және бір салада-
ғы кәсіпорындар арасындағы (ішкісалалық) бәсекелестік – үнемі 
іс-әрекеттегі фактор, кез келген нарықтық құрылым қызметінің 
стихиялық жағдайы; 

– бәсекелестік жалпы стратегияның құрамдас бөліктер (ин-
новациялық, экономикалық, маркетингтік және т.б.) арасында 
басымды орынды иеленеді. 
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Ал, кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру 
үрдісі бірнеше кезеңнен тұрады: 

– саладағы (салалық нарықтағы) бәсекелестік ортаны тал-
дау; 

– бәсекелес фирмалардың жағдайын бағалау; 
– кәсіпорынның өзінің (оның нақты жағдайы мен қисыны 

бар мүмкіндіктердің тұрғысынан) бәсекелестік қабілеттілігін 
талдау; 

– кәсіпорынның бәсекелестікте тұрақты орнының деңгейі 
мен санасы туралы қорытындылар;  

– мақсат (бәсекелестік артықшылықтарға жету), құралдар 
мен әдістер (іс-әрекеттер бағдарламалары), сондай-ақ мүмкін-
діктерді (ресурстық әлеуетті) анықтау және ақырғы келісу. 

Мұндай еңбек көп керек ететін және ұзақ жұмыстың нәти-
жесі кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясы, яғни онымен бәсе-
келестік артықшылықты жетуге бағытталған іс-шаралардың 
жүйесі мен дайындалған тұжырымдамасы болуы тиіс. 

Бәсекелестік артықшылар – кәсіпорынға соңғы нәтижеде 
сала бойынша деңгей, сондай-ақ бәсекелестердің тиісті көрсет-
кіштерінен асатын табыстарды қамтамасыз ететін оның нарық-
тық тұрақты орнының сапалы немесе сандық индикаторы болу-
шы фирма қызметінің сипаттамалары. 

Кәсіпорын бәсекелестік стратегиясын дайындаудың елеулі 
кезеңі салалық бәсекелестің талдауы болып табылады, яғни 4 – 
суретте көрсетілген. 

Кәсіпорын дамуының стратегиялық мақсаттарын сипаттай 
отырып, біз кәсіпорынның бағалылығын жоғарылату терминін 
қолдандық. Бизнестің ең маңызды мақсаттарының бірі пайда 
деген пайымдауды өте жиі кездестіруге болады. Сонымен бірге 
бұл мақсат фирманың басты мақсаты ретінде қаралатын пай-
даны қөбейтуге қарағанда әлдеқайда әмбебап болады. 

Бәсекелестік стратегияны таңдау кәсіпорынның өзінің бұл 
саладағы тұрақты орны және саланың құрылымымен анықтала-
ды. М.Портер саладағы бәсекелестіктің деңгейі мен мазмұнын 
анықтайтын төмендегі 5 күшті: 

– жаңа бәсекелестердің пайда болу қауіпі; 
– орнына пайдаланылатын жаңа тауар мен қызметтер пайда 

болу қауіпі; 
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– жеткізушілердің саудаласу қабілеттілігі; 
– сатып алушылардың саудаласу қабілеттілігі; 
– бәсекелестер арасындағы жарысу. 
М.Портер нарықтағы бәсекелестік артықшылыққа жету 

үшін кәсіпорын бір жол таңдауға тиіс болған бәсекелестіктің 
негізгі үш түрін: 

– бәсекелестерге қарағанда, төмендеу өндірістік және айна-
лым шығындары; 

– тауарларды топтастыру, яғни тұтынушылардың кажетті-
лігін қамтамасыз ету үшін тауарларға ерекше сапа, бағалы тұ-
тыну сипаттамаларын үстеп беру және олардың сатылудан 
кейінгі қызметін жүзеге асыру; 

– бәсекелестерге қарағанда нарықтың белгілі орнында шо-
ғырлану мен оған қызмет етуде жоғары нәтижеге жетуге ұсы-
нады. 

Қазақстан Республикасы экономикасын жаһандандыру 
кезеңінің қиыншылықтары мен мәселелері іс жүзінде иннова-
циялық қызметтің мәселелеріне назар аударудың күшейін жоққа 
шығармайды. 

2003-2015 жылдарға Қазақстан Республикасының индус-
триалды-инновациялық даму Стратегиясын іске асыруда маңыз-
ды орын инвестициялық қорға беріледі. 

Инвестициялық Қордың қызметі инвестициялық саясаттың 
мақсаттары, міндеттері, бағыттары оның мемлекеттік органдар 
және басқа ұйымдармен өзара әрекеттестіктерінің ерекшелік-
терін белгілейтін «Қазақстан инвестициялық қоры туралы» 
заңымен реттеледі. Қазақстан инвестициялық қоры Қазақстан 
Республикасының Үкіметі жалғыз құрылтайшысы болатын 
акционерлік қоғам түріндегі коммерциялық ұйым болып табы-
лады. Қордың құрылуы мен қызметі «Қазақстан инвестициялық 
қоры туралы» заңымен ескертілген, акционерлік қоғамдар ерек-
шеліктерінің есебімен Қазақстан Заңнамасымен алдын ала қа-
растырылған тәртіппен жүргізіледі. Қор қызметінің мақсаты 
экономиканың шикізатсыз секторындағы жеке сектордың баста-
маларына қаржылық қолдау көрсету, келешегі бар ұйымдардың 
жобаларына инвестициялар салу мен тарту арқылы Қазақстан-
ның индустриалды-инновациялық саясатына көмектесу және 
жүзеге асыру болып табылады. 
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Бұрынғыдай, инвестициялық қызметті қаржыландыру мә-
селесі маңызды болып қала береді. «Республикалық иннова- 
циялық қор» акционерлік қоғамы Қазақстан Республикасын-
дағы инновациялық қызметті дамыту, ғылымсыйымды өнді-
рістер құрудағы көмектесу мен инновациялық жұмыстарды қай-
тарымды қаржыландыру тетігін жүзеге асыру мақсатында 
құрылған. Оның жарғылық капиталындағы мемлекеттің үле- 
сі 100%-ды құрайды. Инновациялық қордың құрылуы венчур- 
лі қаржыландыруды ынталандыру, инновациялар енгізудің 
тиімді нарықтық тетіктер болмаудың жүйелі мәселесін шешуі 
тиіс. 

Инновациялық қордың міндеттері болатындар: 
– отандық және шетелдік инвесторлармен бірге венчурлі 

қорлар құру; 
– гранттар беру жолымен экономиканың коммерциялық 

әсері мен технологиялық даму қозқарасынан алдағы уақытта 
ұтымды болатын жаңа технологиялар, тауарлар, қызметтер жа-
сау үшін бағытталатын қолданбалы ғылыми зерттеу және сы-
нау-құрастыру, жұмыстарын қаржыландыру; 

– инновацияланатын кәсіпорындардың жарғылық капита-
лында үлесті бақылаусыз қатысу жолымен инновациялар енгізу-
ді қаржыландыру; 

– ұлттық инновациялық инфрақұрылымның (технополис-
тердің, технобақтардың, бизнес-инкубаторлардың, инновация-
лық орталықтардың) элементтерін құруда қатысу; 

– ғылыми-техникалық өнімнің нарығын қалыптастыруға 
қатысу; 

– «инвестициялық технологияларды көшіру, шеттен алу мен 
нығайту», оларды коммерциялау және енгізу салаларында ха-
лықаралық ынтымақтастықты дамыту. 

Инновациялар енгізу кәсіпорында өздерінің меншікті қар-
жыларының жоқтығы және несие алу үшін жоғары пайыздық 
мөлшерлемелерімен тоқтатылады. Талдау, отандық кәсіпорын-
дардың қысқартылып жатқан инновациялық қызметінің жағ-
дайында шетелдік кәсіпорындармен қазақстандық зерттемелерді 
қаржыландыру үнемі өскенін көрсетеді. 

Инновациялық қызметпен айналысатын шетелдік кәсіп-
орындардың көпшілігінің стратегиясы, олардың пайдасының  



148 
 

30-40%-ы жаңа технологиялар енгізу есебінен алынған тауарлар 
мен қызметтер сатудан болғанынан тұрады. 

Орташа алғанда, бүгін нарыққа ұсынылған 1500-ден астам 
жобалардың тек қана 1 жоба соңғы өнім түрінде жүзеге асыры-
лады. Мұндай жағдай АҚШ-та да, Жапонияда да, Еуропада да 
байқалады. Шетелдік зерттеулерде ғылымға елдің ЖІӨ-нің 1%-
нан кем болмайтын шығыстар бүкіл ұлттық экономикаға зиян 
келтіретіндігі аталып өтеді. АҚШ, Германия мен Жапонияда 
ғылымға жұмсалатын шығыстар 2,5%-дан 3%-ға дейін көлемді 
құрайды. Қазақстандағы бұл көрсеткіш соңғы жылдар бойы 2%-
дың деңгейінде тоқтап тұр. 

Қазақстанда бүгін алдағы уақыттағы дамудың стратегиясын 
таңдау үшін негіз ретінде өзінің ғылыми-технологиялық әлеует, 
халықаралық кооперация, тиісті өз-өзін бағалаудың даму және іске 
асырудың жаңа мүмкіндіктері ашылатындығын атап өту қажет. 

Сондықтан инновациялық менеджментті технологиялық 
кәсіпорынды басқарудың бөлінбейтін қызметі ретінде қарау 
керек. Нақты айтқанда, экономикалық қайта құрулар басынан, 
менеджмент басқару шеберлігі мен ғылымы ретінде әлеуметтік-
экономикалық қатынастар жүйесіне кіреді. «Менеджмент» түсі-
нігі кәсіпорындағы әр түрлі ұйымдастыру – өндірістік үрдістер-
ге байланысты кеңінен қолданылады. Инновациялық менедж-
мент «халық шаруашылығының барлық салаларында жүргізіле-
тін, өзінің алуан түрлілігінде көрінетін инновациялық үрдістер-
дің тікелей нысаны болатын қызметтік менеджменттің алуан 
түрлілігінің біреуі» болып табылады. 

Алдағы жақын уақытта кәсіпорындардың бәсекелестік қабі-
леттілігіне ең көп әсерді білімдерді сәйкестендіру мен дамыту, 
олардың негізінде басты артықшылықтарды, ең соңында, иннова-
цияларға айналдыра келіп, мүмкіндіктерін жасаулар тигізеді. Қа-
зіргі уақыттың өзінде General Motors, Hewlett Packard, Rank Xerox, 
Philip Morris, Dow Chemical, Philips сияқты ірі кәсіпорындар білім-
дерді инновациялық шешімдер негізінде стратегиялар дайындау 
саласына енгізді. Кейбір Кәсіпорындар білімдер менеджменті сала-
сына өздерінің табыстарының 3,5%-нан 10%-ға дейін бағыттайды. 

Шетелдік тәжірибе көрсеткендей, кәсіпорындар мынадай 
маңызды: білімдердің трансферті бойынша вице-президент 
(Buorman laboratories International); интелектуалды капитал 
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бойынша вице-президент (Skandia AFS); білімдер алмасу 
бойынша менеджер (GE Capital Services) немесе «басты білімдер 
бойынша басшы топ» үлгідегі құрылымдық бірліктер сияқты 
лауазымдар енгізе отырып, өз құрылымын өзгертеді. Кәсіпорын 
ішіндегі сараптама бөлімдері білімдердің дамуы сәйкестілігін 
анықтау, оларды ұйым ішінде және сыртқа беру, бәсекелестік 
өнім мен үрдістерге айналдыру мәселелерімен айналысады.  

Мұндай буындар мен жеке сарапшылардың қызметі жиірек 
қысқа мерзімді жетілдірулерді іздеу емес, бәсекелестердің дең-
гейінен асатын нарықтық қызметтердің стратегиялық өндіргіш-
терін дайындауға, ұзақ мерзімді жобаларды іске асыруға бағыт-
талады. Крог пен Венцин айтқандай, Sencorp атты американдық 
кәсіпорынына білімдер менеджменті үлгісін өзінің шұғыл жүйе-
сіне дайындап енгізу үшін 10 жылдан астам уақыт қажет болды. 

Соңғы онжылдықта стратегиялық менеджменті теориясын-
да ресурстық тәсіл ретінде белгіленген жаңа талдамалық бағыт, 
келіп шықты. Бұрын нарықтағы кәсіпорынның рөлі (орны), 
оның ішкі жағдайына қарағанда маңыздылау деген ой басым-
дылау келетін еді. Ресурстық тәсіл жәрдемімен ғалымдар бәсе-
келестік артықшылықтарын тек нарықтық жағдайларда ғана 
емес, кәсіпорынның ішкі ресурстармен қамтамасыз етілу жағ-
дайымен де түсіндіруге талаптанды. 

Соңғы уақытта зерттеушілер тұрақты бәсекелестік артық-
шылықтардың түсініктемесіне көрінбейтін немесе сезілмейтін 
деп аталатын активтерді енгізудің мақсатқа сәйкестілігі туралы 
пікірді мақұлдайды. Олар бәсекелестік қабілеттілігінің нақты 
көзі және сыртқы жағдайларға кәсіпорын бейімделуінің басты 
факторы ретінде қаралуы мүмкін деп санайды. Бұған жинақтау 
қиындылығы, қайта-қайта және қатар пайдаланылу мүмкіндігі, 
бір мезгілде шығын да және шаруашылық қызметте болу қабі-
леттілігі көмектеседі. Көрінбейтін активтер елеулі мөлшерде бі-
лімдердің ұқсастыру трансфертін қиындатады. Лицензиялар мен 
патенттер, мысалы, зерттеп дайындаушының білімдеріне негіз-
деледі, мәліметтер базасын кодталған білімдер категориясына алып 
баруға болады, ал дара және ұйымдастыру жүйелері ең алдымен, 
білімдердің трансферті арқасында құрылып, қызмет етеді.  

Білімдер қиын ұқсастырылатын және орны қиын алмасты-
рылатын ресурстар ретінде қарастырылатындықтан, оларды 
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басқаруға бәсекелестік күресте маңызды рөл ажыратылады. 
Мұндай жағдайларда менеджменттің мақсаты білімдерді жинау 
мен оларды бәсекелестік артықшылықтарға айналдыру болып 
табылады. 

Кәсіпорын стратегиясы білімдерді (құзіреттерді) басқа ре-
сурстармен қиыстыру жағдайында ерекше тиімді болады. 
Американдық ғалым менеджмент теориясының негіз салушысы 
П.Дракер білімдерді басқаруға ең қиын икемге келетін дерек-
көздердің бірі ретінде есептей отырып инновациялық белсенді-
ліктің көздерінің бірқатарын белгіледі. Оларға қоса ол төмен-
дегілерді атайды: күтпеген оқиғалар, қайшылықтар, үрдістің қа-
жеттілігі, салада болып жатқан өзгерістер, клиенттің өнімге де-
ген көңіл бөлуі, клиенттердің демографиялық құрылымы. Көп 
түрлі ресурстар мен білімдерді епті басқару кәсіпорынға иге-
рілген нарықтарда бәсекелестерді озып кету ғана емес, жаңа 
нарықтарға енуге де мүмкіндік береді. 

Сондықтан, кәсіпорынның инновациялық құзіреттерін жаңар-
туға ынталану сала ішіндегі нарықта құралатын жағдайлар: 
кәсіпорынның меншікті білімдерін бағалау, бәсекелестерде ұқсас 
білімдердің бар болуы, саладағы кәсіпорын жағдайының оң өз-
герістеріне көмектесетін құзіреттерді анықтау болып табылады. 

Құзіреттер инновациялардың маңызды көзі болғандықтан, 
инновациялық үрдіске керекті инфрақұрылым мен әлеуметтік 
жағдайларды қамтамасыз ете отырып, оларды ынталандыру қажет.  

6.3  Кәсіпорын экономикалық дамуының стратегиясын  
      қалыптастырудың шетелдік тәжірибесі 

Өткен ғасырдың басындағы кәсіпорынды басқару бойынша 
туындаған ойлар «тейлоризм» мектебінің идеяларымен сайкес 
келіп отырды. Сол уақытта басқару жүйесі негізінен инженерлік 
ғылымдардың ойларын төменгі өндірістік буындағы басқаруға 
алып өтуден тұратын. Бірақ тезарада басқару әлеміндегі ойшылдар 
«тейлоризмнің» шектеулілігін жете түсінді. Батыс басқарушылық 
пікірдің дамуындағы ірі қадамды енді классикалық, ең алдымен, 
«формалық» ұйымдастыру құрылымдар мен жүйелер құруға 
бағытталған нұсқауда «әкімгершілік ғылымның» бірінші өзіндік 
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нәтижесі ретінде мойындауға болады. Американдықтар бұл 
французды менеджменттің әкесі деп атайтыны кездейсоқ емес. 

1940-1960 жылдары бұл бағыт әлеуметтік жүйелер ретінде 
ұйымдар теориясының дамуымен жалғастырылды, бірақ өзінің 
сипаты бойынша бұл басқаруда – адамның тәртібі туралы ғы-
лымдар – психология мен социологияның жетістіктерін пайда-
лану еді. 

Басқарушылық сана-сезімдегі жаңа алға ұмтылу – 1950-1960 
жылдардағы шешімдерді негіздеудің қазіргі заманғы сандық 
әдістерінің дамуын – басқаруда математика мен компьютерлер 
қолданудың тікелей нәтижесі болды. Атап айтқанда, «сандық 
мектеп» әлемдік басқарушылық сана-сезімде уақыттың өтуі 
бойынша «басқару ғылымды» жақтаушылардың ақылға жеңді-
рушілігімен және адамшылық қатынастар, ұйымдар мен қоғамда 
үйлесімділікті тәртіпке келтірудің ойшылдары ережелердің ара-
сындағы шиеленісті жоюға жағдайлар тудыратын басқарушы-
лыққа – күрделі құбылыстарды үйлестіретін, жинақтайтын 
ғылымның салаларын – жүйелер теориясының ережелерін және 
кибернетиканы жұмылдыруды ынталандырады. 

70-ші жылдардың аяғында кәсіпорын өзінің көп түрлі сырт-
қы мен ішкі ортасына икемделетін ашық жүйе және кәсіпорын-
ның ішінде болып жатқанның басты себептерін оның сыртынан 
іздеу керек деген анық тұжырымдалған пікір барлық басқару-
шылық сана-сезім үшін ерекше болды. 1970-1980 жылдары бас-
қарушылық ортасының үлгілері мен түрлі нысандары арасын-
дағы өзара байланыстардың қарқынды дамуы байқалды. 

90-шы жылдары басқару теориясы бойынша өзіндік ерекше-
ліктері бар үш беталыс көрінеді. Олардың біріншісі қазіргі өнді-
ріс пен қызмет көрсетудің материалдық, технологиялық негізі-
нің маңызын жете түсінумен байланысты. Бұл тек басқаруда 
компьютерлер қолданумен емес, жалпы алғанда, ұйымның мақ-
саттарына жетуге техникалық ілгерішілдіктің ықпалы күшеюі-
мен, бәсекелестікте жеңу үшін өнімділік пен сананың рөлін 
арттырумен пайда болады. Басқарушылық сана-сезім қайтадан, 
онда жаңа, тереңірек және дұрыс негізде «технократизмнің» 
біраз күшею кезеңіне кіреді. 

Корпорациялық стратегиялық жоспарлаудың тарихи бірінші 
үлгісі деп, BCG үлгісі ретінде белгілі, Брюс Хендерсонмен не-



152 
 

гізделген Бостонның кеңесші тобының «өсу–үлес» деп аталатын 
үлгісін санау қабылданған. Бұл үлгі, біріншісі тиісті өнім нары-
ғының өсу қарқындарын өлшеу үшін, ал басқасы қаралатын 
өнімнің нарығындағы ұйым өнімінің салыстырмалы үлесін өл-
шеу үшін қолданылатын екі координат осьтерімен анықталатын 
стратегиялық кеңістіктегі бизнестің нақты түрінің тұрақты 
орындарын өзіне тән бейнелеу болып табылады. 

30 жыл уақыт өткен соң осы үлгіні қолданудың тәжірибесін 
талдай отырып, бұрында BCG үлгісін қолдану қабыл етілген 
ұтымдылықты, тек қана стратегиялық басқару мәселелерінде 
менеджерлердің ысылмағандығымен дәлелдеуге болады. 

BCG үлгісіндегі негізгі назар, не жеке алынған бизнес сала-
сындағы қызметтерді жүргізуге бағытталатын, не сондай қызметтер 
нәтижесінде пайда болатын (туындайтын) ұйымның қолда бар 
ақшасының ағынында шоғырланады. Қолда бар ақшаның табыстар 
немесе шығыстар деңгейі осы нарықтағы ұйымның салыстырмалы 
үлесі мен нарықтың өсу қарқындарынан өте күшті қызметтік 
тәуелділікте болады, деп есептеледі. Кәсіпорын тіршілігінің өсу 
қарқындары қолда бар ақшаны пайдаланатын қарқынды анықтайды. 

Кез келген бизнестің өмірлік кезеңінің даму және өсу ке-
зеңінде, әдеттегінше, ақша массасының игерілуі болғанынан қа-
рамастан, жетілу мен қорытынды кезеңінде ұтымды бизнес қол-
да бар ақшаны өңдейді деп есептеледі. Бұдан, ұтымды бизнестің 
үздіксіздігін сақтау үшін, «жетілген» бизнес жүргізу нәтижесін-
де пайда болатын ақша массасы алдағы уақытта ұйым табыс-
тарының жаңа өңдіргіштері болатын түрі бар бизнестің жаңа 
салаларына жарым-жартылай инвестициялануы тиіс деген ай-
қын қорытынды келіп шығады. 

BCG үлгісі көзқарасынан тиімді бизнес-стратегия өзінің 
өмірлік кезеңінің жетілу кезеңінде тұрған бизнес үшін нарықтың 
елеулі үлесін алу стратегиясы болып табылады. 

Ең алдымен, бұл үлгі нарықтың жоғарылау үлесі жоғарылау 
пайдаға апарады деп болжамдайды. Зерттеулер, шынында да 
бұл өлшемдер арасында корреляция бар екенін көрсетеді. Алай-
да ол оның негізінде дәл жорамалдар құрылатындай күшті емес. 

BCG үлгісі кәсіпорынның басты мақсаттары өсу мен пай-
далылық болып табылғандығын, ал бизнес салалары тәуелсіз 
екендігін болжамдайды. Егер бизнес салалары өзара бағынышты 
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болса, онда үлгі жұмыс істеуді тоқтатады. Одан басқа BCG үл-
гісі негізінде сала дамуының өмірлік кезеңінің үрдісінде қолда 
бар ақшаның ағыны нарық жетілу кезеңіне барған уақытта 
өзінің жоғарғы шегіне жететіндігі туралы түсінік жатыр. 

Табылған тәуелділік дәлдіктің біршама дәрежесімен өндіріс 
көлемі мен шығындар арасындағы байланысты бейнелейді. 
Алайда бұл тәуелділікті өндіріс көлемдері мен пайда арасын-
дағы байланысқа қарай қорытындылауға болады. Және де өнді-
ріс көлемдері бұл жеке алынған бизнес саладағы кәсіпорынның 
бәсекелестік қабілетін бейнелейді деп сендіру мүмкін емес. 

Стратегиялық талдау және жоспарлаудың тарихи бірінші 
үлгісі бола отырып, BCG үлгісі стратегиялық жоспарлау мен 
басқарудың теорияшылдары жағынан да, тәжірибешілері жағы-
нан да толық сыннан өтті. Барлық сын ескертпелерін қорытын-
дылай келіп, төмендегі ескертулер жасауға болады: 

1) BCG үлгісі бизнес салалары үшін (нарық үлестері үшін 
де) нарықтың өте айқын емес анықтамада құрылады. Анықтама-
дағы елеусіз өзгеріс нарықтың үлесіндегі елеулі өзгерістерге, ал 
одан соң талдаудың тым өзгеше нәтижелеріне апаруы мүмкін. 

2) Бизнестің басқа өлшемдерімен салыстырғанда нарық үле-
сінің маңызы сөзсіз асыра бағаланған. Көп өзгермелі көрсеткіш-
тер бизнестің пайдалылығына әсерін тигізеді, алайда BCG үлгі-
сінде олар ескерілмей қалып отыр. 

3) BCG үлгісі оны бәсекелестік деңгейі төмен немесе өн-
діріс көлемдері елеусіз болған салаларға қолдануға талаптанған 
кезде жұмысын тоқтатады. 

4) Өсудің жоғарғы қарқындары – бұл бір ғана оның үстіне 
саладағы тартымдылықтың әсте басты белгісі емес. 

70-ші жылдардың басында General Electric корпорациясы 
және McKinsey & Со консалтингтік кәсіпорынымен ұсынылып, 
«GE/McKinsey үлгісі» атын алған талдамалы үлгі пайда болды. 
Ол Дэй және Мониосонмен ұсынылған. 1980 жылға таяу ол биз-
нестің стратегиялық позициясын талдаудың ең әйгілі көпфак-
торлы үлгісі болды.  

GE/McKinsey үлгісі ұйым шаруашылық қызметі бағытта-
рының стратегиялық тұрақты орындарын бейнелеу мен салыс-
тырмалы талдау үшін 9 көзден тұратын матрица болып табы-
лады. Бұл үлгінің маңызды ерекшелігі, онда алғашқы рет бизнес 
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түрлерін салыстыру үшін тек қана «табиғи» (сату көлемі, пайда, 
инвестициялардың қайтарымдылығы және с.с) факторлар емес, 
нарық үлесінің өзгермелілігі, технологиялар, мамандармен қам-
тамасыз етілудің жағдайы және т.б. сияқты бизнестің шынайы 
сипаттамалары қарала бастағандығынан тұрады. 

Басқа атаулар оның тағайындалуы туралы айтуы мүмкін. 
Мысалы, «нарықтың тартымдылық пен бәсекелестік позициялар 
матрицасы». Үшінші атаулар, мысалы «қабыршық диаграмма-
сы» атау ретінде оның мазмұнына қарағанда бұл үлгінің ныса-
нын көбірек баса айтады. 

Алғашқыда матрица General Electric корпорациясында оның 
коммерциялық қызметінің өзінше маңызды 43 түрін салыстыр-
малы талдаудың мәселесін шешу әрекетімен зерттеліп дайын-
далған. 

Матрицаның дайындалған құрылымы өзінше өзгеше әдісте-
мелік жетістік ретінде көрінді, өйткені оның жәрдемімен бір 
бірінен өзінің сипаты бойынша көп өзгешеленетін бизнес түр-
лерінің стратегиялық позицияларын талдау үшін жалпы салыс-
тырмалы негізді белгілеу мәселесінің ішінара шешілуі қамта-
масыз етіледі. 

Алайда менеджер енді мұндай үлгінің жәрдемімен бизнестің 
кейбір түрлерін жақсылап тәртіпке салу және салыстыруға қа-
білетті бола алды. Сол уақытта GE корпорациясының басқа-
рушы ортасында тіпті мынадай: «Біздің үлгі – бұл алма мен 
апельсинді салыстырудың жалғыз әдісі» деген сөз таралып кет-
ті, және сандық факторларға белгілі салмақтық коэффициенттер 
берілмегенде де матрицаны пайдаланудың соңғы нәтижесі 
бизнес түрлерінің жалған сандық бағдарлау болды. 

GE/McKinsey үлгісінің басты назарында алдағы уақыттағы 
пайда немесе ұйымдармен алынатын капитал салымдарының 
алдағы уақыттағы қайтарып берілуі тұрады. Басқаша айтқанда, 
негізгі таяныш қысқа мерзімді болашақта бизнестің нақты тү-
ріне салынған қосымша инвестициялар пайдаға қандай әсер ти-
гізуі мүмкін екендігін талдау үшін жасалған. 

Сонымен, ұйым бизнесінің барлық қарастырылатын түрлері 
сандық та, сапалық өлшемдер бойынша да қосымша инвести-
циялар алу қөзқарасынан үміткер ретінде белгілі бір тәртіппен 
қарастырылады. 
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Бизнестің жеке түрі болашақта пайдалы инвестициялар 
«ұту» үшін тек қана сатудың ағымдағы көлемдері, пайда мен 
капитал қайтарылу (яғни, қатаң сандық параметрлер) емес, бас-
қа алуан түрлі факторлар да, мысалы, технология мен нарықтың 
үлесінің өзгермелілігі, персоналдың адалдығы, бәсекелестіктің 
деңгейі, қоғамдық қажеттілік (яғни, сандық түрде айтарлықтай 
қиын көрсетілетін өлшемдер) қаралады. 

GE/McKinsey үлгісімен насихатталатын жалпы стратегия-
лық қағида төмендегі: қызықтыратын салалардағы бизнесті да-
мыту мен қолдау үшін ажыратылатын ресурстардың санын кө-
бейту, егер бұл жағдайда ұйымның нарықта белгілі артықшы-
лықтары болса, және, керісінше, бизнестің бұл түріне бағытта-
латын ресурстарды қысқарту, егер нарықтың өзінің немесе 
ондағы ұйымның орныққан орны нашар болса дегеннен тұрады.  

Осы екі бағдар арасында қалған бизнестің кез келген түрі 
үшін стратегия сұрыптаулы болады.  

Бүгін GE/McKinsey үлгісінің алуан түрлі нұсқалары бар. 
Олардың барлығының негізінде, әдеттегінше, талдау барысында 
есепке алынатын факторлардың саны мен алуан түрлілігін кө-
бейту немесе әлдебір бағдар үшін стратегиялық шешімдердің 
көбірек нұсқалар ұсынуға талпыну жатады. 

ADL/LC үлгісі басқару саласындағы әйгілі Артур Д. Литтл 
консалтингтік ұйымымен зерттеп дайындалды. Оның бастапқы 
бағытталуы менеджерлерді стратегиялық талдау мен жоспар-
лаудың өзіндік әдістемесімен қамтамасыз етуден; оларға корпо-
рациялық деңгейде де, жеке шаруашылық буындардың деңгейін- 
де де пайдалануға болатын көпсалалы ұйымның қызметінің ұтым-
ды топтамасын анықтау үшін портфельді стратегияларды тал-
даудың мүмкіндігі бойынша күшті құрал беруден тұратын еді. 

ADL ұйымының мамандары ұстанатын саланың өмірлік 
кезеңінің тұжырымдамасына сәйкес, ол өзінің даму барысында, 
әдеттегінше, бірізді түрде төрт кезеңнен: пайда болу, өсу (не-
месе даму), жетілу және ескіруден өтеді.  

ADL үлгісі бизнестің әрбір түрінің нақты бәсекелестік жағ-
дайы мен оның саласының өмірлік кезеңдерін зерттеп үйрену 
үшін де, корпорациялық бизнес портфельді теңгеру, сондай-ақ 
өз бизнес-портфелін теңгеру үшін ұйымның нақты стратегия-
ларын таңдау үшін да қолданылуы мүмкін. 
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ADL үлгісі бизнес түрінің нақты жағдайын бейнеленуден 
басқа корпорациялық портфельге оның қаржы салымын көр-
сетуі мүмкін. 

