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КІРІСПЕ 

 

90 жылдары әлеуметтік саясаттың ең бір маңызды үрдістерінің бірі 

әлеуметтік қызмет көрсету жүйесінің қалыптасуы болды. Халықпен 

жұмыс істеуде қазіргі технологиялар мен әдістемелер кеңінен қолдынала 

бастады. Әлеуметтік әдебиеттерде осы кезге дейін әлеуметтік қызмет 

көрсетудің бірдей қалыптасқан ұғымы жок деп айтуға толық негіз бар, 

әркім әртүрлі қарастырады. Халыққа әлеуметтік қызмет көрсетудің 

кейбір ғылымы еңбектерде әлеуметтік жұмыстың баламасы ретінде 

қарастырылады. Ал басқа да еңбектерде оны жоғарғы дәрежедегі 

әлеуметтік жұмыстың техлогиясы деп санайды. 

Бұл әлеуметтік технологиялар қазіргі күрделі әлеуметтік 

ситуациялар кезінде азаматтарға нәтижелі әлеуметтік қолдау көрсетуде 

мүмкіншілік жасайды. Осы ситуация әлеуметтік өрістің маңызды 

секторы болып саналады, адамдардың кез- келген әлеуметтік топтың 

шын мәніндегі өмірдегі қызметін бұзады. 

Әлеуметтік менеджменттің мәні, басқарумен айналысатын 

адамдардың жұмысының мәнін ашады. Бұл саладағы жұмыс басқаруды 

білдіреді. Басқа жұмыстармен салыстырғанда, ол жұмыстың сипатын 

білдіреді, сонымен қатар мазмұны және қолданылатын шараларын 

білдіреді. Олардың жұмыс құралдары – ақпарат оларды қорыта отырып, 

басқарылып отырған объектісінің жағдайын өзгертетін шешімге алып 

келеді. Сонымен, әлеуметтік менеджмент жұмыс жасайтын адамдардың 

жұмыс құралы ақпаратты қорытатын шаралар. Жұмыс қорытындысы 

олардың қойылған мақсатқа жеткенде ғана беріледі. 

Іс-әрекет жиынтығы, функциялар және мазмұны басқару процесінде 

қолданылатын әлеуметтік жұмыстың көлеміне байланысты және қызмет 

саласына, басқарма иерархиясына, ішкі функциялары және тағы да басқа 

факторлар. 

Күрделі және жауапты жұмыс атқару үшін менеджерлер арнайы 

білімі болуы керек және оны күнделікті жұмыста қолдана білу керек. 

Олардың профессионалдық білімділігін шартты түрде екі топқа бөледі. 

Бірінші топқа жататыңдар: 

а) белгісіз және жоғарғы динамикалық жағдайдан өз шешімін 

дәлелдей білу; 

б) осы саладағы жағдайда жоғарғы ақпаратқа ие болу. (ақпарат – 

білім) ; 

в) басқа саладағы менеджментпен қарым-қатынас ұстау; 

г) ресурстарды басқара білу, жоспарлау және жобалау, басқаруды 

жоғарылату жолдарын жетік білу. Жаңа ақпаратық технологияларды 

қолдана білу, коммуникация және байланыстарды жақсы қолдану. 

Екінші топқа жататын факторлар оның адамдармен жұмыс жасай 

білу және өзін басқара білу. Олар: 

а) адам ресурстарын басқаруды жетік меңгеру ; 



7 

 

б) сыртқы байланыстарды жақсарта білу; 

в) өзін-өзі бағалауды білу, дұрыс қорытындыға келе білу және өзінің 

квалификациясын жоғары жетілдіру. 

Сонымен қатар, әлеуметтік менеджмент жұмысының 

жоғарылатуының тағы бір маңызды факторы – менеджердің жұмысын 

білу, яғни басқарма жұмысының нақты бір функцияларын анықтау. 
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ТАҚЫРЫП 1. «ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТ» КУРСЫНЫҢ 

ПӘНІ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

 

1.1 Менеджмент түсінігінің мәні мен мазмұны 

1.2 Менеджмент кәсіпорынды (фирманы) басқарудың негізгі 

формасы 

1.3 Әлеуметтік менеджменттің теориясы мен тәжірибесі  

1.4 Әлеуметтік менеджмент - ғылым мен өнер ретінде  

 

1.1 Менеджмент түсінігінің мәні мен мазмұны 

 

Менеджмент (ағылш. мanage – басқару, меңгеру, ұйымдастыру,) – 

ұйымда немесе кәсіпорында жұмыс істейтін адамдардың еңбегін басқара 

отырып, алға қойған мақсатқа жетуді ұйымдастыра білу, әлеуметтік, 

оның ішінде білім беру үрдістерін басқару принциптері, әдістері, 

құралдары мен нысандарының жиынтығы.  

Менеджмент кейде Менеджмент ғылымы (Management Science) деп 

те аталады, яғни ол адамзаттың басқару ісінің заңдылықтары мен өнімді 

әдістерін зерттейтін пән саласы есептеледі. Ол белгілі бір құралдар мен 

әдістанмалар арқылы басқаруды өнімді етеді, әсіресе Операцияларды 

зерттеу (Operations Research) және Статистика секілділер арқылы 

басқаруға сапалық және сандық анализ жасайды. Ал, басқару дегеніміз 

басқарылушыға өнімді, пайдалы жұмыс істету әрекеті. Қазіргі заман 

басқару істері кейбір басқару мәселелеріне талдау жасаудай тар 

шеңберден шығып, жаратылыстану және гуманитарлық пәндердегі 

пайдалы білімдер мен әмбебап әдістерді пайдаланып, операцияны 

басқару, адам күші байлығын басқару, қауіп-қатерді басқару, айқын емес 

жағдайда шешім қабылду, шұғыл жағдайда таңдау жасауқұрделі 

құрылымның өзгерісін тізгіндеу, қалыптасу (emergence), өзін көрсете 

алу, ортаға үйлескіштік, өздігінен ұйымдасу, ұқсастықтардың біріктіруі 

секілді ауқымды мәселелерді жаппай қамти бастады. Әрқандай ұйымды 

жүйе ретінде қарастыруға болады, ал басқару сол жүйе үшін маңызды 

феномен ретінде жоспарлау, жетелеу, тіпті де жақсысын өндіру 

секілділерге талпына бастады. Сондай-ақ әлденені басқарудан бұрын 

оның өз-өзін басқаруы, басқаруға әзірлігі, басқаруының жүйелілігі мен 

табыстылығы, әсіресе жаңа деңгейге үздіксіз көтеріліп, жетіліп отыру 

секілділер де менеджментке жаңа мазмұндар қосты. 

Менеджментті жаратылыстану пәні деп түсіндіретіндер бар, бірақ 

көпшілік оның гуманитарлық пән екеніне сенімді. 

«Менеджмент» ұғымының мәні мен мазмұны «басқару» түсінігіне 

ұқсас. Сонымен қатар менеджмент жоспарлау, ұйымдастыру, үйлестіру, 

бақылау, ынталандыру сияқты қызметтерді де атқарады. Ғылыми 

менеджменттің негізін салушы белгілі ағылшын ғалымы Фредрик 

Уинстоу Тэйлор (1856 – 1915) есептеледі. Оның еңбекті ұйымдастыру 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83_%D0%A2%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B8%D0%BA_%D0%A3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83_%D0%A2%D1%8D%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/1856
https://kk.wikipedia.org/wiki/1915
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және өндірісті басқару жүйесі алғаш рет АҚШ-та 19 ғасыр мен 20 ғасыр 

тоғысында кең пайдаланыла бастады. Қазіргі замандағы менеджмент, 

негізінен, барлық экономикалық мектептердің тәжірибелері мен 

бағыттарының жетістіктерін қорытындылау арқылы дамуда. 

Менеджмент мақсат қоюға, жоспарлауға және саясатты қалыптастыруға 

міндетті. Ол үшін болжам жасайды. Менеджмент бойынша дәлелденген 

және жоспарланған операциялары бар ұйымдық құрылым жасау, 

адамдар арасында міндеттерді бөлу және жауапкершілік деңгейді 

белгілеу, нұсқау шығару мақсатында әр түрлі шешімдер қабылданады. 

Қазақстанда менеджмент қағидаттары, тәсілдері, амалдары нарықтық 

экономиканың өркендеуіне сай кеңінен таралған.  

Нарықтық экономикада менеджмент фирманы басқарудың негізгі 

формасы болады. Менеджмент шешімдер қабылдап, оларды орындауға 

бағытталған жүйе. Материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 

пайдалану варианттарының мүмкіндігінше ең жақсы оптималдығын 

жүзеге асыру кезделеді. 

Менеджменттің пайда болуы корпоративтік кәсіпкерліктің 

дамуымен байланысты. Осы болмыста, фирманың мүліктерін басқару 

қызметі меншік иесінің өкіліне - менеджерлерге көшеді. 

Менеджер деп акционерлердің пайда алуын мақсат ететін, ақы алып 

фирма қызметкерін ұйымдастыратын жалдама жұмысшылар аталады. 

Өндірістің тиімділігін жоғарылатуға мүмкіндік тудырған еңбекті 

рационалдау мен оньің қарқындылғын арттыру шарттарын ашқан Тейлор 

болды. Бұның пікірі бойынша, осы мақсатқа жету үшін басқару 

саласында төрт қызмет орындалуы керек: мақсатты таңдап белгілеу, 

мақсатқа жету құралдарды тандау, құралдарды дайындау, нәтижелерді 

бақылау. А.Файоль бойынша, менеджердің міндеті: болжау, 

ұйымдастыру, жарлық ету (жүргізу), келістіру, бақылау. 

Менеджменттің анықтамалары: 

 Менеджмент дегеніміз мәлім ұйым, не кәсіпорынның мәлім 

жоспар мен ережеге сай өз-өзін теңшеп, дұрыстап, бейімдеп, мәлім 

айқын мақсатқа жете алуы. 

 Менеджмент дегеніміз маман, құрал-сайман, ресурстар, қазына 

секілділермен қатар тұратын өндірістің өте маңызды буыны. 

 Питер Фердинанд Друкер (1909–2005) екі тұрғыда менеджменттің 

міндетін айқындаған: Маркетинг және Инновация. Олар өзара 

байланысты, әсіресе жаңа тауар инновациясы маркетингтің негізі 

есептеледі. Дракер бойынша маркетинг сауда және өндірісте жеңіс пен 

жеңілістің негізі. Дегенмен қазіргі сауда-өнеркәсіп басқарушылар 

менеджмент пен маркетингті ұқсамайтын екі ғылым саласына 

ажыратады. 

 Басшы, не менеджер кәсіпорынға сенімділік және кәсіптік бағдар 

беріп, оның өнімді шешім шығаруын орындауы керек. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9A%D0%A8
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B4_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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 Ғылым ретінде менеджмент кәсіпорын жобасы, ұйым, жоспар, 

тізгіндеу, ресурстарды ыңғайлау секілді өзара байланысты істердің 

біртұтастығы, ол мақсатқа өнімді жетуді көздейді. 

Осы заманда менеджменттің төрт қызметі аталады: жоспарлау, 

ұйымдастыру, мотивациялау, бақылау. 

 

1.2 Менеджмент кәсіпорынды (фирманы) басқарудың негізгі 

формасы 

 

Басқару феномені антикалық кездерден және негізгі ғылымдармен 

белгілі (философиямен, әлеуметтанумен, саясаттанумен және т.б.). 

Менеджмент нарықтық қатынаста ғылыми басқару бағыты ретінде 

біршама кейін пайда болды да (20 ғ. басында) экономикалық ғылым 

контекстінде дамыды.  

Кәсіпорын құрылымының алғашқы негізгі элементтері – бұл жұмыс 

орындары, өндірістік учаскілерге біріктірілген цехтар, қызмет көрсетуші 

шаруашылықтар. 
Кәсіпорынға өзара бөліну қасиеті тән. Мысалы, жұмыс күші, негізгі 

өндіріс қорлары, шикізат, негізгі және қосымша материалдар, отын, 

энергия, өндірілетін өнім. 
Кәсіпорын автономды құрылым: оның әрбір элементі жеке 

қарастырылуы мүмкін. Кәсіпорынның басты ерекшіліктерінің бірі-

барлық элементтерінің көрнектілігі және оның жұмысы туралы түрлі 

статистикалық, бухгалтерлік, оперативті ақпарат алу. 
Ақпараттық жүйе екі кіші жүйеден тұрады.Оларға басқарылатын 

және басқарушы, басқарудың субьектілері мен басқарудың обьектілері 

басқару жүйесі жатады. 
Кәсіпорынды жүйе ретінде 3 түрде қарастыруға болады: 
-· Физикалық (материалдық) 
-· Кибернетикалық (ақпараттық) 
-· Экономикалық (әлеуметтік) 
Олардың бірігуі нақты біртұтас жүйені құрады. 
Басқарудың жүйелі жолы - бұл логикалық ойлау сана-сезімі,кез 

келген шешім қабылдау үрдісі жүенің ортақ бір мақсатқа жетуіне ықпал 

етеді. 
Мақсат - жүйенің жоспарланған жағдайы, жүйе қызметінің түпкі 

нәтижесі. Мақсаттарды белгілеу үшін мақсаттардың деңгейі бойынша 

көрсетеді. Орналасқан мақсаттарды маңыздылығына, орындалу 

мерзіміне қарай бөліп қарайды. 
Қойылған мақсаттарға жету жолдары - мақсатқа жету жолдары 

неғұрлым көп болса, олардың ішінен ұтымдысын таңдау соғұрлым 

ыңғайлырақ жүзеге асырылады. 
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Үлгі - жүйелі талдаудың соңғы кезеңі болып табылады.үлгілер 

нақты жүйенің мәнді ерекшіліктерін немесе оларды басқаруды зерттеу 

үшін құрылады. 
Критерий. Критерий деп қойылған мақсатқа жету әдістерінің ең 

тиімдісін таңдау үшін белгіленетін шарт пен нысанды айтамыз. 

Критерийге жататындар-еңбек өнімділігі, табысты арттыру, өнімнің 

өзіндік құнын төмендету, т.б. 
Кәсіпорынның басқарушы және басқарылатын жүйелерінің өзіне 

тән құрылымы мен құрамы бар. Басқарылатын жүйе, құрылымдық 

жағынан, еңбекті кооперациялау көлемі бойынша және функционалдық 

белгілері бойынша сыныпталады. 
Кәсіпорынды, өндірістік бірлестікті басқару менеджменттің 

заңдарына негізделеді. Сонымен бірге кибернетика және басқарумен 

байланысты т.б. ғылымдардың заңдары да басқаруда елеулі маңызды 

орынға ие болады. 
Басқару функциялары мен құрылымы. Кәсіпорынды басқару 

қызметі жеті функцияға бөлінеді: 
-· Болжау және жоспарлау 
-· ұйымдастыру 
-· үйлестіру және реттеу 
-· Ынталандыру 
-· Бақылау 
-· Есепке алу 
-· Қолдау және байланыс. 
Басқару қызметі өндірістік үрдістің жекеленген сатыларына әсер 

етуі бойыншағөндірістің техникалық деңгейін үнемі көтеру және 

ұйымдастыру, жоғары сапалы өнім шығару, тұтынушылар талаптарын 

барынша толық қанағаттандыру мақсатында бұйымдар ассортиментін 

кеңейту және жаңарту міндеттеріне бағынады. 
Міндеттерді шешудің маңызды бағыты-табыстың өсуі және 

кәсіпорынның экономикалық және әлеуеттік дамуын өзіндік 

қаржыландыруы негізінде ғылым мен техника жетістіктерін ауқымды, 

кешенді және дер кезінде енгізу. 
Қазіргі кезде аталған функциялардың бәрі келесі жүйелерге 

бөлінеді: 
-· Перспективті,ағымдағы техника-экономикалық және әлеуметтік 

жоспарлау 
-· Стандарттау жөніндегі жұмыстарды ұйымдастыру 
-· өндірістің техникалық дайындығын басқару 
-· Технологиялық үрдістерді басқару 
-· өндірісті жедел басқару 
-· Метрологиялық жабдықтауды ұйымдастыру 
-· Техникалық бақылау және сынақ 
-· Еңбекті және еңбекақыны ұйымдастыруды басқару 
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-· Материалдарымен,техникамен қамтамсыз ету 
-· өнімді өткізу 
-· Капиталды құрылыс 
-· Қаржылық қызметті ұйымдастыру 
-· Есеп және есеп-қисап жүргізу 
-· Экономикалық талдау. 
Өндірісті басқарудың ұйымдық құрылымы деп басқарудың 

органдарға және сатыларға бөліну жүйесі, олардың өзара байланысы 

және тәуелділігі түсіндіріледі. 
Басқарудың ұйымдық құрылымын қалыптастыруда басқарудың 

типтік құрылымдарының бірқатар ережелері мен элементтерін пайдалану 

керек:сызықтық, функционалдық және сызықтық - функционалдық. 
Басқарудың экономикалық әдістерінің ішінде жұмысшылардың 

еңбегінің саны мен сапасына байланысты еңбекақысын төлеу маңызды 

орынды материалдық ынталандыруды әдісін атап көрсетуге болады. 

Еңбекте жеке, ұжымдық ынталандыру қолданылады. 
Басқару шешімдерін әзірлеу және жүзеге асыру келесі кезеңдерден 

тұрады: 
-· өндірістік-шаруашылық жағдайын талдау 
-· басқару шешімдерін дайындау және негіздеу, шешімдерді 

оңтайландыру 
-· басқару шешімдерін қабылдау 
-· қабылданған шешімді жүзеге асыру жөніндегі ұжымның 

жұмысын ұйымдастыру, есепке алу, бақылау, үйлестіру 
-· қабылданған шешімді жүзеге асыру нәтижелерін талдау, бағалау, 

жаңа міндеттерді алға шығару. 
Басқарудың ұйымдық құрылымдары. Басқару жүйесі берілген 

шарттар негізінде мақсаттарды оңай жүзеге асыратындай буындар мен 

байланыстардың жиынтығын білдіреді. 
ұйымдық құрылымды таңдауға келесі факторлар әсер етеді: 
-· кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны 
-· қызмет ету аясы (өндірілетін өнім түрі, бұйымның ассортименті) 
-· жұмыс ауқымы 
-· шаруашылық қызмет ету үрдісінде кәсіпорын шығатын нарықтар 
-· қолданылатын сыртындағы және ішіндегі ақпараттық ағындар 
-· ресурстарымен қамтамасыз ету деңгейі және т.б. 
Кәсіпорынды басқарудың ұйымдық құрылымын қарастыра 

отырып:ұйымның сыртқы ортамен, ұйымның бөлімдері, ұйымның 

адаммен өзара әрекет ету деңгейі ескеріледі. 
 

1.3 Әлеуметтік менеджменттің теориясы мен тәжірибесі 

 

Қазіргі таңда: «әлеуметтік менеджмент» дегеніміз не? – деген 

сұраққа жауап алу қиын. Барлығы зерттеушінің ғылыми 
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қызуғышылығына байланысты болып келеді. Кеібір авторлар оны 

заңгерлік ғылымға, ал тағы басқалары – экономикалық немесе әлеуметтік 

– психологиялыққа, үшіншілері - әлеуметтікке жатқызады. 

1. Басқару менедждмент жағынан – бұл процесс жобалау және 

ұйымның әлеуметтік инновациясы, ұйымдағы адамдардың мақсатқа жету 

млтевациясы. 

2. Экономикалық ғылым аз мөлшерде өндірістік салалардың 

экономикалық нәтижелерге енгіштелуін басқарады. 

3. Заңгерлік көбінесе заңдардың көмегі арқылы мемлекеттік 

құқықты бақылауды басқарады. 

4. Саясаттану мемлекеттің саясат жағынан қоғамға әсер етуін 

түсіндіреді және т.с.с. 

Басқарудың басқа да көптеген зерттеу әдістері бар. Көбінесе басқару 

сөзінің орнына: бақылау, басқарма, әкімшілік, менеджмент, ұйым және 

т.б. сөздер қолданылады. 

Әлеуметтік басқару экономика, заң, саясаттану және басқа да 

жақтарын әлеуметтік ғылым ретінде зерттелмейтінін айта кетуге болады. 

Жалпы теорияда заңдар, принциптер және әлеуметтк жүйенің басқа да 

түрлі әрекеттерінің қатынасы, бүтін болуы және сақталуы, жаңа 

әлеуметтік білімдердең пайда болуы бағала-нормативті көш басшының 

көрінісінің негізгі түсініктері зерттеледі. 

Сондықтан оқу пәндерінің тапсырмалары әлеуметтік жүйелерінің 

ара-қатынастарының бүтіндей көрінуі, олардың құрылымы, ішкі және 

сыртқы байланыстары, өзіндік дамуы және келесісіне әсер етуі, 

Спецификалық қатынастар туралы обьектімен субьектіні басқару 

процесіндегі ара-қатынасы туралы. 

Функцияландырудың заңдылықтарымен қоғамның бітімдігін 

мақұлдайтын және барлық жеке басқарудың түрлері,қоғамның бірлік 

жүйе ретінде тану және қажет мақсаттарға қолдануды қамтамасыз ету, 

ғылымның басты құралы ретінде - әлеуметтік басқару.Ол орталық 

заңдылықтарды , әлеуметтік принциптің әрекеті , қандай өмірлік ортада 

орындалса да, басқару жүйесінің функциялануы мен зандылықтарының 

және пайда болу принциптеріне тәуелді емес. 