Өз уақытында Дэй және Мониесонмен ұсынылған 
GE/McKinsey үлгісі нұсқаларының өзіндік ерекшеліктері бар. 

Себебі ADL үлгісі басынан аяғына дейін саланың өмірлік 
кезеңі тұжырымдамасына негізделген тәсілді қолданғандықтан, 
оны әмбебап түрде бизнестің әр түрлі үлгілеріне қолдану мүм-
кін. Алайда, егер талдаудың нәтижелері бойынша бизнес түрін 
өмірлік кезеңнің белгілі бір кезеңіне қойса, онда ұсынымдар дәл 
осы нақты кезең үшін пайдалы болуы мүмкін. 

ADL үлгісінің негізгі тұжырымдамасы өмірлік кезеңнің кезеңі 
және бәсекелестік жағдаймен анықталатын ұйымның бизнес 
портфелі теңестірілген болуы тиіс. ADL үлгісінің тұжырымдамасы 
бойынша теңестірілген портфельдің мынадай ерекшеліктері бо-
лады: 

1. Бизнес түрлері өзінің өмірлік кезеңінің әр түрлі белесте-
рінде болады. 

2. Қолда бар ақшаның ағыны оң, немесе, ең болмағанда, 
бизнестің жетілу немесе ескіру түрлерімен өңделетін қолда бар 
ақша сомасының бизнестің пайда болу және өсу түрлерінің 
дамуына жұмсалатын сомамен теңдігін қамтамасыз етеді. 

3. Таза активтерге (RONA– the average weighted return on 
net assets) пайданың орташаланған нормасы бизнестің барлық 
түрлері бойынша ұйымның мақсаттарын қамтамасыз етеді. 

4. Қаншалықты бизнестің жетекші, күшті немесе қолайлы 
(елеулі) орын алатын түрлері көп болса, соншалықты ұйымның 
бизнес – портфелі жақсы болады. 

Стратегиялық жоспарлауды көбінесе өмірлік кезең кезеңде-
рінің бағаларына негіздеу, сонымен қатар, дұрыс емес түсінікке 
алып келуі мүмкін. 

Кейбір авторлар ADL тәсілінің пайдалылығына, олардың пі-
кірі бойынша, ол менеджерлерді сату көлемінің біршама азайған 
кезде шығарылған өнімнен бас тартуға итермелейді, өйткені 
менеджерлер ескіру кезеңі келгенін жаңылыс жорамалдайды де-
ген негізде күдіктенеді. Әрине, мұндай болжамдау әрдайым дұ-
рыс болмайды және сату көлемінің төмендеу себептері әрқашан 
толық зерттелуі тиіс. 
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ADL үлгісінің негізгі кемшілігі, оның тым сызбалығында және 
тәжірибесіз менеджерлерді сана-сезімсіз, сондай-ақ шығармашы-
лығы жоқ шешімдер қабылдауға алып келу мүмкіндігінен тұрады. 

1975 жылы Британ-Голландиялық Shell химиялық ұйымы 
[DPM – Direct Policy Matrix] бағытталған саясаты матрицаның 
атын алған өзінің меншікті үлгісін стратегиялық талдау және жос-
парлаудың тәжірибесіне дайындап, енгізді. Оның пайда болуы сол 
уақытта орын алған энергетикалық дағдарыстың: шикі мұнаймен 
әлемдік нарықтың аса толуы, шикі мұнайға бағалардың ұдайы 
төмендеуі, пайданың төмен және ұдайы төмендейтін салалық 
норма және жоғары инфляция жағдайындағы экономикалық орта 
серпінісінің ерекшеліктерімен тікелей байланысты болады. 
мерзімді инвестициялық стратегияны таңдау туралы сөз Қар-
жылық болжамдаудың дәстүрлі әдістері мұндай жағдайларда ұзақ 
болған кезде бекер болып тұрды. Сол уақытта кеңінен таралған 
BCG және GE/McKinsey үлгілерін өзгеше Shell/DPM үлгісі өткен-
дегі талданатын ұйымның жетістіктеріне сеніп, ең бастысы, ағым-
дағы салалық жағдайдың талдауында шоғырланады. 

Shell/DPM үлгісі сырттай GE/McKinsey үлгісіне ұқсайды 
және BCG үлгісінің негізіне салынған бизнестің стратегиялық 
ұстану жолының ойын өзінше дамуы болып табылады. Сонымен 
бірге, олардың арасында түбегейлі айырмашылықтар бар. Бірақ 
жалғыз факторлы BCG 2х2 матрицасымен салыстырғанда, 
Shell/DPM матрицасы, GE/McKinsey матрицасы сияқты бизнес-
тің саналы да, сандық та өлшемінің көптеген бағаларында негіз-
делген 3х3 көлемді екі факторлы матрица болып табылады. 
Одан аса GE/McKinsey мен Shell/DPM үлгілеріндегі бизнестің 
стратегиялық ұстанымдарын бағалау үшін қолданылатын көпөл-
шемді тәсіл тәжірибеде BCG матрицасымен қолданылатын тә-
сілге қарағанда ақиқатқа жақындау болып шықты. 

Shell/DPM үлгісінде GE/McKinsey үлгісіне қарағанда биз-
нестің сандық көрсеткіштеріне көбірек негіздеу жасалған. Егер 
стратегиялық таңдаудың критериі BCG үлгісінде, іс жүзінде, 
қысқа мерзімді жоспарлаудың көрсеткіші болатын ақша қара-
жаттарының ағынын (Cash Flow) бағалауға негізделсе, ал 
GE/McKinsey үлгісінде, керісінше, ұзақ мерзімді жоспарлаудың 
көрсеткіші болатын инвестициялардың қайтарылуының (Return 
of Investments) бағалауында негізделсе, онда Shell/DPM үлгісі 
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стратегиялық шешімдер қабылдау кезінде бір мезгілде осы екі 
көрсеткіштерге назардың шоғырландырылуын ұсынады. 

Ең басында, DPM үлгісін қолдану кезінде, Shell ұйымы көбі-
рек қолда бар ақшаның тиімді ағынын қамтамасыз ету туралы ой-
лады. Әдебиеттерде қаржы, материалдық және жоғары білікті 
еңбек ресурстарды орналастыру мәселелерін шешу кезінде биз-
нестің түрлерін жіктеу үшін өлшем ретінде DPM үлгісін алғашқы 
қолданудың баяндалуын кездестіру мүмкін. Алайда, кейіңірек, 
стратегиялық ұстаным матрицаларының 3х3 жеке көздері «қолда 
бар ақшаны өндеу» стратегиясына бағытталғаны байқалды. Демек, 
мұндай үлгі бастапқы инвестициялардың қайтарылу келешегі 
көзқарасынан бизнес серпінін талдау үшін де, қолда бар ақша 
ағынының көзқарасынан ұйымның толық іскерлік портфелі- 
нің қаржылық балансын талдау үшін де бейімделген болады. 
Shell/DPM үлгісіндегі орын алған негізгі теориялық жорамал-
дардың көбісі GE/McKinsey үлгісіндегі жорамалдарға ұқсас. 

Тәжірибеде, іс жүзінде GE/McKinsey үлгісі үшін де бірдей, 
Shell/DPM үлгісін пайдалану кезінде екі негізгі қате тараған. 
Біріншіден, менеджерлер жиі бұл үлгімен ұсынылатын стратегия-
ларды тым сөзбе-сөз түсінеді. Екіншіден, бұл объективтілеу 
жағдайға алып келеді деп түсіне отырып, қаншалықты көбірек 
факторларды бағалау әрекеттері сондай-ақ жиі кездеседі. Іс жүзін-
де кері әсер болып, орныққан орындары солай бағаланған ұйым-
дар, әдеттегінше, әрқашан да матрица орталығында қалады. 

Жоғарыда айтылғандарды қорыта келе, Қазақстанның жағ-
дайларында қолданудың құндылығы, кемшіліктері мен мүмкін-
діктерін бағалаумен корпорациялық стратегиялардың шетелдік 
тәжірибесі және үлгілерінің кешенді шолуы, қазақстандық 
кәсіпорындардың экономикалық стратегияларын қалыптастыру 
мен реттеудің талдамалық негіздерін зерттеуге кірісу мүм-
кіндігін беретіндігін атап өтуге болады. 

6.4   Фирманың экономикалық стратегиясын  
        қалыптастыру және диверсификациялау 

 Диверсификацияланған КО-дарды басқарудың негізгі проб-
лемалары (мысалы, Батыс-Сібір металлургиялық комбинаты) 
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өкілеттіктердің шектеулігі Диверсификацияланған компания-
лардың бір орталықтан басқару қиын болғандықтан, мынадай 
проблема туындайды – орталықтан бақылауды сақтай отырып 
бөлімшелердің басшыларына үлкен өкілеттіктерді делегирлеу 
арқылы басқарылатын басқару жүйесін құру. 

Диверсификацияланған фирмаларда орталық басқару орган-
дарының негізгі функциялары: (бір холдингте емес) 

– корпоративті портфелді басқару, бөлімшелерді сатып алу,
қосалқы ату, сондай-ақ ресурстарды сату, орталық ресурстарды 
тиімді таратуды, ал нарық болса келісім-шарт жасасумен бай-
ланысты шығындарды талап етеді. 

– бизнес – бірліктер деңгейінде стратегияларды қалыптас-
тыру және олардың корпоративтік стратегиямен қалыптастыру. 

– энергетикалық эффект алу мақсатында әртүрлі бизнес
координациямен қамтамасыз ету. 

– бизнес – бірліктерінің қызметіне бақылау жасау.
Шетелдерде диверсификацияланған компанияларды басқару 

ұйымдастыруын қарастырайық. 
Мысалы, неміс корпарациясы Вауечтің құрлымында 6 бағыт бар: 
– полимерлерді өндру
– медикаменттерді өндіру
– химиялық өнімдерді өндіру (ауылшаруашылығы және үй-

шаруашылығы үшін) 
– фотокино өнімдерін
– органикалық
– бейорганикалық
Вауеч корпарациясы акционерлік қоғам болып табылады, 

құрамында 150мың адам жұмыс істейді. 
Корпарацияны бақылау жұмысын – бақылау кеңесі жүзеге 

асырады және де бақылау кеңесі корпарация қызметі үшін жауапты 
болып табылады. Кеңеске бірқатар комитеттер көмектеседі, олар: 
жұмыс координациясы бойынша, қаржы бойынша, нион бойынша, 
инвестиция мен технология бойынша, мегистика және қызмет 
көрсету бойынша, еңбек ресурстары бойынша, қоршаған ортаны 
қорғау және техникалық қауіпсіздік бойынша комитеттер бар. 

Басқарушылық қызметті штабтық бөлімшелер атқарады, 
онда мынадай бөлімдер бар: 

– корпоративтік жоспарлау
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– корпоративтік қаржылар 
– аймақтық қызметті координациялау мен бақылау 
– потенттеу және сақтандыру, құқықтар 
– корпаративтік қызметтерді бақылау және талдау 
– қоғаммен байланыс қызметі 
– халықаралық кадірлік саясатты координациялау және басқару 
Штабтық бөлімшелерде атқарылмайтын басқа 5 бөлімше-

лерде жиналған: 
– әкімшілік қызмет көрсетулер (сатып алу, көліктік және 

реттеушілік қызмет көрсетулер, жарнама, бухгалтерлік қызмет 
көрсету, ақпараттық қызмет көрсету) 

– персоналдарды басқару(кадірлік саясат, басқарушылық 
кадірлер, зейнетақы саясаты). 

– табиғатты қорғау шаралары және техника қауіпсіздігі. 
– орталықтандырылған зерттеулер мен өндірулер (химия-

лық зерттеулер,техникалық зерттеулер және қолданбалы физика 
сервистік қызмет көрсету саласындағы зерттеулер). 

Осы аталып өткен әрбір алты бағыттың өз алдына жеке-жеке 
бизнес бірліктерге бөлінеді де бір-бірінетәуелсіз жұмыс істейді, 
бірақ жұмыс нәтижелеріне барлығы толық жауапты болады. 
Мысалы, полимер тобына келесідей бизнес бірліктер кіреді: пласт-
масс, синтетикалық талшық(волокно), синтетикалық резеңке- 
лер және т.б. Корпарацияның шетелдік бөлімшелері география- 
лық белгілері бойынша былайша топталады: Батыс Европа, 
Солтүстік Америка және т.б. және бұлар мықта топтарды құрай-
ды. 

Корпарация ішінде жауапкершіліктерді басқадай бөлуге 
болады. Шетелдік диверсификацияланған фирмаларды басқару-
да бірқатар ұқсас және жиі қолданылатын басқару түрлері 3 дең-
гейге бөлінеді: 

1) жоғарғы деңгей (top management) – бұған директорлар 
кеңесі немесе бақылау кеңесі ен басқарма кіреді. Директорлар 
кеңесі фирманың жалпы стратегиясын анықтаса, басқарма оның 
жүзеге асырылуына жауап береді. 

Директорлар кеңесі мыналарға міндетті: 
– КО стратегиясы мен даму мақсаттарын құру қажет. 
– бірігу жойылу альянстардың құрылуы менбасқа да парт-

нерлік келіссөздері жүргізуге 
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 – басқарушының жұмыстарына бақылау жасауы, оның бас-
қару қызметін бағалау керек. 

Басқарма жалпы стратегия шегінде ағымдағы шаруашылық 
саясатты қалыптастырады және оның орындауын ұйымдастырады. 

 Басқарушылардың қызметтері мыналар: 
– ағымдағы жоспарлауды жүзеге асыру 
– нақты стратегиялық бағдарламаны қалыптастыру және 

оның орындалуын ұйымдастыру 
– фирманың барлық бағыттағы қызметін басқару(логистика, 

өндіріс маркетинг, қары, персонал, сондай-ақ кадрлік саясатты 
және басқару құрамында шешім қабылдау) басқарудың төмен 
деңгейлерінде өкіметтіктерді болу операциялардың пайдаланған 
бақылау қаржы жағдайында бақылау. 

2) Орта деңгей (middle manna-t) – басқарманың орталық 
деңгейі. Бұл орталық қызметтер маңызды қызметтерді жүзеге 
асырады, сондықтанда функционалды қызмет деп аталады: бұн-
да маркетингқызметі, қаржы және жоспарлау қызметі, НИОКР 
координациялау, есеп жүргізу және бақылау. 

3) Төменгі деңгей – өндірістік бөлімшелер және бизнестің 
стратегиялық бірліктері. Бұл деңгейлер менеджерлерінің белгілі 
бір дербестігі бар. Дәл осы деңгейде әрбір фирманың специфи-
касы анықталады. 

Диверсификацияның табыстары мен шығындары. 
Диверсификацияның стратегиялық жағынан пайдасы бір- 

қатар факторларға негізделген, солардың ішінде ең маңызды- 
лары: 

– синергизмнің потенциялы – біріңғай басқару, бақылау, 
координациялау жүйесін құру есебінен әртүрлі бизнес түрлері 
біріккен кезде шығындарды қысқарту. 

– бизнесті ақпараттармен қамтамасыз етуді жақсарту, мар-
кетингтік зерттеулерді интеграциялау. 

– іскерлік байланыстардың тұрақтылығы, жабдықтаушылар-
дың сенімділігі мен тұрақтылығы бұл өз кезінде маркетинг кей 
жарнамаға жұмсалатын шығындарды үнемдеуге көмектеседі. 

– технологиялармен алмасу(обмен) арқылы технологиялық 
жетістікке, ұтысқа жету, бірігіп НИОКР өткізу. 

– құрмет көрсету, маркетинг және өткізу каналдарын жетілді-
руде бірігіп жұмыс істеу есебінен өнімнің дифференциялдануы 
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мүмкіндігін жоғарлату әсіресе бұл тура интеграция кезінде 
байқалады. 

Сонымен қатар диференцификация жүргізу үшін мүмкін бо-
латын тәуекелдіктерді де есепке алу қажет. Сондықтанда қызмет 
диференцификациясын былау жүргізу керек: 1) мүмкін болатын 
стратегиялық потенциялды толықтай жүзеге асыра алу; 2) ба-
лансталған экономикалық-технологиялық нәтижелерге жету. 
Мұнда негізгі үш мәселе бар: 

 1. Әртүрлі бизнес түрлері мен синергизм потенциялы ара-
сында нақты байланыс балмауы да мүмкін. 

 2. Потенциялды синергизм бар, бірақ оны жүзеге асыруда 
қиын мәселелер туындайды: басқарушылық құрылымдарында, 
ұйымдастырушылық құрылымдарда, – осылар синергетиканың 
эффектіні жүзеге асыруда қиындықтар тудырады. Ресей КО 
тәжірибесінде көптеген мысалдар бар: қосылған КО-дар тарапы-
нан қарсылықтар көрсетіледі, бұл қарама-қайшылықтар дифер-
сификациядан алынған пайдалы жаққа шығарады. 

 3. Антимонополиялық заңдар қосымша қиндықтар мен тә-
уекелдіктер тудырады 

 Мысалы, Новособирскідегі риэнтерлық бірнеше фирмалар 
стратегиялық одақ құру жөнінде шешім қабылдап, келісіп оты-
рып нарықтың саясат жүргізуді шешті. Сонда антимонополия-
лық заңды бұзғандары жөнінде хабарлады. 

Сондай-ақ диверсификация шығындары келесідей фактор-
ларға байланысты болады: 

– жаға нарыққа шығу барысы 
– Ко диверсификацияланған кезде және бизнесте өз одақта-

сын таңдаған кезде КО міндетті түрде икемділік пен баланстал-
ғандылық қажет. 

– барлық интеграцияланған циклдерде иновациялық қызмет 
жүргізу. Басқаруда әйгілі маман П.Друкердің айтуы бойынша 
тиімді құрылған диверсификация ортақ ядроны талап етеді,ал 
“ортақ ядро”ретінде ортақ нарық бірігіп істеген технология, 
кадрлар және т.б. ресурстар болуы мүмкін дейді. Друкер бұл 
“ядросың” диверсифиакция болмауы дейді. Мысалы, 1960-70жж 
американдық мұнай компаниялары өздерінің қызметі диверси-
фиакция мақсатымен тау-кен бизнеске кірді. Олар бұл изес түрі 
мұндай бизнесіне жақын деп есептеді. Кейіннен олар тау-кен 
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бизнесінен бас тартты, өйткені мамндандырылған өндіріс тиімді 
екен деп шешті. 

АҚШ бірнеше жылдар аралығында диверсификацияланған 
фирмаларды зерттеп, олардың көрсеткіштері жай фирмалардан 
төменекендігі толықталған зерттеулер нәтижелерінде диверси-
фикацияланған бағдарламалық сәтсіздікке ұшырау себептері 
бірнеше проблемаларға байланысты: 

– экономикалық – диверсификацияланған шығындарды кө-
бейтеді. 

– басқарушылық – Ко басқаруда қиындықтар тудырады. 
– тұтынушылық – диверсификация эффектісін тұтынушы-

лар төмендетіп, жоққа шығарады. 
– бәсекелестік – бәсекелестіктін басты стратегияларын 

бұзады. 
 
Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Кәсіпорын стратегиясы теориясының атақты зерттеушісі және іргесін 

салушы 
2. «Стратегия» түсінігі және «саясат» түсінігі 
3. Дүниежүзілік тәжірибеде стратегиялық менеджменттің әдістері мен 

әдістемелері 
4. Стратегиялық менеджмент саласындағы шетелдік зерттеушілердің 

монографиялары мен ғылыми мақалаларында кәсіпорындардың 
қаржы қызметі 

5. Кәсіпорынның жалпы стратегиясын құру кезіндегі экономикалық 
құрамдас бөлігін ажырату қажеттілігі 

6. Стратегиялық басқарудың классикалық тәсілдерінің бірі осы үрдістің 
келесі кезеңдерін көрсетеді 

7. Стратегиялық басқарудың әрбір кезеңі, қызметі белгілі нәтижемен 
аяқталады 

8. Стратегия – бұл көпжақтылы түсінік. Г. Минцберг, Б. Альтсренд,  
Д. Лэмпел оны бес бағытта анықтайды 

9. Қазіргі жағдайда, сондай-ақ стратегиялық басқаруда стратегия екі 
бөліктен тұрады 

10. Экономикалық стратегия 
11. Экономикалық стратегияның теориялық қарастырылуы төрт басты 

түсініктері мен олардың құрамдас бөліктері – бөлімдеріне сүйенеді. 
Олар? 

12. Кәсіпорынның жалпы стратегиясын қалыптастыру үшін бәсекелес-
тіктің басты маңызы 

13. Кәсіпорынның бәсекелестік стратегиясын қалыптастыру үрдісі бір-
неше кезеңнен тұрады 

14. Инновациялық қордың міндеттері болатындар 
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15. GE/McKinsey үлгісімен насихатталатын жалпы стратегиялық қағида 
16. ADL үлгісінің негізгі тұжырымдамасы 
17. Диверсификацияланған КО-дарды басқарудың негізгі проблемалары 
18. Диверсификацияланған фирмаларда орталық басқару органдарының 

негізгі функциялары 
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1.  Меликъянова Р.П., Колосова Р.П. Экономика труда и социально-тру-
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2.  Томпсон A.A. Стратегиялық басқару,стратегияны әзірлеу, 2013. 
3.  Климов Е.А. Психология профессионала. – М., 2010. – 312 с. 
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7 
КӘСІПОРЫННЫҢ ИННОВАЦИЯЛЫҚ ДАМУ  
СТРАТЕГИЯСЫ 

7.1  Кәсіпорынның инновациялық стратегия түсінігі 

Кәсіпорынның ағымды жағдайын бағалаудың негізінде 
оның қызметінің мықты және әлсіз жақтарын, мүмкін болатын 
типтік жағдайлардың бірімен салыстыру жатыр, олардың қата-
рына «күйреу», «дағдарыс», «біршама тұрақтылық», «аман-
есендік» жағдайларын жатқызамыз. Кәсіпорынның ағымды жағ-
дайын бағалау оның әрі дамуын болжауға мүмкіндік береді, 
себебі, мысалы, кәсіпорын «күйреу» жағдайынан бірден «аман-
есендік» жағдайына тікелей өте алмайды. Сондықтан да, кәсіп-
орынға дәл осы жағдайда жалғыз мүмкін болатын стратегия 
тіршілік ету стратегиясы болып табылады. 

Бұл кезенде стратегияның жалпы мазмұнын сипаттаумен 
қатар оны ары қарай жүзеге асырудың бағыттары және меха-
низмдері туралы алғашқы түсініктер қалыптаса бастайды, ол 
үшін кәсіпорынның ағымды жағдайының қалыптасуына негіз 
болған негізгі сыртқы және ішкі себептер анықталады. Кәсіп-
орынның ағымды жағдайын талдаудың басты қорытындысы 
оны дамытудың стратегиясын әзірлеу үшін ақтық жағдайларды 
анықтау болып табылады. 

Екінші және үшінші кезендерде кәсіпорынның ақтық, мүм-
кін болатын және күтілетін жағдайы болашақта инновациялық 
даму көзқарасымен талданады. Бірінші кезенде алынған страте-
гиялық жоспарлаудың ақтық жағдайларының, өнім және қызмет 
нарықтарының, өнім және қызмет нарықтарының жағдайларын 
талдау, сонымен қатар инновациялық даму саласында мемле-
кеттік саясаттың негізгі бағыттары мен басымдылықтарын тал-
дау негізінде болжанатын кезеңге кәсіпорынның миссиясы қа-
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лыптасады. Кәсіпорынның миссиясын анықтау процессі бары-
сында оның дамуына әсер ететін, сыртқы және ішкі факторлар-
ды ескеру қажет. Қалыптасқан миссияның негізінде оның қыз-
метінің негізгі басымдылықтары, сонымен қатар әр қайсысының 
стратегиялық мақсаттары анықталады. Тиісінше, екінші және 
үшінші кезендердің басты нәтижесі мүмкін болатын, күтілетін 
кәсіпорын жағдайына қатысты стратегиялық мақсат беретін 
ұстанымдарды тандау болып табылады. 

Аталған стратегиялық мақсат беретін ұстанымдарды жүзеге 
асыру үшін кәсіпорынның инновациялық стратегиясын әзірлеу-
дің төртінші және бесінші кезендерде базалық стратегиялардың 
біреуі тандалады: тіршілік ету, тұрақтылық немесе өсу (немесе 
болжанатын кезенге стратегияларды кезектік тізбегі). Тандалған 
стратегияның шеңберінде кәсіпорынның қызметтік инновация-
лық стратегиясы қалыптасады. Оны қалыптастыру барысында 
қарастырылған алгоритимді жүзеге асырудың бірден-бір маныз-
ды мәселесі болып: жалпыжүйелік әдістемелік талаптарды сақ-
тау, кәсіпорынды стратегиялық басқарудың объектісі ретінде 
қарастыру, сонымен қатар оның нарықтық ортасын, оны дамы-
тудың ең үздік баламаларын тандауды сипаттау табылады. 

Кәсіпорын дамуының көптеген мәселелері оның қызметін 
сапасыз басқарумен байланысты екендігін ескеру қажет. Бұл 
жағдай кәсіпорынның даму стратегиясының жоқтығы салдары-
нан және оның алдында тұрған негізгі мәселелерді оңтайсыз ше-
шу барысында орын алуы мүмкін. Кәсіпорын даму стратегиясын 
әзірлеудің басты алғы шарты кәсіпорынның алдында тұрған 
басты мәселелердің шешімдерін оңтайландыру, ал стратегиялық 
басқару негізінде олардың дамуы оларды оңтайлы шешудің 
әдістемелік қамтамасыз етуде жатуы тиіс. 

Қазіргі заманда кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі маныз-
ды дәрежеде оның инновациялық стратегиясын тандаумен және 
оны жүзеге асырудың ерекшеліктерімен анықталады. Иннова-
циялық стратегиялардың түсінігі мен мәнін ашу және оларды 
қалыптастыру мәселеріне көптеген ғалымдар өз еңбектерін ар-
наса да «инновациялық стратегия» түсінігіне осы уақытқа дейін 
ортақ көзқарас қалыптаспаған. 

Бірқатар жекеленген авторлардың пікірінше, «инновация-
лық стратегия жоспарды білдіреді, яғни, ол, өндіріс және өткізу 
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арқылы зерттеулерден бастап, пайдалануға дейін барлық про-
цестін созылымына қатысады, бақылаудың және «араласудың» 
негізгі пунктерін белгілейді, технологиялық денгейді арттыру 
қарқынын және ол үшін қажетті ой еңбегінің өнімдерін табу 
әдістерін анықтайды». Басқалары инновациялық стратегияның 
мазмұнын «ғылыми-техникалық дамудың жетістіктерін игеру 
және пайдалануда уақытылы басқарушылық күштерді шоғыр-
ландыру және инновация динамикасын уақытылы ресурстармен 
қамтамасыз ету» деп түсіндіруге тырысады. Көрші ресейлік 
зерттеушілердің арасында да «инновациялық стратегия» түсіні-
гіне қатысы ортақ қабылданған анықтама қалыптаспаған. Мы-
салы, И.Н. Герчикованың пікірінше, инновациялық стратегия 
жаңа технологияларды өндіріске енгізуге және жаңа өнім түрін 
өндіруге бағытталған, капиталсалу саясатының және техника-
лық саясаттын мақсаттарының жиынтығы болып табылады.  
В.А. Аньшиннің көзқарасы бойынша, инновациялық стратегия 
микроэкономикалық жүйенің дамуының мақсатты инновация-
лық денгейіне жетудің және жүзеге асырудың әдіс-тәсілдерін 
білдіреді ол өзіне инновациялық дамудың балама траектория-
лары арасында ресурстарды өзара бөлу және қайта бөлуді бірік-
тіреді. 

Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлі-
гінің Экономика иститутының директоры, э.ғ.д. Оразалы Сәбден 
өзінің «Конкурентоспособная экономика и инновации» атты ғы-
лыми еңбегінде инновацияны Қазақстан экономикасының бәсе-
кеге қабілеттілігін арттырудың басты факторы ретінде анықтай-
ды, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін анықтаудын 
көрсеткіштерін және критерийлерін ұсынады. 

Қазіргі уақыттағы инновациялық стратегияның түсінігіне, 
оның сыныптамасы мен қалыптасуына қатысты қалыптасқан ба-
ғыттар экономикалық жүйенің инновациялық дамудың ерекше-
ліктерін тиісті дәрежеде ескере алмайтындығы, инновациялық 
процесстерді басқару жүйесінің ен басты кемшіліктерінің бірі 
деп айтсақ қателеспейміз. Көбінесе инновациялық стратегияның 
әртүрлі нұсқаларын әзірлеу барысында өзінің жеке ерекшелік-
теріне ие және пайдаланудың ерекше жағдайлары бар бір стра-
тегия түрін мазмұндау үшін әртүрлі анықтамалар қолданылады. 
Мысалы, инноватикада инновациялық стратегияға қатысты ке-
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лесі анықтамалар бір-біріне синоним болып табылады: «қорға-
ныс», «бейімделу» және «бәсең»; «лицензиялық» және «имита-
циялық»; «шабуыл» және «белсенді» және т.б. 

Инновациялық стратегия ғылым және техниканың даму үр-
дістерін, жақын болашақта технологиялар және өнімдердің 
жаңару мүмкіндігін ескеруі қажет, нарықтық ортаның ағымдық 
және болжанатын жағдайларын ескере отырып кәсіпорынның 
жаңашылдықтарды құру және енгізу бойынша мүмкіндіктерін 
бағалауы тиіс, сонымен қатар оларды енгізудің мақсаттары және 
әдістерін нақтылауы қажет. 

Автордың көзқарасы бойынша, кәсіпорынның көптеген ин-
новациялық стратегияларын келесі негізгі топтарға бөлу абзал: 
ҒЗТКЖ (НИОКР) өткізудің инновациялық стратегиялары; жаңа-
шылдықтарды енгізудің инновациялық стратегиялары; иннова-
циялық өнімді (қызметті) жаппай өндірудің инновациялық стра-
тегиялары. 

7.2  Инновациялық стратегияны қалыптастырудың   
      негізінде кәсіпорынның инновациялық мақсаттары   
      және міндеттері 

Инновациялық стратегияны қалыптастырудың негізінде 
кәсіпорынның инновациялық мақсаттары және міндеттері жата-
ды, ал оның типі, атап айтқанда, оның сыртқы ортамен өзара 
байланысымен анықталады. Бірақ та, кәсіпорынның манызды 
мақсаттарының бірі табыс табу екенін ұмытпаған жөн. Ары қа-
рай басты мақсатқа жету үшін қажетті неқұрлым төменгі тәр-
тіппен нақты мақсаттар мен міндеттер анықталады (кәсіпорын-
ның инновациялық дамуының мүмкін болатын нұсқаларын рет-
тейтін, инновациялық стратегияларды тандауды анықтайтын 
мақсаттар мен міндеттер «ағашы» әзірленеді). 