Әлеуметтік басқару – көптеген ғылымның зерттеу пәні болып 

келеді, ең алдымен әлеуметтану,психология,саясаттану, әлеуметтік-

психология, философия, құқықтану, мәдениеттану, педагогика, 

кибернетика, синергетика, эргономика және экономика басқару 

мүмкіндігінің көзқарасы жағынан. Сондықтан ғылыми құрылым, кейбір 

мамандардың ойынша бірнеше бөлімге бөлінеді: әлеуметтік басқару, 

философиялық басқару, психологиялық басқару, саясаттық басқару, 

экономика, мәдениет және заң басқару аспектісінде. 

Әлеуметтік менеджменттің мәні, басқарумен айналысатын 

адамдардың жұмысының мәнін ашады. Бұл саладағы жұмыс басқаруды 

білдіреді. Басқа жұмыстармен салыстырғанда, ол жұмыстың сипатын 
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білдіреді, сонымен қатар мазмұны және қолданылатын шараларын 

білдіреді. Олардың жұмыс құралдары – ақпарат оларды қорыта отырып, 

басқарылып отырған объектісінің жағдайын өзгертетін шешімге алып 

келеді. Сонымен, әлеуметтік менеджмент жұмыс жасайтын адамдардың 

жұмыс құралы ақпаратты қорытатын шаралар. Жұмыс қорытындысы 

олардың қойылған мақсатқа жеткенде ғана беріледі. 

Іс-әрекет жиынтығы, функциялар және мазмұны басқару процесінде 

қолданылатын әлеуметтік жұмыстың көлеміне байланысты және қызмет 

саласына, басқарма иерархиясына, ішкі функциялары және тағы да басқа 

факторлар. 

Күрделі және жауапты жұмыс атқару үшін менеджерлер арнайы 

білімі болуы керек және оны күнделікті жұмыста қолдана білу керек. 

Олардың профессионалдық білімділігін шартты түрде екі топқа бөледі. 

Бірінші топқа жататыңдар: 

а) белгісіз және жоғарғы динамикалық жағдайдан өз шешімін 

дәлелдей білу; 

б) осы саладағы жағдайда жоғарғы ақпаратқа ие болу. (ақпарат – 

білім)  

в) басқа саладағы менеджментпен қарым-қатынас ұстау; 

г) ресурстарды басқара білу, жоспарлау және жобалау, басқаруды 

жоғарылату жолдарын жетік білу. Жаңа ақпаратық технологияларды 

қолдана білу, коммуникация және байланыстарды жақсы қолдану. 

Екінші топқа жататын факторлар оның адамдармен жұмыс жасай 

білу және өзін басқара білу. Олар: 

а) адам ресурстарын басқаруды жетік меңгеру; 

б) сыртқы байланыстарды жақсарта білу; 

в) өзін-өзі бағалауды білу, дұрыс қорытындыға келе білу және өзінің 

квалификациясын жоғары жетілдіру. 

Сонымен қатар, әлеуметтік менеджмент жұмысының 

жоғарылатуының тағы бір маңызды факторы – менеджердің жұмысын 

білу, яғни басқарма жұмысының нақты бір функцияларын анықтау. 

2. Бізді қоршаған әлемде 3 анықталған форманы қарастыруға 

болады: өлі табиғат, тірі табиғат және адами қоғам. 

Осының әрқайсысында даму процесі көрсетілген, анықталған 

факторлармен күштердің орындалуы. Кейбір осы факторлардың ішінде 

өлі табиғатты басқаруды немесе техникалық жүйені, тірі табиғатты 

басқару немесе биологиялық жүйе, адами қоғам басқару немесе 

әлеуметтік жүйені қарастыруға болады. 

Техникалық жүйені басқару техникалық ғылым негізінде зерттеледі.  

Тірі табиғатты басқару, яғни биологиялық жүйені басқару, кәдімгі 

ғылымды басқару объектісі болып табылады. 

Әлеуметтік процесті басқару ұжым, әлеуметтік басқаруға жататын 

класс. Бұл облыс қоғамдық ғылыммен зерттеледі. 
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Көбінесе жалпы заң мен принципті басқаруды кибернетика ғылымы 

қарастырады. Қоршаған әлемді өлі табиғатқа, тірі табиғатқа және адами 

қоғамға бөлу, кибернетикада техникалық, биологиялық және әлеуметтік 

деп қарастырылады. 

Адамдардың кәсіп сферасының әлеуметтік басқарудан басқа, 

жұмыскерлердің басқаруына ғылыми жұмыскерлер кіреді, зерттеу 

жұмыстарымен және әлеуметтік басқару сферасын талдау және содан 

басқа, дайындық жүргізетін, басқару кадрларының квалификациясын 

жоғарлату және дайындық жасайтын ұстаздар кіреді.  

Әлеуметтік басқарудың қажеттілігі, ең алдымен адамдардың 

топттық нақты бөлінуінде белгіленген, ірі ұжымдарда, мемлекеттік 

көлемде және де кооперация қажеттілігінде. Соған орай, адамдардың 

біріккен еңбектерінде адами қоғамның негізін құрайды, соған қоса, 

басқару қоғамның ең баста элементі болып табылады, қоғамның пайда 

болуы мен дамуы. 

Басқарудың ең басты түсінігі - әрекет етуі. Ол техникалық және 

биологиялық жүйеде орындалады. Алайда, әлеуметтік жүйеде ол әртүрлі 

болуы мүмкін: көлемі, құрамы, бағыты, билік күші бойынша. Осыған 

орай басқарудың мазмұны өзгеруі мүмкін. 

 

1.4 Әлеуметтік менеджмент - ғылым мен өнер ретінде 

 

Әлеуметтік менеджменттің мәні, басқарумен айналысатын 

адамдардың жұмысының мәнін ашады. Бұл саладағы жұмыс басқаруды 

білдіреді. Басқа жұмыстармен салыстырғанда, ол жұмыстың сипатын 

білдіреді, сонымен қатар мазмұны және қолданылатын шараларын 

білдіреді. Олардың жұмыс құралдары – ақпарат оларды қорыта отырып, 

басқарылып отырған объектісінің жағдайын өзгертетін шешімге алып 

келеді. Сонымен, әлеуметтік менеджмент жұмыс жасайтын адамдардың 

жұмыс құралы ақпаратты қорытатын шаралар. Жұмыс қорытындысы 

олардың қойылған мақсатқа жеткенде ғана беріледі. 

Іс-әрекет жиынтығы, функциялар және мазмұны басқару процесінде 

қолданылатын әлеуметтік жұмыстың көлеміне байланысты және қызмет 

саласына, басқарма иерархиясына, ішкі функциялары және тағы да басқа 

факторлар. 

Күрделі және жауапты жұмыс атқару үшін менеджерлер арнайы 

білімі болуы керек және оны күнделікті жұмыста қолдана білу керек. 

Олардың профессионалдық білімділігін шартты түрде екі топқа бөледі. 

Бірінші топқа жататыңдар: 

а) белгісіз және жоғарғы динамикалық жағдайдан өз шешімін 

дәлелдей білу; 

б) осы саладағы жағдайда жоғарғы ақпаратқа ие болу. (ақпарат – 

білім) ; 

 в) басқа саладағы менеджментпен қарым-қатынас ұстау; 
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 г) ресурстарды басқара білу, жоспарлау және жобалау, басқаруды 

жоғарылату жолдарын жетік білу. Жаңа ақпаратық технологияларды 

қолдана білу, коммуникация және байланыстарды жақсы қолдану. 

Екінші топқа жататын факторлар оның адамдармен жұмыс жасай 

білу және өзін басқара білу. Олар: 

 а) адам ресурстарын басқаруды жетік меңгеру ; 

 б) сыртқы байланыстарды жақсарта білу; 

 в) өзін-өзі бағалауды білу, дұрыс қорытындыға келе білу және 

өзінің квалификациясын жоғары жетілдіру. 

Сонымен қатар, әлеуметтік менеджмент жұмысының 

жоғарылатуының тағы бір маңызды факторы – менеджердің жұмысын 

білу, яғни басқарма жұмысының нақты бір функцияларын анықтау. 

3.Басқарудың мақсаты – мүмкін және қажет жүйенің жағдайы. 

Басқарудың мақсат анықтамасы – басты және бастапқы басқарудың 

сатысы.  

Әлеуметтік жүйенің әрекеті субъект басқаруының объектіге тек қана 

апаттық, кездейсоқтық болмай, керісінше максималды қаталдыққа, 

үнемдеуге болатындығы туралы айта кетуге болады. Ескерейік барлық 

қоғамның әрекеті өзінде әлеуметтік мінез ұстайды, сондықтан келешекте 

«әлеуметтік» сөзі жойылуы мүмкін: ол түсіндіреді, басқарудың қоғамдық 

жұмыстары болғандықтан. 

Негізінде әлеуметтік басқарудың мазмұны мақсат ойластырудың 

сапасымен анықталады, қойылған мақсаттың нақты және толық 

орындалуында шартталған және қоғамның қажеттіліктерімен 

қызығушылықтарында.  

Сондықтан да басқаруды зерттеген көптеген ғалымдар, адамдардың 

басқа адамдарға стимул жүйесіне деген әрекетіне қарап, ең басты тәсілі 

деп санайды (экономикалық, саясаттық, әлеуметтік және моральдік және 

т.с.с). 

Белсенділіктің бұлағы стимул болып табылатындығы бізге белгілі. 

Олар қозғалыс күші және белсенділік себеп болып табылады.Олар 

сыртқы және ішкі, позитивті және негативті, объективті және 

субъективті болуы мүмкін. Бірақ, сонда да стимул – адами энергияның 

бұлағы. 

Мотивация теориясы маңызды болғанымен, бірақ жалғыз ғана 

басқарудың әрекеттік тәсілі емес, бұл қазіргі заманға басқарушылыққа 

маңызды мінездеме, бұның көп бөлігі қажетті ресурстарға сүйенеді: жеке 

творчестволық потенциал, жоғары маңызды ұйым, жеке интелектуалды 

және оны құраушы – ақпарат.  

Сондықтан басқару – бұл профессионалды кәсіптің ерекше түрі, тек 

қана мақсатқа жету жүйесіне қосылмаған, ұйымдар, бірақ бүтіндей 

ұстаным тәсілін түсіндіреді, кез – келген қиын әлеуметтік жүйенің және 

оның оптималды функциалануы және дамуы.  
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Әлеуметтік менеджмент өнер теориясы эмпирикалық 

орталықтандырылуда негізделген, нақты басқару тәжірибе базасында, 

басқарудың бетін құруға рұқсат етеді, нақты басқарушылық жағдай. 

Соған орай әлеуметтік менеджмент ғылымы кез – келген ғылымның 

бөлігі болып табылмайды: құқықтық, саясаттық, экономикалық т.с.с. Ол 

қоғамның ғылыми фундаментальді ортақ методологиялық 

принциптерінде базаланады: ғылымда, ұймдық – техникалық 

зерттеулерде және әлеуметтік – технологиялық заңдардв. Ол өзінің жеке 

пәніне ие болады, өзінің құндылықтарын, өзіндік және қазіргі заманғы 

өмірді тану бағытымен, әлеуметтік прогресске бағытталған. Алайда 

әлеуметтік басқару ғылымы қазіргі танға дейін өзіндік статусқа ие емес, 

ғылыми мамандықтарға, жоғарғы оқу орындарындағы мамандықтарға 

бекітілмеген. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Менеджмент ғылымы пайда болу алғышарттарының мәні 

2. Менеджменттің мектептері 

3. Әлеуметтік менеджменттің пәнаралық байланысы 

4. Әлеуметтік менеджменттің дамының ерекшеліктері 

5. Әлеуметтік менеджменттің дамуындағы негізгі теориялар 

 

 

ТАҚЫРЫП 2. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҮЙЕ ЖӘНЕ ОНЫҢ 

ЭЛЕМЕНТТЕРІ 

 

2.1 Жүйенің туралы түсінік және қоршаған ортада жүйенің түрлері  

2.2 Әлеуметтік ұйым әлеуметтік жүйе ретінде: анықтамасы, 

ерекшеліктері 

 

2.1 Жүйенің туралы түсінік және қоршаған ортада жүйенің 

түрлері 

 

Жүйе (лат. systēma, гр. σύστημα– бөліктерден құралған тұтастық, 

қосылыс) – бір-бірімен қарым-қатынаста және байланыста болатын, 

сөйтіп белгілі бір тұтастық, бірлестік құратын көптеген құрамдас 

бөліктер жиынтығы; агрегаттар мен машиналардың территориялық 

принциппен емес, жұмыс істегенде атқаратын міндетіне негізделіп 

біріктірілген құрылымдар жиынтығы. 

Әлеуметтік жүйе – бейөндірістік аяны білдіретін салалар жүйесі. 

Әлеуметтік жүйе салаларының құрамы осы ая салалары жіктелімінің 

өзгеруіне сәйкес ауысып отырады. Қазақстан Республикасының 

Статистика жөніндегі агенттігінің жіктеліміне сәйкес бейөндірістік ая 

салалардың 2 тобын қамтиды: 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BA_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B6%D3%A9%D0%BD%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%96_%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
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 ұжымдық қажеттіліктерді қанағаттандыратын салаларды (геология 

және жер қойнауын барлау; су шауашылығы; басқару, ғылым және 

ғылыми қызмет көрсету, несиелендіру, т.б.) 

 қызмет көрсетуі халықтың мәдени-тұрмыстық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін қанағаттандыратын салаларды (тұрғын үй-коммуналдық 

шаруашылық, тұрмыстық қызмет көрсету, білім беру, мәдениет пен өнер, 

жолаушы көлігі мен байланыс, денсаулық сақтау, әлеуметтік сақтандыру, 

т.б) 

БҰҰ-ның халықаралық жіктегішіне (Халықаралық стандарттық 

шаруашылық жіктелімі) сәйкес қызметтің барлық салалары қызметтің 

белгілі бір түрін қамтитын 10 салаға бөлінген, олар: кен қазу өнеркәсібі, 

өңдеуші өнеркәсіп, ауыл және орман шауашылығы, аңшылық пен балық 

аулау, электртехника, газ және су шауашылығы, құрылыс, көтерме және 

бөлшек сауда, қаржы, сақтандыру, жылжымайтын мүлікпен жасалатын 

операциялар, коммерциялық қызметтер (20 түрі бар), көлік, қойма 

шауашылығы және байланыс (20 түрі бар), коммуналдық, қоғамдық және 

жеке басылық қызмет көрсету (49 түрі бар), т.б. Халықаралық және 

отандық жіктелім арасында елеулі айырмашылық бар. Қазақстанның 

нарықтық қатынастарға көшуіне байланысты, бұл қатынастар қоғамдық 

өндірістің сипаты мен құрылымына ықпалын тигізеді. Сондықтан қазіргі 

кезде басқару тәжірибесінде «әлеуметтік ая», «бейөндірістік ая» 

ұғымдарымен қатар «әлеуметтік инфрақұрылым« (сауда, қоғамдық 

тамақтандыру, халыққа тұрмыстық қызмет көрсету, денсаулық сақтау, 

білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру нысандарының жиынтығы) ұғымы 

да қолданылады. 

Кез келген басқарушы, адамдармен жұмыс атқарғандықтан олардың 

арасыңдағы қарым-қатынас негізін, адам психологиясының нюанстарын, 

әр түрлі тұлға типтеріне, мінездеріне қарай өзгешеліктерін, олардың 

қызығушылығы мен сұранымдарының аясын, әр түрлі жағдайлардағы, 

өзін көрсету заңдылықтарын білмеуі мүмкін емес. Ол адамдардың кәсіби 

және тұлғалық потенциалын анықтап, істе батыл пайдалануға міндетті. 

Ол үшін жан-жақты гуманитарлық, адам білімен, адамдық инженерияны 

оның әдісі мен әдіснамасын меңгеруі қажет. «Басқару» және «мәдениет» 

терміндер жеткілікті нақты анықталған, әртүрлі ғылымдардың 

семантиқалық бірліктерінде пайдаланылады: философия, әлеуметтану, 

мәдениеттану, басқару теориясы. Философиялық сөздіктерде басқару 

мәдениетінің анықтамасы өзінің бейнесін таба алмайды. Бірақ оны 

әлеуметтік философияның, мысалы «қоғам», «қоғамдық қатынас», 

«қызмет», «тұлға» сияқты негізгі категориялармен тең дәрежелерде 

қолдануға? 

Басқару мәдениетін жалпы әлеуметтік жүйенің бүтінділігінің 

сақталуына, оның спецификалық сапасына сонымен қатар басқару 

субъктісіне бағытталған бірлігі ретінде және басқару қызметі мен 

шешімінің көп түрлігі ретінде қарастыруға болады. Басқарушының 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D2%B0%D2%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%88%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%BC%D1%96&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%B5%D0%B9%D3%A9%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B0%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D2%9B%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC
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негізгі қажетті қасиеті – адам құндылықтарын түлға ретінде толуына 

негіз болып табылатын, адамдарға деген көзқарас, ерекше 

құрастырылған гуманизм, оның еркін дамуына мүмкіндік беретін құқық, 

адам құндылықтарының қоғамдық қатынас бағасының критерийі ретінде 

бекіту болып табылады. Адамдарға деген гумандық қатынассыз басқару 

мәдениеті туралы айту мүмкін емес, ойткені мұндай жағдайда әлеуметтік 

басқарудың барлық мәні жоғалады. Басқару мәдениетінің күрделі 

әлеуметтік феноменін ескеріп, қазіргі заманғы басшы, басқару 

теориясымен ғана шектеле алмайтынын атап өткен жөн. 

Жүйелердің сан алуан түсіндірмелері (баламалары) бар. Оның 

заттық қасиеттерін толық ашатын түсініктерді қарастырайық: 

1. «Барлық бір бірімен өзара байланысты бөліктердің қосындысын 

жүйе деп атайымыз» 

2. «Жүйе-бір-бірімен әрекеттесетін компонеттердің жиынтығы» 

3. «Жүйе- көптеген әрекет ететін элементтердің байланысы» 

4. «Жүйе-көптеген байланысқан элементтер, ешқандай көптеген бір 

бірімен байланыспаған жүйелер болуы мүмкін емес» 

5. «Жүйе-бұл тек қана бірліктер жиынтығы емес,осы бірліктер 

арасындағы қатынастардың жиынтығы» 

6. Жүйе өзімен бірге, интегралдық қасиет пен заңдылыққа 

ие,тұрақты тұтастық пен жинақтылық жасайтынбір бірімен байланысқан 

элементтердің белгілі жиынтығын көрсетеді» 

Біз алдында келтірген анықтамаларға ұқсас болып келгенімен, бізге 

белгілі анықтамалардың барлығынан айырмашылығы бар, академик П.К 

Анохиннің анықтамасын келтірейк «Жүйе деп өзара әрекеттесуі мен 

қарым-қатынасы компоненттердің әрекеттесуін құрайтын бір орынға 

жинақталған пайдалы нәтиже беретін, тек ғанаіріктеліп қатыстырылған 

компоненттер жиынтығын атауға болады». 

Берілген анықтаманың өзіне тән қасиеттерді қарастырайық: 

1. «...тек ғана іріктеліп қатыстырылған компоненттер жиынтығын...» 

Бұл деген біріншіден обьектің компоненттерінің барлығы бірдей жүйе 

элементі бола алмайды, ал екіншіден, осындай талғаудың себептері бар. 

2. «...өзара әрекеттесуі мен қарым-қатынасы компоненттердің 

әрекеттесуін құрайтын...» 

Анохин П. К деп сендіреді (бекітеді) «өзара әрекеттесетін 

компоненттер жиынтығы» емес,жүйені анықтаған кездегінақты және 

белгілі өзара әрекеттесу жиынтығымаңызды. 

3. «...бір орынға жинақталған пайдалы нәтиже беретін...» Анохин П. 

К «жүйе тудыратын факторды» жүйе түсінігінің анықтамасына кіргізген. 

Жүйелік теорияда жүйенің құрылу себебі басты (маңызды, бірінші ретті) 

болып табылады. 

Компоненттерді немесебар компоненттер ішінен таңдап алып 

қатыстыру бастапқы қажеттліктен туындайтын мақсатты қалыптастыру 
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барысынан бұрын және барысында болады. Қажеттілік деген себепті 

жүйе құрушы фактор, ал мақсат деген функционалды фактор. 

«Сонымен, жүйе болып, егер бірлік құраушы өз ішіндегі 

байланыстар мен қатынастар, тек осы берілген жүйеге тән және басқа 

жүйелерден өзгеше ететін (эмердженттілік қасиеті) қасиеттер 

жиынтығын құрайтын элементтері белгілі болатын, кез-келгентірі не өлі 

табиғат обьектісі, қоғам, үдеріс не үдерістер жиынтығы, ғылыми теория, 

және т.б бола алады». 

Біз кез-келген материалдық обьектінің құраушысы элемент, 

байланыстар, ара қатынастар, мақсатты тұжырымдарды ескеретін жүйе 

анықтамасын қолданамыз. 

Жүйе – элемент бірлігінің көптеген құраушылары,сыртқы ортамен 

байланыстары мен өзара әрекеттесуі , осы жүйеге тән тұтастық , сапалық 

анықтылық және мақсаттылық . 

Жүйелік тәсілге арналған әдебиеттерде, жүйе қасиеттерінің 

структурасы мен мазмұнын, сапалы басқарушылық шешімдер қабылдау 

үшін терең зерттеу шартына көп көңіл бөлінеді. 

 Бірақ әдетте жүйенің қасиеттерін қарастырулар саны көп емес. Бұл 

жерде жүйенің тұтастылық қасиеті, иерархиялықтық, сыртқы ортамен 

байланыс, дәйектілік пен оптималдық сияқты жүйенің қасиеттері 

ашылады. Осы тұрпатты фрагментарлық амал-тәсіл жүйелік анализдің, 

сапасыз басқарушылық шешімдерді қабылдауды жеңілдетеді. Сондықтан 

жүйе қасиеттерінің толығырақ қамтылуы қажет етіледі. Сол кезде жүйе 

қасиеттерін 4 топқа топтастыруға болады: 

1) Жүйенің қиындылығы мен негізі (болмысы); 

2) Жүйенің сыртқы ортамен байланысы; 

3) Жүйенің мақсаттылық методологиясы; 

Жүйенің дамуы мен қызмет ету параметрлері. 

 

2.2 Әлеуметтік ұйым әлеуметтік жүйе ретінде: анықтамасы, 

ерекшеліктері 

 

Ұйым - барлығы бірігіп программаны және мақсатты іске 

асырғандағы және белгілі ережелер мен рәсімдер негізінде істейтін 

бірлестігі. «Ұйым» ұғымы құрылымдық және жүріс-тұрыс саласында 

қарастырылады. Ұйым ұғымы бүтіндігі мен ұқсастығын, әр түрлі ішкі 

және сыртқы өзгерулердің негізгі ерекшеліктерін сақтауды, 

объектілердің тұрақты байланысын қамтамасыз етеді. Құрылымдық 

ыңғайда ұйым ұйымдық құрылым сияқты бір немесе бірнеше 

мақсаттарға бағынышты өзара байланысты бөлімшелердің тұтастығы 

ретінде қатысады. Бұдан шығатын міндеттерді бөлудің тәсілдері және 

өкілеттіліктері бөлудің әдістері.  

Ұйым деп көбінесе бірыңғай, тұтас организм болып, саналатын 

өндірістік бірлік ретіндегі бөлек фирманы атайды, өйткені, ұйымда бір 
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мақсаттағы бір команда болып саналатын және бір идиологияны 

қолданатындар (экономикалық, техникалық, технологиялық) жұмыс 

істейді. Жүріс-тұрыс ыңғайында процесс ұйымда зерттеу орталығында 

ұйымдық құрылымның бөлігі ретінде адам квалификациясымен, жеке 

ерекшеліктерімен еңбекке деген қабілеттілігімен мотивациясы ретінде 

жобалады. Өз кезегінде, ұйым процесі бірнеше бағытқа 

диференцияланды. 

1) Құрылымды қалыптастыру, оның ішінде жеке жетекшілер үшін 

мәселелерді шешу, жауапкершілікті арту кәсіпорынның мәселелерін 

шешумен қызметкерлер арасындағы өзара қарым-қатынас 

формализациясы (менеджменттегі жеке позициялар арасындағы 

формальды қарым-қатынастар ұйымдық бір-бірімен келіскен әрекеті деп 

аталады) 

2)  Жұмыстарды бөлу, «ұйымдастыру» яғни жұмысты орындауға 

қажетті функциялармен іс-әрекеттерді жоспарлау және анықтау, 

сонымен қатар бұл функциялармен іс-әрекетті топтар, сектор, бөлім, 

бөлімшелер шеңберінде біріктіру. 

Ю.В.Кузнецов пен В.И.Подлесных ұйым процесін былай 

анықтайды: 

 еңбекті бөлудің рационалды формаларын анықтау. 

 кадрларды таңдау мен оларды орналастыру. 

 басқарудың органдарының құрылымын жасау. 

 қызметкерлер, қызметкерлер тобының, бөлімшелерінің арсында 

жұмысты бөлу. 

 функциялардың, подфункциялардың, жұмыстардың 

операциялардың регламентациясы. 

 басқару органдарының қызметкерлерінің міндеттері мен 

құқықтарын белгілеу. 

Әлеуметтік ұйым – нақты мақсаттарға жету үшін бағытталған 

адамдар арасындағы әрекеттің реттелген үйлесімді тәсілі. 

Кез-келген ұйымның құрғандағы 3 негізгі кезеңі бар. 

 орындалатын жұмыстың сипатын анықтау керек. 

 менеджменттегі бөлек позициялар арасындағы жұмысты бөлу. 

 менеджменттің позицияларының класификациясы, осы негізде 

басқарудың логикалық топтарын құру. 

Орындалатын жұмыстың сипатын анықтау. Бұл мәселені шешу үшін 

бұл стадияны белгілі бір кезеңге және жұмыс түріне бөлу керек. 

Мысалы, жұмысты белгілеу, оларды орындаудағы жұмыс типін есептеу, 

керек емес жұмысты жою және дублирлеу, процестің өзін жасау, 

тексеріс. 

Менеджментегі бөлек позициялар арасындағы жұмысты бөлу. Бұл 

кезең өзіне мыналарды енгізеді: нормаларды, стандарттарды анықтау 

(мысалы, кез-келген деңгейдегі жетекші үшін қызмет міндеттерінің 

рұқсат етілетін көлемнің есебі) басқарудағы ғылыми әдіс шеңберіндегі 

http://www.wikiwand.com/kk/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://www.wikiwand.com/kk/%D3%98%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://www.wikiwand.com/kk/%D0%A2%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB
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техникалық, әдіс-айлалар (мысалы, жұмыс уақытын талдау, әдістер мен 

еңбек ұйымын зерттеу және т. б.) ұйым шеңберінде жұмыс істейтін 

барлық қызметкерлерінің толық ынтымақтастығын белгілеу. 

Менеджменттің позицияларының классификациясы бұл логикалық 

сызбаларды жасау негізінде құрылады. Бұл жердегі ең маңыздысы 

басқарудың элеметтері критерийлер бойынша емес, орындалатын жұмыс 

түріне топтастыру керек. Бұл әдіс «бейімделу принципі» деген атпен 

белгілі (А. Файоль бойынша). 

Әлеуметтік ұйымдар дегеніміз белгілі бір әлеуметтік топтар мен 

индивидтердің мүддесін білдіріп, оны қорғайтын, алдына қойған 

әлеуметтік мақсатқа жету үшін ерікті түрде мүшелікке кірген, оған 

материалдық көмек көрсететін, мүшелерінің арасында еңбек бөлінісі 

жүзеге асқан, төменнен жоғарыға дейін тұрақты ұйымдық құрылымы 

бар, өзін-өзі басқаратын азаматтардың бірлестігі.  

Ұйымның барынша қарапайым анықтамасы - бұл екі немесе одан 

көп индивидтер іс-әрекеттерінің саналы үйлестірілген жүйесі. Бұл 

анықтамада ұйымның екі маңызды сипаттамасы бар: әлеуметтік 

ортақтық, бірлік (әлеуметтік қауым белгілі мүшелері бар ұйымнан 

тұрады) және қауымдастықтың мақсатты қызметі.  

Әлеуметтік ұйымдар арқылы миллиондаған адамдар өзін-өзі 

басқаруға белсенді қатысып, өмір мектебінен өтеді. Ұйымдық 

құрылымның негізгі өзегі билік - басқару қатынастары болып табылады. 

Сондықтан бұл құрылымда басқарушы блок (басшы немесе тиісті 

функцияларымен, штатымен басшылар) және орындаушылар блогы 

болады. Әлеуметтік ұйымның ең жоғары формасы мемлекет болып 

табылады.  

Ұйымдар әкімшілік, қоғамдық және формалды және формалды емес 

типтерге бөлінеді. Әкімшілік ұйымдар құрылымдарының қатаң және 

жоғары деңгейімен, директивті бекітілген мақсаттарымен ерекшеленеді. 

Қоғамдық ұйымдар адамдардың ерікті бірлестіктері болып саналады. 

Бұлардың басқаларға қарағанда демократиялылығы басымдау болады. 

Ал формалды ұйымдар – бұл функциялары, құқықтары және міндеттері 

қатаң белгілеген қоғамның әкімшілік негізі болып табылады. 

Неформалды ұйымдар кездейсоқ құрылған екі түрлі болады. Біріншісі 

мақсаттары айқын емес кездейсоқ құрылған адамдар жиыны да, екіншісі 

мақсаттары айқын, барлық талаптар мен орындаушылық тәртіппен 

ерекшеленген қылмыскерлердің болмаса діни ұйымдары. 

Сонымен қатар әлеуметтік ұйымдар мынадай түрлерге де бөлінеді:  

1. Қоғамдық-саяси мүдделерге сай құрылған ұйымдар. Бұған алдына 

саяси мақсаттар қойған ұйымдар жатады.  

2. Экономикалық мүддеге қарай құрылған ұйымдар.  

3. Таптық белгісіне сәйкес құрылған ұйымдар (кәсіподақтар, 

шаруалар одағы).  
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4. Қызмет түріне қатысты құрылған ұйымдар (ғылыми-техникалық, 

оқу-ағарту, денсаулық сақтау, ұлттық-мәдени, спорттық, қорғаныс, діни 

және т.б) 

Әлеуметтік ұйымдардың қоғамда атқарар белгілі рөлдері бар. Ол 

олардың қызметтерінен туындайды:  

1). Бірлестік мүшелерінің мүдделері мен қажеттерін айқындау және 

қанағаттандыру;  

2). Әлеуметтік ынтымақтасу мен жұмылдыру функциясы. Топтар 

мүшесін және оларды қолдайтындарды белгілі бір мақсат төңірегінде 

біріктіру және ұйымдастыру;  

3). Әлеуметтендіру функциясы. Әлеуметтік ұйымдар өздерінің 

мүшелерін белгілі бір маңызды мәселелерді шешуге қатыстыра отырып, 

олардың белсенді қоғамдық позициясын қалыптастырады, белсенділігі 

мен мәдениетін көтереді, азаматтарды мемлекеттік және қоғамдық 

істерді басқаруға қатыстырады.  

3. Әлеуметтік ұйымдар сияқты әлеуметтік жүйенің маңызды 

элементі - әлеуметтік институттар. Ол қоғам мүшелері үшін әлеуметтік 

мәнді қатынастарды тәртіпке, ретке келтірудің, тиянақтаудың, оларды 

міндетті етудің негізінде қалыптасады. Нақты индивидтердің, 

адамдардың, әлеуметтік топтардың, жіктердің және басқа 

қауымдастықтардың әлеуметтік байланыстары, өзара әрекеттері және 

қатынастары негізінде әлеуметтік институт пайда болады.  

Әлеуметтік институт - бұл адам баласының әлеуметтік ойының ұлы 

жемісі. Біздің тұрмысымыздың барлық маңызды салаларын қамтитын 

күнделікті өмірдің ұжымдық түрлері ондаған, тіпті жүздеген жылдар 

тұрақты қызмет етуге қабілетті. Әлеуметтік институтар адам өмірінде 

кездейсоқтық емес, тұрақтанған, сенімді әрекеттестік, жетекші рөл 

атқарады. Сол себепті де әлеуметтану үшін институттар талдаудың аса 

маңызды объектілердің бірі, ал олардың қызметін түсіндіру 

әлеуметтанудың өзегі болып саналады.  

Сол себепті де қазіргі әлеуметтану ғылымы институт проблемасына 

ерекше көңіл бөледі. Белгілі әлеуметтанушылар Г. Спенсер, и Э. 

Дюркгейм әлеуметтік институттарды әлеуметтік фабрика деп атаулары 

жайдан-жай емес.  

Қоғамда жеке әлеуметтік институттар ерте заманнан қалыптасқан. 

Мысалы, отбасы, мемлекет, білім және т.б. Уақыттың сұранысына орай 

жаңа әлеуметтік институттар пайда болады. Мысалы, Қазақстандағы 

қазіргі нарықтық және демократиялық жағдайлардан туындаған 

нарықтық институттар, демократиялық институттар және т.б.  

Күнделікті өмірде институтты әртүрлі әлеуметтік құрылым деп 

түсінеміз. Адамның қауіпсіздігі, оның білімі, денсаулығы, шаруашылық 

қызмет, демалыс, тағы басқа біздің күнделікті өміріміздің мәнін 

құрайтын құбылыстар институттық сипатқа ие болды. Бұл - 

институттанған, қалыптасқан, тәртіптелген, нығайтылған, жүйеге түскен 
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әлеуметтік өмір. Мысалы, отбасы институты, білім институты, армия 

институты, дін институты, т.с.с. 

Әлеуметтанушылар арасында әлеуметтік институт терминін 

түсіндіруде бірыңғай пікір жоқ. Дегенмен мынандай анықтамалар 

ұсынуға болады.  

Әлеуметтік институт - бұл адамдардың мүдделерін қанағаттандыру 

мақсатында пайда болған, белгілі бір әлеуметтік мәні бар функцияларды 

атқаратын, әлеуметтік әрекеттестіктің тарихи қалыптасқан, нығайған, 

өзін-өзі тұрақты жаңартып отыратын, әлеуметтік жүйеде тығыз 

байланысқан, әлеуметтік нормалар мен ережелер, әлеуметтік рөлдер мен 

мәртебелер негізінде мақсатқа бірге қол жеткізетін адамдардың 

ұйымдасқан бірлестігінің түрі.  

Әлеуметтік институт – бұл ең бірінші әлеуметтік құрылымның өмір 

сүруін қамтамасыз ететін әлдеқалай дәстүр, қоғамдық өмірдің уставы 

(жарғысы), адамдардың қызмет істейтін бірлестіктер және оларды 

ұжымдарға мақсатты біріктіретін ұйымдастырушы күш.  

Әлеуметтік институт - бұл адамдардың біріккен тірлігінің тарихи 

қалыптасқан тұрақты ұйымы, іс-әрекеті мен өзара әрекеті, олардың 

қызметінің әртүрлі саласын, мінез-құлқын реттеуші және оларды 

әлеуметтік рөлдер мен мәртебелер жүйесіне жинақтаушы тұрақты 

ережелер, нормалар мен тәртіптер (установки) кешені.  

Әлеуметтік институт – бұл дәстүрлер, нормалар және 

құндылықтарға негізделген адамдардың ұжымдық тірлігінің түрі, 

адамдарды ортақ мақсатқа жетуге күш-жігерін ұйыстыратын ұйымның 

ерекше формасы.  

Қоғамдық өмірдің экономикалық, саяси, құқықтық, адамгершілік, 

сондай-ақ адамдардың өмір сүруінің әлеуметтік ережелері мен мінез-

құлқының нормаларын бойына сіңірген қоғамдық қызмет пен әлеуметтік 

қатынастардың белгілі ұйымы.  

Әлеуметтік құрылым мен әлеуметтік қызмет соншалықты әр алуан 

болса, әлеуеттік институт та шексіз. Мысалы, отбасы институты, дін 

институты, білім, өнер, ғылым, мәдениет институты, өндіріс, банк, несие, 

рента, сауда институты және т.б. болып кете береді. Яғни адамдардың 

мінез-құлқын, іс-әрекетін сипаттайтын кез келген тұрақты әлеуметтік 

құрылым әлеуметтік институт бола алады.  

Институт дегеніміз не? Соның анықтамасына тоқтала кетелік. 

Институт («институтты» латыннан аударғанда орнату деген мағынаны 

береді) дегеніміз адамдардың аса маңызды қажеттіліктерін 

қанағаттандыру үдерісі тәртіпке келтірген, тұрақты сипаты бар, өзін-өзі 

жаңартып отыратын әлеуметтік әрекеттер мен өзара қарым-

қатынастардың жиынтығы.  

Әлеуметтік институттар өмірге қалай келеді және олардың ең мәнді 

сипаттары қандай? Әлеуметтік институттардың негізгі мақсаты – 

маңызды өмірлік қажеттілікті қанағаттандыру. Кез келген институт 
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әлеуметтік қажеттіліктен туады, соған сай қызмет етеді. Мысал үшін 

отбасы институтын алайық. Ол, біріншіден, қоғамдық құндылықтар 

(махаббат, балаларға қатынас, отбасылық өмір).  

Екіншіден, қоғамдық рәсімдер (процедуры) (балалардың тәрбиесі, 

олардың денсаулығы, денесінің өсуі жөніндегі қамқорлық, отбасылық 

ережелер мен міндеттер).  

Үшіншіден, отбасындағы рөлдер мен мәртебелердің бір-бірімен 

араласып жатуы (отбасында ата мен ененің, әкенің, ананың, баланың, 

жас өспірімнің, аға мен қарындастардың рөлдері мен мәртебелері). 

Осылардың көмегімен отбасылық өмір жүзеге асады. Қауіпсіздік пен 

әлеуметтік тәртіпті әлеуметтік Һәм саяси институттардың аса маңызды 

түрі мемлекет қамтамасыз етеді. Білім беру мен жас ұрпақтарды 

әлеуметтендіруге, кадрларды дайындауға қажеттілікті білім институты 

қамтамасыз етеді. Рухани, оның ішінде барлығынан бұрын өмірлік 

мағыналы проблемаларды дін институты қамтамасыз етеді.  

Әлеуметтік институттар өздеріне тән әлеуметтік функцияларды 

атқарады. Бұл функциялар әртүрлі. Қызмет ету салаларына қарай 

әлеуметтік институттар 4 топқа бөлінеді:  

1. Экономикалық институттар: меншік, нарық, ақша, еңбек ақы, т.б. 

Бұл институттар экономиканың тиімді дамуын қамтамасыз ету 

мақсатында шаруашылықты басқару мен ұйымдастыруды жүзеге 

асырады. Мәселен, меншік қатынастары жеке тұлғалардың материалдық 

және басқа да құндылықтарға ие болуына және оларды пайда көзіне 

айналдыруына мүмкіндік берсе, ақша - тауар айырбасының жалпылама 

эквиваленті болып табылады. Еңбек ақы - жұмысшының еңбегі үшін 

төленетін ақы.  

2. Саяси институттар: мемлекет, сот, армия, парламент, саяси 

партиялар және т.б. Бұлар қоғамды билеу және басқару қызметтерін 

жүзеге асырады.  

3. Рухани институттар: ғылым, білім, дін, мәдениет, тәрбие, 

моральдық ережелер, т. б. Бұл саланың институттары ғылым мен 

білімнің, өнердің дамуына және қоғамдағы моральдық құндылықтарды 

қолдауға ықпал етеді.  

4. Отбасы саласындағы институттар: отбасы, ана, әке, неке, 

балалары, т. б. Бұл институттар - әлеуметтік жүйенің негізгі және 

маңызды саласы. Отбасы саналы азаматтың қалыптасуында басты рөл 

атқарады. Отбасының берекелі де берік болуы тұтас қоғамның тұрақты 

болуын қамтамасыз етеді.  

5. Денсаулық институты (медицина мекемелері, спорт және туризм).  

6. Ақпарат және коммуникация институты (коммуникация мен 

ақпараттың бұқаралық құралдары).  

Бұл әлеуметтік институттар арасында тығыз байланыс бар. Мәселен, 

мемлекет тек саяси билікті ғана жүзеге асырып қоймайды, сонымен 

қатар экономикалық, рухани және отбасы салаларының қызметтеріне де 
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елеулі ықпал етіп отырады. Қоғам ілгерілеп дамыған сайын әлеуметтік 

институттар да дамып, жетіліп отырады.  

Кез келген әлеуметтік институттардың негізгі мазмұндық қызметі 

әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру, өйткені олар сол үшін 

құрылды және сол үшін өмір сүреді. Осы бағытта әлеуметтік 

институттар қанша болса, олардың соншалықты қызметтерін айтуға 

болады:  

1. Кәсіби іс-әрекеттің жалпы ережелерін жасау жолымен 

субъектілердің әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету.  

2. Әлеуметтік функция. Бұл адамдар арасындағы байланыстар мен 

қатынастарды анықтайды, нығайтады және қайта пайда етеді. Әрбір 

институт өзінің мүшелерінің мінез-құлқын қалыпқа түсіреді, нығайту 

үшін құндылықтар жүйесін, мінез-құлық нормалары мен үлгілерін 

жасайды. Институт шеңберінде оның мүшелерінің қызметін, өзара 

байланысы мен қарым-қатынасын тәртіпке салып, реттеп отыратын 

белгілі әлеуметтік бақылау қалыптастырады.  

3. Қоғамдық өмірдің тұрақтылығы мен бірқалыптылығын 

қамтамасыз етеді.  

4. Біріктіруші функция. Бұл жалпы ережелерге байланысты 

әлеуметтік топтар, қауымдастықтардың бірігуі, бір-біріне 

бағыныштылығы, бір-біріне тәуелділік үдерістерін қамтиды, біріктіреді.  