Екінші тәртіптегі мақсаттармен міндеттерге жатады: өндіріс 
көлемін ұлғайту; өнім сапасын арттыру; өндірістік-техникалық 
базаны дамыту; дамудың тұрақтылығын қамтамасыз ету және 
т.б. 

Стратегиялар портфелін қалыптастыру барысында фактор-
лар-детерминат механизмі пайдаланылады, олар жүйе дамуы-



169 
 

ның траекторияларына әсер етеді. Бұндай факторлардың қата-
рына: инновациялық мүмкіншілік; технологиялар; бәсекелестік; 
жабдықтаушылар; тұтынушылар; мемлекеттік реттеу; макроорта 
факторлары және т.б. жатады. 

Кәсіпорынның инновациялық стратегияларының портфелін 
оның дамуының әлеуметтік-экономикалық мақсаттарымен және 
инновациялық дамудың детерминаттарымен сәйкес қалыптас-
тыру қажет. Әртүрлі денгейлер барысында бір ғана мақсатқа 
жету үшін инновациялық детерминант әртүрлі стратегияларды 
қолданады. 

Әр түрлі авторлар ұсынған әдістемелік бағыттарды және 
кәсіпорынның инновациялық қызметінің ерекшеліктерін ескере 
отыра сынды талдау негізінде негізгі инновациялық стратегия-
ларды келесідей сыныптауға болады. 

Бірінші топқа ҒЗТКЖ-ға инвестициялау және басқа жақтан 
әзірлемелерді алудың (басқа ұйымдар мен мекемелерден) маз-
мұнын анықтайтын стратегиялар кіреді. 

 
Бұл стратегиялар қатарына жатады: 
– ҒЗТКЖ саласында өзінің қызметін басқа кәсіпорын және 

ұйымдардан әзірлемелер нәтижелеріне лицензиялар сатып алу 
жолымен жүзеге асыратын кәсіпорынның инновациялық саяса-
тын мазмұндайтын лицензиялық стратегия; 

– максималды қысқа уақытта жаңа технологияларды және 
өнімдерді игеру қажет болған жағдайда пайдалану дұрыс болып 
табылатын параллельді әзірлеме стртаегиясы. Бұл стратегияның 
мәні кәсіпорынның өзіндік әзірлемелерін ескере отыра, жедел-
детіп игеру және өндіру үшін жаңа өнімдерді дайындауға техно-
логиялық лицензияларды сатып алу болып табылады; 

– кәсіпорынның өндіретін көпшілік өнімдері бойынша на-
рықта және ҒЗТКЖ саласында ұзақ уақыт бойы алдынғы қа-
тардағы позицияларды иеленуге мүмкіндік беретін зерттеушілік 
көшбасшлық стратегиясы; 

– ғылым сыйымдылығынан озу стратегиясы қатаң бәсе- 
келестік жағдайында нарыққа жаңа өнімді шығаруды жедел-
дету мақсатында қолданылады және өндірлетін өнімнің ғы- 
лымсыйымдылығын орташа денгейден арттырумен сипатта-
лады; 
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– өмірлік кезенге сәйкес жүру стратегиясы айналыстан 
шығатын өнімдер және технологияларды алмастыру үшін арнал-
ған ҒЗТКЖ нәтижелерінде осы заттардын пайда болуын қам-
тамасыз етеді, сонымен қатар ҒЗТКЖ-ді кәсіпорын қолданатын 
технологияның және өндіретін өнімнің өмірлік кезеніне байла-
ныстыруға мүмкіндік береді. 

Екінші топқа, олардың көмегімен нарыққа жаңа өнімді шы-
ғару, өндірістін жаңаруы және кәсіпорынның технологиялық ар-
тықшылықтарын пайдалану жүзеге асатын стратегиялар жатады. 
 

Бұл топқа келесі стратегиялар кіреді: 
– моральдық ескіруге қатты ұшырамаған, кәсіпорын шыға-

ратын тауарлардың тұтынушылық қасиеттерін жақсартудан 
тұратын өнім қатарын қолдау стратегиясы; 

– моральдық тозған бірақ әлі де болса сұранысқа ие тауар-
лардың өндіріс процессін жетілдіруге бағытталған ретрожаңа-
шылдық стратегиясы; 

– технологиялық ұстанымды «позицияны» сақтау страте-
гиясы, ол кәсіпорын қатаң бәсекестік жағдайында технология 
және өнімдерді жаңартуға қажетті қаражатты енгізе алмайтын, 
бірақ мықты бәсекелік позицияға жағдайда қолданылады. Бұл 
стратегия ұзақ мерзімде сәтілік әкелмейді және қысқа уақытты, 
уақытша мазмұнға ие; 

– кәсіпорын бәсекелестерінен қарағанда өзінің инновация-
лық мүмкіншілігінің даму денгейі бойынша артта қалғанда не-
месе өзіне жаңа болып табылатын нарыққа шыққанда қолданы-
латын өнімдк және процесстік имитациялау стратегиясы; 

– ғылым сыйымдылығынан озу және имитациялық страте-
гияларға негізделген кезеңдік өту стратегиясы. Бұл стратегия 
кәсіпорынға технологиялық дамудың аралық кезеңдерден аттап 
өтіп оның бірден жоғары кезеңдеріне жетуді жүзеге асыруға 
көмектеседі; 

– технологиялық байланыс стратегиясы, оның мәні кәсіп-
орын технологиялық байланысқан инновацияларды жүзеге 
асырады. 

Инновациялық стратегиялардың үшінші тобына кәсіпорын-
дардың өндірістік қызметінің тұрақтылығын және тиімділігін 
қамтамасыз ететін стратегиялар жатады: 
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– нарықпен ілесу стратегиясы әдетте кәспорын дамуының 
бастапқы кезенінде пайдаланылады, ол кезде оның миссиясы 
мен мақсаты әлі тыянақты түрде анықталмаған және кәсіпорын 
ең жоғары сұранысқа ие өнім түрлерін шығаруға бағытталған; 

– радикалды озу стратегиясы, бұның мәні кәсіпорын нарық-
қа түбегейлі жаңа өнімді (немесе оның өндірісінің әдісін) бірін-
ші болып шығаруға ұмтылысы болып табылады, әдетте өнім 
және технологиялар бойынша жоғары тәуекелдермен және көп 
шығындармен байланысты; 

– көшбасшыны күту стратегиясы, сұраныс әлі қалыптаспа-
ған, жаңа өнім нарығына шығу барысында пайдаланылады. 

 
 
7.3 Кәсіпорынның инновациялық стратегиясын әзірлеу 

 
 Инновациялық стратегияны тандауды әртүрлі факторлар 

анықтайды, олардың бастысы – кәспорынның бәсекелестік по-
зициясы және оның технологиялық мүмкіндіктері. Кәсіпорын-
ның технологиялық мүмкіндіктері оның инновациялық қызметі-
нің ішкі және сыртқы мазмұндамаларымен анықталады. Бірінші-
сіне (ішкі) инновациялық мүмкіншілік кірсе, ал екіншісіне (сырт-
қы) осы кәсіпорынның тұтынушылар және жабдықтаушылармен 
өзара қарым-қатынасының нысандары және мазмұны кіреді. 

Инновациялық дамудың технологиялық дамудан айырма-
шылығы, біріншісі кәсіпорынның болашақта даму қабілетін маз-
мұндайтын динамизм элементін өзіне біріктіреді, ал басқасы 
оның өндірістік аппаратының және өндіретін өнімінің техника-
лық денгейінің жағдайындағы өзгерісін айқындайды. Бұл түсі-
ніктер өзара байланысты болуына орай олар көбінесе бірегей 
түрде кәсіпорынның инновациялық-технологиялық дамуы ретін-
де қарастырылады. 

Кәсіпорынның инновациялық стратегиясын әзірлеудің негі-
зінде оның экономикалық мүмкіндіктерінің болжамы жатады 
(оның болшақтағы инновациялық мүмкіншіліктері, даму тұрақ-
тылығы және т.б.), ол оның инновациялық даму денгейінің не-
ғұрлым егже-тегжейлі талдауын жасауға және оның дамуының 
негізгі бағыттарын анықтауға мүмкіндік береді. Бұл болжамның 
нәтижелері, кәсіпорынның мүмкіндіктеріне және нарық талапта-
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рына сәйкес келетіндей жүзеге асыруға жоспарланған иннова-
циялық жобаларды нақты талдау көмегімен орындалатын инно-
вациялық дамудың манызды емес аспектілерін бағалау үшін 
база қызметін атқарады. Алынған мәліметтер кәсіпорынның ин-
новациялық дамуын анықтатйтын манызды көрсеткіштеріннің 
нақты есебін шығаруға, оған әсер ететін факторларды талдауға, 
кәсіпорынның даму денгейін оның бәсекелестерінің даму дең-
гейімен салыстыруға мүмкіндік береді. 

Осылайша, кәсіпорынның инновациялық стратегияларының 
протфелін қалыптастырудың негізінде оның инновациялық қыз-
метінің бағыттарын тандау және оларды негіздеу, сонымен қа-
тар осы қызметтін барлық нысандарын бағалау жатыр, олардың 
қатарындағы маныздылары:  

– қолда бар өнімдерді және технологияларды жетілдіру; 
– жаңа өнімдерді және технологияларды әзірлеу; 
– кәсіпорынның технологиялық базасын жетілдіру және 

дамыту; 
– инновациялық қызметті басқарудың тиімділігін арттыру; 
– ресурстарды пайдаланудың тиімділігін арттыру. 
Кәсіпорынның инновациялық дамуының негізгі бағыттарын 

оның инновациялық стратегиялары айқындайды, ал инновация-
лық қызметтін аталған нысандарын жүзеге асыру нәтижелері 
оның инновациялық дамуының тиімділігінің факторларымен 
анықталады, олардың қатарындағы маныздылары: 

– кәсіпорынның инновациялық қызметінің бағыттары мен 
көлемін анықтайтын, инновациялық мүмкіншілік; 

– жаңашылдықтарды тиімді игеру үшін қажетті, орталық-
сыздандыру және манызды инновациялық мақсаттар мен мін-
деттерді шешуде қажетті ресурстарды шоғырландыру үшін, 
басқару процесстерін орталықтандыруды алмастыратын, инно-
вациялық процесстерді ұйымдастыру; 

– капитал салымдарын орналастырудың негіздемесі (кәсіп-
орын алдына тұрған инновациялық мақсаттар мен міндеттерді 
шешу және инвестициялардың тиімділігін арттыру көзқарасы-
мен). 

Нақты инновациялық стратегияны тандау оны әзірлеудің 
әдіс-тәсілдерімен және алдынғы кезенде кәсіпорын жүзеге асы-
ратын инновациялық қызметтін нәтижелерімен анықталады. 
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Кәсіпорынға инновациялық стратегияның типін анықтау 
үшін оның ағымды жағдайы және потенциалды мүмкіндіктері 
туралы қажетті ақпарат алу мақсатымен оның қызмет етуінің 
негізгі аспекттілерін бағалау қажет. 

 
Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Кәсіпорынның ағымды жағдайын бағалаудың негізі 
2. Инновациялық стратегияны қалыптастырудың негізі 
3. Екінші тәртіптегі мақсаттармен міндеттерге жатады 
4.  Инновациялық стратегияны тандауды анықтайтын факторлар 
5. Инновациялық дамудың технологиялық дамудан айырмашылығы 
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8 
КӘСІПОРЫННЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СТРАТЕГИЯСЫ 

8.1   Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының 
        теориялық аспектілері 

Нарық жағдайындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын 
талдаудың маңызы зор. Бұл кәсіпорындардың тәуекелсіздікке ие 
болуымен, сондай-ақ олардың меншік иелері, жұмысшылыра, 
коммерциялық серіктестер және де басқа контрагенттер алдын-
да өзінің өндірістік-кәсіпкерлік қызметінің нәтижелері үшін то-
лық жауапкершілікте болуымен байланысты. 

Ішкі факторлар кәсіпорының өзінің жұмысын ұйымдасты-
руына байланысты болады, ал сыртқы факторлар кәсіпорын ер-
кіне бағынышты емес. Кәсіпорының тұрақтылығы ең бірінші өн-
діріс шығындарымен үздіксіз байланысқан өндірілген өнім мен 
көрсетілген қызметтің құрамы мен құрылымына тәуелді. Сон-
дай-ақ, тұрақты және айнымалы шығындар арасындағы қатынас 
маңызды болып табылады. 

Сыртқы факторларға шаруашылық жүргізудің экономика-
лық жағдайының әсері, қоғамдағы үстемдік етуші техника мен 
технология, төлеу қабілеті бар сұраныс және тұтынушылар та-
бысының деңгейі, ҚР үкіметінің салық және несие саясаты, 
кәсіпорынның қызметін бақылау жөніндегі заң актілері, сыртқы 
экономикалық байланыс, және тағы басқалар жатады. 

Қаржы стратегиясы – бұл кәсіпорынды ақша қаражат- 
тарымен қамтамасыз етудегі іс-қимылдың бас жоспары. Ол 
нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорынның шаруашы- 
лық қызметті жүргізуде қаржылық тұрақтылықпен қамтамасыз 
ететін мақсаттарды шешу, қаржының құралуының және 
жоспарлануының теориялық сұрақтарымен практикасын қам-
тиды. 
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Қаржы стратегиясы нарықтық қатынастар жағдайында ша-
руашылық жүргізудің объектівті заңдылықтарын зерттейді, 
жаңа жағдайда қиындықтан шығудың әдістері мен түрлерін 
өңдейді. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы мыналарды қамтиды: 
– қаржы жағдайына талдау; 
– негізгі және айналым қорларының тиімділігін арттыру; 
– табысты бөлу; 
– салық және баға саясаты; 
– бағалы қағаздар аясындағы саясат. 
Қаржылық стратегия кәсіпорынның қаржылық мүмкіншілі-

гін, ішкі және сыртқы факторлардың объективті мінездемесін 
барлық жағынанда қамтиды. Егер қаржылық стратегия кәсіп-
орынның қаржы-экономикалық мүмкіндігіне жауап бермейтін 
болса, онда кәсіпорын банкротқа ұшырайды. 

Стратегияны ісе асырғанда бас және ағымдық қаржылық 
стратегияны, бас стратегиялық мақсаттардың орындалу страте-
гиясын ажырату қолға алынған. Бас қаржылық стратегияны 
кәсіпорынның қызметін, бюджеттің барлық деңгейімен қарым-
қатынасын, кәсіпорын табысының құрылуын және қолданы-
луын, қажетті қөлемі мен олардың бір жылға қаржыландыру 
көздерін анықтайды. 

Экономикалық тұрақсыздық жағдайында қаржы ресурс- 
тарының өтімділігін, қаржының және ішкі резервтердің шы-
ғындарын бақылауда айға және кварталға қаржы стратегия- 
сы өңделеді, ал өте қажеттілік жағдайда қысқа мерзімге жаса-
лады. 

Ағымдық қаржылық стратегияның бас жоспардан айырма-
шылығы барлық жалпы табысты, қаржының түсуін және барлық 
жалпы табысты, қаржының түсуін және барлық жалпы шығын-
дарды, бюджет алдындағы міндеттемелерді қамтиды. Қаржы-
ның бас стратегиялық міндеті бұл кәсіпорынды қажетті және 
жеткілікті ақша ресурстарымен қамтамасыз ету. 

Кәсіпорын капиталын тиімді пайдалануға, айналым құрал-
дарға қажеттілігін анықтауға, табысты дұрыс бөлу және пайда-
лануға, німнің өзіндік құнын максималды төмендетуге, ішкі қар-
жыларды мобилизациялауға, ақша кірістерінің жеткіліктігіне 
қаржылық стратегия ерекше көңіл бөледі. 
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Қаржылық стратегияның маңызды бөлігі болып ішкі норма-
тивтерді өңдеу жатады және оның көмегімен мысалы, табысты 
бөлу бағыты анықталады. 

Қаржылық стратегия төлемсіздік тәуекелдігімен, құнсызда-
нудың өсуімен және басқа да форсмажорлы жағдайлармен өң-
делді. 

Қаржылық стратегия өткізуді бақылау табыстың түсуін тек-
серуді қамтамасыз етеді. Жақсы жолға қойылған қаржылық ба-
қылау ішкі резервтерді анықтауға, шаруашылық рентабельділі-
гін көрсетуге, ақша қаражаттарының қорын кеңейтуге көмек-
теседі.  

Нарықтық экономикаға өтудің нәтижесінде кәсіпорынның 
мемлекеттің ықпалынан босады да ендігі кезекте кәсіпорынның 
қызметінің экономикалық және қаржылық нәтижелерін басқа-
руға байланысты жауапкершілігі артты. Соған байланысты әр 
бір кәсіпорын нақты жалпы стратегиясын ғана анықтап коймай, 
сонымен қатар қаржылық стратегиясында таңдауы қажет. 

А.А. Томпсон, А.Дж. Стриклендтің көзқарасы бойынша, 
стратегия – ұйымның мақсатқа жетуін қамтамасыз ететін бас-
қарушылық іс-шаралардың барлық жинтығын көрсетеді. Кәсіп-
орынның стратегиясы жоспарланған және жағдайларға байла-
нысты біршама өзгеріп отырады.  

С.Д. Ильенкова стратегияны – шешім қабылдау процессі 
ретінде анықталады деп қарастырады, яғни кәсіпорынның өмір-
лік цикілін нығайту мен бәсекеге қабілеттілгін арттыру мақсат-
тында іс-шаралардың кешенді байланыстағы қызметі мен 
қойылған мақсаттарға жетудің кешенді жан-жақты жоспарлау. 
О.С. Виханский мен А.И. Ноумов стратегия – бұл кәсіпорынның 
даму бағытын, қызмет ету саласы мен формасын, ұйымның ішкі 
байланыстар жүйесін, сонымен қатар қоршаған ортадағы кәсіп-
орынның орнын сапалы анықтайтын ұзақ мерзімді жоспарлау. 
Біз О.С. Виханский мен А.И. Ноумовтың берген анықтамасымен 
келісеміз, себебі стратегия ұғымына берген анықтамасы дәл 
және оның мәнін толық ашады деп санаймыз. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын қазіргі таңда қалып-
тастыру басқарудың жаңа концепциясының методологиялық 
принциптерінің бірі – «стратегиялық басқару» – АҚШ пен Ба-
тыс Еуропаның көптеген мемлекеттерінде бұл ұғым 70-ші жыл-
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дардың басында белсенді түрді енгізіле бастады. Стратегиялық 
басқару стратегиялық жоспарлаудың методологиясының дамуы 
негізінде қалыптасты және ол стратегиялық басқарудың негізін 
құрайды. Бірақ И.А. Бланктың айтуы бойынша, стратегиялық 
жоспарлаудың басқада ұзақ мерзімді жоспарлаудан ерекше- 
лігі ол дамудың қалыптасқан тенденциясын ғана ескермейді, 
сонымен қатар мүмкіндіктер жүйесі мен кәсіпорын дамуы- 
ның қауіптілігін, күтпеген жағдайлардың туындауын, алда- 
ғы кезеңде қалыптасқан тенденцияны өзгерте алу болып табы-
лады. 

Стратегиялық басқарудың мақсаттары үшін кәсіпорның 
стратегиялық дамуының деңгейлері бойынша дифференциалан-
ған түрлері маңызды болып табылады. Осы басқару жүйеде  
И.А. Бланк стратегияның негізгі үш түрін көрсетеді: корпора-
тивтік стратегия, функционалды стратегия (маркетингтік, өнді-
рістік, қаржылық, инновациялық) және жеке шаруашылық бір-
лік стратегиясы (бизнес-бірлік). И.А. Бланкқа қарағанда  
А.А. Томпсон, А.Дж. Стрикленд корпоративтік, іскерлік, функ-
ционалдық және оперативтік стратегиялар деп көрсетеді. 

Жоғарыда аталғандарға қарасақ, қаржылық стратегия функ-
ционалдық стратегияның бір түрі болып табылады және ол 
кәсіпорынның қаржылық қатынастары мен қаржылық қызмет-
терінің дамуының негізгі бағыттарын қамтиды. Біздің ойымыз-
ша, кәсіпорынның функционалды стратегия жүйесінде қаржы-
лық стратегия маңызды орынды алады. Бұл функционалдық 
стратегияның маңыздылығы кәсіпорының барлық қызметінің 
экономикалық көрсеткіштер жүйесі қаржы арқылы көрсетіледі, 
функционалдық мәселелердің балансталуы мен кәсіпорынның 
негізгі мақсаттарына жетуге бағынышты болуында. Бір жағы-
нан, қаржы – бұл басқада функционалды стратегияны қалыптас-
тырудың қайнар көзі, яғни қаржылық ресурстар кәсіпорын қыз-
мет бағыты мен шектеуші көлемі болып табылады. И.А. Балнк-
тың ойынша қаржылық стратегия – функционалдық стратегия-
ның негізгі түрлерінің бірі, қаржылық қызметінің негізгі дамуы-
ның барлық бағытын және ұзақ мерзімді қаржылық мақсаттарды 
қалыптастыру мен оларға жетудің тиімді жолын анықтау арқы-
лы қаржылық қарым-қатынастарды, сонымен қатар сыртқы орта 
жағдайларының өзгеруінде қаржылық ресурстарды қалыптас-
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тыру бағыттарын өзгеру мен қолдануды қамтамасыз етеді.  
В.А. Слепов пен Е.И. Громова қаржылық стратегия – әдістер 
жиыны болып табылады, сол арқылы кәсіпорынның қаржылық 
саясатты жүргізіледі және қолданылады, саясат стратегияға 
қарағанда бірінші деп қарастырады.  

А.Н. Жилкина қаржылық стратегия – кәсіпорынды ақша 
қаражаттармен қамтамасыз ететін басты жоспар деп қарас-
тырады. Бірақ біздің ойымызша, бұл анықтама ұғымның толық 
мәнін ашпайды, себебі кәсіпорынның тиімді дамуы үшін тек 
қана қаражылық ресурстар жеткіліксіз және И.А. Бланк бер- 
ген анықтамаға келісеміз. О.С. Виханский мен А.И. Наумов,  
Н.Н. Турусова, В.С. Кузнецов стратегияны – стратегиялық 
жоспарлаудың бес басқару процессінің бірі деп қарастырады. 
Бұл процесстер бір бірімен байланысты. Бірақ та бұл процестің 
кері байланысы да бар және бұл әр бір процесстің кері әсері 
барлық процестің жиынтығына әсер етеді. 

Ортаны талдау стратегиялық мененджмент соңғы процесі 
болып табылады, себебі ол кәсіпорынның миссия мен мақсатын 
анықтау үшін да, стратегияны таңдауға да базаны қамтамасыз етеді. 

И.А. Бланк, О.С. Виханский мен А.И. Наумов, Н.Н. Туру-
сова, И.П. Кислицына, Е.А. Иванова, С.Д. Ильенкова ұйымның 
өмір сүру ортаса екіге бөлінеді: сыртқы (макроортамен негізгі 
қызмет ету ортасы) мен ішкі орта. Макроорта экономикаға 
әсерін зерттейді, құқықтық тексеру мен басқару, саяси процес-
тер, табиғи орта мен ресурстар, әлеуметтік және қоғамның 
мәдени құраушысы, ғылыми-техникалық және қоғамның техни-
калық дамуы және т.б. Негізгі қызмет ету ортасын талдау келесі 
негізгі компоненттардан тұрады: сатып алушылар, жеткізу-
шілер, бәсекелестер, еңбек нарығының күші. Ішкі ортаны талдау 
фирманың кадрларына, олардың квалификациясы, басқаруды 
ұйымдастыру, өндірістік, қаржы, маркетинг, ұйымастырушылық 
мәдениетіне көңіл бөлінеді. 

Стратегиялық қаржылық талдаудың мақсаты – қаржылық 
стратегияны қалыптастыру негізі. И.А. Бланк келесі әдістерді 
анықтайды: SWOT-талдау, PEST-талдау, SNW-талдау, қоржын-
дық талдау, салыстырмалы қаржылық талдау, қаржылық коэф-
фициенттерін талдау, Дюпон моделінің интегралды талдау, экс-
перттік талдау. 



179 
 

Қоржындық талдау мақсатында А.Н. Петров, А.А. Томпсон 
мен А.Дж. Стрикленд, С.Д. Ильенкова Ботонск консультатция-
лық топ матрицасын қолдануды ұсынады. Альтернативалық 
матрица негізінде А.Н. Петров – «саланың қызығушылығы/ бә-
секелестердің позициясын» матрицасы, өмірлік цикл матрицасы, 
С.Д. Ильенков – «өнім/нарық» матрицасы. 

Ішкі ортаны бағалау үшін, яғни оның қаржылық жағдайын 
факторлық әдіс арқылы З.А. Круш пен Л.В. Лущикова Д. Уил-
кокстың формуласын, Альтманның екі факторлы немесе бес 
факторлы моделін, коэффициенттік әдіс – У. Бивер формуласы, 
баланс құрылымын коэффициенттік талдау, кәсіпорынның қар-
жылық саясатын шығару бойынша методологиялық ұсыныстар-
мен сәйкес интегралдық баға арқылы қолдануды ұсынады. 
Сонымен қатар, З.А. Круш пен Л.В. Лущикова матрицалық әдіс-
ті көрсетеді және Ж. Форшон мен И. Романемен шығарылған 
қаржылық стратегия матрицасына көп көңіл бөлінген. Бұл ма-
трица Е.С. Стояновамен толықтай сипатталған. 

Біздің ойымызша, ешбір кәсіпорын бәсекелестік ортада 
тиімді жұмыс істей алмайды, егер оның нақты ориентациясы, 
бағыты болмаса. Соған байланысты, басқарудың ортаны талдау-
дың басқа да маңызды мәселелерінің бірі ұйымның миссиясы 
мен мақсатын анықтау болып табылады. 

С. Кузнецов бойынша миссияны анықтау кәсіпорынның 
қызметінің функционалдығының негізгі идеясын анықтайды, 
сонымен қатар кәсіпорынның бөлімшелерінің алдына нақты 
мақсаттарды қою.  

И.П. Кислицын бойынша миссия дегеніміз – бұл кәсіпорын-
ның болашақта қандай болу керек екенін көру дегенді білдіреді.  
О.С. Виханский мен А.И. Наумов миссия дегеніміз – кең мағы-
нада ұйымның өмір сүруі, тар мағынада ұйымның не үшін және 
қандай мақсатта құрылғанын, яғни миссия бұл ұйымның өмір 
сүру қажеттілігін көрсетеді және оның өзге ұйымдардан айыр-
машылығын көрсетеді деп санайды. Біз О.С. Виханский мен 
А.И. Наумовтың ойымен келісеміз, бұл ұғымның нақты және 
түсінікті мағынасын көрсетеді. 

Егер миссия жалпы ориентацияны көрсетсе, ұйымның функ-
циялық бағытын, оның өмір сүруін мәнін көрсетсе, ал нақты  
дәл осы мерзімде және оның соңғы көрінісі мақсат ретінде 
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болады, ол И.П. Кислицинамен белгілі бір нәтижеге алуды 
анықтайды деп санайды. Біз О.С. Виханский мен А.И. Наумов-
тың ойымен келісеміз, ұйымның жеке сипаттамасындағы жағ-
дайларының нақты мақсаты, оларға жету үшін қызметін ба-
ғыттайды. 

О.С. Виханский мен А.И. Наумов бойынша негізгі мақсаты 
ұйымның даму мақсаттары болып табылады, яғни сату көле-
мінің темптерінің өзгеру мен толықтай саланың және ұйымның 
табысының арасындағы ара қатынасты көрсетеді. Осы қаты-
насқа байланысты ұйымның даму темпі жылдам, тұрақты не-
месе қысқарғаны болуы мүмкін. Осы типтарға сәйкес даму 
темпі үшін жылдам даму мақсаты, тұрақты даму мақсаты мен 
қысқарту мақсатын қалыптастыруған болады. Е.А. Иванов келе-
сідей типтерді көрсетеді: табысты мотивациялау, рационалды 
қызмет, максималды табыс, нарықтың белгілі үлесін алу мақ-
саты, ұзақ мерзімді мақсаттар, персоналды мақсаттар, әлеумет-
тік жауапкершілікті, даму мен диверсификация мақсаты.  
И.А. Бланк келесідей мақсаттарды көрсетеді: табысты макси-
малдау моделі, трансакциондық шығындарды минималдау, сату 
көлемін максималдау, кәсіпорынның нарықтық бағасын макси-
мизациялау моделі. 

Көп жағдайда мақсатқа жетудің жолын таңдауда оның сол 
мақсаттың қалайтын нәтижесіне жете алуына тәуелді болады. 
Мақсаттар бойынша дұрыс шешемідермен қатар мақсатқа же-
туде стратегиялық дұрыс шешімдерде маңызды. Соған байла-
нысты миссия мен мақсаттарды анықтаудан соң стратегияны 
таңдау мен талдау кезеңі басталады. 

О.С. Виханский мен А.И. Наумов келесідей базистік немесе 
эталондық стратегияны көрсетеді: 

1 бағытты даму стратегиясы: нарықта позицияның күшейуі, 
нарықта даму стратегиясы, өнімді дамыту стратегиясы; 

2 интегрирленген даму стратегиясы: кері вертикалды инте-
грациялық стратегия, алға жылжу вертикалды интеграция стра-
тегиясы; 

1 диверсификацияланған даму стратегиясы: орталықтанды-
рылған диверсификация стратегиясы, көлденең диверсифика-
цияланған стратегия, конгломентирленген диверсификация 
стратегиясы; 
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2 қысқарту стратегясы: «өнімді жинау» стратегиясы, ликви-
дация стратегисы, қысқарту стратегиясы, шығындарды қыс-
қарту стратегиясы; 

3 комбинирленген стратегия. 
И.А. Бланк екінші және үшінші топтағы стратегияны қо- 

сып оны жылдамдатылған стратегия деп атайды. Сонымен 
қатар, И.А. Бланктың зерттеу нәтижесі бойынша келесідей 
қаржылық қызметтің доминантты сфераны (бағыттарды) көр-
сетті: кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру 
стратегиясы, кәсіпорынның инвестициялық стратегиясы, кәсіп-
орынды қаржылық қауіпсіздікпен қамтамасыз ету стратегиясы, 
кәсіпорынның қаржылық қызметін басқару стратегиясы.  
В.А Горемыкин келесідей стратегияларды көрсетеді: даму 
стратегиясы, шектелген даму стратегиясы, қысқарту страте-
гиясы, комбинирленген стратегия, қоржындық стратегия, ди-
версификация стратегиясы мен өнімнің диверсификация стра-
тегиясы. 