5. Коммуникативті, яғни байланыс функциясы. Бұл өзара әрекет 

және ақпарат алмасу негізінде жүзеге асады. Институт мүшелерінің 

байланысының өзіндік ерекшеліктері бар.  

6. Трансляциялық функция. Бұл әлеуметтік тәжірибе ретінде 

көрінеді. Әрбір институттың өздерінің құндылықтары, нормалары мен 

мінез-құлықтары үлгілерін меңгеру негізінде индивидтерді 

әлеуметтендіретін белгілі тетіктері бар.  

Сонымен әлеуметтік ұйымдар мен институтар қоғамда аса маңызды 

функцияларды атқарып, миллиондаған адамдар өзін-өзі басқаруға 

белсенді қатысып, өмір мектебінен өткізіп, оларды әлеуметтендіру 

үдерісінде айрықша рөл атқарады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әлеуметтік жүйенің маңызды элементтерін атаңыз?  

2. Әлеуметтік ұйымдар дегеніміз не?  

3. Әлеуметтік институт дегеніміз не?  

4. Институт деп нені атаймыз?  

5. Әлеуметтік институттардың негізгі мақсаты неде?  

6. Экономикалық институттарға не жатады?  

7. Саяси институттарға нелер жатады,  

8. Рухани институттар: ғылым, білім, тәрбие, моральдық ережелер 

т.б.  
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9. Әлеуметтік институтар мен ұйымдардың әлеуметтендіру 

функциясы туралы не айта аласың? 

 

 

ТАҚЫРЫП 3. ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТ ЖҮЙЕСІНДЕГІ 

КӘСІПОРЫН 

 

3.1 Кәсіпорын әлеуметтік-экономикалық феномен ретінде 

3.2 Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары 

3.3 Кәсіпорын басқару объектісі ретінде  

 

3.1 Кәсіпорын әлеуметтік-экономикалық феномен ретінде 

 

Қазақстан Республикасында жүргізілетін экономикалық реформалар 

кәсіпорынның құқықтық, қаржы-экономикалық және әлеуметтік 

жағдайын, оның экономика жүйесіндегі мәртебесін бірталай өзгертті. 

Нарықтың экономика жағдайында, мемлекеттік меншікке негізделген 

кәсіпорынның халық шаруашылығының бұрын артықшышылықты 

болған барлық салалардың орнында, не мемлекеттік мүліктік 

шаруашылық жүргізу құқығына, не өндіріс құралдарына жеке меншікке 

негізделген миллиондаған кәсіпорындар пайдалы қызмет етуде.  

Тұрақты қалыптасып жатқан нарықтық механизм кәсіпорынды 

мемлекетпен (бюджетпен) шаруашылық әріптестермен, бәсекелестермен 

және жалдамалы жұмысшылармен жаңа қатынастарға қояды. 

Кәсіпорынның қызмет жүргізуінің экономикалық еркіндігімен қоса жаңа 

экономикалық-құқықтық реттеушілер белгіленеді. Бұл реттеушілер 

әрекетінің механизмін білу тек кәсіпорын басшыларына ғана емес 

жұмысшыларға да қажет. 

Қазіргі кезде Қазақстан Республикадағы нарықтық қатынастар 

қалыптасу жағдайында барлық экономикалық салалардағы 

кәсіпорындарда қызмет тиімділігін көтеру және эконономикалық 

жұмыстың тұрақтылығы ең маңызды міндеті болып табылады. Осыған 

байланысты кәсіпорын қызметінің сандық сипаттамасы өндіріс 

тиімділігін және шығынды анықтау әдістерін пайдалануды менеджер 

мен экономистің жұмыстарында болу керек. Керекті заңның әртүрлілігі, 

басқару жүйесінің әртүрлілігі басқару объектісінің әртүрлігінен кең 

болмауы керек. Басқару объектісі қиын болған сайын, оны басқаратын 

орган да қиындайды. 

Кәсіпорын – қоғамдағы еңбек бөлінісі жүйесіндегі оқшауланған 

дербес өндірістік-шаруашылық бірлік, яки заңды тұлғақұқығы берілген 

шаруашылық жүргізуші субъект; өндірістік-шаруашылық қызметті 

ұйымдастырудың негізгі нысаны.  

Ол әлеуметтік қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда алу 

мақсатымен еңбек ұжымын пайдалана отырып, өнім(тауар) өндіреді, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D0%B1%D3%A9%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B_%D1%82%D2%B1%D0%BB%D2%93%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%83%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D2%A3%D0%B1%D0%B5%D0%BA_%D2%B1%D0%B6%D1%8B%D0%BC%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%83%D0%B0%D1%80
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жұмыстарды орындайды, қызметтер көрсетеді және өндіріс құрал-

жабдығы мен басқа да мүлікке меншік нысандарына қарамастан заңды 

тұлға ретінде және шаруашылық есеп принципіне сүйеніп әрекет етеді.  

Кәсіпорын заңнамада тыйым салынбаған және кәсіпорынның 

жарғысында көзделген мақсаттарға сай келетін кез келген шаруашылық 

қызметпен айналыса алады. Кәсіпорын өзінің қызметін дербес жүзеге 

асырады, шығарылатын өнімін, салықтар мен бюджетке басқа да 

міндетті төлемдерді төлегеннен кейін қалған пайданы иеленеді. 

Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап құрылды деп 

саналып, заңды тұлға құқығын иеленеді.  

Тіркеу үшін құрылтайшы оны құру туралы шешімді немесе 

құрылтайшылардың шартын, кәсіпорынның жарғысын және басқа 

құжаттарды ұсынады. Кәсіпорынның дербес балансы, банктерде есеп 

айырысу шоты мен өзге де шоттары, өзінің атауы жазылған мөрі болады.  

Мүліктік кешен ретінде кәсіпорынның құрамына оның қызметі үшін 

керекті мүліктің барлық түрлері, бұған қоса жер телімдері, ғимараттар, 

жабдықтар, шикізат, өнімдер, талап құқықтары, сондай-ақ, кәсіпорынды, 

оның өнімін, жұмыстары мен көрсететін қызметтерін дараландыратын 

таңбаларға құқықтар (фирмалық атаулар, тауар белгілері, қызмет көрсету 

белгілері) және заң мен шартта өзгедей көзделмеген жағдайда басқа да 

айрықша құқықтар кіреді.  

Меншік иесінің немесе ол уәкілдік берген органның келісуімен 

кәсіпорын заңды тұлға құқықтары берілгененшілес шаруашылық 

жүргізуші субъектілер, сондай-ақ филиалдар, бөлімшелер, банкіде шот 

ашу құқығы бар басқа да оқшауландырылған бөлімшелер құра алады. 

Тиісті орган арқылы мемлекет, еңбек ұжымдары, жеке және заңды 

тұлғалар, соның ішінде шетелдік тұлғалар да, кәсіпорынның 

құрылтайшылары бола алады.  

Меншік нысандарына қарай кәсіпорын жеке, мемлекеттік, ұжымдық 

немесе аралас меншіктегі, сондай-ақ, қоғамдық ұйым меншігіндегі 

кәсіпорын нысанында құрылуы мүмкін. Олар жекеше кәсіпорын, 

серіктес (жарнапұлға негізделген серіктестік), акционерлік қоғам, 

мемлекеттік кәсіпорын, коммуналдық кәсіпорын түрлеріне жіктеледі.  

Нарықтық экономикаға көшу жағдайында жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындардың дербестігін кеңейтумен бірге экономикалық бірігудің 

жаңа нысандарын – серіктестіктер,қауымдастықтар, бірлескен 

кәсіпорындар, шағын кәсіпорындар, консорциумдар, биржалар, 

коммерциялық банктер құрудың тиімділігі айқындала бастады 

Кәсіпорын - белгілі бір өнім өңдіретін немесе халыққа қызмет 

көрсететін заңды тұлға. 

Кәсіпорынның шаруашылық қызметтерінің нәтижелілігі - өнімді 

өткізу мен көрсетілген қызметтен түскен пайдадан ғана емес, сонымен 

қатар өндірістік қорлардың көлемінен (негізгі және өндірістік айналым 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82_%D0%BA%D3%A9%D1%80%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BF
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D1%82%D1%96%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%83
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%88%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D1%80%D2%93%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BF_%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83_%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D0%B5%D0%BF_%D0%B0%D0%B9%D1%8B%D1%80%D1%8B%D1%81%D1%83_%D1%88%D0%BE%D1%82%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%A9%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B0%D0%B1%D0%B4%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BB%D0%B5%D1%81_%D0%BA%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BA_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%83%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%80%D0%B6%D0%B0
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қорлары), басқада тұтыну қорларының жиынтығынан (әлеуметтік 

саладағы), жиналған қаражаттардан және тағы басқаларда көрінеді. 

Өндірістің тиімділігі – қажетті түпкілікті нәтижеге қол жеткізу 

жолында адамның өндірістік‚ шаруашылық қызметінің жұмсалған 

ресурстарға (еңбекке‚ материалдарға‚ қаржыға) қатынасы, яғни өндіріс 

нәтижесінің пайдаланылған ресурстарға қатынасынан көрініс табатын 

нәтижелілік.  

Нәтиже экономикалық (өнімнің‚ пайданың өсуі‚ т.б.) және 

әлеуметтік (еңбек жағдайының жақсаруы‚ қоршаған орта мен адам 

денсаулығының сақталуы‚ т.б.) сипатта болатындықтан‚ Өндірістің 

тиімділігі экономикалық тиімділік және әлеуметтік тиімділік түрлеріне 

бөлінеді.  

Шаруашылықты жүргізудің қазіргі жағдайында өндірістің түпкілікті 

нәтижелерінің әлеуметтік тиімділігі еңбек жағдайларының нашарлауы‚ 

қоршаған ортаға зиян келтірілуі‚ адамның тіршілік әрекетінің басқа да 

көрсеткіштерінің төмендеуі есебінен өнім өндіру көлемін ұлғайтуға 

немесе пайда алуға жол беруге болмайды деген мағынаны білдіреді.  

Өндірісті тиімді қамтамасыз етудегі қаржы механизмінің 

экономикаға және әлеуметтік аяға ықпалы, бір жағынан, қаржы 

механизм құрылымының және оның түрлі бөліктері¬нің нақты 

міңдеттерді шешуге және нақты нәтижеге қол жеткізуге бағытталуы 

арқы¬лы, екінші жағынан, шаруашылық жүргізуші субъектілер мен 

мемлекеттің қарамағында құралатын және қоғамның (мемлекеттің, оның 

аумақтық құрылымдарының, шаруашылық жүргізуші субъектілердің, 

азаматтардың) қажеттерін қанағаттаңдыруға жұмсалатын қаржы қорлары 

арқылы жүзеге асырылады. 
 

3.2 Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандары 

 

Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны дегеніміз – заңмен және 

басқа да құқықтық нысанмен қарастырылған, кәсіпорынның 

қалыптасуының құрылымдық тәсілі мен түрі, оның меншік формасы, 

шығаратын өнім көлемі мен ассортименті, оның капиталының 

қалыптасуы, қызметінің сипаты мен мазмұнына тәуелді болғандықтан 

және әртүрліфирмааралық одақтарға кіру тәсілі мен бәсеке күресін 

жүргізу әдісіне байланысты жіктелуі. 

Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексіне сәйкес 

кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық формалары мынадай түрлері бар: 

 Шаруашылық серiктестiк; 

 Акционерлiк қоғам; 

 Өндiрiстiк кооператив; 

 Шаруа қожалықтары; 

 Жеке (дара) кәсіпкерлік. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
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Жоғарыда аталған ұйымдық-құқықтық нысандардың барлығы біздің 

нарықтық экономикадағы ҚР үшін инновациялық шаруашылық 

нысандары болып табылады. Өйткені жоспарлы экономикада меншіктің 

барлығы мемлекет қарамағында болды. Ал нарықтық экономикаға көшу 

барысында кәсіпорындарды жекешелендіру операцияларының арқасында 

кәсіпорындардың жаңа ұйымдық-құқықтық нысандары қалыптаса 

бастады. 

Енді нарықтық экономикадағы ҚР кәсіпорындардың ұйымдық-

құқықтық нысандарын ҚР-ның Азаматтық Кодексіне (жалпы бөлім) 

суйене отырып талдайық: 

Шаруашылық серіктестік: Жарғылық капиталы құрылтайшылардың 

(қатысушылардың) үлесiне (салымдарына) бөлiнген коммерциялық ұйым 

шаруашылық серiктестiк деп танылады. Шаруашылық серiктестiкке 

қатысушылар: 

1. құрылтай құжаттарының талаптарын сақтауға; 

2. салымдарды құрылтай құжаттарында көзделген тәртiп, мөлшер, 

әдiстер және мерзiмдер бойынша салып отыруға; 

3. шаруашылық серiктестiк коммерциялық құпия деп жариялаған 

мәлiметтердi жария етпеуге мiндеттi. 

Шаруашылық серiктестiктер заң құжаттарында белгiленген реттер 

мен тәртiп бойынша қатысушылардың жалпы жиналысының шешiмiмен 

шаруашылық серiктестiктiң бiр түрiнен екiншi түрi не акционерлік 

қоғамдар немесе өндiрiстiк кооперативтер болып қайта құрылуы мүмкiн. 

Акционерлiк қоғам 

Өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн қаражат тарту мақсатында 

акциялар шығаратын заңды тұлға акционерлiк қоғам болып танылады. 

Акционерлiк қоғамның акционерлерi осы заң актiлерiнде көзделгеннен 

басқа жағдайларда оның мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi және 

өзiне тиесiлi акциялар құнының шегiнде қоғамның қызметiне 

байланысты шығындар тәуекелiн көтередi. Акционерлiк қоғамның өз 

қатысушыларының мүлкiнен оқшауланған мүлкi болады, өз 

мiндеттемелерi бойынша өз мүлкi шегiнде жауапты болады және өз 

қатысушыларының мiндеттемелерi бойынша жауап бермейдi. Қазақстан 

Республикасының заң актiлерiмен белгiленген жағдайларда, бiр 

акционерi бар акционерлiк қоғамда қоғамның жарғысымен директорлар 

кеңесiн құрмай-ақ акционерлiк қоғамды басқару мүмкiндiгi көзделуi 

мүмкiн. Акционерлiк қоғамның атқарушы органы алқалық (басқарма) 

немесе жеке дара (директор, бас директор, президент) болуы мүмкiн. Ол 

акционерлiк қоғам қызметiне күнделiктi басшылықты жүзеге асырады 

және директорлар кеңесi мен акционерлердiң жалпы жиналысына есеп 

бередi. 

Өндiрiстiк кооператив 

Азаматтардың бiрлескен кәсiпкерлiк қызмет үшiн мүшелiк негiзде 

олардың өз еңбегiмен қатысуына және өндiрiстiк кооператив 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
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мүшелерiнiң мүлiктiк жарналарын бiрiктiруiне негiзделген ерiктi 

бiрлестiгi өндiрiстiк кооператив деп танылады. Кооператив мүшелерi 

екеуден кем болмауға тиiс. Өндiрiстiк кооперативтiң мүшелерi 

кооператив мiндеттемелерi бойынша Өндiрiстiк кооператив туралы заңда 

көзделген мөлшер мен тәртiп бойынша қосымша (жәрдем беру) жауапты 

болады. Өндiрiстiк кооперативтi басқару органдарының құзыретi, 

сондай-ақ олардың шешiм қабылдау және кооператив атынан әрекет 

жасау тәртiбi заң құжаттары мен құрылтай құжаттарында белгiленедi. 

 

3.3 Кәсіпорын басқару объектісі ретінде 

 

Кәсіпорын – қоғамдық еңбек бөлінісі жүйесіндегі 

оқшауландырылған дербес өндірістік-шаруашылық бірлік (шаруашылық 

жүргізуші субъект); өндірістік-шаруашылық қызметті ұйымдастырудың 

негізгі нысаны. Ол қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандыру және пайда 

алу мақсатымен өнім өндіру, жұмысты орындау, қызметтерді көрсету 

үшінқұрылады және өндіріс құрал-жабдығы мен басқа да мүлікке меншік 

нысандарына қарамастан заңды тұлға құқықтарына ие болады, 

шаруашылық есеп принципінде әрекет етеді және өзінің құрлымында 

басқа заңды тұлға болмайды. 

Кәсіпорын өзінің қызметін дербес жүзеге асырады, шығарылатын 

өнімін, салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді төлегеннен кейін 

қалған пайданы иеленеді.  

Кәсіпорын мемлекеттік тіркеуден өткен күннен бастап құрылды деп 

саналып, заңды тұлға құқығына ие болады.Тіркеу үшін құрылтайшы оны 

құру туралы шешімді немесе құрылтайшыоардың шартын, кәсіпорынның 

жарғысын және басқа құжаттарды ұсынады. Меншік иесінің немесе ол 

уәкілдік берген органның келісуімен кәсіпорын заңды тұлға құқықтары 

берілген еншілес шаруашылық жүргізуші субъектілер , сондай – ақ 

филиалдар, бөлімшелер, банкіде шот ашу құқығы бар басқа да 

оқшауландырылған бөлімшелер құра алады.  

Тиісті орган арқылы мемлекет , еңбек ұжымдары, жеке және заңды 

тұлғалар, соның ішінде шетелдік тұлғалар да, кәсіпорынның 

құрылтайшылары бола алады. Меншік нысандарына қарай кәсіпорын 

Жеке , мемлекеттік ұжымдық немесе аралас меншіктегі , сондай – ақ 

қоғамдық ұйым меншігіндегі кәсіпорын нысанында құрылуы мүмкін . 

Олар жекеше кәсіпорын, серіктес ( жарнапұлға негізделген серіктестік) , 

акционерлік қоғам , мемлекеттік кәсіпорын, коммуналдық кәсіпорын 

түрлеріне жіктеледі. Нарықтық экономикаға көшу жағдайында жұмыс 

істеп тұрған кәсіпорындардың дербестігін кеңейтумен бірге 

экономикалық бірігудің жаңа нысандарын – серіктестіктер, 

қауымдастықтар, биржалар, коммерциялық банктер құрудың тиімділігі 

пайда болды. 
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Сурет 3.1. Өнім өндіру процесінің сызбасы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 3.2. Кәсіпорын құрылымы 

 

Кәсіпорынның басқару құрылымының негізі – құрылымының 

графикалық бейнесінің немесе көрсетілімінің детализациясының 

дәрежесі.  

Олар бөлінеді: басқару жүйесінің макроқұрылымы звенолары болып 

басқару органдары табылады (басқару субъектілері, заңды тұлға болып 

табылады); мезоқұрылымы, бұны құрылымдық бөлімшелер құрайды; 

микроқұрылым, звеноларыболып жұмыскерлер табылады (жұмыс 

орындары) және басқару құралдары. Мысалы, макроқұрылым 

масштабындағы басқару жүйесінің звенолары қонақ үй, мейрамханалар, 

ойын-сауықханалар орталығының – ҚР Сауда министрлігі, мезоқұрылым 

масштабында – сызықтық функционалдық құрылымдық бөлімшелері 

(директор және оның орынбасары, бөлімдер: өндірістік, жоспарлы-

экономикалық, кадрлік және т.б.). 

Құрылымдық бөлімшелер – мезо және микроқұрылым масштабында 

басқару жүйесінің звеносы, мысалы, функционалдық бөлімдер болып 

табылады. Звено – бұл басқару жүйесінің иерархия құрайтын элементі, 

подсисбема. Басқару жүйесінің құрылымының масштабына сәйкес оның 

звенолары: басқару органдары, құрылымдық бөлімшелер, жұмыскерлер 

немесе басқару жүйесінің техникалық құралдары бола алады. 

 

қызмет қорытындысы 

 

Адамдар                                                           Өндіріс                                                                

(қызметкерлер)                                                қаржысы 

 

 

 

 

 

                  Ақша                                       Ақпарат 

Өндіріс 

Өнім 

 Негізгі өндіріс 

 Көмекші өндіріс бөлімшесі 

 Қызмет көрсету, жанама және қосалқы бөлімшесі 

 Басқарушылық қызметі және бөлімшесі 

Кәсіпорын құрылымы 
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Бақылау сұрақтары 

1. Кәсіпорынның жұмыс істеуінің мәні 

2. Әлеуметтік менеджменттегі кәсіпорын  

3. Кәсіпорынның жіктелуі 

4. Кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысандарының ерекшеліктері 

5. Кәсіпорынның құрылымы және оны басқару 

 

 

ТАҚЫРЫП 4. КӘСІПОРЫНДЫ ӘЛЕУМЕТТІК 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТ ОБЪЕКТІСІ 

РЕТІНДЕ 

 

4.1 Кәсіпорынды әлеуметтік ұйымдастыру. Әлеуметтік 

ұйымдастырудың үлгілері 

4.2 Т. Персонстың жүйелік моделі. М. Вебердің бюрократикалық 

моделі. 

4.3. Әлеуметтік менеджментті жетілдіру үшін кәсіпорынды 

әлеуметтік ұйымдастыру үлгілерін зерттеудің мәні 

 

4.1 Кәсіпорынды әлеуметтік ұйымдастыру. Әлеуметтік 

ұйымдастырудың үлгілері 

 

Еңбек ұйымдары қызметінің орталық осі болып басқару табылады. 