Барлық қаржылық стратегияны жүзеге асыру құралы дұрыс 
қалыптастырылған қажылық саясат болып табылады. В.А. Сле-
пов пен Е.И. Громов қаржылық саясат дегеніміз – бұл жалпы 
қаржылық идеология, яғни кәсіпорынның жалпы экономикалық 
мақсатқа жету үшін кәсіпорынның ұстанатын таңдалған шара-
лар. В.А. Слепов қаржылық саясат ұғымына бірнеше модифи-
цирленген және нақтыланған анықтама береді, қаржылық сая-
сат дегеніміз – мақсатты қойылымдар мен мақсатқа жету үшін 
кәсіпорынның қаржылық дамуының мүмкіндіктері болып табы- 
лады.  

И.А. Бланк бойынша қаржылық саясат қаржылық филисо-
фияның жүзеге асу формасы мен қаржылық қызметтің маңызды 
аспектілерінде кәсіпорынның басты қаржылық стратегиясын 
көрсетеді. Біз З.А. Круш пен  

Л.В. Лущикова берген анықтамасымен келісеміз, қаржылық 
саясат дегеніміз- кәсіпорынмен таңдалған стратегиялар мен 
тактикалық мақсаттар мен мәселелер, сонымен қатар әдістер 
мен оларға жетудің тәсілдерімен байланысты жиынтық. 

Қаржылық менеджменттің жоғарғы деңгейі сапалы бағалық 
және дивиденттік саясаттың, табысқа қатысты саясат, айналым 
қаражаттарын басқару саясаты мен оларды қаржыландру көз-
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дері, инвестиция мен оларды қаржыландыру көздері, аморти-
зация, несие мен инновациялық саясат, сонымен қатар капитал 
мен ақша ағымын басқару саясатын қалыптастыру жағдайымен 
қамтамасыз етілуі мүмкін. 

Біздің ойымызша, әр бір кәсіпорын қаржылық саясаттың  
бір бөлігі ретінде бағалық саясатты қалыптастыру маңызды 
орын алады, себебі бағаны қалыптастыру стратегиясын дұрыс 
таңдалуы кәсіпорынның коммерциялық қызметінің перс-
пективасының тиімділігі көрсетеді. Сонымен қатар, кәсіп-
орынның қаржылық қарым-қатынасы өнімді нарықтық бағамен 
сату кезінде ғана пайда болады. Нарықтың максималды үлесін алу, 
жоспарланған табыс көлемін алу мен стратегиялық және тактикалық 
мәселелерді ұтымды шешу үшін өнімге сәйкесінше баға қою және 
нарықтық жағдайларға байланысты бағалармен варировать ету 
керек. 

Өнімді сатқан соң табысты анықтауға болады, соған бай-
ланысты З.А. Круш пен Л.С. Шохина келесідей стратегиялық 
мақсаттарды көрсетеді: табысты максимизациялау, қажетті 
табысты алу және табыс басты мақсат болып табылмайтын 
кәсіпорындар үшін де. Бұл стратегияның түрлері қызметтің түрі 
мен сипаттамасын таңдауда, өнімді өткізу жолдары, сатып алу-
шылар мен жеткізушілер, жұмысшылар мен қызметкерлер, 
күтпеген жағдайлардан сақтау көлемі мен әдісі, өнімнің өзіндік 
құнды қалыптастыру, бағаны болжау және т.б. факторлардың 
анықтаушысы болып табылады. 

Теорияда және практикада стратегиялық жоспарлау мен 
басқаруды қалыптастыру мен әр түрлі стратегиялық моделдер 
қолданылады, яғни қойылған мақсатқа жету үшін нұсқалардың 
бірін таңдау. Ең белгілі моделдер келесілер: 

– И. Ансоффтың мүмкіндіктер матрицасы, нарықта үлесін 
сақтап қалу мен кеңейтуге байланысты негізгі төрт стратегия 
(нарыққа ену стратегиясы, нарықта даму стратегиясы, жаңа тау-
арларды шығару стратегиясы, диверсификация стратегиясы) 
нұсқасын қолдануды қарастырады. 

– «нарық-өнім» матрицасы, А. Стейнер бойынша. Бұл ма-
трицаны қолдануды А.Н. Петров ұсынады. 

– М.Портердің бәсекелестер стратегиясының моделі. Бұл 
модельді А.Н. Петров, В.В. Панков, қолдануды ұсынады. 
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– А. Круш пен Л.В. Лущикова, Ж. Франшон мен И. Романе 
мен құрастырылған және Е.С. Стояновамен толықтай сипаттал-
ған қаржылық стратегия матрицасына көп көңіл бөледі. 

Кәсіпорын өзінің жалпы және қаржылық стратегиясын нақ-
ты анқтағаннаң соң оны жүзеге асыру процессіне өтеді, оның 
негізгі мәселесі стратегияны ұтымды жүзеге асырудың алғы-
шарттарын жасау. 

Стратегиялық басқаруда стратегияның жүзеге асуын ба- 
ғалау мен бақылау қорытындылаушы процессі болып табы-
лады. Стратегияны бақылау стратегияны жүзеге асырудың 
қаншалықты мөлшерде фирманың мақсаттарына жететінін 
көрсетеді. Сонымен қатар, стратегиялық бақылау қабылдан- 
ған стратегияның ары қарай жүзеге асырудың мүмкіндігі  
мен қойылған мақсаттарға жетуді жүзге асыратнын қарасты-
рады. 

Кәсіпорын шеңберінде қаржылық стратегияны идентифика-
циялаудың қажеттігі келесіде: 

– әр түрлі нарықты қамту, соның ішінде қаржы нарығын-
дағы ірі кәсіпорынның қызметін дивесификациялау. 

– қаржылық стратегия жобаларын құрудағы қажетті- 
лік; 

– барлық кәсіпорындардың стратегиялық бағдарлау және 
бағалау үшін бірегей және соңғы мақсат – қаржылық тиімділікті 
максимилизациялау болып табылады; 

– дүние жүзілік және ұлттық қаржылық нарықтың дамуы-
мен кәсіпорынның өмір сүруінің қаржылық рөлін нығайту үшін 
капиталды табысты орналастыру мен қаржылық ресурстарын 
байланыстыру қажет. 

Қаржылық стратегияның стратегиялық мақсаты – нақты 
көрсетілген бағдарламалар мен қосымша қаржылық мәселе- 
лер кешенімен қамтамасыз етіледі. Қаржылық нарықтың конъ-
юктурасы мен даму тенденциясының өзгеруін ескере оты- 
рып, кәсіпорындардың негізделетін қаржылық құралдардың 
жоғарғы инновациялық деңгейі және қоғамдағы әлеуметтік-
саяси және макроэкономикалық процестердің өзгеруіне бай-
ланысты қаржылық стратегияны жүзеге асыру жобасы мен 
бағдарламасын қалыптастырудың негізгі бағыттарын анықтау 
қажет. 
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Соның ішінде: 
– кәсіпорынның перспективалы жұмыс істеуі үшін мақсатты

нарық сегементі мен басымдылығы жоғары қаржылық нарықты 
анықтау, бұл кәсіпорынның мақсатты даму блогының болуы 
мен бар ақпарат базасын өңдеу; 

– қаржыландырудың тұрақты көзін қалыптастыру мен таң-
дау; 

– ұзақ мерзімді кезеңде кәсіпорның мердігерлер мен жеткі-
зушілермен тиімді қарым қатынаста жұмыс істеу үшін қаржы-
лық институт таңдау; 

– кәсіпорынныңң стратегиясымен шарттасқан, бизнестің да-
му бағытының басымдылығына сәйкес ұазақ мерзімді инвести-
циялық бағдарлама құрастыру; 

– болашақта кәсіпорынның нарықтық бағасы мен кәсіп-
орынның шығаратын бағалы қағаздар бағамының тұрақты өсуі-
не жағдай жасау; 

– баға қалыптастырудың трансфертті механизмы мен кә-
сіпорынның ішкі қаржылық ағымын жетілдіру мен қалыптас-
тыру; 

– басқа да басқарушылық функцияны орталықсыздандыру
мен шарттасқан қаржылық басқаруды орталықтандырудың тиім-
ді стратегиялық бағдарлама позициясын қалыптастыру; 

– кәсіпорын қызметін стратегиялық жоспарлауда кәсіпор-
ның тұрақтылығы мен экономикалық қауіпсіздіктің қаржылық 
индикаторын есептеуді болжау. 

8.2   Қаржылық стратегияның түрлері мен негізгі  
        қағидалары 

Кәсіпорының қаржылық стратегиясы перспективалы мақ-
саттарға жету үшін қажетті кәсіпорынның қаржылық ресурс-
тарының потенциалын қолдану мен құрастыру саласындағы да-
муының жалпы концепциясына байланысты іс шаралардың күр-
делі көп факторлы үлгісін көрсетеді. 

Қаржылық стратегияның экономикалық мәні қаржы сала-
сында іскерлік қарым-қатынастарды жүзеге асыру барысында өз 
ара байланыста кәсіпорынның қаржылық қарым-қатынастағы 
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экономикалық субъектілер мен мемлекеттік органдарымен 
шарттасқан. 

Кәсіпорынның қаржылық концепция базасын құрастыру 
кәсіпорынның ақша айналымын тиімді басқаруымен байла-
нысты және ақша қаражаттарын белгілі бір пропорциясында 
қалыптастыру мен қаржылық ресурстарды мақсатты жұмыл-
дыруды жүзеге асырады. 

Қаржылық стратегияның түрлері: бас қаржылық страте- 
гия, жедел қаржылық стратегия және жеке стратегиялық мәсе-
лелер: 

– бас қаржылық стратегия – кәсіпорынның қызметін анық-
тайдын қаржылық.Мысалға, барлық бюджет деңгейлерімен ара 
қатынасы, кәсіпорынның табысын қолдану мен қалыптастыру, 
қаржылық стратегияның қажеттілігі мен оны бір жылға қалып-
тастыру стратегияны атайды. 

– жедел қаржылық стратегия – қаржылық ресуртармен ма-
неврлеудің ағымдағы стратегиясы, яғни қазіргі экономикалық 
тұрақсыздық жағдайлардың ішкі резервтерді мобилизациялау мен 
шығындарды бақылау стратегиясы, айға, тоқсанға құрастырылады. 

Жедел қаржылық стратегия: 
– қаражаттардың түсімі мен жалпы табыс: сатылған өнім 

үшін есептесу, кредиттік операциялар бойынша түсімдер, ба-
ғалы қағаздардан түcкен табыс; 

– жалпы шығындар: жеткізушілер мен мердігерлермен есеп 
айырысу, еңбекақы, бюджеттің барлық деңгейлері мен банк-
тердің алдындағы міндеттемелерін өтеу. 

Бұндай әдіс жоспарлы кезеңде ақша айналымы, түсімдер 
мен шығындарды болжауға мүмкіндік береді. Қалыпты жағдай 
болып шығындар мен табыстырдың теңдігі немесе шығындар-
дың табыстардан көп болуы.  

Жедел қаржылық стратегия бас қаржылық стратегияның 
шегінде шығарылады. 

Негізгі стратегиялық мақсаттарды жүзеге асыруды қам-
тамасыз етуге бағытталған жеке мақсаттарға жетуде қаржылық 
операциялардың тиімді қолданумен байланысты. 

Қаржылық стратегияның мақсаты мен мәселелері: қаржы-
ның негізгі стратегиялық мақсаты кәсіпорынды қажетті қаржы-
лық ресурстармен қамтамасыз ету болып табылады. 
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Негізгі стратегиялық мақсатқа сәйкес кәсіпорынның қаржы-
лық стратегиясы келесілерді қамтиды: 

1) қаржылық ресурстарды қалыптастыру мен оны орталық-
тандырылған стратегиялық басқару; 

2) негізгі бағыттарды анықтау мен оны жүзеге асыруды қам-
тамасыз ету, кәсіпорынның қаржылық басқармасының резерв-
терін қолданудың маневрлігін анықтау; 

3) мақсаттарға кезең бойынша жету; 
4) кәсіпорының қаржылық мүмкіндіктері мен экономикалық 

жағдайына қаржылық іс шаралардың сәйкес келуі; 
5) кәсіпорының ай, тоқсан, жыл бойынша нақты қаржылық 

және экономика-қаржылық жағдайдың объективті есебі; 
6) стратегиялық резервтерді дайындау мен құрастыру; 
7) кәсіпорынның және оның бәсекелестерінің экономикалық 

және қаржылық мүмкіндіктерінің есебі; 
8) бәсекелестер тарапынан қауіптерді анықтау және оның 

алдын алу шараларын жүзеге асыру мен қаржылық іс шаралар-
дың тиімді бағытын таңдау; 

9) бәсекелестерден күшті жақтарын анықтау және соған 
байланысты қызмет жасау. 

Нарықтың талаптары мен кәсіпорынның мүмкіндіктеріне 
сәйкес басты стратегиялық мақсатқа жету үшін кәсіпорынның 
бас қаржылық стратегиясы қалыптастырылады. Бас қаржылық 
стратегияда қаржының жұмасалуы мен жұмысқа бағытталуын 
қалыптастыратын мәселелер анықталады. 

Қаржылық стратегияның мәселелері: 
1) нарықтық жағдайда қаржыны қалыптастырудың заңды-

лықтары мен сипаттамасын зерттеу; 
2) кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру мен 

кәсіпорынның қаржылық дағдарыс немесе тұрақсыздық жағ-
дайында қаржылық басқарманың іс шараларының ықтимал нұс-
қаларын дайындау мен шығару; 

3) сатып алушылар мен мердігерлермен, бюджеттің барлық 
деңгейі мен банктермен басқа да қаржылық институттармен 
қаржылық қарым қатынасты анықтау; 

4) айналым қаражаттары мен негізгі қорларды және өндіріс-
тің қуатын рационалды қолдану үшін кәсіпорынның ресурс-
тарын мобилизациялау мен резервтерді анықтау; 
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5) кәсіпорынның өнідірістік-шаруашылық қызметі үшін қа-
жет қаржылық ресурстармен қамтамасыз ету; 

6) максималды табыс алу мақсатында кәсіпорынның уақыт- 
ша бос ақша қаражаттарын тиімді орналастыруды қамтамасыз  
ету; 

7) нарықтық жағдайда кәсіпорынның жан жақты кадрлық 
дайындығы мен жаңа өнім түрлерімен, олардың ұйымдық құры-
лымы мен техникалық қамтуын және қаржылық мүмкіндіктерді 
стратегиялық қолдану, қаржылық стратегияны тиімді жүзеге 
асыруды анықтау; 

8) ықтимал бәсекелестердің қаржылық стратегиясын зерт-
теу, олардың экономикалық және қаржылық мүмкіндіктерін, 
қаржылық тұрақтылықты қамтамасыз ету бойынша іс шаралар-
ды жүзеге асыру. 

9) дағдарыстан шығу жолдарын қарастыру; 
10) кәсіпорының қаржылық дағдарыс немесе тұрақсыздық 

жағдайында кәсіпорынның кадрларын басқару әдістерін қалып-
тастыру. 

Қаржылық стратегияны құрастыруда басты назар келесіле-
лерді қамтиды: 

– ақшалай табысты анықтау; 
– ішкі ресурстарды мобилизациялау; 
– өнімнің өзіндік құнын максималды төмендету; 
– табысты дұрыс қалыптастыру мен бөлу; 
– айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтау; 
– кәсіпорынның капиталын рационалды қолдану. 
Нарықтық жағдайға сәйкес кәсіпорынның қаржылық стратегия-

сын нақты жүзеге асыру кәсіпорынның қаржылық мехнизмының қа-
лыптасуына байланысты белгілі бір принциптерге негізделуі керек. 

Кәсіпорынның қаржыларын ұйымдастыру келесі негізгі 
принциптерді қарастырады: 

– жоспарлы; 
– қаржылық мерзімдердің ара қатынасы; 
– қаржылық көрсеткіштердің тәуелділігі; 
– икемділік (маневрлилік) 
– қаржылық шығындарды минимизациялау; 
– рационалдау; 
– қаржылық тұрақтылық. 



188 
 

Сонымен қатар, осы принциптерді қаржылық стратегияны 
қалыптастыру негізінде жүзеге асыру қажет және кәсіпорынны 
қаржысын басқару жүйесін ұйымдастыру. Соған байланысты 
келесідей мәселелерді ескері қажет: 

– қызмет ету саласын (материалды өндіріс, өндірістік емес 
сала); 

– салалық бөлінуі (өндірістік, көлік, құрылысы, ауыл шаруа-
шылық, сауда және т.б.); 

– қызмет ету түрі (бағыты) (эспорт, импорт) 
– кәсіпорынның ұйымдық құқықтық формасы. 
Қаржылық стратегияны қалыптастыруда кәсіпорынның бас 

қаржылық стратегиясы бірнеше нұсқада жасалады, міндетті 
сандық бағалауда көресетіледі және кәсіпорынның балансының 
құрылымына әсері бағаланады. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы негізінде жаңа басқа-
рушылық парадигма қағидасы бұл – стратегиялық басқару 
жүйесі қалыптасқан. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын 
қалыптастыру процессінде қаржылық стратегиялық шешімдерді 
қабылдау мен оларды қамтамасыз ететін негізгі қағидалардың 
қатарына келесілер жатады: 

1) өзін өзі ұйымдастыра алатын, кәсіпорынды ашық әлеу-
меттік-экономикалық жүйе ретінде қарастыру. Бұл стратегиялық 
басқару қағидасы сыртқы ортамен белсенді байланыста бола-
тын, кәсіпорынның қаржылық стратегияны қалыптастыруда 
белгілі бір анықталған жүйе ретінде қарастырылады. Осындай 
байланыс процестерінің негізінде нарықтық экономика жағ-
дайында кәсіпорын сәйкесінше кеңістік, уақыттық және функ-
ционалды құрылымға ие болады. Кәсіпорынның әлеуметтік-эко-
номикалық жүйе ретінде ашық болуы және өзін өзі ұйымдас-
тыра алатыны кәсіпорынның қаржылық стратегиясының қалып-
таструдың жаңа сапалы деңгейін қамтамасыз етеді. 

2) кәсіпорынның операциондық қызметінің базалық страте-
гиялар есебі. Кәсіпорынның жалпы экономикалық даму страте-
гиясының бөлігі бола тұра алдымен операциондық қызметтің 
дамуын қамтамасыз етеді, ал қаржылық стратегия бағынышты 
сиптта болады. Сондықтан қаржылық стратегия кәсіпорынның 
операциондық қызметінің бағыттары мен стратегиялық мақсат-
тарымен сәйкес болуы керек. Қаржылық стратегия кәсіпорын-
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ның корпоративтік стратегиясымен сәйкес тиімді дамуын қамта-
масыз ететін негізгі факторларының бірі ретінде қарастыры-
лады. 

Сонымен қатар, қаржылық стратегия кәсіпорынның опера-
циондық қызметінің стратегиялық дамуын қалыптастыруға да 
әсер етеді. Бұл операциондық стратегияның негігі мақсаттары-
өнімді өткізудің жоғарғы темпін қамтамасыз ету, операциондық 
табыстың өсуі мен тұтынушылық нарықтың даму тенденция-
сына (тұтынушылық немесе өндірістік фактор) сәйкес кәсіп-
орынның бәсекеге қабілеттілігін жоғарлатумен байланысты.  

Егер егер тауарлық және қаржылық нарықтардың даму тен-
денциясы сәйкес келмесе (кәсіпорын өзінің шаруашылық қыз-
метін жүзеге асыратын сегменттерде), операциондық қызметтің 
стратегиялық мақсаттарының дамуы қаржылық шектеулермен 
байланысты жүзеге аспайды. Бұндай жағдайда кәсіпорынның 
операциондық стратегиясы сәйкесінше өзгертіледі. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметін қамтамасыз ететітін опе-
рациондық қызметтін стратегиясының әр түрлілігіне қарай ке-
лесі базалық түрлерін көрсетуге болады: 

– шектеулі өсім. Операциондық стратегияның бұл түрі тех-
нологилық прогрестің ықпалына тәуелділігі төмен, өндірістік 
технологиясы мен өнімнің тұрақты ассортиментері бар кәсіп-
орындарда қолданылады.  

Кәсіпорынның тұрақты бәсекеге қабілеттілігі мен тауарлық 
нарықтың конъюктурасының ауытқуының төмен денгейінде 
болған жағдайда осындай стратегияны таңдауға болады. Осы 
базалық стратегияның негізгі типтері: бәсекеге қабілеттілкті 
күшейту стратегиясы, нарықты кеңейту стратегиясы, өнімді 
жетілдіру стратегиясы болып табылады. Сәйкесінше кәсіпорын-
ның қаржылық стратегиясы бұл жағдайда алдымен активтердің 
өсуі мен өндірістік процестерді тиімді қамтамасыз етуге, өнді-
рістің шектеулі көлемін өсіруді және өнімді өткізуді қамтамасыз 
етуге бағытталады. Бұл жағдайда қаржылық қызметтің стра-
тегиялық өзгеруі минимумге дейін төмендейді. 

– жылдамдатылған (интегрирленген немесе дифференциа-
цияланған) өсім. Операциондық қызметтің бұл түрі технология-
лық прогресске тәуелді дамып келе жатқан салада, сонымен 
қатар кәсіпорынның өмірлік цикілінің ең алғашқы кезеңдерінде 
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таңдалады. Осы базалық стратегияның негізгі типтері: тігінен 
интегралды стратегия, қайта интегралды стратегия, көлденең 
диверсификациялы стратегия. Қаржылық стратегия бұл жағдай-
да қаржылық қызметтің дамуының жоғарғы қарқынды қам-
тамасыз етудің негізгінде күрделі сипатқа ие. 

– қысқарту (немесе қысу). Бұл операциондық стратегия кө-
бінесе өмірлік цикілінің соңғы кезеңінде тұрған, сонымен қатар 
қаржылық дағдарыс кезеңінде тұрған кәсіпорындармен таңдала- 
ды. Бұл негізінен «артықтарды қысқарту» қағидасына негіздел- 
ген, яғни өндірілген өнімнің ассортименті мен көлемін қысқар- 
ту, нарықтың жеке сегменттерінен кету және т.б. қарастырады.  
Осы базалық стратегияның негізгі типтері: құрылымды қасқа- 
ру стратегиясы, шығындарды қысқарту стратегиясы, шектеу 
стратегиясы. Қаржылық стратегия бұл жағдайда қаржылық 
тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатында тиімді дезинвес-
тициялауды және капиталды пайдаланудағы жоғарлы моневрлік- 
ті қолдануды көздейді. 

– сәйкестендіру (немесе жинақтау). Кәсіпорынның бұндай 
операциондық стратегиясы шаруашылық бірлік стратегиялары 
немесе шаруашылықтың жеке стратегиялық бөліктерін қарас-
тырыған әр түрлі типтерді өзіне жинақтайды. Бұл стратегия не-
гізінен аумақтық диверсификацияланған және кең ауқымды опе-
рациондық қызметі бар ірі кәсіпорындарға тән. Сәйкесінше 
осындай кәсіпорындардың қаржылық стратегиясы әр түрлі стра-
тегиялық мақсаттардың дамуына тәуелді басқарушылық стра-
тегияның жеке объектілерінде дифференцацияланады. 

3) қаржылық стратегиялық дамуыдың доминанты саласын 
айқындау.  

Бұл қағида кәсіпорынның негізгі мақсатты функциясын – 
ұзақ мерзімде нарықтық бағасын ұлғайтуға және қаржылық қыз-
метінің тиімді бағыттарын анықтауды қамтамасыз етеді. 

Қаржылық стратегияны қалыптастыруда келесідей қаржы-
лық қызметінің дамуының доминантты саласын көрсетуге бо-
лады (3-сурет): 

– кәсіпорынның қаржылық ресурстарын қалыптастыру стра-
тегиясы.  

Бұл қаржылық стратегияның доминантының мақсаттары, 
мәселелері мен негізгі стратегиялық шешімдері кәсіпорынның 
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корпоративтік стратегиясын жүзеге асуын қаржылық қамтама-
сыз ету қажет және соған сәйкес болу керек. 

– кәсіпорынның қаржылық ресурстарын бөлу стратегиясы. 
Бұл қаржылық стратегияның доминантының стратегиялық пара-
метрлерінің жиыны бір жағынан шаруашылық бірлік стратегия-
сы мен жеке функционалды стратегияларды жүзеге асыруда 
қаржылық қамтамасыз етуге бағытталса, екінші жағынан стра-
тегиялық перспективада кәсіпорынның инвестициялық қызме-
тінің қалыптастыруға бағытталуы қажет: 

– кәсіпорынның қаржылық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 
стратегиясы. Бұл қаржылық стратегияның доминантарының 
мақсаттары, мәселелерін мен негізгі стратегиялық шешімдері 
кәсіпорынның стратегиялық даму процессінде қаржылық тең-
діктің негізгі параметрлерін қалыптастыру мен қамтамасыз ету-
ге бағытталуы керек. 

– кәсіпорының қаржылық қызметін басқарудың сапасын 
жоғарлату стратегиясы. Бұл қаржылық стратегияның доминант-
тарының стратегиялық параметрлер жиынын кәсіпорынның қар-
жылық қызметкерлерімен өңделеді және кәсіпорынның жеке 
функционалды стратегиялары мен копоративтік стратегияларға 
жеке болк ретінде кіреді. 

4) қаржылық стратегияның альтернативті таңдау мүмкін-
дігімен қаматамасыз ету. Қаржылық стратегиялық шешімдер 
негізінде альтернативті бағыттарын, қаржылық қызметті жүзеге 
асырудың әдістері мен тәсілдерін іздестіру және жалпы қаржы-
лық стратегияның негізінде құрастырылған және жүзеге асыру-
дың тиімді механизмін қалыптастыру арқылы ең жақсы нұсқаны 
таңдау мүмкіндігі болуы қажет. 

Кәсіпорынның стратегиялық басқаруының барлық жүйе- 
сінің негізгі ерекшелігі альтернативтілігі және ол қаржылық 
стратегияның жиынының негізгі элементтерімен байланыс- 
ты, олар: қаржылық мақсат, қаржылық қызметтің жеке аспекті-
лері бойынша қаржылық саясат, қаржылық ресурстарды қалып-
тастыру көздері, қаржылық басқарудың түрі мен менталитеті 
және т.б. 

5) қаржылық қызметте технологиялық прогрестің нәтиже-
лерін қолдануды қамтамасыз ету. Қаржылық стратегияны қа-
лыптастыруда қаржылық қызмет жаңа технологияларды енгізу-
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дің негізгі механизмі болып табылады. Сондықтан кәсіпорын-
ның стратегиялық дамуының жалпы мақсатын жүзеге асыруда 
оның қаржылық стратегиясының технологиялық прогрестің 
нәтижелерін көрсетеді және оның жаңа нәтижелеріне қолдануда 
тез бейімделуіне белгілі бір деңгейде тәуелді. 

6) қаржылық стратегиялық шешімдерді қабылдау процесін-
дегі қаржылық тәуекел деңгейінің есебі. Ең алдымен бұл қар-
жылық қызметтің түрлері мен формаларын, қаржылық ресурс-
тарды, қаржылық қызметті басқарудың жаңа ұйымдастыру-
шылық құрылымдарын таңдау бағытымен байланысты. Қаржы-
лық тәуекелдің деңгейі инфляция мен пайыздық ставкалардың 
өзгеру кезінде жоғарлайды. 

7) қаржылық стратегияны жүзеге асыру кезінде қаржылық
менеджерлердің біліктілігі. Кәсіпорының қаржылық стратегия-
сынның жеке параметрлерін қалыптастыру мен жүзеге асыру 
үшін дайындықты білікті қаржылық менеджерлер қамтамасыз 
ету керек. Бұл менеджерлер стратегиялық басқарудың негізгі 
принциптерімен таныс болуы қажет және қаржылық қызметтің 
жеке аспектілерін басқару механизмін, қаржылық стратегиялық 
контроллинг әдісін білу керек. 

8.3   Қаржылық стратегияның қалыптастыру үрдісі мен  
       құрылу кезеңдері 

Қаржылық стратегияны қалыптастыруда негізгі назар ақшалай 
табыстың, ішкі ресурстардың мобильділігін, өнімнің өзіндік құны-
ның максималды төмен болуы, табысты дұрыс қалыптастыру мен 
бөлу, айналым қаражаттарының қажеттілігін анықтау, кәсіпорын-
ның капиталын рационалды қолдануды толықтай қарастырады. 

Қаржылық стратегия төлемқабілетсіздік, инфляцияның қар-
қынына және басқа да күтпеген жағдайларды ескере отырып қа-
лыптастырылады. 

Ол өндірістік мәселелерге сәкес келуі керек және өзгерістер 
енгізу мен корректировкалар жүргізілуі мүмкін. Қаржылық 
стратегияны жүзеге асуын бақылау табыстардың түсуімен, 
табысты тиімді және рационалды қолдануды қамтамасыз етеді, 
яғни дұрыс қаржылық бақылау ішкі резервтерді қалыптастыру, 
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шаруашылықтың рентабельдігін жоғарлату және ақша салым-
дарын арттыруға мүмкіндік береді. 

Қаржылық страегияның негізгі бөлігі ішкі нормативтерді 
құрастыру болып табылады. 

Сондықтан, қаржылық стратегияның тиімді болады, егер 
теория мен қаржылық стратегияның тәжіирибесі, қаржылық 
стратегияның мақсаттары нақты экономикалық және қаржылық 
мүмкіндіктерге сәйкес қатаң орталықтандырылған қаржылық 
стратегияны басқару мен экономика-қаржылық жағдайдың өзге-
руіне байланысты икемді өзгеруін қамтамасыз ету. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын құрастыру бірнеше 
кезеңдерден тұрады. Ең алдымен қаржылық стратегия қандай 
мерзімге жасалатынын анықтау қажет. Қаржылық қызметтің 
мақсаттары мен қаржылық жоспарлаудың өңдеу деңгейі қар-
жылық стратегияның мерзіміне байланысты болады. Ұзақ мер-
зімді қаржылық стратегия табыстың қолданылу мен қалып-
тасуы, қаржылық ресурстарға деген қажеттілік пен оны қалып-
тастыру көздерін сипаттайды. Қысқа мерзімді қаржылық стра-
тегия ұзақ мерзімді қаржылық стратегия негізінде құрастыры-
лады, ұзақ мерзімді қаржылық стратегияны нақтыладырады 
және ағымдағы қаржылық ресурстарды сипаттайды. Ұзақ мер-
зімді және орта мерзімді қаржылық стратегия жоспары 3-5 жыл-
ғы іріленген түрде құрастырылады, ал қысқа мерзімді қаржылық 
стратегия жоспары жоғары деңгейде нақтыланған түрде бір 
жылға құрастырылады. 

Қаржылық стратегияны құрастырудың келесі кезеңінде 
қаржылық қызметтің мақсатын анықтау қажет. Кәсіпорынның 
корпоративтік стратегиясына қарағанда қаржылық стратегия 
функционалды болып табылады, сондықтан ол кәсіпорынның 
жалпы стратегиялық мақсаттар қатарына жатқызылуы тиіс. 
Негізгі қаржылық мақсат-тәуекелді минимизациялай отырып 
нарықтық бағаны максимилизациялау болып табылады. Бұндай 
мақсат абсолюттік және қатысты көрсеткіштер арқылы анық-
талуы мүмкін. Бұл мақсат жүзеге асады, егер кәсіпорынның 
қаржылық ресурсы жеткілікті, меншіктік капиталдың оптимал-
ды рентабельді, меншікті және тартылған капиталдың құрылым-
дар балансталған болған жағдайда. Негізгі қаржылық стратегия 
келесідей топтарға бөлінеді, мысалы: 
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– табыс;
– меншіктік капиталдың үлесі;
– меншіктік капиталдың рентабельділігі;
– активтердің құрылымы;
– қаржылық тәуекелдер.
Әр бір мақсат нақты қалыптасқан және нақты көрсеткіш-

терде көрінуі тиіс, мысалы: 
– сату рентабельділігі;
– қаржылық тұтқа (меншіктік және тартылған капиталдың

ара қатынасы); 
– төлемқабілеттілік деңгейі;
– өтімділік деңгейі.
Қаржылық стратегияны мақсаттырда ғана қалыптастыруды 

көздемейді, сонымен қатар осы мақсаттарға жету үшін іс шара-
лар жоспарын құрастырады. Басқраушылар ағымдағы жағдай-
дың қаржылық стратегияның мақсатарына сәйкес келуін білу 
керек. Стратегиялық мақсаттарға жетуді жиі бақылап отыру 
керек. Стратегияның жүзеге асуын бақылау үшін стратегиялық 
мақсаттар белгілі бір уақыт аралығында шешу қажет нақты стра-
тегиялық мәселелерге бөлінеді. Сратегиялық мақсаттарға жетуді 
бақылау тактикалық мәселелерді шешу арқылы жүзеге асады. 
Қалыптасқан қаржылық мақсаттар бағыттар бойынша топтасты-
рылады және кәсіпорынның қаржылық саясатын қалыптастырады. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының қалыптасу про-
цессі 4-ші суретте көрсетілген кезеңдер арқылы жүзеге асады. 

Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы кезеңін 
анықтау бір қатар шарттарға байланысты. Оны анықтаудың не-
гізгі шарты кезеңнің ұзақтылығы болып табылады және кәсіп-
орынның жалпы даму стратегиясының қабылданған кезеңге 
негізделеді, себебі қаржылық стратегия оған тәуелді болып ке-
леді және қаржылық стратегияның кезеңі сол стратегияның ше-
гінен шыға алмайды (қаржылық стратегияны қысқа кезеңде қа-
лыптастыруға болады). 

Қаржылық ортаның сыртқы факторлары мен қаржылық 
нарықтың конъюктурасын зерттеумен экономика-құқықтық жағ-
дайда кәсіпорынның қаржылық қызметін және болашақта ал-
дағы кезеңде оның өзгеруін қарастыру. Сонымен қатар, қар-
жылық стратегияны қалыптастырудың бұл кезеңінде қаржы на-
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рығының конъюктурасы мен оны анықтайтын факторларды тал-
дайды және кәсіпорынның болашақтағы қаржылық қызметімен 
байланысты нарықтың жеке сегменттерінің конъюктурасын бол-
жайды. 

Кәсіпорынның қаржылық қызметінің стратегиялық мақ- 
саттарын қалыптастыруда негізгі мақсаттарының бірі кәсіп-
орынның иеленушілерінің әл ауқатын жоғарлату және нарық-
тық бағасын максимилизациялау болып табылады. Соны- 
мен қатар, бұл мақсат кәсіпорынның қаржылық дамуының 
ерекшелігі мен белгілі бір мәселелерді ескере отырып нақты- 
лау қажет.  

Кәсіпорын қызметінің жеке аспектілері бойынша қаржылық 
саясатты құрастыру – бұл жауапкершілігі жоғары кезең. Жалпы 
қаржылық стратегияға қарағанда қаржылық саясат кәсіпорын-
ның нақты қаржылық қызметі бойынша қалыптастырылады 
және қызметтің негізгі стратегиялық мақсатына жету үшін тиім-
ді басқаруды қамтамасыз етеді.  

Қаржылық қызметті жүзеге асыруды қамтамасыз ету үшін 
ұйымдық-экономикалық іс-шаралар жүйесін қалыптастыру, 
кәсіпорында әр түрлі жауапкершілік орталықтарын, құқықтарын 
анықтауды, қаржылық қызметтін нәтижесіне байланысты жа-
уапты басқарушылардың міндеттерін, қаржылық қызметтің 
тиімділігін артырғаны үшін жұмыскерлерді ынталандыру жүйе-
сін қалыптастыру қажет. 

Құрастырылған қаржылық стратегияның тиімділігін бағалау 
кәсіпорынның қаржылық стратегиясының қорытынды кезеңі 
болып табылады. 

Сондықтан, қаржылық қызметтің маңызды аспектілері 
бойынша қаржылық стратегияны қалыптастыру кәсіпорынның 
қаржылық дамуымен байланысты тиімді басқарушылық шешім-
дерді қабылдауға мүмкіндік береді.  

Қаржылық стратегияның гипоттетикалық үлгісіне байла-
нысты келесі блогтардан тұрады: 

– мақсат пен мәселелер;
– өткізу деңгейі;
– сыртқы және ішкі факторларды қалыптастыру;
– өткізу әдісі мен құралдары;
– стартегияның нәтижесі.
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Ішкі қаржылық мүмкіндіктері мен қаржылық қарым-қаты-
настары және сыртқы әлеуметтік-экономикалық міндеттерді 
қабылдай алуымен сәйкес келген кезде кәсіпорын өзінің қаржы-
лық стратегиялық мақсаттарына жетеді. Кәсіпорынның қаржы-
лық стратегиясының мәні мен мазмұнын қарастырғанда, оны 
негізінен макро және микроорта шарттары, факторлары, кәсіп-
орынның стратегиясына әсер ететін және басқа да жоғарыда 
аталғандар қарастырылады. 

Кәсіпорнның қаржылық стратегиясының моделінің ең 
маңызды блогы оның өткізу деңгейі болып табылады. Бірінші 
деңгейді корпоративтік және бизнес деңгейі (жоба деңгейі) тең 
дәрежеде қарастырылады. Кәсіпорынның қаржылық стратегия-
сын жүзеге асыруда осы деңгейлерде келесідей ерекшелігі 
анықталады: 

– әр түрлі стратегиялық мақсат;
– қызмет көрсету масштабы мен нарықты қамту;
– орындалатын функциялар (кәсіпорын шегінде орталық-

тандырылған немесе орталықтандырылмаған деңгейіне сәй- 
кес); 

– сыртқы орта факторларымен (салықтық реттеу, антимоно-
полиялық заңдылықтар және т.б.) 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясының үлгісі – қандай 
құралдар (бағдарламалар, жобалар, қайта қалптастыру, жаһан-
дану, дивидендтік және т.б.) мен әдістер жүйесі арқылы жүзеге 
асатынын көрсетеді. 

Қаржылық стратегия әдістері мен құралдарын қолдану си-
туациялық сипатында: нақты фактолар, әлеуметтік-экономика-
лық және саяси, әр түрлі нұсқадағы комбинацияларды таңдау. 
Қаржылық стратегияны кәсіпорынды басқарумен байланысын 
зерттеу нәтижесінде қаржылық стратегия маңызды роль атқа-
ратынын көрсетеді. 

Нарықтық жағдайда кәсіпорынның теориялық негізгі функ-
циялары мен қаржылық стратегияның қалыптастырудың мето-
дологиясын зерттеу интеграциондық тенденцияны есептеуді 
көздейді. 

Интеграция – оның әр түрлі формалары мен көрсеткіштерін 
қазіргі таңда нарықтың мықты құрылымдық факторына айнал-
ды. Банктік және өндірістік капиталдың интеграциялануы қайта 
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құрылу шегінде реформалау бағытында кәсіпорынның страте-
гиялық құрылу факторы ретінде қарастырылуда.(30) 

Банктік және өндірістік капиталдың интеграциялану негізін-
де кәсіпорындардың бірігуі – отандық кәсіпорындардың қаржы-
лық стратегияны қалыптастыру құралы, экономиканың қайта 
құрылу бағыттарының негізгі көзінің бірі болып табылады. 
Қазіргі жағдайда ірі корпорациялардың қаржылық капитал тү-
сінігін иидентификатциялау қажет. 

Қаржылық стратегияны шығаруда кәсіпорынның тиімді 
әдістерді қолдану (кәсіпорынның қаржылық-экономикалық қыз-
мет саласында көрінуі мүмкін шындыққа жанасатын тенден-
циялар) қажет. Ірі кәсіпорындарда тиімді қаржылық стратегия-
ны құрастыруда ескеруді қажет ететін негізгі макро және мик-
роорта факторын анықтауға мүмкіндік береді. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы үлгілеу келесі негізгі 
өткізу принципі арқылы жүзеге асады: 

– кәсіпорынның тұрақты дамуы үшін қабылданған страте-
гиясының жүзеге асуымен байланысы; 

– қазіргі таңдағы теориялық үлгіге негізделу;
– кәсіпорынның ұйымдастырушылық құрылымын есептеу

мен оларда болатын өзгерісті болжау; 
– стратегияны құрудың көп нұсқалығы.
Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы схемасы, 

келесі кезеңдерден тұрады: 
– ашық жүйе ретінде кәсіпорынды сипаттау;
– стратегиялық мақсатты шығару;
– стратегиялық нұсқаларды шығару;
– нұсқаларды таңдау критерилерін анықтау;
– қаржылық стратегияның нұсқаларын таңдауды нақтылан-

дыру; 
– қаржылық стратегияны өңдеу, оны қабылдау мен жүзеге

асыруға дейін жеткізу; 
– стратегияны жүзеге асырудың ұйымдастыруын бақы-

лау. 
Кәсіпорынның барлық қаржылық қызметін қамтып, яғни: 

айналым және негізгі құралдарды оптимизациялау, инвести- 
циялық саясат пен ақшалай есептесу, қаржылық стратегия 
нарықтық қатынастардың объективті заңдылықтарын зерттейді, 
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жаңа жағдайларға бейімделіп дамудың жаңа формаларын шыға-
рады. 

Қаржылық стратегия қаржылық ресурстарды қалыптастыру 
тәжірибесі мен әдістерін өзіне қамтиды, қаржылық ресустарды 
жоспарлау мен кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын қамта-
масыз етеді. Кәсіпорынның жан-жақты қаржылық мүмкүндік-
терін ескеріп, сыртқы және ішкі факторларға объектівті баға 
беріп, нарықта қалыптасқан жағдайларға байланысты қаржылық 
стратегия кәсіпорынның қаржылық-экономикалық мүмкіндік-
тердің сәйкестендіру мүмкіндігін қамтамысыз етеді, қаржылық 
стратегия ұзақ мерзімді қаржылық қызметті анықтайды және 
оның жүзеге асуының тиімділігін талдауды көздейді. Қаржылық 
стратегияның мақсаттары кәсіпорынның нарықтық бағасы мен 
табысының максималды бағытталуы мен экономикалық даму-
дың жалпы стратегияға бағынышты болуы керек. 

Қаржылық стартегия кәсіпорынның қаржылық саясатын 
келесі негізгі қаржылық қызмет бағыты бойынша анықталады: 

– салықтық саясат;
– бағалық саясат;
– амортизациялық саясат;
– дивиденттік саясат;
– инвестициялық саясат.
Қаржылық стратегияны қалыптастыру процесінде ішкі ре-

сурстарды мобилизациялау, өнімнің өзіндік құнын төмендету, 
табысты бөлу мен қалыптастыру, капиталды тиімді қолдану 
және т.б. өндірістік өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне ерекше 
көңіл бөлінген. 

Қаржылық стратегияны қалыптастырудағы басты назар 
тәуекел факторын есептеу болып табылады. Қаржылық страте-
гия төлем қабілетсіздік тәуекелі, инфляциялық өзгерістер, қар-
жы нарығының тәуекелдерін ескеріп отырады. 

Экономикалық даму стратегиясы негізгі мақсаттары мен 
құралдарынның оларға жетудің жиынтығы болып табылады. 
Стратегиялық жоспарлау болашақ мүмкіндіктерді бірыңғай бол-
жау әдісі, мақсатты қызмет бағытын анықтауға көмектеседі. 
Параметрлердің ағымдағы мәнін талдау мен оларды болжау, 
ресурстар мен назарды жинақтауда приоритеттік бағыт – стра-
тегиялық фокусты қалыптастыруға мүмкіндік береді. 
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Кәсіпорынның приоритеттік сферасы шектеулі болуы керек, 
себебі бір кезекте бірнеше стратегиялық мақсаттарды жүзеге 
асыру мүмкін емес. 

Стратегиялық жоспарлаудың негізгі принципі – жоспарлау-
дың көп нұсқалық есептеулер болып табылады. Қажетті стра-
тегиялық мақсаттар мен ағымдағы жағдайлардың араларындағы 
сәйкесіздік мақсатқа жетудің көптеген жолдарымен анықталады. 
Тәуекелдер мен сыртқы ортаның дамуының анықталмағандығын 
ескере отырып бірегей даму стратегиясын таңдау мүмкін емес. 

Кешенді стратегиялық құрастыру үлкен мәнге ие, себебі әр 
түрлі альтернативті нұсқа қаражаттың көптеген сұрақтардың 
талдауын қарастырады, ресурстары мен ұйымдастырушылық 
қамтамасыз ету, сандық және уақыттық келісімдер мен анқытау. 
Стратегияны жүзеге асыру тұрақтылығын кепілдендіретін нақты 
мақсатқа жету үшін ресурстарды бөлу, бірақ та маневрлік 
мүмкіндікті шектейді. 

Қаржылық стратегия – кәсіпорынның бас жоспары, кәсіп-
орынның қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуді жоспарлау 
мен қаражаттарды қалыптастыруды қамтиды және келесілерден 
тұрады: 

– жоспарлау, есеп, талдау және қаржылық жағдайды ба-
қылау; 

– айналым қаражаттары мен негізгі құралдарды оптимиза-
циялау, табысты бөлу. 

Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы келесілерді қамтиды: 
– қаржылық ресурстарды тиімді қолдану мен қалыптастыру;
– инвестициялар мен шоғырландырылған қаржылық ресурс-

тардың тиімді бағыттарын анықтау; 
– кәсіпорынның материалдық мүмкіндіктері мен экономи-

калық жағдайдың қаржылық қызметіне сәйкестігі. 
– бәсекелестіктердің үстемдігіне жету маневрлігі мен қар-

жылық қызмет бағыттарын дұрыс таңдау, бәсекелестіктердің 
жағдайынан негізгі қауіпті анықтау; 

– стратегиялық резервтерді дайындау мен құру;
– мақсатқа кезең бойынша жету.
Қаржылық стратегия мәселелері: 
– қаржылық мүмкіндіктерді тимді қолдану әдістерін анық-

тау; 
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– үшінші тұлғалар мен перспективалы қаржылық қарым
қатынасын анықтау; 

– инвестициялық және операциялық қызметті қаржылық
қамтамасыз ету; 

– ықтимал бәсекелестердің экономикалық және қаржылық
мүмкіндіктерін зерттеу, қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз 
ету бойынша іс шаралар жүргізу. 

Қаржылық жоспарлау негізі ретінде қаржылық стратегияны 
жүзеге асыру мен өңдеу келесі құралдарды қолданыға негіз-
деледі: 

– қаржылық басқару – қаржылық талдау, бюджеттеу, қар-
жылық бақылау; 

– қаржылық қызмет нарығы – факторинг, сақтадыру, ли-
зинг. 

Қаржылық жоспарлаудың негізгі көрсеткіштерді анықтай-
ды, пропорциялар мен кеңейтілген темпте және кәсіпорынның 
басты мақсатының негізгі формасы болып табылады. 

Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Қаржы стратегиясы
2. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясы мыналарды қамтиды
3. Стратегиялық басқарудың мақсаттары
4. Стратегиялық қаржылық талдаудың мақсаты
5. С. Кузнецов бойынша миссияны анықтау
6. О.С. Виханский мен А.И. Наумов келесідей базистік немесе эталон-

дық стратегияны көрсетеді
7. Кәсіпорын шеңберінде қаржылық стратегияны идентификациялаудың

қажеттігі келесіде
8. Қаржылық стратегияның стратегиялық мақсаты
9. Жедел қаржылық стратегия
10. Қаржылық стратегияның мақсаты мен мәселелері
11. Негізгі стратегиялық мақсатқа сәйкес кәсіпорынның қаржылық стра-

тегиясы келесілерді қамтиды
12. Қаржылық стратегияның мәселелері
13. Қаржылық стратегияны құрастыруда басты назар келесілерді қамтиды 
14. Кәсіпорынның қаржыларын ұйымдастыру келесі негізгі принциптерді

қарастырады
15. Негізгі қаржылық стратегия келесідей топтарға бөлінеді
16. Қаржылық стратегияның гипоттетикалық үлгісіне байланысты келесі

блогтардан тұрады
17. Кәсіпорынның қаржылық стратегиясын жүзеге асыруда осы деңгей-

лерде келесідей ерекшелігі анықталады
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18. Қаржылық стратегияны қалыптастырудың жалпы схемасы келесі ке-
зеңдерден тұрады

19. Қаржылық стартегия кәсіпорынның қаржылық саясатын келесі негізгі
қаржылық қызмет бағыты бойынша анықталады
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9 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 
СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАҒДАРЛАМАЛАРЫ 

9.1  Өзін-өзі басқару мен өзін-өзі қаржыландыру  
  тұжырымдамасы 

Қазакстан Республикасынын әлеуметтік-экономикалық да-
муьн баскарудагы дербестілік саяси алғы шарттарының қажет-
тілігін ескертеді. 80-жылдардың екінші жартысынан бастап 
бұрынғы Кеңес Одағында, сондай-ақ Қазақстанда қоғамдық-
саяси ахуал қарама-қайшылықтармен сипатталып, қоғамдық 
тұрақсыздықты көрсетті. 

Орталықтың Республика мен оның аймақтарының мүдде-
лерін ескермеуі, коғамдык және территориялық енбек бөлінісін-
де орын алып отырғандай, мекемелік және жергілікті мүдде-
лердің қарама-қайшылыган үдете тусіп, табиғи ресурстардың 
бей-берекет пайдалануына мүмкіндік береді, мұның ақыры эко-
номикалық ахуалдың шиелене түсуіне әкеліп сгжтырады. Тұрақ-
сыздықтың ең басты себебі жоғарыда аталмағандай жүйенің 
ішкі тоқырауында болды. Кеңестік жүйенің күйреу алдындағы 
айқын далел ауқымды кезекке тұру, гллондық жүйенің үдей 
түсуі, ақшаның құнсыздануы болып тпбылады. Тіпті 1993 жыл-
дың аяқ кезіне дейін дербес экономикалық саясат орын алмады. 
Сонымен қатар көптеген мемлекеттсрдің тәжірибесі айқын 
дәлелдёгендей, барлық шаруашылық жүргізу жуйелерінің ішін-
де ең тиімдісі болып нарықтық экономика табылады. Ол еңбек-
ті ынталандыруды жетілдіреді, өнім өндірушілердің экономи-
калық дербестігін қамтамасыз етеді, өндірушілердің монопо-
лиясына жол бермейді өзге өндірісті тұтынушы сұранысына ба-
ғыттайды. 
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Республикамызда терең де батыл өзгерістерді жүзеге асы-
руда нақтылы алгашарттаі» қажет етілді. Осы бағытта 1990 жы-
лы 25 қазанда «Қазақстанның мемлекеттік егемендігі туралы 
Декларациясы» және 1993 жылдың 28 қаңтарында Республи- 
каның Ата Заңының (Конституциясының) қабылдануы мем- 
лекетіміздің тарихындағы жаңа сәт болып табылды. Қазіргі 
кезде Қазақстан Республикасының 1995 жылдың 30 тамызын- 
да қабылданған екінші Конституциясы және 1991 жылдың  
16 желтоқсанында қабылданған «Қазақстан Республикасы- 
ның мемлекетгік тәуелсіздігі туралы» конституциялық заң елі-
міздің әлеуметгік-экономикалық дамуында айрықша орын 
алады.  

Аталып өткен құжаттардың Республикадағы саяси-экономи-
калық процестерді басқаруда маңызы зор. Оларда экономикалық 
тәуелсіздіктің негіздері, нарықтық қатынастарды қалыптасты-
рудағы экономиканы басқарудың маңыздылығы көрсетілген. 
Бұл жәйт республика дербестігінің экономикалық алғышарты 
мен өмір тіршілігін басқарудың барлық сферасын анықтайды. 
Атап айтқанда, олар Қазақстанның экономикалық тәуелсіздігі-
нің негізі: жерге, оның қойма байлықтарына, шикі және терри-
ториялық су ресурстарына, өсімдік пен жан-жануарлар әлеміне, 
тарихи, мәдени қүндылықтарына, материалдық, қаржылық ре-
сурстарына, өндірістік жэне өнлірістік емес объектілігіне деген 
төтенше меншігі. 

Қазақстан экономикасы мемлекеттік реттеудің субъектісі 
болып табылады. Буған басқару функциясы ретіндегі мемлекет-
тік реттеуде аса манызды езіндік қаржы-несие жүйесі, дербес 
мемлекетгік бюджет калыптасуы, салық жөне кедем жүйесін 
ұйымдастыру жатады. 

Қазакстан Рсспубликасы Конституциясының құрамында 
экономиканы басқаруды ұйымдастырудың әдістемелік қағида-
лары бар. Біріншіден, Қазақстан экономикасы меншіктің әртүрлі 
нысандарына негізделді. Мемлекет заң алдында меншіктін бар-
лық субъектілсрінің теңдігін қамтамасыз етеді. 

Екіншіден, жеке меншікке қол сұғуға болмайды.  
Үшіншіден, мемлекет жеке кәсіпкерлік қызметтің еркінді-

гіне кепілдік береді және оны қорғау мсн қолдауды қамтамасыз 
етеді. 
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Төртіншіден, монополистік қызмет пен бәсекелестің кез-
келген шектеуіне жол берілмейді.  

Бесіншіден, әкімшілік аймақтың бірліктері дербес болып 
табылады.Бұл кағидалар Қазақстан экопомикасын басқарудың 
қазіргі жүйесінің негізін құрайды және республиканын халық 
шаруашылыгының әлеумсттік бағыттағы нарықтық экономикага 
орныкты етуін камтамасьп етуі тиіс. Бұл қағидалар тек саяси-
әлеуметтік мәнге ие болып қана қоймай, Қазақстандағы менед-
жменттің ұйымдастырушылық бастамасына да тікелсй катысты. 
Баскарудағы ұйымдастырушылық фактордың ролі кәсіпкерлік 
ортада эрдайым жоғары бағаланған. 

Көпшіліккс әйгілі, амсрикандық миллиардер Кариеги «Біз-
дегі барлық завод, фабрика, байланыс кұралдары мен ақшаны 
алып қонып, тек біздегі ұйымдастыруды қалдырсаңыз, төрі 
жылда бәрі де қайта қалпына келеді», деп айткан. Нашар 
ұйымдастырған компанияны ешкандайда нарықтық тетіктер 
құтқара алмайды. 

Республика экономикасын басқару жүйесінің әдістемелік 
негіздерінін бірі болып – осы тұжырымдамасы берілген, өзіп-өзі 
басқаруға көшудің теориялық алғы шарттарының жүйесі сана-
лады. Құрылымы бойынша ол он бес бөлімнен тұрады, оларда 
стратегиялық мақсаттар, меншікке қатынас, каржылық база, ба-
ға белгілеу, әлеуметтік саясат, аймақтық спясат, микродеңгейде 
жоспарлау, ғылыми-техникалық прогресті басқару, инвестиция-
лар, табиғатщ пайдлану және бас-калары берілген. Жергілікті 
ресурстарды қолдануда аймақтардың, кұқығын кеңейту негізін-
де және осы арқылы халықтың өмір сүру сапасын қамтамасыз 
ете отырып көздеген максаттарға жетуге рұқсат етілген. Тұ-
жырымдаманың теориялық қана емес, сондай-ақ тәжірибелік 
мәні де бар. 

Тұжырымдамада анықталғандай Республиканың өзін-өзі 
басқару қағидасына өтудің басты мақсаты ретінде экономи-
калық дамуды жеделдету және,; аймақгардың ресурстарды 
колданудағы кұкықтарын дамыту болып табылады. Сондай-ақ 
тұжырымдама басқарудың стратегиялық, мақсаты, халықтың 
өмірлік деңгейін қамтамасыз етуді анықтаған. 

Аталмыш тұжырымдаманы нақтылы іске асыру басқару 
саласында өзекті мәселе екенін басшылыққа ала отырып, елі-
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мізде екі заң жобалары ұсынылды: біріншісі,. – «Қазақстан Рес-
публикасындағы жергілікті мемлекетгік басқару туралы», екін-
шісі – «Қазақстан Республикасындағы жергілікті өзін-өзі басқа-
ру туралы» (қыркүйек – 2000 Жыл).Бұл кұжаттар көптен күткен, 
әлеуметгік-экономикалық баскаруды әрі қарай.жетілдіретін 
өдістемелік негіздердің бірі деп ұғынған дұрыс. 

Бірінші заң Қазақстан Республикасының Конститутциясына 
сәйкес жергілікті мемлекеттік басқару саласындағы қоғамдық 
қатынастарды реттейді, жергілікті өкілді және атқарушы орган-
дардың құзретін, қызметінің ұйымдастырылуын, тартібін, сон-
дай-ақ мәслихат депутатарының құқықтық жгндайын белгіледі. 
Заңда бірқатар анықтамалар берілген. Мысалы: «Жергілікті 
мемлекетгік басқару – жергілікті өкілді жәнс атқарушы органдар 
осы заңмен және басқа да заң актілерімсн белгіленген кұзырет 
шегінде тиісті аймақта мемлекеттік саясатты жүргізу және оны 
дамыту мақсатында жүзегс асырылатын әрі тиісті аймақтағы 
істің жай-күйіне жауапты қызмет». Сонымен қатар өзін-өзі 
қаржыландыру мәселесінде карастырылган. Занның үшінші 
бабында былай деп жазылған: «Жергілікті мемлекеттік басқару 
қызметінің экономикалық және қаржылық негізін: жергілікті 
бюджет; коммуналдык занды тұлғаларга бектілген мүлік; 
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес коммуналдық 
меншік-тегі өзге де мүлік құрайды». 

Басқару түрғысынан алғанда мәслихаттардың құзыреттері 
орынды көрсетілген. Оған дәлел: заңда жазылғандай мәслихат-
тардың құзыретіне тиісті аймақты дамыту жоспарлары, эконо-
микалық жәнс әлеуметтік бағдарламаларын, жергілікті бюджетті 
және олардың атқарылуын бақылануы. 

Ұғыну барысында екі Заңның айырмашылығын білу өте 
қажет. Бірінші, Заң жергілікті мемлекеттік басқару туралы бол-
са, екіншісі, жергілікті өзін-өзі басқару туралы. Соңғысы, Жергі-
лікті басқару органдарына емін-еркін бостандық беру Негізі, 
Әрине зандылық шеңберінде. 

Қазақстан Республикасы «Жергілікті өзін-өзі басқару тура-
лы» Занында мынандай аігықтама берілген: «Жергілікті өзін-өзі 
басқару деп – Қазакстап Республикасының Конституциясы мен 
заңдарына сәйкес жергілікті манызы бар мәселелерді шешу 
женінде аймақтық құрылымдар халық қызмстіп дербес тұрғыда 
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жүзеге асыратын халық билігін іске асырудын нысаны ұғыны-
лады». Заңның ұтымды жағдайларының бірі өзін-өзі басқару-
дағы өзекті мәселелердің жергілітсті қаржыландыруы туралы. 
Жергілікті қауымдастықтын кірістері келесіден: жергілікті бюд-
жеттен бөлінетін қаражаттан; жергілікті қауымдастық құрған 
коммерциялық ұйымдардан және оларга тиесілі мүлікті жалға 
тапсырудан алынған жергілікті қауымдастық кірістерінен; жер-
гілікті қауымдастық халкының өз еркімен салық төлеуі нәтиже-
сінде алынған кірістерден: занды және жеке тұлғалардың ерікті 
кайырымдылмқ қорларынан; заңмен тыйым салынбаған өзге де 
көздерден қалыптасады. 

Экономиканы тұрақтандыру мақсатында Республика Үкіме-
ті нарыққа өтудің тұжырымдамасын жасап шығарды. Тұжырым-
дама мемлекеттік және экономикалық егемендіктің қағидала-
рына негізделген. Онда нарыққа өтудің стратегиялық бағыттары 
анықталған. Реттеулі нарықтық экономикаға өту келесі негізгі 
бағыттардан құралады: 

Меншікті мемлекет иелігінен алу – ол мемлекеттік меншік 
монополиясын жою және өндірушілердің бәсекесін дамытуға 
жағдай туғызу. Қазақстан жағдайына орай: акционерлік, ұжым-
дық, кооперативтік, мемлекеттік және жекеменшікке ауыстыру; 
монополиясыздандыру және монополияға қарсы шаралар – 
аталмыш заңды қабылдау, еркін кәсіпкерлікке жағдай туғызу 
және қатарлы өндірістік құрылымдарды дамыту, шетелдік 
капиталды ұдайы қатыстыра отырып бірлескен кәсіпорындарын 
ұйымдастыру; 

– қаржылық сауықтыру және экономиканы тұрақтандыру;
– баға құрылымы саясаты (басты тағам өнімдерін басқа

тұтыну өнімдері мен қызмет түрлеріне бағаны нарық талабына 
қарай қалыптастыру).  

Аталған реттеулі нарықтық экономикаға өту тұжырымда-
масында негізгі қағидалар белгілёнген. Олар төменде көрсетіл-
гендсй:  

Республика теориториясында заңдылықтың басымдылығы 
мен үстемдігі; 

– меншік түрлерінің сан алуандығы және олардың еркін
дамуы мен бәсекесі; 

– дербес баға белгілеу саясаты, еркін бағалау;
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– сыртқы экономикалық саясатты жүргізудегі толық дербес-
тік. 