Басқаруға деген әлеуметтік көзқарастың негізгі үш түрлі компонентті 

бөлуге байланысты. Олардың біріншісі - мақсатты ойлау мен мақсатты 

жүзеге асыруды қамтитын мақсатты бағытталған басқарушы әсер, ол 

басқарудың негізін құрайды. Мұндай әсер сыртқы (басқару органы 

объекттен тыс болғанда) және өзін-өзі басқару (әсер объектке кіретін 

бөлімше және субъектпен орындалса) түрінде болады. Басқарудың 

екінші компоненті - әлеуметік өзін-өзі ұйымдастыру, яғни ұжымшылык 

реттеудің кездейсоқ процестері (лидерлік, престиж шкаласы, бейресми 

ұйымдасқан топтар, әлеуметтік нормалар). Аталған екі компонент 

үшінші компонентті тудырады – «бұрынғы» басқару еңбегінің 

өнімдерімен қатар (тұрақты лауазымдық құрылымда административті 

тәртіппен, объективтелген шешімдер), ұжым ішіндегі кездейсоқ 

қалыптасқан ережелер мен қарым-қатынас нормаларын қамтитын 

ұйымдастыру тәртібі. 

Берілген элементтердің оптималды сәйкестігі олардың шекараларын 

пайдалану мүмкіндіктері мен есептеу, мүмкін болатын қарама-

қайшылықтарды жою негізінде олардың интеграциясын меңзейді. 

Осылайша, басқарушы шешімдердің көп бөлігін (бұйрық, тапсырма) бір 

реттік ықпал ету формасынан ұзақ мерзімді тәртіп формасына көшіруге 

немесе кездейсоқ реттеуіштерді ұйымның алдына қойылған мақсатына 

«қосуға» мүдделі. 
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Бұл ұжым, топ, жұмысшыларға деген мақсатты ықпалдың 

әлеуметтік тәсілдерінің жиынтығы. Әрбір көрсетілген деңгейде басқару 

ерекше мәселелерге тап болады, сондықтан сәйкесінше әдістерді 

құрайды. Олардың біреулері әрбір үш жағдайға да қолданылады, ал 

келесілерін қолдану нақты бір жағдаймен шектеулі. 

Жеке кәсіпорын жұмысшысына қатысты оның мінез-құлқына түрлі 

ықпал етудің түрлерін бөлуге болады: 

1) тікелей (бұйрық, тапсырма); 

2) мотивтер мен қажеттіліктер арқылы (ынталандыру); 

3) құндылықтар жүйесі арқылы (тәрбие, білім және т.б.) 

4) қоршаған әлеуметтік орта арқылы (административтік және 

бейресми ұйымдарда және т. б.еңбек жағдайларын, статусты өзгерту). 

Кәсіпорынның өндірістік ұжымына кіретін топқа қатысты 

әлеуметтік басқару тәсілдері келесідей бөлінеді: 

1) топ құрамының мақсатты құрылуы (квалификациялық, 

демографиялық, психологиялық белгілері бойынша жұмыс орнының 

саны мен орналастырылуына байланысты); 

2) топтардың ынтымақтастығы (жарыс ұйымдастыру, басқару стилін 

жетілдіру, әлеуметтік-психологиялық факторларды және басқа әдістерді 

қолдану); 

Кәсіпорынды әлеуметтік ұйымдастыру денгейінде мынадай тәсілдер 

қолданылады: 

а) ресми және бейресми құрылымдарды үйлестіру (жоспарланған 

және шындығындағы байланыс пен нормалар арасындағы қарама-

қайшылықтарды жою); 

ә) басқаруды демократиялау (қоғамдық ұйымдар рөлін жоғарылату, 

жұмысшыларды біріккен шешімдерді жасап шығаруға жұмылдыру, 

өндірістің кейбір баскарушыларын таңдалуы, еңбек активтілігін арттыру 

және т. б. арқылы); 

б) әлеуметтік жоспарлау (жұмысшылардың квалификациясын 

жоғарлату, ұжымның әлеуметтік құрылымын жетілдіру, тұрмысты 

жақсарту және басқа шаралар). 

Басшылық – бағынушы қатынасы 

Басшылық ұғымы басқару ұғымына жақын және 

ұйымдастырушылық қатынастың басты түрін, атап айтсақ, қызмет 

бабындағы міндеттерді шешу үшін басшылықтың бағынушылармен 

ұйымдастырудың ерекше түрін бөлу үшін қолданылады. Осыған 

байланысты, әлеуметтік көзқарас басшылықты ұйым ішіндегі адамдар 

арасындағы ерекше үш жақты қатынасты талдауды көздейді. Біріншіден, 

басшылық – бұл түрлі статустар, административті құрылым 

деңгейлерінің арасындағы қатынас. Ол бір жұмысшының басқамен 

біржақты тәуелділігінің құқықтық негізін қамтиды. 

Екіншіден, басшылық – бұл ортақ еңбек процесіндегі жеке жұмыс 

функцияларының қатынасы: бірі – тым жалпы болса, екіншісі – тым жеке 
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. Онда (еңбек процесінде) бір жағынан ұйымдастыру функциялары, 

екінші жағынан атқару функциялары байланысады. 

Үшіншіден, басшылық – бұл сонымен бірге жеке адамдар 

арасындағы қарым-қатынастың ерекше түрі. Соңғы жағдайда оның 

әлеуметтік-психологиялық мазмұны – бірін-бірі мойындау, ықпал ету, 

стиль, мүдделер қарастырылады. 

Аталмыш басшылық - бағынушы қатынасының жақтары бір-бірінсіз 

өмір сүре алмайды, олар бір-бірімен тығыз байланысты болса да, 

салыстырмалы дербестікке ие. Басшылық-бағынушы байланысын 

әлеуметтану жекелілік денгейдегі басқару бойынша жалпы 

қатынастардың көрінісі түрінде зерттейді. Басшылықтың бағынушыларға 

ықпал етуі, оларды ұйымның талаптарына сай және өз ойларына сай 

белгілі бір еңбек тәртібіне итермелеуді мақсат етеді. 

Ықпалдың екі түрі болуы мүмкін: тікелей (бұйрық, тапсырма) және 

жанама, мотивтендірілген (стимулдар арқылы). Бірінші жағдайда 

басшылық қоластындағыларының іс-әрекетіне бағытталған және сәйкес 

мінез-құлықтың қажеттілігі олардан ауытқуға қойылатын санкциямен 

бекітіледі. Осының нәтижесінде талаптарды орындамағаны үшін мүмкін 

санкциялардан жұмысшының шығындары оның орындауға 

шығындарынан артады. Өзінің шектен тыс формасында басшылық-

бағынушылық қатынасы мәжбүрлеу түрінде болады, яғни, басшылық 

мақсаты атқарушының мүдделерімен сәйкес келмейді, оларға қарама-

қайшы.  

Екінші тәсіл жұмысшының мотивтері мен қажеттіліктеріне ықпал 

ету. Еңбекке ояту жеке адамның еңбек үлесіне компенсация түрінде 

болатын қажеттіліктерді қанағаттандыру арқылы жүзеге асады. Тікелей 

ықпалда мұндай компенсация болып жағымсыз санкциялардың жоқтығы 

табылады. Мұндағы тиімділік индивидке сәйкесінше ықпал ету арқылы 

«өзін-өзі күшейту» есебінен жүзеге асады арқылы іске асады. Басшылық 

процесінде басшының жеке ерекшеліктері қалыптасады, сондықтан, 

басшылықтың түрлі стильдері болады. Басшылық стилін – басшының 

жұмыс бабындағы мәселелерді шешуде қоластындағылармен қарым-

қатынасының жеке ерекшеліктері ретінде анықтауға болады. Ресми 

ұйымдастыру шеңбері, басшының оған бағынышты жұмысшыларға және 

қызмет міндеттеріне қатысты белгілі бір қызмет мінез-құлқын таңдауға 

мүмкіндік береді. Осы шеңбердегі саналы таңдау немесе кездейсоқ 

тербелістер болмай қоймайды және басшының индивидуальдылығын –

оның мәдениетіне, мінезіне, тәрбиесіне, біліміне байланысты, яғни 

әлуметтік категориялар, аймаққа, мамандыққа, ұжымға, басшыға тән 

психологиялық және әлеуметтік-мәдени факторлармен 

детерминацияланады. Басшылық стильдерін мынадай басты түрлерге 

бөледі: авторитарлық – басшы қол астындағыларының пікірімен 

санаспайды, өз қалауын күштеп енгізеді; демократиялық – жұмысшылар 

біріккен шешім қабылдауға жұмылдырылады әлсіз басшы 



36 

 

басқарушылықтан өз еркімен босайды, оның ұжымдағы ықпалы шамалы. 

Басшылық стилі басқару мәдениетімен тығыз байланыста. 

Басшылық стилі еңбекті ынталандырумен айқындалады. 

Ынталандыру - жұмысшының еңбек мінез-құлқына жанама ықпалы, 

оның еңбекке жұмсаған күшіне компенсация ретіндегі жеке адамның 

қажеттіліктерін қанағаттандыру арқылы мотивациясы. Қанағаттануға 

бағытталу адамды белгілі бір мінез-құлыққа күшті ынталандырады, оған 

тікелей бұйрық беруден гөрі жақсырақ нәтиже береді. 

Бірақ ынталандыруды ұйымдастыру тікелей ықпал етуден 

күрделірек. Стимулдар жүйесіне мотивтер және қажеттілік жүйесі қарсы 

тұрады. Ынталандыру сол екі жүйенің органикалық үйлесуі болғанда 

ғана тиімді. 

Стимулдың материалды және моральды болып бөлінуі шартты. 

Сыйақы тек ақшалай марапат қана емес, сонымен бірге, мойындау, 

қадірлеу. Тиімді басқару мақсатына әлеуметтік басқаруда қолданылатын 

стимулдар жүйесін кеңейту кіреді. Стимулдар болып еңбек жағдайлары, 

жұмыс уақытының икемді жүйесі, ұжымдағы қарым-қатынас және т. б. 

болуы мүмкін, бірақ ең басты стимул болып материалдық мүдде, еңбек 

төлемі принципінің толық жүзеге асырылуы болып қала береді. Қазіргі 

өндірістің ерекшеліктеріне, ең бастысы оның күрделілігіне байланысты 

жеке жұмыскердің соңғы өнімге үлесі анық емес болады. Осыған орай 

еңбек төлемінің және стимулдарының ұжымдық формасы (бригадалық 

тәсіл, ұжымдық бөлімшелер және т. б.) іске асады. 

Басқарудың ең басты өнімі не? Әрине бұл оның қабылдаған 

шешімдері. Басқарушылық шешімдер – бұл ұйымдағы белгілі бір 

өзгерістердің ресми жобасы. Осылардың негізінде келесідей 

басқарушылық шешімдер түрі бөлініп шығады: 

1) Қатаң детерминацияланған шешімдер: мұнда басшының 

индивидуальды ерекшеліктері мүлдем ықпал етпейді, не шамалы ғана 

болады. Бұл жағдайда шешім субъектісінің тұлғасы оны қабылдау 

процесіне тартылмайды, себебі, шешімнің мазмұны ұйымдастырушылық 

ережелермен (заң, инструкция, жоғарғы инстанция бұйрығы және т. б.) 

анықталады. Мұндай шешімдер екі түрлі болуы мүмкін: а) 

стандартталған, күнделікті (мысалы, жалақы төлеу туралы, өтініш жазған 

жұмысшыны жұмыстан шығару туралы, жұмысқа байланысты аурулар 

бойынша төлемақы төлеу туралы шешімдер) және ә) туынды, екінші 

ретті шешімдер, яғни, басқа шешімдерді орындау мен дамыту бойынша 

және олардан туындайтын шешімдер (бұрын қабылданған, сырттан 

келген, т.б.); 

«Инициативтік» шешімдер – (яғни қатаң детерминацияланбаған) 

шешім субъектінің индивидуальді үлесін білдіреді. Онда тербеліс 

диапазоны маңызды болуы мүмкін. Бұл ұйым үшін өте маңызды 

зардаптар әкеледі. Мұнда да 2 түрді бөліп көрсетуге болады: а) 

эпизодтық және жергілікті сипаттағы жағдайлық шешімдер (мадақтау, 



37 

 

жаза, жеке тағайындаулар т. с. с.); ә) қайта ұйымдастырушылық, яғни 

ұйымның белгілі бір элементін өзгеруге бағытталған (ресурстарды қайта 

бөлу, жаңа мақсаттарды ойластыру, әкімшілік құрылымның өзгеруі т. б.) 

Өзін-өзі ұйымдастыру 

Басқару қызметі тек басшы – бағынышты тік қатынастарын ғана 

қамтымайды. Ұйымдарға сондай-ақ өзін-өзі ұйымдастыру тән. «Өзін-өзі 

басқару» ұғымы әдетте екі мағынада болады: кең және тар. Кең мағынада 

«өзін-өзі басқару» ұғымы белгілі бір ұйымдастырушылық жүйенің 

автономды функциялануын, өзінің ішкі проблемаларына байланысты 

шешімдерді қабылдауға құқылылығын білдіреді. Бұл мағынада өзін-өзі 

басқарудың қейбір деңгейі кез-келген кәсіпорын, мекеме, т.б. тән. Бірақ 

әлеуметтік көзқарас бойынша, яғни тар мағынада, өзін-өзі басқару – 

ұжымдық басқару, ұйымның барлық мүшелерінің сәйкес басқару 

органның жұмысына қатысуы, атқарушыларды шешімдерді қабылдау 

процесіне жұмылдыру болып табылады. Өзін-өзі басқару – бұқаралық, 

ұжымдық немесе топтық ауқымдағы әлеуметтік ықпалдың өнімі. 

Басқаруда өзін-өзі ұйымдастыруды қолдану соңғысының тиімділігін 

арттырады және еңбек ұйымдарындағы маңызды даму факторын 

құрайды. Өзін-өзі басқару процестері конструктивті де, деконструктивті 

де рөль атқаруы мүмкін, яғни, дезорганизация ретінде байқалады. 

Басқару циклының соңғы ұғымы – бұл «әлеуметтік реттеу». Ол 

басқару объектісінің тұрақтылығын сақтау және оған реттеушілерді 

(нормалар, ережелер, мақсаттар, байланыстар) енгізу арқылы дамыту 

арасындағы тепе-теңдікті сақтауға бағытталған, мақсатты басқарушылық 

ықпалды білдіреді. Әлеуметтік реттеу жанама басқару болып табылады 

және («тікелей» басқарумен қатар) объектіге қажетті нәтижені беру және 

оған жету жолдарын нұсқау арқылы жүзеге асады. Әлеуметтік реттеу 

арқылы басқару субъектісі тұрғысынан қалаулы басқару объектісінің 

мотивациясы мен мақсатты ойлауды тудыратын қызмет шектеулері және 

мүмкіндіктері пайда болады. 

 

4.2 Т. Персонстың жүйелік моделі. М. Вебердің 

бюрократикалық моделі 

 

Американдық социолог Т. Парсонс ұйымның сыртқы ортамен өмір 

сүруінде өзара тығыз байланысты 4 негізгі жағдайды атады: 

1) Жүйелік бейімделуі. Бұл жүйе ұйымдағы сыртқы ортадағы 

шығындар мен пайда түсіруді және сыртқы ортаға тез бейімделуін 

басқарады; 

2) Мақсатқа жетудегі жүйе – ұйымның ең маңызды жүйелерінің бірі, 

ол ұйымдық ресурстың сыртқы ортадағы әр түрлі бөлімге тез әсер ету, 

ұйымның негізгі мақсатқа жетуге бағыттың, ұжымның барлық бөлімін 

бір үлкен мақсатқа біріктіру. Ұйымда кемшіліктер мен қарама – 

жанжалдарұйымның құлдырауына әкеледі. Олар 2 аспектіге бөлінеді: 
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а) ұйымды жалпы қолдау; 

б) лауазымы бар жетекшінің ұйымның ішкі жағдайын қолдау. соған 

байланысты парсоностың жүйесі ұйым мақсатқа жетуі – саясат және 

билік арқылы жету идеясын айтады.  

3 – 4 интеграция және латенттілік бірге қарастрылады, өйткені 

жүйелік құрылымы көптеген деңгейлерде ұқсас болып келеді. Бұл 

жүйелер тек қана ұйымның ішкі құрылымына байланысты құрылмай 

сонымен қатар, әлеуметтік салаларға байланысты құрылуы қажет.  

Ұйымдағы толық интеграция жүйе ретінде мыналарды 

қарастырады:  

1. әлеуметтік қатардағы нақты бір әлеуметтік ережеде құрылатын 

идеолгиялық интеграция; 

2. ұйымда функционалдық талаптарды көрсететін әлеуметтік ролдік 

жүйедегі интеграция 

3. ұйымдық іс - әрекет үрдісіндегі қолданулағф мәдениеттік 

норадағы интег 

Ұйымда адам қатынасы мектебінің теоретиктері бойынша 

мотивация ең қажетті екендігін ескертті. Мотивацияға А. Маслоу, В. 

Врум, Ф. Херцберг практикада қолданылатын теориялар ұсынған.  

Адам қатынасы жөнінде американдық теоретик Р. Лайкерте басқрау 

жөнінде теориялар ұсынды. Лайкерталық басқару құрылымының идеясы 

бойынша: басшы мен қол астында жұмыскерлердің сенімділігін 

көрсететін жетекші стилі, олардың айтқан ойларын қарастыруы мен 

қолдануы; топтық жұмыс істеуге іс әрекет жасау, яғни ынталанжыру 

процесі, жан жаққа жіберілетін ақпараттар мен өзара бөлінетін 

байланыстар, ұйымдағы барлық қызметкерлердің қатысуымен шешім 

қабылдау. бірақ ол шешім ұйымдық мақсатқа тиімді және өзара келісімді 

болуы керек.  

Лайкертің ұйымда адамдық қатынасы жөнінде айтқан идеялары 

жеке тұлғалардың байланысы жөнінде зерттеген К. Аджирис пен У. 

Беннистің мен психологиялық бағыттар ұйымның дамуына өзіндік үлкен 

рольге ие болды. Бұл бағыттардың ең бастылары:  

- ұйымда ең басты фактор – адам факторы, яғни психологиялық 

басқару әдісі арқылы ұйымның тиімділігін арттыру;  

- ұйымдағы ресми емес құрылым, яғни басшы мен жұмыскерлер 

арсындағы тек қана ресми жолымен ғана емес сонымен қатар қосымша 

байланыстың болуы;  

- ұйымдық мақсатқа жету үшін жұмыскерлерге тиімді ынталандыру 

әдістерін қолдану.  

Американ әлеуметтанушы-теоретигі (1902-1979) Толкотт Парсонс 

американдық әлеуметтанудың және жалпы әлеуметтанудың дамуына 

тигізген еңбегі зор болды.  

Әлеуметтанудағы іс-әрекет қағида мен құрылымдық-

функциональдылық мектептің негізін қалаушысы Парсонс, адам 
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шындығын оның барлық ерекшелігінде толығымен қамтитын, жалпы 

аналитикалық логико-дедуктивті жалпы қағидалық жүйені құруға 

тырысты. Нәтижесінде Парсонс құрамына мәдени, әлеуметтік, 

органикалық және жеке басты жүйелерді кіргізетін, өзара айырбас 

қатынасына түсетін іс-әрекет жүйесінің комплексті қалыптасқан моделін 

құрды. Осы модельді құру үшін, Парсонс ортамен қатынасты жүзеге 

асыруда белгілі бір мүмкіндіктерге ие болған іс-әрекет субъектісінің 

құрылымын қарастырған. Әлеуметтік іс-әрекеттердің құрылымы әрекет 

етуші адамнан, белгілі бір жағдайдан, шарттан тұрады.  

Парсонстың бүкіл әлеуметтік іс-әрекеттердің жүйесі қоғамның 

жүйе құрылысы негізінде негізделеді, бұл әр жүйенің 4 негізгі қызмет 

атқаруын білдіреді (икемдеу, мақсатқа жету, бірігу және үлгілерге сай 

келу).  

Индустриялды социология – АҚШ-тағы әлеуметтік ғылымдардың 

қолданбалы саласы. Оның өкілдері өнеркәсіптегі адамдардың еңбек 

қатынастарын зерттеумен және өңдірістің тиімділігін арттыру үшін 

ұсынылған тәжірибелік ұсыныстарды өңдеумен айналысады. 

Индустриялды социологияның теориялық - әдістемелік негізінің 

қызметін тейлоризм Э. Мейо, Д. Макгрегор және т.б. концепциялары 

құрайды.  

Индустриялды социология шеңберінде өткізілетін, белгілі 

социологиялық зерттеулер, тек жеке жұмыс орнында ғана емес, 

басқарудың бүкіл жүйесі – менеджментке де қатысты.  

Неміс социологы М. Вебер де әлеуметтанудың дамуына елеулі 

үлес қосты. К.Маркстың отандасы Дюркгейм мен бір уақытта өмір 

сүруіне қарамастан, көз-қарастарымен елеулі ажыратылды. Дюркгейм 

мен Маркс жетекшілікті қоғамға бағыттаса, Вебер жеке адамға және 

қоғамның даму себебіне әлеуметтік құндылықтарды жатқызды. Вебер 

бойынша, тек жеке адам ғана қызығушылықтарға, мақсат пен танымға ие 

болады. Ғылыми айналымға «рациональдылық», «идеалды тип» 

түсініктерін еңгізді.  

Вебер социологиясының негізі болып идеалді түрлер жөнінде ілім 

болды. Идеалді түр – бұл объективті эмпирикалық ақиқатты емес, 

ойлаудың нәтижесін, ғалымның іс-әрекетін бейнелейтін теориялық 

конструкциясын айқындады. Идеалды түр – бұл зерттеуші-социологтың 

нақты материал танып, білудегі жүйелеу әдісі. Идеальды түрлер 2 түрге 

бөлінеді: тарихи (тарихты бейнелейді), социологиялық (ғалыммен 

жасалады). 

Оның идеалды түрлер жөніндегі ілімі «түсінетін» социологияның 

негізі болып табылады. Әлеуметтанудың пәні болып адамның және 

әлеуметтік топтардың әрекетін зерттеу саналады. Әлеуметтанушы 

адамның әрекетін қызықтыратын сол, адамдар өздерінің іс-қимылдарына 

белгілі бір мән береді. Мұндай мәндік әрекеттерді зерттеу «түсінетін» 

социологияның пәні болып табылады.  
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Вебердің маңызды идеясы бұл елеулі экономикалық тиімділікті 

алуға бағытталған рационалдықтың, рационалды әрекет идеясы. Бұл 

тенденция қоғамдық өмірдің барлық саласын қамтиды. Ал бұл 

рационалдықтың капиталистік қоғамда ең шығанағы – бюрократия, 

қоғамды бюрократияландыруға бағытталған тенденция саналады.  

Батыс социологиясының дамуында сонымен қатар, веберлік дін 

әлеуметтенуы үлкен рөл ойнады. Оның пәні болып батыс еуропалық 

капитализмнің құрылуында протестанттық шаруашылық этиканы 

зерттеу болады. 

 

4.3. Әлеуметтік менеджментті жетілдіру үшін кәсіпорынды 

әлеуметтік ұйымдастыру үлгілерін зерттеудің мәні 

 

Қазіргі қоғамның дамуы жүйелік сипаттағы терең әрі динамикалық 

өзгерулермен сипатталады. Мемлекеттік, саяси және экономикалық 

тұлғалар өзгеріп, жаңа әлеуметтік және өндірістік технологиялар енеді. 

Осы процестердің барлығы күрделі ұйымдасқан әлеуметтік жүйелердегі 

басқарудың маңызын елеулі арттырады. 

Әлемде жұмыс күшінде және біріккен еңбек құрылымында маңызды 

сапалық өзгерістер пайда болды. Енді басқарушылар, білімі төмен, тіл 

алғыш атқарушылармен емес, мамандармен көп кездесетін болды. 

Қазіргі өндіріс өзінің технологиялық құрылысы бойынша кәсіби 

маманданған еңбекті кең пайдаланады. Сондықтан, қазіргі менеджерлер 

басқару шешімдерін іске асыруға шығармашылық ықпал ететін және 

бағалай білетін жұмыскерлерді басқарады. 

Сонымен қатар, жұмысшылар құрамы да өзгереді: егер бұрын 

шаруалар, жұмысшылар және сервистік қызметкерлер басым болса, 

қазіргі экономикада басты маманданған топтар болып «басқарушылар 

және мамандар» саналады. Олардың арасындағы қайшылық кез-келген 

ұйымның динамикасын анықтайды. 

Басқаша айтқанда, басқарудың әлеуметтік объектілеріндегі үлкен 

өзгерістер қазіргі өндірістік менеджменттің сипаты мен түрін өзгерту 

қажеттілігіне әкеп соғады. Ал бұл процесс өте күрделі және 

ерекшеліктері әлі толық зерттелмеген. Өндірістік менеджмент ұлттық 

экономиканы ұйымдастыру қағидаларын өзгерту және қоғамда нарықтық 

реформа жүргізу кезінде ерекше рөльге ие болады. 

Өндіріс құрылымын, экономикалық байланыс сипатын өзгерту, 

макроэкономикалық дисфункциялар және жалпы қаржылық дисбаланс, 

жекеменшік революциясы және тұтыну жүйелері кәсіпорын дамуындағы 

белгісіздік және дезорганизация сипатын тудырады. Мемлекеттік 

кепілдік жүйесінің жойылуы және өзара міндеттерді орындау ортақ 

экономикалық кеңістіктің бөлшектенуіне әкеледі. Мұндай жағдайда әр 

аймақ, әр өндіруші өзінің жеке антикризистік басқармалық 

стратегияларын қолдануы қажет. 
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Осылайша, әлеуметтік-экономикалық жүйенің түбірлі 

трансформациясы нарықтық реформалардың арнайы ғылыми-

басқармалық қамтамасыз етілуін және терең теориялық өнделуді қажет 

етеді: 

 реформалау процесінің басқарылу мәселелерін және 

 реформалардың әлеуметтік бағасының оптималдандырылуы; 

 басқарудың «маркетингтік» қасиетінің пайда болу мәселелері, 

яғни, мәдениеттің өзгеруі және менеджменттің технологиялық тәсілдері; 

 өндіріс сапасына радикалды ықпал ету мақсатымен 

басқарушылық жаңалықтарды енгізу; 

Қазіргі өндірістің дамуының елеулі ерекшеліктері бүкіл басқару 

философиясының және менеджменттің тәжірибелік қайта 

бағытталуынының өзгеруіне әкеп соқты. Бұл процестерді талдай отырып, 

Ю.Г.Волков және И.В.Мостовая өндірісті ұйымдастырудың төрт басты 

жаңа ерекшеліктерін анықтайды: 

1. күрделі технологиялық, экономикалық, тұтынушылық және 

әлеуметтік-коньюнктуралық өзгерістерге жауап түріндегі қазіргі 

менеджментті ақпараттандыру; 

2. корпоративтік қағидаларды және клиенталдылықты енгізу 

негізінде өндірістік басқару жүйелерін әлеуметтендіру; 

3. эвристика, жаңа енген психологияның, прогностиканың дамуын 

есептей отырып менеджментті инновациялау; 

4. антикризистік реттеу стратегияларын қолдану, технократикалық 

басқару ойынан социократикалық ойлауға көшу, ортаны құраушы 

мәдениеттілік есебінен өндірісті басқаруды экологизациялау. 

Бүгінде көптеген кәсіпорындарда қоғаммен байланыстың арнаулы 

бөлімдері пайда болуда, себебі, жеке фирмалардың өндірістік және 

маркетингтік саясаты олардың қызметінің жетістігі өнімдеріне және 

өндіріске деген қоғамдық пікірдің сипатына байланысты. Басқаша 

айтқанда, қазіргі менеджмент дамуының мәні әлеуметтанушыны, 

әлеуметтік философты қызықтырмай қоймайды: әкімшілікті реттеу және 

басшылық ракурстағы емес нағыз адамды басқару үрдісіне айналып бара 

жатыр. Және де ол қызметтестікті іске асырудың құндылығы, қажеттелігі 

және мүмкіндіктері, топтың сәйкестігі позициясы жағынан маңызды 

болуы керек. 

Осыған орай, мамандар қазіргі өндірісті басқару формаларын 

ұйымдастыру мәселелеріне байланысты мәселелерді зерттеуге көп көңіл 

бөледі. 

Бірақ басқару технологияларын зерттеу және әлеуметтік 

әрекеттестіктің жаңа түрімен қаланған инновация енгізу қағидаларының 

ұйымдастырылуы айырықша өзектілікке ие. 

Негізгі ұлттық ресурсы түрінде адам капиталын әлеуметтік 

басқарудың сапасы қазіргі өндірістің табысты нарықтық өзгерістеріне 

және қарқынды бәсекелестікке әкелудің басты факторы болуы мүмкін. 
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Өндірістік саладағы инновациялық менеджменттің басты 

қағидалары: 

1. валеологиялық (превентивті, антикризисті, әлеуметтік-

экологиялық); 

2. коммуникативті (ақпараттық, мәдениеттік, әлуметтік-реактивті); 

3. синергетикалық (инновациялық, эвристикалық, барлаушылық, 

ықтималдылық); 

4. социократикалық (адамның орталықтандырылуы, клиенталды, 

ынтымақтастық). 

Бүгінде инновациялық өндірістік менеджмент әдеттегі басқару мен 

бюрократикалық басқару түріндегі қарама-қайшы әрекеттестік түрінде 

іске асады. Ол «басқару» моделінен «үйлестіру» моделіне және 

«технократикалық» ойлау стилінен жаңа «социократикалық» басқару 

стиліне көшумен сипатталады. 

Басқарушылық инновациясының қажеттілігі нарыққа көшу 

жағдайларындағы әлеуметтік үйымдастырудың өзгеруінің 

тоқыраушылық процесінде өндірістің мәні ерекше: еңбек ұжымының 

ішінде маманданған кадрлар топтарының статусы төмендейді, жұмыс 

күші басты өндірістен өндірістік емес салаға көшеді, 

квалификацияланған еңбектің үлесі азаяды, жасырын жұмыссыздық 

дамиды. Бұның бәрін тривиалді әлеуметтік басқару стратегияларын іске 

асыру арқылы жоюға болады. Қазіргі еңбектегі және өндірістегі өзгеріс 

сапалық сипатта болып келеді. Олар тіпті жеке кәсіпорында да 

байқалады және әлемдегі экономикалық күштің орналастырылуында да 

бейнесін табады. 

Менеджменттің жаңа философиясының іске асуы, ең алдымен 

өндірістік демократияның жетілуі және дамуы, менеджерлер мен 

жұмысшылардың қызметтестігінің қарқындылық жүйесін құру және 

басқарудың децентризациясын білдіреді. Себебі, еңбек қазіргі адамдар 

үшін өмір сүру жолынан өзін-өзі дамытудан өзін-өзі бекітуге айналуда. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кәсіпорынды әлеуметтік ұйымдастырудың мәні мен мазмұны.  

2. Әлеуметтік ұйымдастырудың үлгілерінің ерекшеліктері 

3. Әлеуметтік менеджмент жүйесіндегі Т. Персонстың жүйелік 

моделінің ерекшеліктері.  

4. Әлеуметтік менеджмент жүйесіндегі М. Вебердің 

бюрократикалық моделінің мәні 

5. Әлеуметтік ұйымдастыру үлгілерін зерттеудің теориялық 

аспектісі 
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ТАҚЫРЫП 5. ӘЛЕУМЕТТІК МЕНЕДЖМЕНТТІҢ 

ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ 

 

5.1 Қағидалар әлеуметтік менеджменттің жетекшілік тәртіптері 

ретінде. Ф. Тейлор, А. Файоль, Г.Эмерсон, А. Гастев, Ф. Дунаевский 

және т.б. әлеуметтік басқару қағидалары 

5.2 Әлеуметтік менеджменттің қызметтері: әлеуметтік жоспарлау, 

әлеуметтік ынталандыру, әлеуметтік бақылау, әлеуметтік ұйымдастыру 

5.3 Кәсіпорынның заманауи тұжырымдамалары және оның 

қызметтері 

 

5.1 Қағидалар әлеуметтік менеджменттің жетекшілік тәртіптері 

ретінде. Ф. Тейлор, А. Файоль, Г.Эмерсон, А. Гастев, Ф. Дунаевский 

және т.б. әлеуметтік басқару қағидалары 

 

XX ғасырдың басына дейін басқару ғылыми зерттеу аймағында 

жекелей болып саналмады.1911 жылы Ф.У.Тейлордың «Ғылыми 

менеджмент принциптері» атты кітабының шығуымен байланысты еді, 

бұнда негізгі басқарушылық еңбектің принциптері көрсетілген, сол 

себепті ең алғаш бұл жайында әңгімелер айтыла бастады. XXғасырдың 

20-жылдарында атақты металлургия компаниясын басқарушы, француз 

инженері А.Файоль менеджмент принциптері жүйесінің нәтижесін айтып 

кеткен болатын. А.Фейолдың арқасында басқаруды іс-әрекеттің ерекше 

спецификасы деп есептеді.  

Менеджментті ғылым ретінде қарастырып, ғылыми басқарудың 

негізін салған Ф.Тейлор (1856-1915 жж.) ғылыми басқару мектебінің 

дамуына жол ашты. 

Өзінің «Управление фабрикой» (1903 ж.), «Принципы научного 

управления» (1911 ж.) деген еңбектерінде Ф.Тейлор еңбектің түрлерін 

сараптап, жұмысшылардың еңбегіне хронометраж жасап, тиімділігін 

арттыру арқылы еңбекті ғылыми ұйымдастыру шараларын жүзеге 

асырды. Сөйтіп Ф.Тейлор менеджмент саласында революцтя жасап, 

менеджменттің ғылыми мектебі пайда болды. 

Басқарудың класикалық мектебінің енді бір түрі әкімшілік басқару 

мектебіболып саналады. Әкімшілік басқару мектебі менеджердің ролі 

мен қызметі жөніндегі мәселелерді зерттеген. Бұл идеяның негізін 

қалаған француз ғалымы А.Файоль (1841-1925 жж.) Ол менеджменттің 

қазіргі кездегі қолданылып жүрген мынадай функцияларын анықтаған: 

жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және бақылау. 

Классикалық мектептің негізгі белгісі өндірістің тиімділігін 

арттырудың ең қолайлы жолын іздеу болып табылады.Классикалық 

мектеп әлемдік басқару ғылымының алғашқы іргетасын қалады. 

30-шы жылдары менеджмент саласында адамдардың қарым-

қатынасы мектебі пайда болды.Оның негізін қалағандар психологтар мен 
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социологтар. Бұл жағдайда ең басты көңіл аударатын мәселе, 

жұмысшының орындайтын міндеті емес, оның өзінің жеке басы, мінез-

құлқы, көңіл-күйі болып табылады. 

Ф.Тейлор басқару ісін тек кәсіпорын деңгейінде ұйымдастыруды 

қарастырды. Оның теориясын Гаррингтон Эмерсон (1853-1931), Генри 

Форд (1863-1947), Френк Гилберт (1868-1919), Лилиан Гилберт (1861-

1919) т.б. өздерінің ғылыми еңбектерінде одан әрі дамытты. 

Ресейде менеджмент термині тек ХХ ғасырдың 60 жылдары ғана 

енді. Бұл жағдай нарықтық экономиканың қайта құрылуы кезеңінде 

болды. Менеджменттің Ресейде етек жаюына А. К. Гастев пен Л. М. 

Керженцев көп үлес қосты. 20 жылы Гастевтің қолдауымен 

психологиялық зертхана Ресейде алғаш ашылды. 

Комплексті еңбек мотивациясын зерттеу 20ғасырда АҚШ та 

«Вестерн Электрик»компаниясында зерттеу жүргізілді,зерттеу 

нәтижесінде еңбек нәтижесінде жұмысшыларға еңбек процесін сезіну 

ұнайды қазіргі уақытты шынайы және актуалды болып табылады.  

Бұл уақытта үлкен зрттеу жұмыстарын еңбек мотивациясын оқыту 

амалдарын экономистер Гастев А. К., Жданов Л,, Подгаецкий В. Я., 

Стрельбицкий С. Д. Гастев А. К. 1920 жылы еңбек (ЦИТ) 

орталықинститутын Мәскеуде ұйымдастырып және оларға шамадай 20 

жасындабасқарды. Өзінің еңбектерінде еңбектің және басқарма 

ұйымының мәселелерін зерттеді. Айрықша көңілді ол еңбектің мынадай 

ең маңызды аспектінің зерттеуге көңіл бөлді, сол сияқты техникалық, 

психофизиологиялық, педагогика, экономикалық.  

Л. Жданов, өндірістің ғылыми ұйымының таганрогского 

институтының қызметкерімен бола, басқарманың методология бөлімін 

әзірледі, өзінің зерттеу жұмыстарын жүргізді. Көптеген зерттеушілердің 

ойынша, материалдық ынталылықпен, ең күшті мотивті туындауы 

факторлар барлық жұмыскердің тату ынтымақтастық атмосферасын 

құруы, басқарма аппарат жасалуы өндірістік көңіл-күйдің туындауы, 

бастапқы негізгі зейін және икемді болуы 

 

5.2 Әлеуметтік менеджменттің қызметтері: әлеуметтік 

жоспарлау, әлеуметтік ынталандыру, әлеуметтік бақылау, 

әлеуметтік ұйымдастыру 

 

Әлеуметтік жоспарлау фирманың іс-әрекеттерінің мақсаттарын, 

оларға жетудің басты бағыттары мен құралдарын анықтауды (белгілеуді) 

тілейді. Бизнес-жоспар - жоспарлаудың негізгі элементі. Есеп беру 

құжаты және инвестициялардың басты дәлелі болатын осы бизнес-

жоспар, фирма дамуының кешендік жоспарын жасаудың мақсаты - 

басқарушыларға фирманың жағдайы туралы толық мәлімдеме беру 

болады. Бизнес-жоспарды жан-жақты дәлелдеп жасау инвесторлар 

жағынан олардың инвестицияларының тұрақты болатындығына және 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D1%83_(%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D0%B6%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80
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компанияның басқарушыларына сенімділік тудыруды көздейді. Бизнес-

жоспар 3-5 жылға жасалады. Ол мына бөлімдерден тұрады: 

 нарыққа талдау жүргізу және маркетингтік стратегия; 

 өнімдік стратегия; 

 өндірістік стратегия; 

 фирманы басқару жүйесінің және меншіктің дамуы; 

 қаржылық (экономикалық) стратегия. 

Өздерінің даму дәрежесіне байланысты, әрбір жеке фирмалар 

жоспардың жекеленген бөлімдеріне бірдей маңыз бермейді. Жұмысқа 

жаңадан кіріскен фирмалар қаржылық стратегияға назарын кебірек 

аударады. 

Дамыған, қалыптасқан фирмалар көбінесе өнімдік және өндірістік 

стратегияның қамын ойлайды. Көпшілік үшін бизнес-жоспар қысқаша 

рефератпен толықтырылады. 

Әлеуметтік ұйымдастыруға фирманың құрылымын құру және 

көзделген мақсаттарға жету үшін оның бөлімдерінің озара өсері мен 

үйлесімдігін қамтамасыз ету жатады. 

Бірақ әлеуметтік көзқарас бойынша, яғни тар мағынада, өзін-өзі 

басқару – ұжымдық басқару, ұйымның барлық мүшелерінің сәйкес 

басқару органның жұмысына қатысуы, атқарушыларды шешімдерді 

қабылдау процесіне жұмылдыру болып табылады. Әлеуметтік 

ұйымдастыру – бұқаралық, ұжымдық немесе топтық ауқымдағы 

әлеуметтік ықпалдың өнімі. 

Әлеуметтік ұйымдастыру қолдану соңғысының тиімділігін 

арттырады және еңбек ұйымдарындағы маңызды даму факторын 

құрайды. Өзін-өзі басқару процестері конструктивті де, деконструктивті 

де рөль атқаруы мүмкін, яғни, дезорганизация ретінде байқалады. 

Әлеуметтік ынталандыру - белгілі бір мәдениет құндылықтарына 

сай және қоғамның тұрақтылығы мен тұтастығын нығайту мақсатында 

қоғамдық өмірді және адамдар іс-әрекетін реттейтін ережелер 

жиынтығы. Әлеуметтік ережелер әлеуметтік құндылықтар не- гізінде 

жасалады. Егер әлеуметтік құндылықтар әлеуметтік шынайылық 

құбылыстары мен процестеріне қатысын кәрсетсе, онда Әлеуметтік 

ережелер оны қалай жүзеге асыру жәніндегі мәселелерді қарастырады. 

Сондықтан олар адам мінез-құлықтарына қатысты нақтылы өмір 

жағдайында қолданылатын ұстанымдарды бекітеді, белгілейді. 

Әлеуметтік ережелер әдетте әлеуметтік ынталандыру немесе жазалау, 

яғни, жағымды немесе жағымсыз санкциялар қолдану арқылы жүзеге 

асырылады. Әлеуметтік ережелер құқықтық және моральдық болып 

бөлінеді. 

Әлеуметтік бақылау әлеуметтік институттардың, мекемелердің, 

қоғамның сан алуан салаларының қызметіне, әлеуметтік топтар мен жеке 

адамдардың іс - әрекетіне қоғамдық мүдделер мен әлеуметтік ғұрыптар 

тұрғысынан баға беру және тыйым салу механизмі. 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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5.3 Кәсіпорынның заманауи тұжырымдамалары және оның 

қызметтері 

 

Қазақстан қазіргі таңда егеменді ел қатарында өзінің ұлттық 

экономикалық даму стратегиясын қалыптастыру үстінде. Шағын және 

орта бизнесті мемлекет тарапынан қолдап және дамыту әлемдегі 

бәсекеге барынша қабілетті елу елдің қатарына енуге бет алған Қазақстан 

үшін өзекті мәселелердің біріне айналуда. Еліміз мемлекеттік меншікке 

ғана негізделген жоспарлы экономикадан меншіктің аралас нысандары 

әрекет ететін нарықтық экономикаға өту жолын таңдаған болатын. 