Нарық жүйесін ұйымдастыру мен оларды реттеу тетіктері 
келесіні қамтиды: 

– нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру (коммерция-
лық банктер, тауар және қор биржалары, маркетинг орталық-
тары, көлік қызметі, коммерциялық ақпарат орталықтары, т.б.); 

– өндірістік құралдар нарығы; 
– тұтыну тауарлары мен қызмет көрсету нарығы; 
– енбек нарығы; 
– қаржы нарығы.  
Республикадағы қаржы нарығымын қалыптасуы банк жүйе-

сі зандылықтары негізінде, Ұлттық Банктің бірінші деңгейдегі 
банк ретіндегі статусын белгілеуді; коммерциялық банктердің 
екінші деңгейдегі банк ретіндегі қызмет жасау шарттарын анық-
тауды; қаржы нарығының заңдылық актілерін қабылдауды; сон-
дай-ақ шетелдік капиталды ішке енгізуге жағдай туғызуды 
қамтиды. 

Стратегиянын маңызды элементтерінің бірі – Қазақстанның 
қайта түлеуі мен дамуының карқыны болып табылады. 

Дүниежүзінің бірқатар елдсрінде жедел экономикалық өсу 
страгегиясы ойдағыдай жүзеге асырылған. Олардың қатарында: 
ГФР, Жапония, Оңтүстік Корея, Сингапур, Тайвань, Гонгомг 
бар. 

Нарыктық экономика үдайы өз арнасымен, «өз заңдылық-
тарымен» ілгерілеп отыруы тиіс, өйткені оның өзіне тән кезең-
дері мен соған сәйкес келетін нақты міндеттері бар. 

Бірінші кезең 1992-1995 жылдарды қамтиды және макроэко-
номикалық тұрақтандырудың екі негізгі процесімен сипатталуға 
тиіс: олар мешнікті мемлекет иелігімен белсенді түрде алу, оны 
жекешелендіру және тұтыну рыногын тауарлармен толтыру. 

Меншікті реформалау бұл уақыт ішінде белгілі бір формала 
мемлекеттік меншіктің барлық объектілерінде, стратегиялық 
маңызы бар және ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуден басқа 
салаларда іс жүзінде жүргізілуге тиіс. 

Сонымен қатар, ғылыми зерттеулердің қысқа мерзімін, жо-
ғары қайтарымын, коммерциялық өнімді тез алуды қамтамасыз 
ететін дүниежүзілік деңгейдегі жаңалықтарды анықтау және 
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алмасымды кәсіпкерлікті дамыту мақсатымен республиканың 
ғылыми-техникалық потенциалына егжей-тегжей тексеру 
жүргізу қажет. 

Екінші кезең (1996-2005 жылдар). Экономиканың шикізат-
тық бағытын біртіндеп жою жалғасады, бірақ оның басты маз-
мұны көлік жүйесі мен телекоммуникацияны жедел дамыту, 
сондай-ақ дамыған тауар және валюта рыноган бұдан басқа; 
капитал, жұмысты күші, бағалы кағаздар, интеллектілік меншік 
рыноктарын да кұру болмақ. 

Екінші кезең ішінде экономиканың қарқынды дамуының 
козғаушы күштері мен ынталандырмалары: – толықканды на-
рықтық механизмдер; барлық тауар өндірушілердің шынайы 
еркіндігі; табиғатты ұтымды пайдалану; шапшаңдығын үдете 
түскен жоғары технологияларды игеру процесі мен дүние жүзі 
экономикасыңда шептерді жеңіп алу; отандық және халықара-
лық бизнес саласыңда білікті кадр корпусы пісіп-жетілуге тиіс.  

Үшінші кезең 5-7 жыл мерзіміне дейін созылып, ашық үлгі-
дегі экономиканың шапшаң қарқын алып дамуымен сипатта-
лады, соның негізінде өтпелі кезеңнің стратегиялық максатына 
жетумен, Қазақстанның әлемдік саудадағы айқындамасының 
нығаюымен және дүниежүзіндегі жаңа инду-стриалды елдер 
қатарына кіруімен сипатталатын болады. 

Нарықтық қатынастардың құрылуына орай бюджет тапшылығы 
және валютаның өтімділік проблемасы шешіледі. Мемлекетте тек 
басқа құрылымдардан гөрі, бұған нарықтық құрылымдарды 
қосқанда, ол жақсырақ атқаратын функциялар ғана қалады. 

Бұрынғы экономикалық ақпарат жүйесі экономикадағы бо-
лып жатқан процестерді білікті бағалау үшін жарамсыз болып 
калды, өйткені ол жаңа өндірістік қатынастарға жауап бере 
алмай отыр. 

«Қазақстан-2030» бағдарламасында көрсетілген стратегия-
лық перспективаларға қол жеткізу үшін ұзақ мерзімді жеті ба-
сымдықты іске асыру қажет. 

1. Ұлттық қауіпсіздік. Аймақтық тұтастығын толық сақтай
отырып, Қазақстанның тәуелсіз егемен мемлекет ретінде да-
муын қамтамасыз ету. 

2. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуы. Қазақ-
станға бүгін және алдағы ондаған жылдар ішінде ұлттық страте-
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гияны жүзеге асыруға мүмкіндік беретін ішкі саяси тұрақтылық 
пен ұлттық біртұтастықты сақтап, нығайта беру. 

3. Шетел инвестициялары мен ішкі қорлардың денгейі
жоғары ашық нарықтық экономикаға негізделген экономкалық 
өсу. Экономикалық өрлеудің нақтылы, тұрлаулы және барған 
сайын арта түсетін қарқынына қол жеткізу. 

Біздің салауатты экономикалық өрлеу стратегиямыз мықты 
нарыктық экономикаға, мемлекеттің белсенді рөліне және ай-
тарлықтай шетел инвестицияларын тартуға негізделеді, 

4. Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-
ауқаты. Барлық қазақстандықтардың өмір сүру жағдайларын, 
денсаулығын, білімі мен мүмкіндіктсрін ұдайы жақсарту, эко-
логиялық ортаны жақсарту. 

5. Энергетика ресурстары. Мұнай мен газ өндіруді және
сараптауды қалыпты экономикалық өрлеу мен халықтын тұр-
мысын жақсартуға жәрдемдесетін табыс алу мақсатында жедел 
арттыру жолымен Қазақстаннын энергетикалық ресурстарын 
тиімді пайдалану. 

6. Инфрақұрылым. Әсіресе көлік және байланыс. Осы ше-
шуші секторларды ұлттық қауіпсіздікті нығайтуға, саяси тұрақ-
тылық пен зкономикалық өрлеуге жәрдемдесетіндей етіп да-
мыту. 

7. Кәсіби мемлекет. Ісіне адал әрі біздің басты мақсатта-
рымызға қол жеткізуде халықтың өкілдсрі болуға қабілетті 
Қазақстанның мемлекеттік қызметшілерінің ықпалды және осы 
заманғы корпусын жасақтау. 

Осы ұзақ мерзімді басымдықтардың әрқайсысы үшін бір 
жылдық үш, ал кейіннен бес жылдық жоспарларда белгіленген 
нақты іс-қимылдарға күш-жігерді жұмылдыра отырып оны 
дәдекті түрде іске асыру қажет. 

Мемлекеттің даму барысында аймақтардың және олардын 
билік ететін органдарының рөлі арта түсуі жергілікті тар мағы-
нада қалып қоймай, дүниежүзілік тенденция ретінде ұсыны-
лады. Оған мынадай көптеген жағдайлар әсер етеді: 

өмірдің әлеуметтік жағы және адам факторынын басым рол 
атқаруы; 

аймақтардың өзара байланыстары едәуір ұлғаюы; 
еңбек ресурстары жылжымалылығының күшейе түсуі; 
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аймақтардың өндіріс құрылымы мен инфрақұрылымының 
күрделене түсуі; 

территориялық еңбек бөлінісі әрі оның тереңдей түсуі мен 
халықаралық маңызының артуы үдейеді. 

Бұл тенденцияның дамуы, біріншіден, мемлекет пен ай- 
мақтар арасында басқару функцияларын қайта бөлу, қайта 
карастыру; екіншіден, мемлекеттік территориялық басқару- 
мен жергілікті өзін-өзі басқарудың ең жақсы үйлесімін көз-
дейді. 

Бұл жағдай Қазақстанға да тән, себебі мемлекеттік тәуел-
сіздік құру экономикалық дамыған аймақтарсыз, кеңейтілген 
әлеуметтік инфрақұрылымсыз мүмкін емес. 

Егеменді мемлекеттің аймақтық саясатын анықтай түсу өте 
қажетті зандылық. Осы саясаттың негізгі қөрсеткіші болып 
өндірушілер мен тұтынушылардың экономикалық бостандығы 
мен шығармашылық іскерлігі есептеледі. Тауар өндіруші түбін-
де тек тұтынушы алдында ғана экономикалық жауаптымын деп 
есептеуі керек. Аймақтар мен шаруашылық бірліктерінің өзін-
өзі дамытудың міндетті түрдегі жағдайлары мыналар болып 
есептеледі: өзін-өзі басқару, серіктік қалаудагы бостандық, өн-
діріс құрал-жабдықтар рыногы, валюталық қаражат және басқа 
элементтер. 

9.2  «Ақпараттық Қазақстан – 2020» 

Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Назар-
баев 1997 жылдың қазан айында Республиканың 2030 жылға 
дейінгі даму стратегиясын ұсынды. Бұл құжат Қазақстанда 
тұрақты, динамикалы экономикасы бар мемлекет құрудың ұзақ 
жылдарға бағытталған даму жолын көрсетіп берді. «Қазақстан – 
2030» Стратегиясын іске асырудағы алғашқы кезең 2010 жылға 
дейінгі Стратегиялық даму бағдарламасы болды. Бағдарлама 
бәсекелестікке лайықты экономикасы мен өндірісі және ауыл 
шаруашылығы дамыған, әлеуметтік саланың қызмет көрсету 
деңгейін қолжетерліктей дәрежеге жеткізу міндеттерін анықтап 
берді. Стратегияны жүзеге асыру кезеңінде көптеген басты 
салаларда ілгері дамуға қол жеткізілді. Бүгінгі жеткен орасан 
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жетістіктеріміз, Қазақстан азаматтарының алға қарай жасаған 
ұмтылыстарының бірізділігін сақтаудың, экономиканы жетіл-
дірудің, заманауи азаматтық қоғам құрудың негізін анықтап 
берді деп мықты сеніммен айта аламыз. Дегенмен, 2010 жылға 
дейінгі Стратегиялық бағдарламаны жүзеге асыру кезеңінде 
алдыңғы қатарлы салалар айтарлықтай дамығанымен, көпшілі-
гінің жоспарлары аяғына дейін жеткізілмей отыр. Қазақстанның 
даму жағдайында да елеулі өзгерістер болды. Әлемнің көптеген 
мемлекеттері сияқты 2007 жылғы әлемдік дағдарыс Қазақстанға 
да өз әсерін тигізді. Экономикамызды әлемдік дағдарыстың кө-
леңкелі тұстарынан сақтандыратын шаралар қабылдау қажет-
тілігі туды. Осыған орай «Қазақстан – 2030» Стратегиясының 
келесі кезеңі – 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму бағдар-
ламасы қабылданды. Ол дағдарыс кезеңінде бәсекелесуге қабі-
летті экономиканы қалпына келтірудің негізін салуға бағыттал-
ған. ХХІ ғасырдың екінші онжылдығында мемлекеттік қызметте 
бес басты бағыт болады. 

Бірінші бағыт 
Келешектегі сапалы дамудың негізін салуға мүмкіндік жа-

сайтын іскерлік жағдайды жақсарту, қаржы секторын нығайту 
және заң жүйесін жетілдіру мақсатында кешенді шаралар жасау 
қарастырылып жатыр. 2020 – Стратегиялық бағдарламасын жү-
зеге асыра бастаған алғашқы жылдар, әкімшілік шараларды 
жеңілдету, олардың айқындығын күшейту , отандық кәсіпкерлер 
мен шетелдік инвесторлар бизнестерін жүргізу бағасын түсіру 
барысындағы белсенді іс-шаралардың бастамашысы болды. 
Болжам бойынша 2020 жылға қарай экономиканың шикізаттың 
емес секторында отандық және шетелдік инвестициялар 30 па-
йызға өседі. Ішкі жалпы өнімге (ІЖӨ) салынған шетел инвес-
тициясының үлесі 10 пайызға өседі. Ішкі жалпы өнімдегі шағын 
және орта бизнестің де үлесі 7-10 пайызға көтеріледі. Экономи-
каның дамуы мен диверсификациясы үшін қолайлы жағдай 
жасау мақсатында және оның шамадан шығып кетпеуі үшін 
ресми саясат жүргізіледі, ол елдің экономикалық көрсеткіштері 
жоғарылаған жағдайда үкіметтің шығынын тежеп, экономика 
құлдыраған кезде оны көтеріп отырады. Осыған қарамастан 
2020 жылға қарай шикізаттың емес бюджет тапшылығы ішкі 
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жалпы өнімнің 3 пайызынан аспауы керек. Кредиттік-ақша сая-
саты инфляцияны құрықтау шарасының тиімділігін арттырады. 
Теңгені айырбастау бағасының саясаты қазақстандық эконо-
миканың ішкі және сыртқы бәсекелестік тепе-теңдігін қамта-
масыз етуге бағытталған. Дағдарыстан кейінгі кезең ішінде 
экономиканы қалпына келтіру барысында қаржы секторын мем-
лекет тарапынан қолдау сақталады. Жалпы оның дамуы елдің 
индустриалды-инновациялық дамуын жеделдетуге қаржы ресур-
сын тартуға бағытталады. Елдің қаржы секторына деген сенімін 
қалпына келтіру және оның қызмет көрсету ауқымын кеңейту 
бағытында жұмыстар жасалады. Қаржылық қызмет көрсету 
саласының тұтынушыларының құқығы мен мүддесін қорғау 
механизмін кеңейтуге, ішкі бақылауға тиімді жүйе енгізуге және 
қаржы мекемелерінің менеджмент тәуекелділігіне, сонымен 
қатар олардың қызметінің айқын болуына ерекше орын беріледі. 
Ішкі ресурстардың дамуына байланысты көпжақты қаржылық 
қызмет көрсететін нарықтық қор да дамиды. Сенімді құқықтық 
ортаны қалыптастыруға келетін болсақ, соттардың ашық және 
тәуелсіз болуына және сот корпусының кәсіби шеберлігін арт-
тыруға, келешекте заң шығару мәселесін жетілдіруге, ескірген 
заң нормаларын жоюға, жалпы алғанда халықтың құқықтық 
мәдениетінің деңгейін көтеруге және кәсіби заңдық көмек көр-
сетуге басты назар аударылады. 

Екінші бағыт 
Экономикалық диверсификация мұнай өңдеу мен мұнай-газ 

секторы инфрақұрылымдары; металлургия мен дайын металл 
бұйымдарын шығару; химия, фармацевтика және қорғаныс өнді-
рісі; ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу; құрылыс ин-
дустриясы мен құрылыс материалдарын шығару, сонымен бірге 
энергетика, көлік және коммуникациялардың озық дамуы сияқ-
ты басым бағыттар есебінен қамтамасыз етіледі. Осы сала-
лардың дамуы экономикалық модельді өзгертіп, шикізат бағы-
тының индустриалды-инновациялық бағытқа өтуіне мүмкіндік 
жасайды. Әсіресе бұл «болашақ экономика» секторының да-
муына қатысты, олар таяу екі онжылдықтарда өте маңызды бо-
луы керек. Бұлар информациялық және коммуникациялық тех-
нологиялар, биотехнологиялар, балама энергетика, ғарыштық 
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қызмет. Ұтымды, әлеуетті дамыған экономика аймағын қалып-
тастыру мақсатындағы экономика диверсификациясы, экономи-
калық даму орталықтарын құру жоспарларымен үйлестіріледі. 
Іскер адамдар мен туристерді қызықтыратын, бәсекелестікке 
төтеп бере алатын экономикасы мен қоршаған ортасы жанға 
жайлы қала ретінде, елордамыз – Астананың әрі қарай дамуына 
ерекше көңіл бөлінеді. Экономикалық диверсификация қарқы-
нын күшейту барысында мемлекет тиімсіз жобалардың іске 
асуына қарсы тұрады, мемлекет есебінен қаржыландырылатын 
барлық жобаларға қаржылық және экономикалық тиімді стан-
дарттар енгізіледі. Осыған орай мемлекет қаражатының жұм-
салуының ашық және айқын болуы күшейтіледі. 2020 жылға 
қарай ішкі жалпы өнімнің құрамындағы қайта өңдеу өндірісінің 
үлесін 13 пайызға дейін жеткізу, шикізаттың емес экспорттың 
жалпы экспорт көлеміндегі үлесін 45 пайыздан кем емес көр-
сеткішке дейін көтеру жоспарланып отыр. Қайта өңдеумен ай-
налысатын өндірістік салаларда еңбек өнімділігі 2 есе, агроөнер-
кәсіп кешендерінде 4 еседен кем емес болуы керек. Ішкі жалпы 
өнімнің энергетикалық сыйымдылығы 25 пайызға төмендейді. 
Энергетикалық сектордың даму шеңберінде Қазақстан зарарлы 
техникалық газдың ауаға тарауы жөнінен жаһандық мақсаттарға 
жетуге жағдай жасайды. Арзан электр қуатын алудың бірден-бір 
жолы атом энергетикасын дамытумен атом электр станциясын 
салу. Көлік қатынастарынан дамытудың негізгі бағыты көлік 
инфрақұрылымын құрайтын 4 құрамдас негізгі бөліктерін өзара 
біріктіру: теміржол, автомобиль, ауа және су. 2020 жылға дейін 
1400 жаңа теміржол линиялары, мысалы Бейнеу – Шалқар, Жез-
қазған – Сексеуіл, олар 2017 жылы іске қосылады. 2014 жылға 
қарсы «Батыс Еуропа – Батыс Қытай» транзиттік автожолының 
Қазақстан арқылы өтетін бөлігін қайта құру жұмыстарын аяқтау 
жоспарланып отыр, екінші онжылдықтың аяғына қарай респуб-
лика көлемінде 16 мың шақырымға жуық республикалық 
маңыздағы автожолдар салынып, күрделі жөндеуден өтеді. Әуе 
жолы саласындағы стратегиялық алға қойған мақсаттардың да 
бағыты осал емес. 2020 жылға дейін республикада 4 халық-
аралық әуежай-хабалар болуы қажет, ал әуежай ИКАО катего-
риясына ие болады. Қазақстан порттарының өткізу мүмкіндігі 
2020 жылға дейін 48 млн тоннаға жеткізіледі. Телекоммуника-
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ция саласын ынталандыру әрі қарай дамиды, заманауи ИКТ са-
ласы құрылады, телекоммуникациялық және электрондық қыз-
мет көрсету кең етек жаяды. Халықты телефон байланысымен 
толық қамту және кең түрдегі Интернетке қол жеткізу, «Элек-
тронды үкімет», «Электронды әкімшілік» жобаларын жүзеге 
асыру шеңберінде әлеуметтік маңызды мемлекеттік қызмет 
көрсетудің 50 пайыздан кем емес бөлігін электрондық формаға 
кешіру жоспарланып отыр. Қазақстанда бұл жоба 2015 жылы 
жүзеге асады, бұдан арғы бес жылда ИКТ-ның халыққа базалық 
қызмет көрсетуі қолжетерлік болады. Негізгі күш отандық 
тауарлардың сыртқы нарыққа шығуына бағытталған, тиімді сау-
да саясатына жұмсалады. Әзірше өтімді жоба Белоруссия, Қа-
зақстан, Ресей Кеден одағын дамыту болып отыр. Үш мемле-
кетті интеграциялаудың келесі сатысы – Бірыңғай экономи-
калық кеңістік Қазақстан ТМД елдері арасындағы интегра-
циялық жұмыстар барысын қолдай отырып, Әлемдік сауда ұйы-
мына мүше болу барысын жеделдетеді. 

Үшінші бағыт 
Кез келген мемлекеттің тұрақты және жүйелі дамуындағы 

басты факторлар адамдар ресурсының саны мен сапасы. Адам – 
прогресстің, инновация мен өндірістің дамуының негізгі қозғау-
шы күші. Осылайша, болашақ он жылдың ішінде адамдар капи-
талына салынған инвестициялар күн тәртібінің өзекті мәселесіне 
айналды. Бір бағыт шеңберінде, мемлекет назары 3 мәселеге ау-
дарылады. Олар білім беру саласын модернизациялау, денсау-
лық саласын реформациялау мен еңбек ресурстарына ықпалды 
саясат жүргізу. 2020 жылға қарай мектеп жасына дейінгіден 
жоғары оқу орнына дейінгі барлық деңгейдегі білім саласы мо-
дернизацияланады. Соңғы жылдары жыл сайын балабақшалар 
мен мектептер ашылуда, мұндай қарқын тәуелсіздікке қол жет-
кен он бес жыл ішінде болған емес. Жалпы білім беру саласы 12 
жылдық білім беру моделіне көшеді, оқушы он жылда жалпы 
орта білім алып шықса, қалған екі жылда кәсіптік орта білім 
беріледі. Техникалық және кәсіптік білім беру саласы заманауи 
еңбек нарығының сұранысына сәйкес жүйеге қол жеткізеді, ал 
білім стандарттары Ұлттық мамандық жүйесі арқылы кәсіби 
стандарттарға сәйкес құрылады. Орта, техникалық және кәсіби 
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білім беру салаларына электронды оқыту жүйесі енгізіледі. 
Жоғарғы оқу орындарына корпоративтік менеджмент қағида- 
сы енгізілген, академиялық еркіндіктер беріледі. 2020 жылға 
дейін Қазақстанның кем дегенде екі жоғарғы оқу орнына 
әлемнің алдыңғы қатарлы университеттері рейтингісіне ену 
мақсаты қойылады. Орта білім беру жүйесіндегі модер-
низациялауға жағдай туғызатын ең маңызды жобалардың бірі, 
«Назарбаев Зияткерлік мекептері» және «Назарбаев Универси-
тет». Ол еліміздің барлық жерлеріндегі балалар бақшалары мен 
12 жылдық білім беру салаларына арналған оқу-тәрбие бағ-
дарламаларын дайындайтын, енгізетін және тәжірибеден өткі-
зетін алаң болады. Университет отандық инженерлік-техни-
калық және ғалым мамандарды дайындауда, заманауи ғылыми-
зерттеу инфрақұрылымдарын құруда, озық, сапалы білімді қам-
тамасыз етуі керек. Мемлекеттік білім беру саласын әрі қарай да 
қаржыландыру жүйесін жақсарта түседі. Денсаулық сақтау 
жүйесінің кезек күттірмейтін міндеттері медициналық жәрдем-
нің сапалы және қолжетерлік болуы. Осы бағытта мемлекеттік 
медициналық мекемелерді басқару бағыттары қайта қаралады, 
инвестициялық саясат жүргізу қарастырылады, нәтижелілікке 
биімделген қаржыландыру және медициналық қызмет көрсету 
ақысын төлеу жүйесі енгізіледі. Бұл шаралар медициналық 
қызмет көрсету сапасын жақсартуға мүмкіндік туғызады, 2020 
жылға дейін халқымыздың орташа өмір сүру ұзақтығы 72 жылға 
жетеді, осыған орай өлім көрсеткіші (30 пайызға), қауіпті ауру-
лармен ауру (мысалы, өкпе құрты ауруы 20 пайызға) төмендей-
ді. Әлбетте, жалпы бұқаралық дене шынықтыру-спорт қозға-
лысы, салауатты өмір салтын енгізу мен жеке адамдардың ден-
саулықтарына деген ниеттестік принципі, денсаулық сақтау са-
ласымен қатар қазақстандықтардың күнделікті өмірлік және 
мемлекет саясатын ажырамас бөлігі болады. Білім беру саласы 
мен денсаулық сақтау саласындағы реформалардан басқа мем-
лекет еңбек жағдайының қауіпсіздігіне, елімізге білікті маман-
дардың келуіне, соның ішінде өзінің тарихи отанына келіп, 
еліміздің экономикалық дамуына өз үлесін қосқысы келетін 
отандастарымызға жағдай жасайтын көші-қонды басқарудың 
ұтымды болуына ерекше көңіл бөлетін болады. 
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Төртінші бағыт 
Мұндағы басты мақсат, тұрғындарды әлеуметтік қорғау 

мәселелерін күшейту және тиімді тұрғын үй мен коммуналдық 
қызмет көрсету. Ондаған жылдар бойы тиімділікке негізделген 
атаулы әлеуметтік көмек жүйесі қалыптаса береді. Негізгі әлеу-
меттік және зейнетақы төлемдері өсіп, тұрғындарды әлеуметтік 
сақтандырудың көлемі кеңейтіліп, әлеуметтік қолдауға зәру-
лердің жағдайлары лайықты қамтамасыз етіледі. Атаулы әлеу-
меттік жүйенің әрі қарай дамуы мен көмекті қажет ететін 
тұрғындардың әлсіз бөлігін қолдау, әлеуметтік тәуекелділікті 
азайту мен кедейлікті жеңуге бағытталады. Осыған байланысты 
халықты жұмыспен қамтамасыз ету және жұмыссыздар қатарын 
азайтуға бағытталған кешенді шаралар өткізіледі. Әлеуметтік 
қызмет көрсету саласына маңызды көңіл бөлінеді. Мемлекеттік 
стандартты енгізу мен арнаулы әлеуметтік қызмет көрсетудің 
сапасын көтеру, бәсеклестік аясын кеңіту және азаматтық қо-
ғамның мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану көмекті қажет ететін 
азаматтардың өмір сүру деңгейін жоғарылатады. 2020 жыл- 
ға қарай күнкөрісі төменгі деңгейдегі тұрғындардың саны 20 
пайызға дейін төмендейді, ал жұмыссыздық деңгейі 5 пайыздан 
аспайды. Сапалы коммуналдық қызмет көрсету мен тұрғын үй 
мәселесінің жетілдірілуі ТКШ саласында ынталы нарықтық 
жағдай туғызу және қызмет берушілер мен азаматтардың өзара 
нәтижелі қарым-қатынастары, орталық және жергілікті мемле-
кеттік органдардың құқықтары мен жауапкершіліктері анық 
бөлінген жағдайда іске асырылады. Тұрғын үй-коммуналдық 
шаруашылық инфрақұрылымдарын модернизациялау эксплуата-
циялық шығындардың үлес салмағын азайту, ресурстарды сақ-
тағыш технологияларды енгізу, нормадан жоғары шығындарды 
жоятын, нормативтік шығындарды азайтатын тарифтік реттеу-
дің тиімділігін көтерумен қатар жүргізіледі. 

Бесінші бағыт 
Ғасырдың екінші онжылдығында негізгі күш мемлекетіміз-

дің алға қарай нығайып дамуына, қауіпті сейілту мен оған қар-
сылық көрсету, сыртқы ортаның қолайлылығының қалыптасты-
руға шоғырландырылады. 2020 жылға дейінгі кезеңдегі ішкі 
саяси саладағы басты мақсат Қазақстан қоғамының дамуындағы 
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бейбітшілік пен келісімді, тұрақтылықпен пен орнықтылықты 
сақтау. Саяси жүйені әрі қарай да модернизациялау, этникалық 
және діни қайшылықтардың алдын алу, Қазақстан халықтары-
ның бірлігін нығайту жөніндегі жүйелі жұмыстар өз жалғасын 
табады. 2020 жылға қарай сайланған биліктің маңызы артады, 
саяси партиялардың жауапкершіліктері мен рөлдері күшейеді, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары жүйесінің тиімділігі арта-
ды. Ұлттық саясатты іске асыратын, қоғамды нығайтуға мүм-
кіндік туғызатын, патриотизмді нығайтатын, жалпыұлттық идея 
мен біртұтас құндылықтар негізінде қазақстандықтардың сәй-
кестігін қалыптастыратын бірегей және аса тиімді институт ре-
тінде, Қазақстан халықтарының Ассамблеясы әрі қарай дамиды. 
Ұлттық қауіпсіздіктің негізі, төнген қауіп-қатердің алдын алу 
шараларын қолға алып, оны жоюды қамтамасыз ету. Халық-
аралық терроризм мен діни экстремизм, нашақорлық бизнесіне 
және заңсыз көші-қон қозғалысына қарсы күресетін салалармен 
қоян-қолтық жұмыс жасауға аса көңіл бөлінеді. Қазақстанның 
ұлттық қауіпсіздік жүйесі өзгерісінің аса маңызды бағытта-
рының бірі, жаңадан төніп тұрған қауіп-қатер мен қарсылықты 
уақытында білу, сонымен қатар барабар шаралар қолдануға дер 
кезінде әрекет жасауға мүмкіндік беретін, болжамдық-талдау 
жұмысының тиімділігін арттыру. Ұлттық мүддені қорғау, елі-
міздің халықаралық беделін арттыруға және ұлттық, өңірлік 
жаһандық қауіпсіздікті нығайтуға бағытталған праграматикалық 
және теңестірілген сыртқы саясат жүргізіле береді. Қазақстан 
ұлттық резервтік валюта қорын қалыптастыру мәселесінде 
өзінің мүда десін, қорғайды, дамытады. Бұл шаралардың нәти-
желі болуы көп ретте Қазақстанның дағдарысқа қарсы жасалып 
жатқан шаралары мен дағдарыстан кейінгі елдің экономика-
сының даму қарқыны мен тұрақтылығына, инновациялық және 
диверсификацияланған экономика саласының нақты қол жеткен 
табыстарына байланысты. Қазақстан Ұжымдық қауіпсіздік 
келісімі ұйымының және Шанхай ынтымақтастық ұйымының 
беделді мүшесі, Азиядағы сенім шаралары мен бірлесіп әрекет 
ету кеңесінің басшысы ретінде ұжымдық қауіпсіздк ұйымдар 
арасындағы өзара келісімге белсенді стратегиялық жағдай 
жасайды. Қазақстан жанталаса қарулануға жол бермеу бағытын 
алға қарай да жалғастырады, ядролық қаруды қолданбау жөнін-
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дегі халықаралық қоғамдастықты және ядролық қаруды тарат-
пау Келісімінің ережелерін нығайтуды қолдады және күшейтеді. 
Қазақстанның саясаты елдің Шығыс пен Батыс, Солтүстік пен 
Оңтүстік, ислам мен христиан әлемдері арасындағы көпір рөлін 
күшейту және өркениеттер мен конфессиялар арасындағы өзара 
келісімді нығайтуға бағытталған. Қазақстанның төзімділік мо-
делі дүние жүзіне танылып, халықаралық беделге ие болды. 
Қазақстан Ресеймен қатар Тәуелсіз Мемлекеттер Ынтымақтас-
тығының, Еуразиялық экономикалық қауымдастығының және 
құрылып жатқан Кеден одағының тұрақтылығын сақтайды. 
Тұтастай алғанда, 2020 – Стратегиялық бағдарламасы мемлекет-
тің Қазақстан азаматтарының алдында, олардың жарқын бола-
шаққа қол жеткізуіне жол ашатын міндеттемесі. Оны орындап 
шығу үшін мемлекеттің барлық дәрежедегі құрылымдарының 
белсенділігі мен қазақстандықтардық қолдауы қажет. 2020 жыл-
ға деінгі Қазақстанның стратегиялық даму бағдарламасы сөз 
жоқ, жалпы ұлтымыздың, еліміздің даму бағдарламасы болып 
табылады және келесі онжылдықта елдің, қоғамның дамуына 
байланысты жаңа стратегияны жүктейді, ұзақ мерзімге арналған 
«Қазақстан – 2030» бағдарламасы анықтап берген міндеттеме-
лерді орындауға мүмкіндіктер туғызады. 