Мемлекеттің шаруашылық жүргізудің нарықтық жағдайына өтуді 

мемлекеттің ешқандай дайындықсыз, қысқа мерзімде жүзеге асыруы 

кезінде шағын және орта кәсіпорындарды қалыптастыру ауырға соқты. 

Бұрынғы жүйеде басқарудың ескі әдістермен жұмыс жасаудың мүмкін 

еместігі және жаңа әдістерді меңгеру деңгейінің төмендігі олардың 

қызметіне қатты өз әсерін тигізді. Әсіресе, көптеген кәсіпорындардың 

нарық жағдайында өз бетінше жұмыс істеуге дайын еместігін және өз 

қызметтерін тоқтатуға мәжбүр болғандығын көрсетті. 

Тәуелсіздікке жаңа қадам басқан еліміздегі кәсіпорындардың 

көпшілігі дағдарыс жағдайында тұрды. Мұндай жағдайда 

кәсіпорындардың жұмысын оңтайлы түрде жүргізу үшін түбегейлі 

өзгерістер енгізуді талап етті. Сондықтан, әртүрлі мәселелерді шешу 

жолдарының бірі ретінде әртүрлі меншік нысандарындағы 

кәсіпорындарды құру мен олардың тиімді қызмет етуін ұтымды 

ұйымдастыру, бәсекелік ортаны қалыптастыру үшін ең алдымен шағын 

және орта кәсіпорындарды басқару үрдісінің жаңа әдістерінің қажеттілігі 

туындай бастады. 

Жаһандық дағдарыстың Қазақстандағы әлеуметтік экономикалық 

ахуалға теріс салдарын жұмсартуға және болашақтағы сапалы 

экономикалық өсу үшін қажетті негізді қамтамасыз етуге бағытталған 

шаралар кешенін айқындап толықтырулар енгізген болатын. 

Импорт алмастыру бағдарламасына сәйкес кәсіпорынның босаған 

алаңдарында шағын кәсіпорындарды орналастыру арқылы тауарлардың 

жаңа түрлерін шығару жөнінде ұсыныстар кәсіпорын бағдарламаларына 

енгізілу қажет: 

Біріншіден, шағын кәсіпкерлік пен бизнестің сыртқы ортасының 

факторларын басқару арқылы шағын кәсіпорынның қызметіне аса 

қажетті сыртқы ортаның жаңа элементтерін құрып, бүгінгі күнге дейін 

қалыптасқан факторларының озығын жетілдіру және келеңсіздігіне 

тосқауыл қою керек. 

Екіншіден, жекелеген шағын кәсіпорындарға тікелей қолдау көрсету 

– арнайы инфрақұрылымдардың көмегімен жүзеге асырылады. Атап 

айтатын болсақ: қаржылық институттар (шағын кәсіпкерлікті қолдау 

қорлары, арнайы банктер, қаржыны сақтандыру қорлары); бизнес-
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инкубаторлар, технопарктер, өнеркәсіп компаниялары; лизинг 

компаниялары; шағын кәсіпкерлікті дамытудың агенттіктері мен 

орталықтары; ақпараттық қамтамасыз ету қызметтері; бухгалтерлік, 

аудиторлық, жарнамалық, маркетингтік, көлік және басқа да қызметтер 

көрсету жөніндегі арнайы фирмалар, мамандар таңдауға жәрдемдесетін 

агенттіктер. 

Үшіншіден, қолдау жүйесінің ұйымдастырылуы мен жетілдірілуі – 

қолдау көрсетудің нақты стратегиялық бағыттарын анықтаумен тығыз 

байланысты. Қолдау жүйесін ұйымдастыруда мемлекеттік бақылау 

құрылымдары мен олардың қызметіне бақылау жасаудың тәртібін 

белгілеп алудың маңызы ерекше. Жүйенің басым бағыттарын ырғақты 

дамыту арқылы кең қанатты интеграциялық өркендеуге қол жеткізуге 

әбден болады. 

Шағын және орта кәсіпорындарды қолдау жүйесінің жоғарыда 

қарастырылған үш деңгейінің арасында да тығыз байланыс бар. 

Республикалық деңгейдегі қолдау құрылымдары құқықтық-нормативтік 

және әдістемелік көмек көрсетіп қана қоймай, аймақтық және жергілікті 

деңгейдегі қолдау құрылымдарына тікелей қаржылар аудару арқылы да 

жәрдемдесуге тиіс. 

Республикамызда шағын және орта кәсіпорындарды дамыту үшін 

мынадай шараларды жүргізу қажет: 

- салық салу базасын жетілдіру керек; 

- салықтың түрлерін анықтауға қатысты салық заңдарына өзгерістер 

енгізу; 

- қаржы операцияларын жүргізуге мұрындық болатын салық 

ставкаларын азайту және соған сәйкес тиісті салық төлеуді жетілдіру; 

- несие беру мерзімдерін ұзарту және аймақтық маңызы зор шағын 

өндірістік кәсіпорындар үшін пайыздық ставкаларын төмендету арқылы 

отандық өндірістерді ынталандыру және сапасы төмен арзан қолды 

тауарларды тасып әкелуге тосқауыл қою; 

- шағын бизнесті несиелендіру тетіктерін жетілдіру үшін лизингтік 

несиелерді, венчурлық қаржыландыру, факторинг, кепілдік қорларды 

құру және өзара несиелендіруді қалыптастыру жолдарын ұсыну қажет. 

Қазақстандағы шағын және орта кәсіпорындардың дамуындағы 

маркетингтік рөліне келер болсақ,шағын және орта кәсіпорындар 

индустрияланған мемлекеттердің гүлденуінде маңызы жоғары. Барлық 

халықаралық нарықтарда маңызды рөл атқаратын кәсіпорындардың 

ешқайсысы да бірден үлкен болып құрылмайды. Шағын және орта 

деңгейдегі кәсіпорындарды жас мемлекеттердің даму локомотиві деп 

қарауға болады. Демек, Қазақстанда қызмет атқарып жүрген шағын 

бизнестің субъектілеріне мән беру керек. Әлемнің көптеген елдеріндегі 

шағын және орта бизнесті зерттеген кезде екі түрлі негізгі мәселеге көп 

мән берілген: біріншісі, қаржылық ресурстардың жетіспеуі, екіншісі, 
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маркетинг туралы білім дәрежесінің төмендегі. Осы аталған мәселе 

Қазақстан үшін де қатысы бар [2]. 

Қазақстандағы құрылған фирмалардың көбісі жаңа, олардың 

басшыларының тәжірибесі де жеткіліксіз. Сол себептен мемлекет 

тарапынан оларға бағыт-бағдар көрсетіп отыруы қажет. 
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ТАҚЫРЫП 6. МАҚСАТТЫ ТҰЖЫРЫМДАУ ЖӘНЕ 

КӘСІПОРЫННЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК СТРАТЕГИЯСЫ 

 

6.1 Кәсіпорынның қызмет етуі мен дамыту мақсаттары 

6.2 Жедел және стратегиялық басқару 

6.3 Әлеуметтік менеджмент жүйесіндегі мақсатты тұжырымдау 

 

6.1 Кәсіпорынның қызмет етуі мен дамыту мақсаттары 

 

Казіргі нарық кезеңдерінде кәсіпорын негізгі буын болып саналады. 

Тек кәсіпорындарда ғана өнім өндіріліп, жұмысшының өндіріс 

құралдарымен, еңбек заттарымен тікелей байланысты. өндірістік 

кәсіпорын болып өндірістік-техникалық бірліктерден тұратын 

ұйымдастыру - әкімшілік және шаруашылық жұмыстарын өз бетінше 

жүргізе алатын өндірістік бірлік саналады. 
Кәсіпорынның өндірістік-техникалық бірлігі деп белгілі бір аумақта 

өнім өндіруге қажетті өндіріс құралдарының топтастырылуын айтады. 
Кәсіпорынның ұйымдастыру жұмыстары құрал-жабдықтарға деген 

меншік түрін анықтаумен қатар, жұмыскерлер ұжымын құру және 

ұйымдастыру, сыртқы-экономикалық байланыс қызметін қамтиды. 
Кәсіпорынның шаруашылық жұмыстары алдын ала анықталған 

өндірістік бағдарламаны орындау барысында ҚР-ғы бекітілген заңдарға 
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сәйкес, өз бетінше жұмыс істеуін және әлеуметтік бағыттылығын 

көрсетеді. 
Кәсіпорынның басты мақсатына халықтың тұтынушылығын 

қанағаттандыру және табыс табу жатады. 
Кәсіпорынның негізгі мақсаттарының бірнешеуі: 
- өз өнімдері үшін нарықтың көп үлесін жаулап алу 
- жоғары сапалы өнім өндіру 
- технология бойынша нарықта жетекші орынды иелену 
- қолда бар шикізат, еңбек және қаржы ресурстарын ұтымды 

пайдалану 
- жұмыс бастылықты барынша жоғары деңгейде жеткізу. 
Басты мақсатқа жету үшін кәсіпорын бірқатар міндеттерді шешуге 

тырысады: 
- қандай тауар немесе тауарлар номенклатурасын өндіру және сату 

керек 
- бұл тауармен қандай нарықтарға шығу керек және нарықта өз 

позицияларын қалай нығайту керек 
- өндірістің қолайлы технологиясын қалай таңдау керек 
- қандай материалдарды алу және оларды қалай қолдану керек 
- қолда бар қаржы ресурстарын қалай бөлуге болады 
- өндірілетін өнім, оның сапасы, өндіріс тиімділігінің техникалық 

сипаттамалары бойынша кәсіпорын қандай көрсеткіштерге жету керек. 
Егер кәсіпкерліктің ұжымдық түрін таңдаса онда кәсіпорын 

бойынша жауапкершілікті серіктестерімен бөліседі. Кәсіпкерге 

өндірістік және қойма үйлерін, құрал-жабдықтарын, станоктар мен 

құрал-саймандар, шикізат пен материалдар, жартылай фабрикаттар, 

коплект бұйымдарын дайындау, жұмыс күшін тарту қажет болады. 
 

6.2 Жедел және стратегиялық басқару 

 

 Ұйымды басқару кезінде екі негізгі тип қолданылады ,олар 

стратегиялық және жедел басқару түрлері. 

 Стратегиялық басқару түрі бәсекеге қабілетті көптеген іс-әрекет 

пен бизнес тәсілдерінен тұрады. Фирманы басқару соларға байланысты. 

Жалпы алғанда, стратегия бағыт-тұғырын нығайтуға бағытталған 

фирманы басқару жоспары, тұтынушыларды қанағаттандыру мен 

қойылған мақсаттарға жету. 

Менеджерлер компанияның қандай бағытта дамитындығын 

айқыңдап, іс-әрекет тәсілін таңдауда негізгі шешімдер қабылдау үшін 

стратегия жасайды. 

Менеджерлердің нақты стратегия таңдауы барлық ықтимал даму 

мен іс-әрекет тәсілдері ішінде компания дамитын бір бағыт алынғанын 

білдіреді. Стратегиясыз менеджердің ойланып-толғанған іс-әрекет 
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жоспары және қалайтын нәтижелерге жетудің біртұтас бағдарламасы да 

болмайды. 

Фирма стратегиясын жасау мен жүзеге асырғанда мынадай 

міндеттерді бөліп көрсетеді. 

1. Коммерциялық іс-әрекет түрін анықтау және оның дамуының 

стратегиялық бағыттарын қалыптастыру. Басқаша айтсақ, мақсаттар мен 

дамудың ұзақ мерзімді болашағын белгілеу қажет. 

2. Жалпы мақсаттарды бағыттар бойынша айқындау. 

3. Жалпы мақсаттарды бағыттар бойынша жүзеге асыра білу. 

4. Таңдалған стратегияны тиімді жүзеге асыру. 

5. Істелген жүмысты бағалау, нарықтағы ахуалды талдау, қызмет, 

мақсат, стратегияның ұзақ мерзімді негізгі бағыттарына түзетулер енгізу. 

Жедел басқару деп өндірістік үрдіс барысы туралы анықталған 

ақпарат негізінде жасалған жедел жоспарлардың,тапсырмалардың, 

графиктердің орындалуы жөнінде дер кезіндегі шешімдер қабылдау 

мақсатында нысанға мақсаттылықпен және жүйелі түрде ықпал етуді 

айтады. 

Жедел шешімдер кабылдау негізінде басқару ойда болмаған, тосын 

жағдайлар мен даму беталыстары пайда болған кезде кабылданылады. 

Мүлде жаңа стратегиялар әзірлеу кезінде басқару дамудың жаңа 

беталыстары және кәсіпорын стратегияларын өзгерту қажеттілігі пайда 

болган кезде қолданылады. 

Ұйымда болып жатқан өзгерістерге менеджер кірісіп жедел түрде 

шешім қабылдап,өзгерістер енгізеді.  

Стратегиялық және оперативтік менеджменттің айырмашылығын 

төменде келтірілген АҚШ пен Жапондық модельдердің басқару 

стильдерінен көруге болады. 

Дәстүрлі түрде жапондық стиль стратегиялық басқару түріне 

жатса,американдық басқару стилі негізінде жедел басқаруға жатады. 

 

Кесте 6.1 

АҚШ пен Жапондық модельдердің басқару стильдерінің 

ерекшеліктері 

АҚШ Жапония 

Тапсырмалар мен оларды шешу 

жолдары ның нақты және айқын 

болуы 

Ортақ нұсқау,нұсқалы түрдегі 

мақсатты бейнелеу,жетістікке жету 

түрінің уақыт тәртібінің болмауы. 

Қысқа мерзімдік ұйым саясаты 
Ұйымның ұзақ уақыттық 

тұрақтылығы 

Қорды тиімді пайдалану 
Қорды үнемдеудің ұзақ уақыттық 

бағдарламасы 

Жетістіктің негізгі түйіні ретінде 

қаржылық қорларға екпін қою 

Жетістіктң негізгі түйіні ретінде 

екпінді адам ресурстарына қою 

Жүйелік бірліктердің максималды Ұйымаралық мыңты қатынас 
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түрде өз бетінше жұмыс жасау 

Болашақта өздерін жаңа ұйым 

ретінде көру,жаңалыққа талпыну 

Болашақта жақсы жақтарын 

дамытып,бұрынғыдай ескі ұйым 

болып қалып,алға жылжу. 

 

Стратегиялық басқару типі қаншалықты әйгілі екенін зерттеу 

кезінде,келесідей көрініс берді.Ұлыбританияда 70% зерттелген ұйымдар 

стратегиялық стильге арқа сүйеп жұмыс атқарады екен.Стратегиялық 

жоспарлаудың АҚШ тағы өрлеу кезі 70 жылдарға қарамастан,90-

жылдарда методологиялардың дамуымен бәсекелестік ортада тұрақты 

көшбасшы болуына байланысты, стратегиялық менеджмент жаңа күш 

жинады. 

Жапон менеджерлері XX- ғасырдың 70-жылдардың орта тұсында 

өздеріне мынадай сұрақтар қойды: «Компанияның ұзақ мерзімдік 

мақсаты қандай?», «Компания орта өзгерістеріне қалай бейімделеді?», 

«Жұмыскерлерді қалайша тиімді пайдалануга болады?».Қойылған 

сұрақтардың жауаптарын мынадай негізгі қағидалардан аңғаруға болады: 

1. Тиянақты шешім стратегиясы. Американың және Жапонияның 

таңдаулы фирмалары өндірісті ұдайы жетілдіріп, жұмысын 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 таңдап аламыз 

және одан әрі дамытуға ықпал етеміз». Кәсіпорынның экономикасы 

қауырт өркендеуі үшін тәуекел стратегиясы өте қажет. 

3. Менеджмент идеясының стратегиясы. Әр бір бизнесте ең бағалы 

ақша, тауар, жабдық немесе ғимарат емес, идея бағалы. Инновациялық 

фирманың жоғарғы басшысы конымды идеяны үнемі көтермелеп 

отырады. Істе сәтсіздік болған жағдайда шыдамдылық танытады. 

5. Жеңілдету стратегиясы - барлық жағдайды мүмкіндігінше 

қарапайым қалпында сақтау, төрешілдікке (бюрократизмге) жол бермеу. 

Басқару құрылымын оңайлату.[ 

 

6.3 Әлеуметтік менеджмент жүйесіндегі мақсатты тұжырымдау 

 

Әлеуметтік менеджмент жүйесіндегі мақсатты тұжырымдау – бұл 

әлеуметтік мақсаттарды негіздеу бойынша басқарушылық шешімдерді 

қабылдау және оларға қол жеткізу. 

Мақсатты тұжырымдау – басқарудың маңызды қасиеттерінің бірі, 

себебі соңғысы объектінің субъекті мақсаттары мен міндеттеріне 

бағынуы. Мақсатты тұжырымдау – басқарушылық процестің маңызды 

бастапқы кезеңі немесе жоспарлау, яғни ол қажеттіліктер 

мүмкіншіліктердің байланысының механизмі. Осылайша, әлеуметтік 

менеджмент жүйесіндегі мақсатты тұжырымдау еңбек ұжымы 

мүшелерінің қажеттіліктерін анықтаумен, сонымен қатар сол аумақта 
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орналасқан және қызмет ететін кәсіпорын маңындағы тұрғындардың 

қажеттіліктері, және де түрлі әлеуметтік топтар қызығушылықтарының, 

яғни кәсіпорынның иелері, басқарушылары және жұмыскерлерінің 

тікелей байланысты. 

Мақсатты тұжырымдау – мазмұын бойынша объективті және 

нысаны бойынша субъективті процесс. Адамдардың қызметі ретінде ол 

келесілермен негізделетіндей қатесіз болмайды: басқару объектісі 

білімінің жетіспеушілігі, басқару объектісінің мобильділігі, басқару 

құрылымына қатысты оның жоғары қозғаоғыштығы, басқару жүйесінде 

билік қатынастарының әрекеті, бір топ қызығушылығын басқа топ 

қызығушылықтарына қарағанда күштеп енгізу және олардың 

қызығушылығын кемсіту.  

Қателерді минимумге келтіру үшін келесілерді орындау қажет: 

біріншіден, икемді мақсатты тұжырымдауды қамтамасыз ету (бірінші 

бесжылдық жоспарда болғандай белгілі шекарада айла жасау 

мүмкіндігіне ие болу: жөнелту және оңтайлы нұсқаның болуы); 

екіншіден, мақсатты шешімдердің қосымша нұсқаларын ойластыру; 

үшіншіден, мақсатты шешімдерді дайындау бойынша паралелльді 

құрылымдарды іске қосу; төртіншіден, әлеуметтік экспертиза, мақсатты 

шешімдерді кең талқылау және көптің алдында қорғауды қосатын 

мақсатты тұжырымдаудың демократиялық процедурасын ойлап табу. 

Мақсатты тұжырымдау мақсаттарды негіздеу мен мақсаттық 

шешімдерді қабылдауді білдіреді. Мақсат дегеніміз қажет етілетін 

объектінің идеалды түрде бейнеленуі, яғни адам санасында белгіленген 

қажет етілетін нәтиже, ол болса қолда бар және болжамдалынатын 

құралдар көмегімен қол жеткізіледі. Ұйым немесе кәсіпорынның 

мақсаты маңызды ресурстарға иелік ететін және сол ресурстарды 

құндылық жүйесі ретінде ие етумен сәйкес басшылармен қалыптасады. 

Жоғары жетекшілік ең маңызды ресурстардың бірі болып табылады, сол 

себепті жоғары жетекшіліңтің құндылықтар жүйесі мақсаттардың 

құрылымына әсерін тигізеді. Алайда жоғары жетекші өзінің 

философиясын күштеп енгізе алмайды. Ол компанияда қызмет ететін 

және акциялар иелерінің құндылықтарының интеграциясын қол жеткізуі 

тиіс. 

Менеджменттің классик ғалымдарының бірі Дж. Томпсон өзінің 

жұмыстарында мақсаттар мәселесін өзекті түрде қарастырған және 

олардың қойылымын қажетті деп санап, ұйым қызметінің динамикалық 

түрде үнемі қайталанатын процесс ретінде зерттеген. Оның ойынша, 

мақсаттар тек ұйымның ішіндегі өзара әрекеттер мен өзара 

тәуелділіктерден ғана емес, сонымен қатар ұйымдар арасында және 

қоршаған орта арасында пайда болады. Онымен ұсынылған сыртқы 

ортамен өзара әрекет ету стратегиясы бәсекелестік пен 

ынтымақтастыққа негізделген. Ынтымақтастыққа негізделген типі 

келіссөздер жүргізу, бірігу және коалиция құруға негізделген 
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стратегияларға бөлінген. Орындалған зерттеу міндеттер ортасы мен 

ұйымның өзара тәуелділігін білдіретін мақсаттарды қоюға қатаң 

стратегиялық нысанды берді. 

Мақсат ашық түрде айтылады немесе ашық емес түрде көрсетіліп, 

тәртіп стандарты арқылы көреніді. Осының бәрін корпорацияның 

атмосферасы, ішкі философиясы ретінде көрсетуге болады. 

Корпорацияның атмосферасы – бұл шешім қабылдау стилі, ол компания 

жұмысына үлкен әсерін тигізеді. Бұл атмосфера өзінен-өзі пайда 

болмайды, корпорация стратегиясы мен қабылданған іскерлік кредо 

әсерінен, жоғары жетекшілік тәртібі мен санциялары негізінде жай-

жайдан қалыптасады.  