9.3  «Қазақстан – 2030» стратегиясы 

1997 жылғы қазанда Прзеидент Н.Ә. Назарбаевтың “Қазақ-
стан-2030” жолдауы жарияланды. Қаралған мәселелер: 

1. Экономикалық дағдарыстан шығу жолдары.
2. Реформаларды аяқтау.
3. Алдыңғы қатарлы мемлекеттер қатарына қосылу.
4. “Қазақстан барысын” қалыптастыру.
Жолдауда болашаққа болжам, қазіргі жағдайға талдау жаса-

лып, ішкі және сыртқы саясаттың негізгі бағыттары, республи-
каның дамуының ерекшеліктері айтылды. Бұл бағдарламада 
еліміздің саяси, әлеуметтік-экономикалық дамуының жақын 
арадағы және стратегиялық ұзақ мерзімдегі даму жолдары 
көрсетілген. Ұзақ мерзімдегі 7 басымдық: 

1. Ұлттық қауіпсіздікті сақтау.
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2. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын ны-
ғайту. 

3. Нарықтық қатынастар негізінде экономикалық өсу.
4. Қазақстан азаматтарының денсаулығының білімі мен әл-

ауқатын көтеру. 
5. Энергетика ресурстарын жете пайдалану.
6. Инфрақұрым, көлік, байланысты дамыту.
7. Демократиялық кәсіби мемлекет құру.
Ұлттық қауіпсіздік басымдықтарының деңгейіне мықты 

демографиялық және көш-қон саясаты шығарылуға тиіс. Егер 
бұған немқұрайлықпен қарасақ, оның салдары өте ауыр бо-
лады. 

ХХІ ғасыр қарсаңында Қазақстан Ресейдің артынан адам 
саны сыртқы көші-қон процестерінен ғана емес, табиғи жолмен 
кеми беретін “демографиялық апатқа” ұшырайды. 

Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын жүзеге 
асырудағы міндеттер: 

1. Теңдікке негізделген бірыңғай азаматтықты дамыту.
2. Этникалық түсініспеушілік себептерінің жойылуы және

этникалық топтар құқықтарының тең болуын қамтамасыз 
ету. 

3. Дәулеттілер мен жарлылар арасындағы айырмашылықты
азайту. Ауыл проблемасына үлкен ерекше көңіл бөлу. 

4. Әлуметтік проблемаларды үнемі шешіп отыру.
5. Саяси тұрақтылықты және қоғамның топтасуын қамта-

масыз ететін бай Қазақстанды қалыптастыру. 
6. Адамдар арасындағы қарым-қатынас пен коммуникация-

лық байланыстардың барлық нысандарын дамыту. 
7. Әртүрлі конфессиялар арасындағы өзара құрмет, төзім-

ділік пен сенімді қарым-қатынасты нығайту. 
Қазіргі кезеңде қазақ дәстүрлері мен тілінің қайта өрлеуі 

табиғи құбылыс деп қабылданатын болды. 
Мемлекет ең алдымен орта топтың мүддесін білдіруге тиіс. 

Қала мен село арасындағы жіктелудің терең процесі жүріп жа-
тыр. Село таяудағы 10 жылда нарықтық өзгерістерге қосымша 
серпін беретін және әлеуметтік пробемаларды шешуге ерекше 
көңіл беретін, инфрақұрылымды дамыту тұрғысынан басым са-
ла болады. 
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Қазақстан – өзінің белгілі тархы мен өзіндік болашағы бар 
евразиялық ел. Сондықтан оның моделі басқа ешкімнің моде-
ліне ұқсамайтын болады, ол өз бойына әр түрлі өркениеттердің 
жетістіктерін сіңіреді. 

Экономикалық стратегия.  
Қазақстанның салауатты экономикалық өрлеу стратегиясы 

нарықты экономикаға, мемлекеттің белсенді рөліне және шетел 
инвестицияларын тартуға негізделген. 

Мемлекет белсенді роль атқара отырып, экономикаға араласы 
шектеулі болады. Бұл проблеманы шешудің стратегиясы: 

1. Үкіметке сауда мен өндіріске әкімгершілігі араласуын жою.
2. Жекешелендіру процесін аяқтау.
3. Орталық үкіметті және жергілікті өкімет орындары пара-

сатты орындастыру. 
4. Сот билігі мен құқық қорғау органдарын реформалауды

жандандыру. 
5. Заңның шексіз үстемдігін белгілеу және заңды орындай-

тын азаматтарды қылмыстан қорғау. 
6. Билік пен заңның бар күшін заңсыз жолмен, шалқып өмір

сүретіндерге қарсы қолдану. 
Қазақстан үшін индустриялы технологиялық стратегияны 

қалыптастыру қабілеттілігі дүниежүзілік тәжірибеден туындап 
отыр. Қолайлы жағдай туғанда еліміздің тірек саласы болып та-
былатын мұнай-газ өндіру және бүкіл өндіруші өнеркәсіп көлемі 
артады. 

Тұрақты өрлеуді қамтамасыз ету үшін өндірісті диверсифи-
кациялау қажет. 

Алдағы міндет: 
1. Қазақстанды дүниежүзілік қауымдастық алдында инве-

стициялар үшін тартымды жер ретінде көрсету. 
2. Инвестицияларды пәрменді тарту.

2010 жылға дейінгі бастапқы кезеңде мына салалардға көңіл 
бөлу қажеттісі баса көрсетілді: 

1. Ауыл шаруашылығы;
2. Орман және ағаш өнеркәсібі;
3. Жеңіл және тамақ өнеркәсібі;
4. Тұрғын үй құрылысы;
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5. Туризм;
6. Инфрақұрылым жасау.
Әлеуметтік стратегия. 
Қазақстан азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқа-

тын көтерудегі стратегия: 
1. Ауруды болдырмау және салауатты өмір салтына ынта-

ландыру. 
2. Әйел мен бала денсаулығын жақсарту және қорғау.
3. Тамақтануды, қоршаған орта мен экологияның тазалығын

жақсарту. 
Көркеюші және саяси тұрақтанған Қазақстанға қажет үш 

белгі – ұлттық бірлік, әлеуметтік шындық, азаматтарының әл-
ауқатыының артуы. 

Ұлттық қауіпсіздіктің бір тірегі – миграциялық саясат. Ол – 
халықтың бір елден басқа бір елге қоныс аударуы. 

Ресурстарды пайдалану стратегиясы.  
Қазақстандағы табиғи ресурстарды, әсіресе энергетикалық 

ресурстарды пайдалану стратегиясы: 
1. Халықаралық шарттар жасағанда Қазақстанның мүд-

десін, экологиясын, өз адамдарымыздың жұмыспен қамтылуы 
мен даярлануын, әлеуметтік міндеттерді шешу қажеттігін көз-
деу. 

2. Мұнай мен газ экспорты үшін құбыр арналарының жүйе-
сін құру. 

3. Әлемдік қауымдастықтың ірі елдерінің мүддесін Қазақ-
станның әлемдік отын өндіруші ретіндегі роліне бағыттау. 

4. Ішкі энергетика инфрақұрылымын құру мен дамыту, ішкі
қажеттілік пен тәуелсіз бәсекелестік проблемааларын шешу 
үшін шетел инвестицияларын тарту. 

5. Ресурстардан түсетін кірістерді үнемшілдікпен пайда-
лану. 

Көлік пен байланысты дамыту стратегиясы. 
Инфрақұрым, көлік пен байланылс саласындағы Қазақстан-

ның міндеті – отандық көлік-коммуникация кешенінің бәсекес-
тік қабілетін және Қазақстан аумағы арқылы өтетін сауда ле-
гінің ұлғайтылуын қамтамасыз ету. 

Қазақстандағы жүк тасымалының негізі – темір жол. Осы 
саланың алдында тұрған стратегиялық міндеттер: 
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1. Халықаралық көлік және сауда байланыстарын Трансазия
магистралі бойынша транзиттік жүк тасуды қамтамасыз ететін 
негізгі темір жол бағыттарын жаңарту. 

2. Достық станциясын дамыту, Достық-Ақтоғай учаскесін
нығайтуды аяқтау. 

3. Барлық көліктік-коммуникациялық монополияларды қай-
та құрылымдауды жүзеге асыру. 

Автомобиль жолдары бойынша: 
Жеке меншік магистральдарды салу, қазіргі барларын жеке-

шелендіру мен концессияға беру жөніндегі жұмыстарды бастау. 
Әуе көлігі бойынша: 
1. Авиацияда тәртіпті орнату және ұшақтар паркін лизинг

пен жоғары деңгейді ұшақтардың белгілі бір көлемін сатып алу 
есебінен толықтыру. 

2. Әуежайларды қайта жаңарту, қызмет көрсету мен сервис-
ті қамтамасыз ету деңгейін халықаралық стандартқа жеткізу. 

Су көлігі бойынша: 
“Ақтау” айлағын қайта жаңарту және флотты кемелермен 

толықтру үшін шетел инвестицияларын тарту. 
Байланыс және телекоммуникациялар желілері бойынша: 
1. Шалғайдағы әлсіз дамыған аудандарға кем дегенде, бай-

ланыс қызметінің ең төмен деңгейін беру. 
2. Болашақта әлемнің дамыған елдерінің инфрақұрылым-

дарымен бәсекелесуге қабілетті дербес және тиімді телеком-
муникациялық қызмет көрсету жүйесін құру. 

Қазақстанның әлемнің негізгі экономикалық аудандары ара-
лығында орналасуы географиялық жағынан тиімді болып отыр. 
Ертедегі ірі Ұлы Жібек жолы өткен жерлерде енді темір жолы 
салынды. 1991 жылы Дружба-Алашанкоу темір жолы салынды, 
ал 1991 жылы мамырда Теджин-Серахс-Мешхед темір жол то-
рабы (290 шақырымдық) іске қосылды. 

Басқару саласындағы стратегия.  
Қазақстан қоғамын басқарудағы негізгі міндеттер: 
1. Мемлекеттік қызмет пен басқару құрылымының осы за-

манғы тиімді жүйесін жасау. 
2. Басым мақсаттарды іске асыруға қабілетті үкімет құру.
3. Ұлттық мүдделердің сақшысы бола алатын мемлекет қа-

лыптастыру. 
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Үкімет пен жергілікті өкіметті түпкілікті қалыптастыруға 
мүмкіндік беретін 7 негізгі стратегия ұстанымдары:  

1. Ықшам әрі кәсіпқой үкімет.
2. Стратегиялар негізіндегі іс-қимыл бағдарламалары бо-

йынша атқарылатын жұмыс. 
3. Ведомстволық үйлестіру.
4. Министрлердің өкілеттіктері мен жауапкершіліктерін,

есептілігін және олардың қызметіне стратегиялық бақылауды 
арттыру. 

5. Орталыққа тәуелділікті жою.
6. Сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес.
7. Кадрларды талдау, даярлау және жоғарылату жүйелерін

жақсарту. 
Қоғамның даму стратегиясы.  
Қазақстан елінің 8 артықшылығы баса көрсетіледі: 
1) Тәуелсіз, егемен мемлекеттің негізі қаланды.
2) Ескі саяси және экономикалық жүйеден түбегейлі бөлек-

тенді. 
3) Қоғамдағы өзгерістер ықпалымен адамдар да түгел өзгерді.
4) Орасан зор байлық – табиғи ресурстар.
5) Жетекші фактор–адамдардың өзі, олардың ерік-жігері,

күш-қуаты, табандылығы, білім-білігі. 
6) Ауылшаруашылық жерлері.
7) Қоғамның саяси тұрақтылығы мен бірлігі.
8) Қазақстандықтардың байсалдылығы мен төзімділігі, кең-

пейілділігі мен ақжарқындығы. 
Қазіргі Қазақстанның күшті жағын көрсететін ең басты 

жетекші фактор – адамдар, олардың ерік-жігері, білім-білігі мен 
күш-қуаты. 

Қазақстан қоғамы дамуындағы келеңсіз сипаттар: 
1. Коммунистік ұстанымдар рухында тәрбиеленген адамдар-

дың бірнеше ұрпақтары қалыптастырған – діл. Сондықтан 
бұқаралық сананы төзімділікпен жаңғырту қажет. 

2. Өндіріс көлемдері төмендеуі әсерінен әлеуметтік ахуал-
дың төмендеуі. 

3. Азаматтардың көпшілігінің табысы мен өмір сүру дең-
гейінің нашарлауы. 
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4. Ұлттық жинақтардың ұлғаюы мен капитал қорларының
баялауы. 

5. Кедейлік пен жұмыссыздық проблемалары.
6. Демографиялық өнімсіздіктің ұлғаюы.
7. Жете даярланбаған және нашар ұйымдастырылған мемле-

кеттік басқару. 
8. Заңдардың жартыкештігі және тұрлаусыздығы.
Қазақстанның басты мұраты – ұлттық біртұтастық, әлеу-

меттік әділеттікке негізделген, әрі күллі халқының экономика-
лық әл-ауқаты артқан тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты 
Қазақстанды сомдау. 

Жолдаудағы өзекті сөздер – халықтың тұрмысын жақсарту, 
ел қауіпсіздігін қамтамасыз ету. 

33 жыл өткеннен кейінгі қазақстандықтар бейнесі: 
1. Жаупты да жігерлі, білім өрісі биік, денсаулығы мықты

азаматтар; 
2. Бейбіт, жылдам өркендеу үстіндегі күллі әлемге әйгілі, әрі

сыйлы өз елінің патриоттары; 
3. Жоғары ақы төленетін, оқытып үйретілген, Қазақстан

халқының мүдделерін өздерінің жеке мүдделерінен биік ұстай-
тынына сенімді азаматтар; 

4. Мемлекттің өздерінің құқықтарын қорғайтына және мүд-
делерін биік ұстайтынына сенімді, салауатты өмір сүретін аза-
маттар. 

2030 жылы Қазақстан жедел өркендеп келе жатқан үш ай-
мақтың – Қытайдың, Ресейдің және Мұсылман әлемінің арасын-
дағы экономика мен мәдениетті байланыстырушы буын ролін 
атқаратын болады. 

2030 жылы Қазақстан күрделі жолдан ойдағыдай өткен және 
дамудың келесі кезеңіне нық қадаммен аяқ басқан ел болады.  

Қазақстан-2030 Стратегиясы – ел дамуының 2030 жылға 
дейінгі кезеңге арналған стратегиялық бағдарламасы. 1997 
жылы 1 қазанда қабылданған. Президент Н.Ә.Назарбаевтың 
Қазақстан халқына жолдаған арнауында баяндалған. Стратегия-
да көзделген мақсат – ұлттық бірлікке, әлеуметтік әділеттілікке, 
бүкіл жұртшылықтың экономикалық әл-ауқатын жақсартуға қол 
жеткізу үшін тәуелсіз, гүлденген және саяси тұрақты Қазақстан 
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мемлекетін орнату. Осы мақсатқа орай мынандай ұзақ мерзімді 
негізгі бағыттар бөліп көрсетілді: 

Ұлттық қауіпсіздік: аумақтық тұтастықты толық сақтай 
отырып, еліміздің тәуелсіз мемлекет ретінде дамуы. Мемлекет-
тің тұрақты түрде дамуын қамтамасыз ететін барлық қажет-
тіліктер шеңберіндегі бастапқы шарт – ұлттық қауіпсіздік және 
мемлекеттіліктің сақталуы. Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз 
етудің негізгі көрсеткіші ретінде демократиялы, индустриясы 
дамыған басты мемлекеттермен байланыстарды күшейту, ха-
лықаралық институттар мен форумдардың көмегі мен жәрдемін 
пайдалану қажеттігі атап көрсетілді. Мұның өзі халықаралық 
қоғамдастық тарапынан Қазақстанға қолдау жасаудың жақсы 
жолға қойылуын, бай табиғи қорлардың тиімді пайдаланылуын 
қамтамасыз етеді, Қазақстан азаматтарының өз еліне деген 
сүйіспеншілік сезімін арттырады. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
жұмысындағы сөзсіз басым бағыт сыртқы саяси қызметке, 
Қазақстанның өз көршілерімен және дүние жүзінің жетекші 
елдерімен өзара тиімді қатынастар қалыптастыруға саяды. 

Ішкі саясаттың орнықтылығы және қоғамның шоғырлануы: 
бірлік – қоғам мен мемлекеттің одан әрі дамуының кепілі. Бұл 
салада барша азаматтар үшін тең мүмкіндіктің және барлық 
этникалық топтар үшін тең құқықтың болуына кепілдік беру, 
ауқаттылар мен кедейлер арасындағы айырманы азайту, әлеум. 
мәселелерді шешу, саяси орнықтылық пен қоғамның шоғыр-
лануын ұзақ мерзімге қамтамасыз ететін дәулетті Қазақстан 
мемлекетін орнату міндеті қойылды. 

Шетелдік инвестициялар мен ішкі жинақ қаражаттың дең-
гейі жоғары болатын ашық нарықтық экономика негізінде эко-
номикалық өрлеу. Негізгі қағидалары: мемлекеттің белсенді 
рөлін сақтай отырып, оның экономикаға араласуын шектеу, мак-
роэкономиканы орнықтыру, экономикалық өрлеуді қамтамасыз 
ету, экономиканың нақты секторын сауықтыру, күшті әлеум. 
саясат жүргізу, қатаң қазыналық және монетарлық шектеулер 
жағдайында бағаны ырықтандыру, ашық экономика мен еркін 
сауда қатынасын орнату, энергетикалық және табиғи қорды өн-
діруді одан әрі жалғастыру, шетелдік инвестицияларды қорғау. 

Қазақстандықтардың денсаулығы, білім алуы және игілігі: 
азаматтардың тұрмыс жағдайы мен деңгейін көтеру, экология-
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лық ортаны жақсарту. Сырқаттардың алдын алу және салауатты 
тұрмыс салтына ынталандыру, азаматтарды салауатты тұрмыс 
салтын ұстауға, дұрыс тамақтану, гигиена мен тазалық ере-
желерін сақтауға баулу, нашақорлық пен наша бизнесіне қарсы 
күресу, маскүнемдік пен темекі шегуді қысқарту, ана мен бала-
ның денсаулығын сақтау, қоршаған орта мен экологияны таза 
ұстау мәселелерін қамтиды. 

Энергетикалық қорлар: тұрақты экономикалық өрлеу үшін 
мұнай мен газ өндірудің және оларды шетке шығарудың көле-
мін жедел ұлғайту жолымен энергетикалаық қорды тиімді пай-
далану. Бұл стратегия: таңдаулы халықаралық технологияларды, 
коммерциялық құпия және қомақты капиталды тарту, қордың 
тез де ұтымды пайдаланылуы үшін басты халықаралық мұнай 
компанияларымен ұзақ мерзімді серіктестік орнату, мұнай мен 
газ экспорты үшін құбырлар желісінің жүйесін жасау, отын 
қорын пайдалану қызметінде дүниежүзілік қоғамдастықтағы ірі 
елдердің Қазақстанға және оның әлемдік отын берушілік рөліне 
ынтасын ояту бағытын ұстау, ішкі энергетикалық инфрақұры-
лымды жасау, өзін-өзі қамтамасыз ету және бәсекеде тәуелсіз 
болу мәселелерін шешу мәселелерін қамтиды. 

Инфрақұрылым (көлік және байланыс): ұлттық қауіпсіздік-
ті, саяси тұрақтылықты нығайту, экономикалық өрлеуді күшей-
ту. Отандық көлік-коммуникациялық кешеннің әлемдік рынок-
тағы бесекелестік қабілетін қамтамасыз ету және Қазақстан 
арқылы өтетін сауда ағынын ұлғайту міндеті қойылған. 

Кәсіпқой мемлекет: іске шын берілген және елдің негізгі 
мақсаттарына қол жеткізуде халық өкілдері болуға лайық мем-
лекеттік қызметкерлердің осы заманғы қабілетті құрамын жа-
сақтау. Бұл саладағы міндет осы заманға сай тиімді мемлекеттік 
қызмет пен нарықтық экономикаға оңтайлы басқару құрылымын 
құру, басты мақсаттарды іске асыруға қабілетті Үкіметті жасақ-
тау, ұлттық мүдделердің сақшысы болатын мемлекет орнату. 

Президенттің жолдауында бүкіл күш-жігерді осы бағыттар-
ға жұмылдырудың, мүмкіндіктерді шоғырландырудың және 
үйлестірудің келелі идеялары айқын тұжырымдалған, басқару 
жүйесіндегі реформаларды жүзеге асырудың әдістері мен тә-
сілдерін түбірімен қайта қарау қажеттілігі атап көрсетілген. Бұл 
қысқа және ұзақ мерзімді негізгі бағыттарды іске асыру бары-
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сында, ең алдымен, еліміздің барлық азаматтарының бостан-
дығына кепілдік беруге, халықтың әл-ауқатын жақсартуға және 
ертеңгі күнге деген сенімін нығайтуға бағытталған бірден-бір 
бағдарламалық-стратегиялық ресми құжат болып табылады. 

Қазақстан осы стратегиялық міндеттерді орындай отырып, 
2030 жылға қарай дамыған елдердің деңгейіне жетуге, дүние 
жүзінің ең дамыған жиырма елінің қатарына қосылуды көздейді. 
Реформалар стратегиясында экон. және саяси құрамдағы ырық-
тандырудың өзара ажырамайтын байланыста болатындығы ес-
керілген. Бәсекелестік қабілеті ашық та риясыз жағдайда қалып-
тасқан қоғам орнату одан әрі демократияландыру арқылы өтеді, 
ол, түптеп келгенде, сайлауды әділ өткізуге, саяси партиялар-
дың, парламенттің рөлін, үкіметтің мүмкіндігін күшейтуге, сот 
жүйесін реформалауға, БАҚ-қа еркіндік беруге, әйелдердің 
қоғамдағы рөлін күшейтуге саяды. 

9.4  «ҚАЗАҚСТАН – 2050» СТРАТЕГИЯСЫ: 

 ҚАЛЫПТАСҚАН МЕМЛЕКЕТТІҢ ЖАҢА САЯСИ БАҒЫТЫ: 

БОЛАШАҚҚА БАҒДАРЛАНҒАН ДАМУ БАҒЫТТАРЫ 

2012 жылдың 14 желтоқсанында Қазақстан Республика-
сының Президенті – Елбасы Н.Ә. Назарбаев «Қазақстан-2050» 
Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 
Жолдауын Қазақстан халқына арнады. 

Өзінің Жолдауында Елбасы өткен 15 жыл бойынша респуб-
лика дамуының негізгі нәтижелерін талдады, қазіргі заманның 
басты үрдістері мен түйіндерін белгілеп, «Қазақстан – 2030» 
Стратегиясындағы көптеген тапсырмалар сәтті орындалды, енді 
елдің алдында жаңа тапсырма орын алып тұр – ол «Қазақстан – 
2050» Стратегиясының іске асу негізіндегі дүниежүзінің дамы-
ған 30 мемлекет қатарына кіру». 

Бұрынғы совет кеңістігіндегі стратегиялық жоспардың бі-
рінші тәжірибесі мен қазақстандық қоғамның өміріндегі меже-
лік оқиғасы ретінде «Қазақстан – 2030» Стратегиясы болды, ол 
бүгінгі таңда заманауи даму үлгілерін Қазақстан жолының 
өзгешелігінің терең түсінігімен байланыстырған интеллек-
туалдық өнімнің үлгісі болды. 
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«Қазақстан – 2050» Жаңа Стратегиясы – ол бір жағынан 
«Қазақстан – 2030» Стратегиясы шеңберінде өткізілген рефор-
малар курстарының жалғасуы болып табылса, екінші жағынан – 
бәсекелестіктің жаңа межелеріне арналған Қазақстан дамуы- 
ның басты бағыттары анықталған дербес құжат болып та-
былады. Бұл құжатта ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев Қазақ-
станды экономикалық, саясаттық және әлеуметтік дамудың 
жаңа деңгейіне әкелетін жеті стратегиялық басымдылықты 
анықтады. 

1. Жаңа бағыттың экономикалық саясаты – пайда алу, ин-
вестициялар мен бәсекеге қабілеттіліктен қайтарым алу прин-
ципіне негізделген түгел қамтитын экономикалық прагматизм. 

Осы стратегиялық мақсатқа жету үшін Н.Ә. Назарбаев 
келесі тапсырмалардың шешу қажеттілігін атап өтті: 

Біріншіден, бюджеттік, салықтық және ақшалай-кредиттік 
саясатты жетілдіру бойынша мемлекеттің макроэкономикалық 
саясаты жаңғыртылуы тиіс. 

Екіншіден, біздің инфрақұрылымды дамытуға деген қағи-
датты түрде жаңа көзқарасымыз болуға тиіс, ол екі бағытта 
дамуы тиіс: бірінші жағынан, ұлттық экономиканы жаһандық 
ортаға енгізу, ал екінші жағынан, ел ішіндегі аймақтарға қарай 
қозғалу. 

Үшіншіден, елдің өндірістік әлеуетіне салынған қайтарым 
деңгейін арттыру үшін мемлекеттік активтерді басқаружүйесін 
жаңғырту қажет. 

Төртіншіден, табиғи ресурстарды басқарудың түбегейлі 
жаңа жүйесін енгізу қажет, энергиялық қорларды өндіру және 
жаңа технологиялармен алмасу саласында ынтымақтастықты 
дамыту. 

Бесіншіден,бізге үдемелі инновациялық индустрияландыру 
жаңа кезеңініңтолық бағдарламасын әзірлеуқажет, жаңа техно-
логиялық стандарттарға сәйкес өндірістік активтерді жаңарту 
қажет. 

Алтыншыдан, дүниежүзілік өндірістік нарықтың көшбас-
шысы болуға септігін тигізетін, ауыл шаруашылығының ау-
қымды жаңғыртуы қажет.  

Жетіншіден, елдің сумен қамтамасыз ету мәселелерін ше-
шуге бағытталған су қорының жаңа саясатын әзірлеу қажет. 
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2. Кәсіпкерлікті жан-жақты қолдау – ұлттық экономиканың
жетекші күші. 

Осы стратегиялық бағытты шешу аясында Н.Ә. Назарбаев 
елімізде бизнесті дамытудың аса мол мүмкіндіктері бар екенін 
атап өтті. Осыған орай, кәсіпкерлікті қолдаудың тетіктері жетіл-
дірілді, бизнестің өсуіне кедергі жасайтын қателіктер жойылды. 
Сол себептен отандық кәсіпкерлік жаңа экономикалық бағыт-
тың қозғайтын күші болу керек, ал экономикадағы кіші және ірі 
бизнестің үлесі 2030 жылға дейін кем дегенде екі есеге өсуі 
керек. Н.А. Назарбаевтың ойы бойынша тапсырма кешенін 
шешкен жағдайда орындалуы мүмкін болады. 

Біріншіден, адам өзін бизнесте сынап көруіне, елде өткізі-
ліп жатқан экономикалық өзгерістердің толық құнды қаты-
сушысы болуға, кәсіпкерлік бастамаларды ынталандыруға,  
отандық өндірушілерді қолдау тетіктерін жетілдіруге, ұсақ кә-
сіпорындар мен жеке кәсіпкерлердің орта деңгейге көшуге 
қажетті жағдайлар мен алғышарттар жасауға мүмкіндік жасау 
керек. 

Екіншіден, мемлекеттік-жеке серіктестік қағидаттарында 
берік диалог құру үшін бизнестің нығайту жұмыстарын жал- 
ғастыру керек, ол жаңа стратегияны іске асыруда барлық кә-
сіпкерлердің қызығушылығы мен кең қамтылу мәселесін ше-
шеді. 

Үшіншіден, мемлекет өзінің рөлін өзгерту керек, стратегия-
лық емес кәсіпорындар мен қызмет көрсетулерді жеке қолға 
беретін кең ауқымды жекелендірудің екінші толқыны қажет. 

3. Әлеуметтік саясаттың жаңа қағидаттары – әлеу-
меттік кепілдемелер мен жеке жауапкершілік. 

Осы стратегиялық бағытты орындау мақсатында Елбасы 
келесі мақсаттарды анықтады. 

Біріншіден, мемлекет, әсіресе жаһандық дағдарыс кезінде 
азаматтарға төменгі әлеуметтік стандартқа кепілдеме беру қажет 
және экономика мен бюджет өсіміне тәуелді төменгі әлеуметтік 
стандарттар мен кепілдемелерді орнату қажет. 

Екіншіден, мемлекетәлеуметтік қолдауды тек бұған 
мұқтаж топтарға ғана көрсетуітиіс.Қоғамныңәлеуметтік 
жағдайы төмен топтарына атаулы қолдау көрсетудетолық 
жауапкершілікалу, әлеуметтік және зейнетақылық қамтамасыз 
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ету жүйесін жетілдіру, аналық пен бабалықты қорғау, оқыту 
бағдарламасын және жұмыссыздарды қайта даярлауды қамта-
масыз ету, жұмыс берушілер мүмкіндіктері шектеулі адамдарды 
жұмысқа белсенді алу бойынша жағдай жасау. 

Үшіншіден, аймақтарды дамытуда әлеуметтік үйлесімсіздік 
мәселелерін шешу бойынша жинақталу маңызды болып табы-
лады, аймақтарды дамытуда басымды мәселелерді шешумен 
барлық мемлекеттік және салалық бағдарламаларды орындау 
қажет. 

Төртіншіден, жұмыскерлердің мүдделерін шешуге бағыт-
талған, еңбекпен қамту және төлеуді қамтамасыз ету саясатын 
жаңғырту қажет. 

Бесіншіден, жаңа кезеңдегі әлеуметтік саясаттың маңызды 
бөлігі аналық және бала мәселелерін қорғау болып табылады, 
елімізде әйелдердің рөлін көтеру, оларға еңбекпен қамтудың 
икемді түрлерін беру және үйде жұмыс істеуге жағдай жасау 
керек. Қазіргі заманғы әйел мансап жасауға талпыну керек. 
Әйелдерді мемлекеттік және қоғамдық басқаруларға белсенді 
қатыстыру қажет, әсіресе аймақтардағы жергілікті жерлерде. 
Әйелдердің бизнес ашу мен жүргізу үшін алғышарттар жасау 
керек. 

Мемлекет пен қоғам жетімдерді асырап алу мен отбасылық 
типтегі балалар үйінің құрылысын қолдау керек. Балаларды 
тәрбиелеу – болашаққа деген едәуір салым болып табылады. Бұл 
мәселеде біз дәл осылай істеу керекпіз және балаларымызға ең 
жақсы білім беруге талпыну керекпіз. 

Алтыншыдан, медициналық қызмет көрсетудің халықара-
лық сапасын енгізуді жылдам қарқынмен орындау керекпіз. Ме-
дициналық кластерлерді құру, жаңа медициналық технология-
ларды енгізу ауру мен өлім көрсеткіштерін жақсартуға мүмкін-
дік береді. 

4. Білім және кәсіби біліктілік – қазіргі білім жүйесінің,
кадрлерді даярлау мен қайта даярлаудың кілтті бағыт- 
тары. 

Осы стратегиялық мақсатқа жету үшін, Н.Ә. Назарбаев атап 
өткендей, біз дамыған, бәсекеге қабілетті, жоғары білімді ел 
болуымыз қажет, атап айтқанда қол жетімді және сапалы білім 
беруді, интеллектуалды мектептер мен дүниежүзілік деңгейдегі 
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кәсіби-техникалық колледждердің дамуына көп көңіл бөлуіміз 
керек. Осының барлығы біздің жастарымызды жоғары білімді 
және бәсекеге қабілетті болуға мүмкіндік береді. 

5. Мемлекеттіліктің одан әрі дамуы және қазақстандық
демократияның дамуы. 

Елбасының ойынша, бұл стратегиялық мақсаттың шешімі 
іс-шара кешенімен шартталады, оның ішінде: 

– мемлекеттік жоспарлау мен болжамдау жүйесін одан әрі
жетілдіру, жоспарлар мен бағдарламалар әзірлеуде мемлекеттік 
органдардың жауапкершілігін күшейту; 

– басқарудың сауатты ортақтандырылуы, орталықтан үкі-
меттің аймақтық органдарына шешім қабылдау үшін қажетті 
ресурстар мен құқықтың берілуі; 

– кәсіби мемлекеттік аппаратты қалыптастыру;
– мемлекеттік апараттың бизнес-қоғамдастықтарымен өзара

әрекет етудің жаңа жүйесін орнату, жекеменшік құқығының тұ-
рақтылығына кепілдік беру, келісімдік міндеттемелердің қор-
ғалуы; 

– тәртіпсіздікке нөлдік шыдамдылық қағидатын қалыптас-
тыру; 

– жемқорлықпен қарсы күресте мемлекет пен қоғамның
бірыңғай бағытын қалыптастыру; 

– тәртіпсіздік пен жемқорлықты жою бойынша «нөлдік шы-
дамдылықты» қалыптастыру тапсырмасын орындау үшін құқық 
қорғау органдары мен арнайы қызметтердің реформасын жал-
ғастыру. 

6. Дәйекті және жорамалды сыртқы саясат – ұлттық
мүдделерді өрлету және аймақтық пен жаһандық қауіп-
сіздікті нығайту. 

Қазақстанның ұлттық мүдделерін өрлету үшін республика 
көп бағытты сыртқы саясатты жүзеге асыру керек, ол келесі 
қағидаттарды есептеу негізінде іске асуы тиіс. 

Біріншіден, аса прагматикалық қағидаттардағы ұлттық мүд-
делердің сыртқы саясаттық өрлеуі. 

Екіншіден, аймақтық қауіпсіздік бойынша жауапкершілікті 
ұғынудың маңыздылығы және Орталық Азиядағы тұрақтылыққа 
өз септігін тигізу, аймақтағы шиеленісті жағдайлардың алғы 
шарттарын жоюға көмектесу. 
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Үшіншіден, Қазақстан барлық үдемелі халықаралық бастама-
ларды қолдап, жаһандық қауіпсіздікке өзінің үлесін қосу керек. 

Төртіншіден, Қазақстан өзінің қорғаныс қабілеттілігін және 
әскери доктринасын нығайту керек, қорғаныстық мазмұндағы әр 
түрлі тетіктерге қатысу. 

7. Жаңа қазақстандық патриотизм – біздің көп ұлтты
және көп конфессиялық қоғамның жетістік негізі. 

Бұл стратегиялық басымдылықтың жүзеге асуы қоғамдық 
келісімінің сақталуы мен нығаюынан тұрады. Осы мақсатта 
келесі шараларды орындау қажет: 

1. Этникалық айырмашылықтан тыс, барлық қоғамды бірі-
ктіретін Жаңа Қазақстандық Патриотизмді қалыптастыру. 

2. Барлық этностардың теңдігін ұстануды қамтамасыз
ету. 

3. Қазақ тілі мен тілдердің үштұғырлығының дамуын қам-
тамасыз ету, оны барлық салаларда қолдану. 

4. Мәдениетті, дәстүрлерді және өзіндік ерекшелікті бар-
лық сан алуандығы мен айбындылығында сақтау, мәдениеттік 
дәулетімізді түйірлеп жинау. 

5. Ұлттық интеллигенцияны қалыптастыру.
6. Елдің дәстүрлері мен мәдени нормаларына сәйкес ке-

летін діни сана-сезімді қалыптастыру. 
Дамудың Жаңа Стратегиясы еліміздің озық партиясы «Нұр 

Отанның» жаңа саяси бағытын жүзеге асырудағы маңызды те-
тіктердің біріне айналды. Партияны төрағалық ететін Көшбас-
шы, Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаев 
«Нұр Отан – Нұрлы болашақ жолында» жаңа саяси доктринасын 
әзірледі – бұл негізгі қағидаттары, құндылықтары және ұзақ 
мерзімді болашаққа арналған қызметтің негізгі басымдылық-
тары нақты көрсетілген құжат болып табылады. Құжат 2013 
жылы 18 қазан күні Астана қаласында «Нұр Отан» партиясының 
кезектен тыс XV құрылтайында баяндалды. 

2014 жылдың 17 қаңтарында ҚР Президенті Н.Ә. Назарбаев 
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 
Қазақстан Халқына арналған Жолдауымен сөз сөйледі. Ол «Қа-
зақстан – 2050» ауқымды Стратегиясының нәтижелерін кон-
цептуалды талдауға арналған еді. Елбасы мемлекетіміздегі 
негізгі салаларды үдемелі дамыту қағидаттарын тұжырымдады. 
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Жолдауда Президент жүзеге асып жатқан реформалар мен әлеу-
меттік-саяси жобалар арқасында еліміздің саяси беделі нығайып 
жатқанын атап өтті. 

«Қазақстан – 2050» Стратегиясын жүзеге асырудағы көрсе-
тілген барлық тапсырмаларды Елбасы рухани саланың жандан-
дыру қажеттілігімен нығайтады. 22 жыл бойғы егеменді даму-
дағы Қазақстандық жол тәжірибесі негізінде барлық қазақстан-
дықтарды біріктіретін және ел болашағаның негізін қалайтын 
басты құндылықтар құрылды. 

Ең алдымен, Мемлекет басшысы еліміздің даму мақсатын 
анықтауда ұлттық бірдейлік негізін «Мәңгілік Ел» атты кең 
мағыналы түсінік түрінде (беделді, ұлы Қазақстан және оның 
халқы) енгізеді. Еліміздің Бірінші Президенті Н.Ә. Назарбаев-
тың пікірі бойынша Мәңгілік Елдің басты мемлекетті қалыптас-
тыратын құндылықтар ретінде Қазақстанның тәуелсіздігі мен 
Астана, ұлттық бірлік, қоғамымыздағы бейбітшілік пен келісім, 
зайырлы қоғам мен биік руханият, индустрияландыру мен инно-
вация негізіндегі экономикалық өсім, Жалпыға Ортақ Еңбек 
Қоғамы, тарих, мәдениет және тіл тұтастығы, дүниежүзілік және 
аймақтық мәселелерді шешуде еліміздің жаһандық қатысуы мен 
ұлттық қауіпсіздігі болып табылады. Осы құндылықтардың 
арқасында жаңа Қазақстанның халқы ылғи да жеңіп, ұлы жетіс-
тіктерді көбейте отырып,елін нығайта түсті. Бұл құндылықтар 
Қазақстанның халқын біріктірген және жаңа жетістіктерге ын-
таландыратын Жаңа Қазақстандық Патриотизмнің идеялық 
негізінен құралады. 

Талқылауға және қайталауға арналған сұрақтар: 
1. Қазақстан Республикасының стратегиялық бағдарламалары
2. Республика экономикасын басқару жүйесінің әдістемелік негіздерінін

бірі
3. Нарық жүйесін ұйымдастыру мен оларды реттеу тетіктері келесіні

қамтиды
4. «Қазақстан-2030» бағдарламасында көрсетілген стратегиялық перспек-

тиваларға қол жеткізу үшін ұзақ мерзімді жеті басымдықты іске асыру
қажет

5. Қазақстан 2020 стратегиялық бағдарламасы
6. Қазақстан-2030 Стратегиясы
7. Ішкі саяси тұрақтылық пен қоғамның топтасуын жүзеге асырудағы

міндеттер
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8. Қазақстандағы жүк тасымалының негізі – темір жол. Осы саланың ал-
дында тұрған стратегиялық міндеттер

9. Қазақстан қоғамын басқарудағы негізгі міндеттер
10. Үкімет пен жергілікті өкіметті түпкілікті қалыптастыруға мүмкіндік

беретін 7 негізгі стратегия ұстанымдары
11. Қазақстан қоғамы дамуындағы келеңсіз сипаттар
12. 33 жыл өткеннен кейінгі қазақстандықтар бейнесі
13. Төтенше жағдай жөніндегі мемлекеттік комитетінің (ТЖМК) әреке-

тіне әлем жұртшылығының көзқарасы қандай болды?
14. Беловеж келісімі қашан болды?
15. Қазақстанның сыртқы саясатындағы басты үш мәселені атаңдар.
16. Халықаралық байланыс нәтижелерінің маңызы неде?
17. Президент Н.Ә. Назарбаев “Қазақстан-2030” жолдауында қандай

негізгі мәселелерге тоқталады?
18. Қазақстан қоғамын басқарудағы негізгі міндеттерді атаңдар

Қолданылған әдебиеттер: 
1. Айбын. Энциклопедия. / Бас редакторы Б.Ө. Жақып. – Алматы: Қазақ

энциклопедиясы, 2011. ISBN 9965-893-73-Х
2. «Қазақстан инвестициялық қор туралы» Қазақстан Республикасының

Заңы. – Астана, 2004 жыл 13 маусым. – 375 б.
3. АО «Республиканский инвестиционный фонд». – Алматы: Пресс –

релиз, 2006. - 58 с.
4. Қазақстан Республикасының Президенті – Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың

«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси
бағыты» атты Қазақстан халқына Жолдауы. – Астана, 2012 жыл
14 желтоқсан.

5. http://adilet.zan.kz ресми сайты
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ГЛОССАРИЙ 

SWOT-ТАЛДАУ- ұйымның мықты және әлсіз жақтарын, мүмкіндіктері 
мен қауіп-қатерлерін анықтауға мүмкіндік береді. 

АКЦИЯ – дегеніміз, акционерлік қоғам шығарған АҚ мүшесіне, яғни акция 
иесіне қоғамды басқаруына құқық беретін және пайдадан дивидент алуға мүм-
кіндік беретін құнды қағаз. Акцияда көрсетілген ақша сомасы – акцияның номи-
налдық құнын көрсетеді, ал акцияның сату бағасы акция курсын көрсетеді.  

АМОРТИЗАЦИЯЛЫҚ ҚОР – негізгі қорларды ұлғайтуға арналған 
қаржылар.  

АНКЕТАЛЫ СҰРАУ – зерттеушінің анкета тарату кезінде бақылауын 
жоғалтатын сұрау түрі. 

ӘЛЕУМЕТТІК – ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ДЕГЕНІМІЗ әлеу-
меттік – экономикалық құбылыстарды жан – жақты талдау, дамудың прогрес-
сивті тенденцияларын және қоғамдық қатынастар мен өндірісті жетілдіру мүм-
кіндіктерін анықтау мақсатында құбылыстар арасындағы өзара тәуледіліктерді 
және олардың ішкі байланыстарын ұғыну болып табылады. 

БАНКРОТ – арбитраж сотының шешімімен ұйым, қарыздары мен мін-
детті төлемдерін өтей алмауын мойындату.  

БАСҚАРУ ИКЕМДІЛІГІ – сыртқы ортаның өзгеруіне және нарық 
коньюктурасының өзгеруіне бейімдеу коммерциялық тәуелділігі. 

БӘСЕКЕЛЕСТЕРДІҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТОБЫ ДЕГЕНІМІЗ – 
бірдей сипаттағы фирмалардың белгілі бір салада бәсекелестікке түсуі. 

БӘСЕКЕЛЕСТІК ЕРЕКШЕЛІК (БЕ) – бұл сатып алушыларды өзіне 
тарта алу және бәсекелестік күшін арттыруға мүмкіндік беретін нарықтағы 
фирманың орны. 

БӘСЕКЕЛЕСТІК САРАПТАУ МАҚСАТЫ – бәсекелестер стратегия-
ларында қандай өзгерістер енгізе алатынын бағалау. 

БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯ – басқа компаниялар алдында өздігінен 
нарықтық жетістікке жету және бәсекелестік артықшылыққа ие болуға бағыт-
талған белсенді әрекеттер жоспары. 

БӘСЕКЕЛЕСТІК СТРАТЕГИЯНЫҢ МІНДЕТІ – фирманың өз 
артықшылықтарын толығымен қолдана алатын жағдайға жеткізу. 

БӘСЕКЕЛЕСТІКТІ САРАПТАУ – стратегияны қалыптастырудағы 
маңызды құрамдас бөлігі. 

БӘСЕКЕНІ БАҒАЛАУ – өте қымбат әрі қиын зерттеу үдерісі, себебі 
қажет ақпаратқа қол жеткізу қиын.  

БИЗНЕС – нарықтық экономика жағдайында өнім өндіру немесе қызмет 
көрсету арқылы пайда табу жолындағы экономикалық іс-әрекеттер. 

БИЗНЕС ЖОСПАР – компанияның нақты мақсатын орындау жолында 
нақты шараларды жүзеге асыру үшін жұмсалатын шығындар, күтілетін табыс 
көлемін көрсететін кәсіпорын ісінің бағдарламасы.  
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БОРЫШКЕР – келісім бойынша кредитордың мерзімінде орындалған, 
заң бойынша міндетті төлемін төлемеген заңды немесе жеке тұлға.  

ЕҢБЕК ЖӘНЕ ЖАЛАҚЫНЫҢ ПАЙДАЛАНУЫ – жұмыскерлер 
саны, еңбек өнімділігінің өсімі мен белгіленген өсімнің өсімшесі бойынша ең-
бек өнімділігінің абсолютті және салыстырмалы ауытқуы деңгейінің көрсет-
кіштерімен сипатталады. 

ЖАЛҒА АЛУ – затты белгілі бір уақытқа ақша төлеу арқылы пайдалану. 
ЖАППАЙ БАҒАЛАУ – әлеуметтік зерттеу барасынды қандай да бір 

жоспарлау мәселесіне қстысты тұрғындардың жеке топтарының пікірлерін 
анықтау болып табылады. 

ЖАРҒЫ – компанияның заңдылығын дәлелдейтін, оның іс – әрекеттерін 
сипаттайтын, мүшелерінің қарым – қатынасын реттейтін арнайы құжат. 

ЖЕКЕ МЕНШІК – сатуға, сыйлауға, жоюға құқығы бар заңды немесе 
жеке тұлғаның мүлкі. 

ЖОСПАРЛАУ ПРИНЦИПІ ДЕГЕНІМІЗ – жоспарлау объектісінің 
және жоспарлау тәжірибесінің бірқатар даму заңдылықтарының жиынтық 
әрекетін бейнелейтін және жоспарлық тапсырмалардың бағыттарын, құрылу 
сипатын, орындалу мүмкіндіктерін, сондай-ақ олардың орындалуын тексеруді 
анықтайтын негізгі ұғым ретіндегі жоспарлау ғылымының объективті 
категориясы. 

ЖОСПАРЛАУ ПРОЦЕСІНІҢ НӘТИЖЕСІ – жоспарлар жүйесі болып 
табылыды. 

ИНВЕСТИЦИЯЛАР – пайда табу жолында кәсіпорынға жаңа 
технологиялар енгізу, өндірісті өркендету үшін қаржы салу. 

ИННОВАЦИЯ – қоғамның дамуына байланысты адамдардаң қажеттігін 
қанағаттандыру жолында жаңашылдықтар мен жаңа технологияларды енгізу. 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ БАНКТЕР – өнер, табысқа, ғылыми-техникалық 
талдамаларды кеңінен қолдануға жәрдемдесі үшін коммерциялық негізде 
құрылатын банктер. 

ИНФРАҚҰРЫЛЫМ – өндірісті, тұрғындарды қамтамасыз ету 
жолындағы шаруашылық салалар кешені – көлік, байланыс, сауда, ғылым, 
білім, денсаулық сақтау орындары. 

КӘСІПКЕРЛІК МӘДЕНИЕТІ – кәсіпкерлік сферада әлеуметтік 
нормалар мен құндылықтар жүйесін сақтай отырып, іргелі қағидалары мен 
тәртіп үлгілері жиынтығын пайдалану арқылы экономикалық белсенділік 
формаларын сақтап жұмыс атқару. 

КӘСІПОРЫН СТРАТЕГИЯСЫ – ойланып істелген мақсатты іс-
әрекеттерден және күтілмеген оқиғалар мен күшейе түскен бәсекелестік 
күреске жауап қайтару. 

 КӘСІПОРЫННЫҢ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫ – қойылған 
мақсатқа жету мен миссияның орындалуына бағытталған әртүрлі 
бөлімшелердің арасында қалыптасатын өзара байланыс. 

КӘСІПОРЫННЫҢ СТРАТЕГИЯЛЫҚ ПОТЕНЦИЯЛЫ ДЕГЕНІМІЗ 
– кәсіпорынның стратегиясын құру мен жүзеге асыру үшін қолда бар
ресурстар мен мүмкіндіктер жиынтығы. 
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КӘСІПОРЫННЫҢ БАҒА САЯСАТЫ – пайданы көбейту жолында 
өнімдерге қолайлы баға белгілеу шаралар жиынтығы. 

КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕЛЕСТІК АРТЫҚШЫЛЫҒЫ – бұл 
кәсіпорынның иелігіндегі уникалды материялды және материялды емес 
активтері, сондай-ақ бәсекелестік артықшылық. 

КОМПАНИЯ – кәсіпкерлердің пайлық капиталы негізінде құрылған 
заңды тұлға. 

КОНЦЕРН – әртүрлі салалар бойынша жеке кәсіпорындардың патент- 
тік –лицензиялық келісімдерін, қаржыларын біріктіріп, уақытша құрылған 
ұйым. 

 КОРПОРАТИВТІ МӘДЕНИЕТ – Мак Кенси фирмасының берген 
анықтамасы бойынша – бұл адамдар көптеген жағдайларда өзін-өзі қалай 
ұстап жүрудің ресми емес ережелері мен нормаларының жүйесі. 

 КОРПОРАТИВТІК (ПОРТФЕЛЬДІК) СТРАТЕГИЯ – бұл 
кәсіпорынның жалпы даму бағытын, оның өндірістік-өткізу қызметінің 
дамуын сипаттайды. 

КОРПОРАЦИЯ – меншіктің акционерлік нысаны, меншікті (капиталды) 
келісіп иелену, кәсіпорынды басқару міндететрін кәсіпқой басқарушы-лардың 
(менеджерлердің)жоғары тұрған буындарының қолына шоғырландыру. 

КӨЛЕМДІК АҚПАРАТТАР – бұнда қандай фирмалар бәсекелестер 
болуы мүмкін, олар қандай тауарларды сатады, олардың тұтынушылары 
кімдер, оардың тауарлары нарықта қалай өткізеді. 

ҚАРЖЫ – ақшалай қаражаттың құралуы, бөлінуі, пайдалану барысында 
экономикалық қарым-қатынас жүйесі. 

ҚАРЖЫ СТРАТЕГИЯСЫ – бұл кәсіпорынды ақша қаражаттарымен 
қамтамасыз етудегі іс-қимылдың бас жоспары. 

ҚАРЖЫЛЫҚ САЯСАТ ДЕГЕНІМІЗ- кәсіпорынмен таңдалған 
стратегиялар мен тактикалық мақсаттар мен мәселелер, сонымен қатар әдістер 
мен оларға жетудің тәсілдерімен байланысты жиынтық. 

ЛИЗИНГ – қондырғылар мен машиналарды, көлік құралдарын, 
техниканы жалға беру негізіндегі ұзақ мерзімдік несие түрі. 

ЛИЦЕНЗИЯ – заңды тұлғаға мемелекеттік органдардың белгілі бір 
жұмысты орындауға құқық беретін рұқсат қағазы. 

МАРКЕТИНГ ҚЫЗМЕТІ – бұл белгілі бір тапсырмаларды орындауға 
жауапкершілікті және тәуелділікті бекітетін маркетингтік функцияларды 
басқаратын құрылым. 

МАРКЕТИНГ- сауда қызметін ұйымдастыру мен басқару жүйесі. Ол 
табыс табу мақсатымен нарықта тауарлардың жылжытылуын және өткізілуін 
тездетуге бағытталады. 

МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР – терендік талдау, факторлық талдау, 
орташа көрсеткіштерді есептеу, арнайы коэффиценттерді есептеу. 

МАТЕРИАЛДЫҚ ЕМЕС АКТИВТЕР – бұл кәсіпорынның сапалық 
сипаттамалары. 

МАТЕРИЯЛДЫҚ АКТИВТЕР – бұл бухгалтерлік баланста көрсетілетін 
КО-ның физикалық және қаржылық активтері (негізгі қорлар, запастар, 
ақшалай қаражаттар және т.б.). 
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МЕМЛЕКЕТТІК НЕМЕСЕ ЖЕРГІЛІКТІ КӘСІПОРЫН – менші-
гіндегі мүлікке иелігі жоқ коммерциялық ұйым. 

МИССИЯ – бизнестің мәнін, философиясын көрсететін іскерлік түсінік. 
МИССИЯ ДЕП- компания мақсаттарын белгілі бір нақышқа келтіруді 

айтады. 
МОНОПОЛИСТ – белгілі бір тауарды өндіруші жалғыз ғана ұйым, 

бағаны өзі тағайындап, мемлекетке тиімсіз болып табылады. 
НАРЫҚ “ҚУЫСЫ” – бұл жәй ғана кәсіпорынның жұмыс істеуіне 

ыңғайлы нарықтың сегменті немесе сегменттің бөлшегі емес, бұл біріншіден, 
салыстырмалы түрде жаңа, инновациялық бизнестің түрі немесе өндірістік 
қызмет, ал екіншіден, бұл көлемі жағынан мамандандырылған шаруашыл 
қызмет орталығы. 

 ӨНДІРІСТІК ҚҰРЫЛЫМ ДЕП – негізгі және қосалқы цехтар, 
өндірістік белгіленудегі қызмет ететін шаруашылықтардың құрамын және 
олардың өндірістік байланыстарының түрлерін айтамыз. 

ПАНЕЛЬДІ СҰХБАТ- белгілі уақыт интервалында қайталанып 
отыратын сұрақтар бойынша көп түрдегі сұхбаттасу, яғни мұндай 
сұхбаттасудың мақсаты зерттеліп отырған проблема бойынша 
қарастырылатын тұлғалардың ойларының өзгеруін зерттеу болып табылады. 

ПЕРСОНАЛ – ұйымдағы белгілі мамандықтары, кәсіби шеберлігі 
бойынша іріктелген ұйымның бір бөлігі немесе жалпы жұмысшылар құрамы.  

РАЦИОНАЛИЗАЦИЯЛАУ СТРАТЕГИЯСЫ – бұл жаңалықтар енгізу 
үшін ресурстардың өсуін талап етеді. 

РЕСУРСТАРДЫ БӨЛУ – қор, басқарушылық қабілет пен технало-
гиялық тәжірбие сияқты шектеулі ұйымдық ресурстарды бөлуді құрайды. 

САЛА – кәсіпорындар мен ұйымдардың өндіріс бағыты, технологиясы 
мен негізгі қорлары, жұмысшылардың кәсіби шеберлігі бойынша жалпы ортақ 
белгілерінің жиынтығы. 

САЛЫҚ – жеке немесе заңды тұлғадан, мемлекетке немесе муниципалды 
құрылымдар үшін алынатын міндетті төлем. 

САЯСАТ – бұл кәсіпорынның іс-әрекетін қамтуға тиісті ішкі шектеуді 
белгілейтін ережелер мен бағыттар. 

 СИНЕРГИНИЗМ СТРАТЕГИЯСЫ – бұл екі немес одан да көп биснес-
бірліктерді (шаруашылық бөлімшелерді) бір алақанға жұмылдыру (біріктіру) 
арқылы бәсекелестік ерекшелікті алу. 

 ситуацияларда орын алған мәліметтер бойынша талдау және салыстыру. 
СТРАТЕГИЯ – қоғамдық, саяси күреске басшылық өнер, оны жүргізудің 

қоғам дамуының нақты кезеңінің нақты жағдайларынан туындайтын жалпы 
жоспары. Ол кәсіпорынның ұзақ мерзім кезеңінде алдына қойылған 
міндеттерін шешуді мақсат еткен ірі ауқымды жоспарлау. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ кәсіпорынның жеке қорларын әртүрлі 
қатерге қарамастан сырқы ортаға шығарып стратегиялық шешімдердіқабылдау 
және іске асыру болып табылады. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ПРОЦЕСІ – уақыт өте нақты стра-
тегияны жүзеге асыру және жаңа жағдайлардың қалыптасуына байланысты 
стратегияны қайта жасақтау. 
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 СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ДЕГЕНІМІЗ басшы қабылдаған 
әрекеттер мен шешімдер жиынтығы, сол арқылы ұйымның өз мақсатына жетуі 
үшін басшы арнайы стратегияны іздестіреді. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ЛОГИКАСЫ ДЕГЕНІМІЗ – 
стартегиялық жоспарлаудың кез-келген мәселесін шешумен байланысты 
процедуралардың ретті тізбегі, өзара үйлесімділігі және негізделуі. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ ПРОЦЕСІ – кәсіпорынның базалық 
стратегиясынан бастап функционалдық стратегиясымен аяқталатын 
стратегиялар жиынтығын жасау. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДАҒЫ БАЛАНСТЫҚ ӘДІС деп 
өзара тәуелді көрсеткіштердің байланысын, үйлесімділігін қамтамасыз ету 
үшін қолданылатын тәсілдер жиынтығын айтамыз. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ МАҚСАТЫ ДЕГЕНІМІЗ – 
сәйкес жоспарлау субъектісінің жоспарланатын кезеңде белгілі бір мерзімде 
қол жеткіземін деп күтілген жағдайы (ахуалы). 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ЖОСПАРЛАУДЫҢ НЕГІЗГІ МІНДЕТІ – ұйымның 
ішкі мүмкіндіктері мен сыртқы бәсекелестік күшін талдау және ұйымның өзіндік 
ерекшелігін қолданып, сыртқы мүмкіндіктерді қолданудың жолдарын іздестіру. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ПРОБЛЕМАЛАР ДЕГЕНІМІЗ – нақты пробле-
маларды анықтау және оларды шешудің әдістерін белгілеу. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТОПТЫ ҚҰРУ – бір таптан екінші бір тапты бөле-
тін барьерді анықтау. 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚ БӨЛІМШЕЛЕРІ (СШБ)-ассор-
тименттік топ үшін жауап беретін жеке бөлім немесе бөлімше, немесе нақты 
нарықта шоғырланған кәсіпорын шеңберіндегі қандай да бір тауарлық бөлім 
болып табылады. 

СТРАТЕГИЯНЫ ТАҢДАУ – бүкіл ұйым бойынша жинақталған өнді-
рістік шешімдер мен бәсекеге қабілетті амалдарды бір арнаға келтіру. 

 СТРАТЕГТЕР (стратегияны құрастырушылар) – кәсіпорын дирек-
торлары, президент, тіпті жай кәсіпкерлер болуы мүмкін, яғни сол идеяны 
бастаушы немесе дәріптеушілер. 

ТАЗА ТАБЫС – кәсіпорынның пайдасының барлық шығындарын (са-
лық, амортизация және т.б.) алып тастағандағы бөлігі.  

ТАКТИКАЛЫҚ ЖОСПАРЛАУ – стратегиялық мақсаттарға қол жет-
кізу үшін ұйымның ресурстары қалай бөлінуі тиіс екендігін анықтайтын ше-
шімдерді қабылдау. 

ТАУАРДЫҢ ӨМІРЛІК ЦИКЛЫ – идеяның пайда болуынан бастап, 
тауардың нарықтан шығарылғанға дейінгі уақыт аралығы.  

ТӘУЕКЕЛ – кәсіпорынның жұмысын орындау барысында мүмкін 
боларлық қиындықтар. 

ТӘУЕКЕЛДІЛІК – болжаумен және жоспармен қарастырылған 
шығындардың немесе табыс түспеуінің ықтималдығы. 

ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫ – бұл оның басты мақсаттары мен сол 
мақсаттарға қол жеткізудің негізгі әдістерінің жиынтығы. 

ФРАНЧАЙЗИНГ – ірі және шағын кәсіпкерліктің аралас түрі, 
әріптестердің екеуіне де тиімді қарым – қатынастар жүйесі. 



ФУНКЦИОНАЛДЫҚ СТРАТЕГИЯ – корпоративтік және іскерлік 
стратегия негізінде кәсіпорынның функционалдық және қызмет бөлімдерімен 
құрастырылады. 

ІСКЕРЛІК СТРАТЕГИЯ (БИЗНЕС-СТРАТЕГИЯ) ДЕГЕНІМІЗ – 
белгілі-бір тауар нарығындағы бизнес-бірліктің дамыту стратегиясы немесе 
кәсіпорын қызметінің стратегиясы деп түсіндіріледі. 

ІСКЕРЛІК СТРАТЕГИЯ (бизнес стратегия) – бұл стратегия шаруашы-
лық бөлімшелердің ұзақ мерзімдік бәсекелестік артықшылықтарын қамтама-
сыз ету. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ – МАТЕМАТИКАЛЫҚ ӘДІСТЕР әлеуметтік – 
экономикалық жүйелерді, экономиканың тепе-теңдігін талдаудың, экономи-
калық өсуді болжаудың спецификалық ерекше тәсілдер жиынтығы болып та-
былады. 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ СТРАТЕГИЯ – бұл ұйымның жоғарғы деңгейдегі 
бәсекелестік артықшылығын құру және қолдап тұруда – жалпы глобалдық 
мақсатта бірлескен жеке, өзара байланысқан құрама элементтердің жиынтығы. 
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Компьютерде беттеген және 
мұқабасын безендірген Ғ. Қалиева 
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