Негізгі мақсаттар мен саясаттың бағыттары кәсчіпорынның 

миссиясынан көрініс табады. Миссия – мақсаттар мен міндеттердің 

қысқа жазбаша негіздемесі, ұйымның философиясы мен арнайы 

бағытталуы. Ол шешім қабылдау кезінде және ұйым ішінде жоспарлауда 

бағыт-бағдар береді, сонымен қатар азаматтар, оның өнімдерін сатып 

алушылар және басқа да қызығушылығы бар тұлғалар алдында 

ұйымның жауапкершілігі жайындағы куәлік ретінде қолданылады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кәсіпорынның қызмет етуінің әлеуметтік-экономикалық мәні 

2. Кәсіпорынның дамытудың мақсаттары мен міндеттері 

3. Кәсіпорынды жедел басқару 

4. Кәсіпорынды стратегиялық басқару 

5. Мақсатты тұжырымдаудың объективті қажеттілігі 

6. Кәсіпорынның миссиясының мәні 

 

 

ТАҚЫРЫП 7. КӘСІПОРЫНДА ӘЛЕУМЕТТІК БОЛЖАМДАУ 

ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ 

 

7.1 Әлеуметтік алдын-ала болжамдау 

7.2 Әлеуметтік болжау 

7.3 Рим клубы және болашақты зерттеу 

7.4 Әлеуметтік жобалау 

 

7.1 Әлеуметтік алдын-ала болжамдау 

 

Қазіргі таңда әлеуметтік алдын-ала болдаудың мәні зор, өйткені ол –

нақты әлеуметтік процестердің дамуының перспективасын ерекше 

нақтылықпен айтуға қол жеткізіп отыр, сонысымен қоғамдағы көптеген 

әлеуметтік проблемаларды шешуге көмегін тигізіп отыр. Алдын-ала 

болжау биологиялық не әлеуметтік жүйелердің мінез-құлқының арнаулы 



54 

 

түсінігі, жалпы теориясы болып табылады және адам практикасы мен 

жалпы өмірдегі қажетті нәрсе. Адам өзінің алдындағы жоспарлары мен 

үміттерін құра отырып, өзінің күнделікті өмірінде болашаққа көз 

жүгіртуге мұқтаж, ол болашақ пен бүгінгіні болжағанда ылғи қорқыныш 

пен үміт сезімдерін қатар ұстап, соның арасында толқып отырады. 

Адамға алдын-ала болжау неге керек? 

1. Алдын-ала болжау оның дәл қазіргі уақыттағы жай-күйінің анық 

еместігіне, тұрақсыздығына, оларды шешу үшін оның өткенге, бүгінге, 

болашаққа ізденіс әрекетін жасауымен байланысты. Алдын-ала болжау 

әруақытта өткен мен бүгінгі потенцияға, қабілет, ресурстар мен 

жағдайларға сүйенеді, оның ғылыми және ғылыми емес, эмпирикалық 

түрлері бар. Сөйтіп, алдын-ала болжау дегеніміз қазіргі кездегі белгісіз 

не жоқ , бірақ болашақта болуы және зерттелуі мүмкін табиғат 

құблыстарын, қоғамдық өмірді, психологиялық жай-күйді анықтайтын, 

сипаттайтын теориялық әрекеттің (қызмет) түрі. 

2. Болашақ туралы байлам айтуға негізделген көптеген терминдер 

кездеседі, мысалыға пайғамбарлық, сәуегейлік, алдын-ала білу, сезу, 

көру, айту, алдын-ала болжау. Бұлардың әрқайсысының қандай-да бір 

ерекшелікті көрсетеін қасиеті, өзіндік мәні бар. Соның ішінде, алдын-ала 

болжау болашақ туралы пікірлердің ортақ, туыстық түсінігі болып 

табылады, яғни бұндай пікірлердің басқа түрлерін өзіне енгізеді. 

Бұнымен бірге бұл сөздің көмегімен бұндай пікірлердің негізділігіне, 

обьективтілігіне көңіл аударады. Бұл ұғымның екі мағынасы бар, ол: 1) 

зерттеудің прогностикалық процесін; 2) болашақ туралы алынған 

қорытынды білімді көрсету үшін қолданылады. 

3. Алдын-ала болжаудың ғылыми, ғылыми емес, эмпирикалық 

сияқты түрлері бар. Ғылыми емес болжау фантастикалық, іске аспайтын, 

жасанды құрастырылған өзара байланыстарға негізделеді, оның басты 

мақсаты адамның көзқарасы мен мінез-құлқын бақылауға ұмтылу болып 

табылады, оның фактілік негізі жоқ. Түс жору, бал ашу, астрология, 

әлеуметтік утопияларды осы топқа жатқызуға болады. 

Ғылыми алдын-ала болжау деп ғылыми теорияның негізінде 

алынған нәтижені атаймыз, ол ең алдымен қоғамдық дамудың 

заңдылықтарын жүйелі ой елегінен өткізуге құрылған. Тек реалды 

жағдайды талдаудан шыққан алдын-ала болжау ғана барынша сенімді 

және болашақтың қажетті және ықтимал тенденцияларына барынша 

толық ене алады. Ол тек обьективті заңдарды тануға сүйенеді, оның 

нәтижелерін тексеруге, жөндеуге, одан әрі дамытуға болады. Бірақ, ол 

болашақ туралы дәл және толық ғылым болып табылмайды, тек өткен 

мен бүгінді салыстыра қарау арқылы ғана болашақты айта алады. 

Эмпирикалық алдын-ала болжау деп адамның күнделікті 

тәжірибесіне сүйенген, тұрақтылық пен фактілік өзарабайланысқа 

негізделген болжауды айтады. Бірақ, ол ғылыми теорияға не тәжірибені 

бағалауға сүйенбейді. Бұған халық ырымдарын жатқызуға болады. 
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Әдетте бұл болжаулар күмәнды және айқын емес, бірақ бұл жағдай 

олардың жүзеге асу мүмкіндігін жоққа шығармайды. 

 

7.2 Әлеуметтік болжау 

 

Болжау – грек тілінен аударғанда «алдын-ала білу» дегенді 

білдіреді. Өзінің зерттейтін обьектісінің сипатына қарай болжаудың 

түрлері де көп, енді соларға тоқталайық: 

Болжам немесе болжау дегеніміз – біріншіден, түп мағынасы гректің 

алдын – ала білу түсінігінде жатқан. Екіншіден, ғылыми негізінде – 

обектінің жағдайы немесе оның альтернативті даму жолы мен іске 

асырылу мерзімі көзқарас ұғымын білдіреді. 

Болжамдау – бұл болжамдарды жасау процесін атайды. Болжамдар 

гипотезаға негізделеді. 

Болжаудың бірнеше анықтамалары: 

- Болжау - әлеуметтік-экономикалық үдерістерінің дамуын ғылыми 

алдын-ала көру қағидалары, әдістері туралы ғылым. 

- Болжау – обьектінің жағдайының ғылыми негізделген гипотезасы. 

- Болжау – стратегиялық жоспарлаудың ғылыми сатысы; алдағы 

кезеңдегі экономиканы реттеу бойынша үкіметтің атқарымдық 

шешімдері және жоспарлы ғылыми базасы. 

Болжау – бұл экономикалық жүйенің болашақ параметрлеріне 

қатысты дәлелдендірілген мүмкіндіктер (сапалық және сандық түрде 

көрсетілген) кешені. Болжау амалы – бір немесе басқа шарттарда мүмкін 

болатын жайттарға объективті, шынайы болжам жасау. Бұл амалды 

шешу үшін ізденгіш болжам жасалынады, ол экономиканың дамуының 

(немесе оның бір қабатының), оған деген мемлекеттік әсер мінезі 

өзгеріссіз қалады деген шартта, қандай екенің көрсетуі мүмкін. Сонымен 

ізденгіш болжам теріс үрдістерді жеңуге бағытталған мемлекеттің 

бірінші болып араласуын талап ететін экономиканың қабаттарын 

көрсетеді. 

Болжау болашақта мүмкін болатын жайттардың пассивті рөліне ғана 

сүйенбейді. Мақсатты болжаулар да жасалынып жатыр. Олар 

мемлекеттің экономика алдына қойған мақсаттарын және оларға 

жетудегі мүмкін жолдарын анықтайды. 

Нарықтық экономика жағдаында кез-келген болжамды жасау 

барысында келесі жайттар ескеріледі: 

1) материалдық ағындарды ұйымдастыру түрлері. Өнімнің барлық 

түрлерінің негізгі бөлігі еркін түрде іске асырылады. Осыған байланысты 

кез-келген өндірісте өнімділікті арттырудың нақты болжамын жасау, 

тауар нарығының конъюнктурасыны туралы нақты ақпарат алынғаннан 

кейін ғана жүзеге асырылады; 

2) ақша ағымдарын қалыптастыру әдістері. Басты бөлігінің 

қаржылық ресурстары тура мемлекеттік реттеу ортасынан шығып қалды. 
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Сондықтан да жеке капиталдың қандай көлемде алынып, және оның 

қайда жіберілетіндігін анықтау маңызды болып табылады. 

3) баға динамикасы, оның өндіріске деген әсері, және де оны бөлу. 

Қазіргі уақытта баға коньюнктурасын білмей өндіріс бойынша бірде бір 

нақты болжамдық баға алу мүмкін емес; 

4) теңгенің ішкі конвертирациясы. Валюта қандай кешендерде 

табысталынады, және қандай кешенде импортқа жіберіледі екені белгілі. 

Болжам оның қозғалысын, яғни бір меншіктен екіншіге өтуін анықтап 

отырады. 

Әлеуметтік болжаудың ерекшеліктері туралы да айта отыру қажет. 

Біріншіден, мақсатты тұжырымдау жалпы және абстрактілі сипатқа ие: 

ол ықтималдықтың үлкен деңгейіне мүмкіндік береді. 

Екіншіден, әлеуметтік болжау директивті сипатқа ие емес. Басқаша 

айтқанда, нұсқалық болжаудың нақты болжаудан айырмашылығы 

болжау болжау әдістерін таңдау және шешуді дәлелдеуге ақпарат береді. 

Үшіншіден, әлеуметтік болжаудың спецификалық әдістері бар: 

күрделі экстраполяция, үлгілеу, эксперимент жүргізу мүмкіндігі. 

Болжаудың негізгі қызметтері: 

-шаруашылықтың дамуындағы ғылыми-әлеуметтік талдау; 

-Экономикалық және ғылыми- техникалық үдерістерінің, даму 

бағыттарының мәселелері төңірегінде пайда болған жағдайларын 

бағалау; 

-Болжау объектісін бағалау; 

-Экономикалық жағдайлар мен мәселелерді алдын алу, болашақтағы 

тенденциялардың іс- әрекетіне баға беру; 

-Белгілі бір уақытта нақты жағдайларда халық шаруашылығының 

дамуы мен әлеуметтік- экономикалық байланыстарды объективті 

зерттеу; 

-Экономикалық және әлеуметтік дамудың объективті мүмкүндігін 

табу; 

-Экономиканың әрі қарай дамуына ғылым мен техника, 

шаруашылықты басқару жүйесі, әлеуметтік дамуға негізделген тиімді 

жоспарлы шешімді таңдай отырып, ғылыми материалдарды жанжақты 

пайдалана отырып, перспективті дамуды айқындау. 

1) Әлеуметтік –экономикалық болжам халықтың өмір сүру 

деңгейінің динамикасын, табысын, халықтың азық-түлік өнімдері мен 

өндірістік емес товарларды тұтынуын, әлеуметтік инфраструктура 

салаларының дамуын, демография, халықты еңбекпен қамту, жалпы 

әлеуметтік салаға қатыстының барлығын зерттейді. 

2) Әлеуметтік –саяси болжам елдің саяси даму бағытын, қоғамды 

демократияландыру процесін, оған кең халық қабатының қатысу 

мәселелерін, ірі саяси проблемаларды қоғамның кең қабатының 

мүдделерін есепке ала отырып шешілу жағдайларын зерттейді. 
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3) Әлеуметтік-мәдени болжам әлеуметтік мәні бар құндылықтарды, 

мінез-құлық нормалары мен ережелерін, идея, сенім мен әдет-ғұрыптар 

жүйесін зерттейді. 

4) Экономикалық болжам халық шаруашылығының даму 

перспективасын, оның салаларын, өндірістің орналасуын, өндірістің 

техникалық-экономикалық көрсеткіштерін, оның жаңа түрлерін игеруді, 

өндірісті қаржыландыру мәселелерін зерттейді. 

5) Ғылыми-техникалық болжамдар ғылыми-техника прогресс 

жетістіктерін, зерртеудің, техника мен технологияның жаңа түрлерінің 

дамуы мен қолданылуын, ҒТП салдарын қарастырады. 

6) Сыртқы экономикалық болжамдар шетелдермен ынтымақтастық 

перспективаларын, ұллтық экономиканың әлемдік шаруашылықққа 

интерациялануын, экспорт пен импортты рационализациялау болашағын 

зерттейді. 

Бұдан басқа проблемалық-мақсаттық белгілері бойынша болжамды 

ізденістік және нормативтік болжамдар деп бөледі. Бұлар болжам не 

үшін жасалады деген сұраққа жауап береді. Ізденістік болжам 

(зерттеушілік, генетикалық) – бұл құбылыстың болашақтағы мүмкін 

жағдайын анықтайтын болжам. Ол әрекет етіп тұрған тенденциялар 

сақталған жағдайда ненің ықтималдығы басым деген сұраққа жауап 

береді. Бұндай болжамның мысалына ауылшаруашылығы мәдениетінің 

өнімділігі немесе қоғамдағы неке мен айырылысу саны болжамдары 

жатады. 

Ізденістік болжамда болжамдау бүгінгі күннен басталып, қолдағы 

бар ақпараттарға сүйенеді және біртіндеп болашаққа енеді. Ізденістік 

болжамның екі түрі бар:  

1) экстраполяциялы (дәстүрлі);  

2) альтернативті (жаңашыл). Экстраполяциялық көзқарас 

экономикалық және әлеуметтік даму бірқалыпты және үздіксіз жүреді, 

сондықтан болжам өткеннің болашаққа жай ғана проекциясы деген 

пікірге сүйенеді. Бұл әдіс кең қолданысқа ие. Ал, альтернативтік 

көзқарас әлеуметтік жағдайдың ішкі және сыртқы ортасы тұрақты 

өзгерістерге ұшырап отырады деген пікірге сүйенеді, яғни қоғамның 

дамуы секірмелі жіне үзілісті де болуы мүмкін дейді. Сондай-ақ, қоғам 

үшін болашақ дамудың белгілі бір саны өмір сүреді дейді. 

Нормативтік болжам (программалық, мақсаттық) - болжамдау 

обьектісінің болашақтағы мақсат ретінде қабылданып отырған мүмкін 

болатын жағдайына қол жеткізудің мерзімі мен жолдарын анықтау үшін 

қажет. Бұндай болжау алдымыздағы мақсатұа қандай жолмен жете 

аламыз деген сұраққа жауап береді. Мысалыға, халықтың ет өнімдерін 

пайдалану динамикасының болжамын қазіргі пайдаланылып отырған 

норманы есепке ала отырып жасайды. Негізгі қолданылатын әдіс 

интерполяция болып табылады. 
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2. Болжамдаушының алдында тұрған біріншікезектегі мәселе – ол 

болжамдау обьектісінің шекарасын сауатты анықтау болып табылады.  

Болжаудың обьектісі дегеніміз адамның танымдық және 

практикалық қызметі бағытталған кез-келген құбылыс не процесс болуы 

мүмкін, яғни қызмет қарқынына қарай болжаулар мегажобалар, 

аймақтық, салалық, микроэкономикалық, ал мазмұндық сипатына қарай 

әлеуметтік, экономикалық, демографиялық, экологиялық-экономикалық, 

ғылыми-техникалық, психологиялық, географиялық, этникалық, заңдық, 

әскери, мәдени-эстетикалық, медициналық, әлеуметтік білім беру – 

педагогикалық, архитектура –қала салу, ішкі-сыртқы саяси деп бөлінеді. 

Мысалы әлеуметтік жұмыстағы болжау арқылы бір не басқа жағдайдың, 

жеке тұлғаның, отбасының, коллективтің жағдайының даму 

спецификасын көруге болады. 

 

7.3 Рим клубы және болашақты зерттеу 

 

Қазіргі әлемдегі әлеуметтік, мәдени, экономикалық және саяси 

процестерінің жаһандануының жағымды жағымен қоса «қазіргі 

заманның жаһандандық мәселері» аталатын бірқатар күрделі мәселер 

туғызып отыр: экологиялық, демографиялық, саяси, т.б. Бұл 

мәселелердің жиынтығы адамның алдына жаһандық «тіршілік үшін 

күрес» мәселесін қойды. А.Печчен адамазаттың қазіргі ғаламдық 

мәселелер арасындағы болашағын зерттейтін «Рим клубы» атты 

орталығын ашты. 

Оның ұсынысымен және «Рим клубының» тапсырысымен кең 

ауқымды зерттеулер жасалып, қоғам мен оның тіршілік ету ортасы 

арасындағы өзара әрекеттің дағдарыстық тенденциясының дамуының 

ғаламдық моделі құрылды. («Әлем – 2» Д. Форрестер (1971), «Әлем – 3» 

Д. Медоуз (1978) т.б.). 

Жаһандану модельдерінде «әлем бүтіндей» алынады. Жүйелік 

динамика көмегімен бүкіл әлемге жалпы есептеу жүргізе отырып, 

Форрестер мен Медоуз жер ресурстарының шектеулілігі, әсіресе, ауыл 

шаруашылығына жарамды аудандардың шектеулілігі мен күрт өсіп 

отырған халықтың тұтынуының жоғарылауы арасындағы қарама-

қайшылық бүкіл әлемді ХХІ ғасырдың ортасында ғаламдық апатқа 

әкелуі мүмкін деп болжайды: қоршаған ортаның апаттық ластануы, 

өлімнің күрт өсуі, пайдалы қазбалардың азаюы және өндірістің 

құлдырауы, т.б. 

Форрестер мен Медоуз жасаған модель бүкіл адамзатты өзінің 

дамуының жолдарын ойлауға мәжбүр етті. Алайда осы модельдердегі 

кейбір методологиялық көрсеткіштердің кемшіліктері ондағы 

тұжырымдардың дұрыстығына күмәндануға алып келді. Атап айтқанда, 

модельді құрастырған кезде параметрлерді іріктеу математикалық 

өңдеуді мүмкін ететін таза нақты-ғылыми және қолданбалы критерийлер 
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бойынша жүзеге асты, өндіру мен тұтыну орташа шамалары, қызметтер 

мен тамақтану халықтың 1адамға шаққандағы мөлшерімен есептелді 

делінеді. Бұл параметрлердің барлығы «өздерінің нақты әлеуметтік 

мазмұнынан арылды».  

Месарович - Пестель моделі осы сынды белгілі бір дәрежеде есепке 

алуға тырысты. Алдындағы зерттеуден айырмашылығы олар өздерінің 

«Әлем-3» зерттеуінде дағдарыстардың дамуын шектей алатын, оларды 

жою мүмкіндігін зерттей алатын, олардың алдын алу мүмкіндіктерін 

іздеуге қабілетті факторлар санына талдау жасауға ұмтылды. Месарович 

- Пестель моделі әлемді тек біртекті бүтіндік ретінде емес, ал бір-бірі 

арасындағы байланыс халықтың экспорты мен импорты және 

миграциясы арқылы жүзеге асырылатын өзара байланысты 10 аймақтар 

жүйесі ретінде қарастырды. Аймақ - бұл әлеуметтік-мәдени параметр, 

ғаламдық қоғамдық жүйедегі шағын жүйе. 

Ұзақ мерзімді болжамдау барысында қазіргі кезде өзін байқата 

бастаған үрдістерді болашаққа ойша ұзартатын, экстраполяция әдісі 

қолданылады. Экстраполяция әдісі болжамданатын үдерістің өткен 

кезеңдегі болуы мүмкін ерте уақытынан бастап, болжамдардың алдын 

алу күніне дейінгі көрсеткіштердің динамикалық (статистикалық немесе 

логикалық) қатарын құруға бағытталған. Мұның барысында 

экстраполяциялық үрдістердегі ықтимал өзгерістердің ауқымын нақты 

бағалауға мүмкіндік беретін экстраполяцияның күрделі формулаларын, 

ойын теорияларын, ықтималдық теориясының қорытындылары жақсы 

нәтиже береді. Планетадағы өмірлік ресурстардың таусылу мүмкіндігі, 

экологиялық, энергетикалық, шикізаттық дағдарыстың басталуы туралы, 

әлеуметтік әділетсіздік пен аштық, жұмыссыздық пен инфляция 

(ақшаның құнсыздануы), халықаралық сауда мен қаржылардағы 

диспропорция (сәйкессіздік) туралы күні бұрын ескертетін, 60-

жылдардағы Рим клубы құрылған болатын. 

Осыған байланысты, Рим клубының қызметі негізгі екі мақсатты 

көздейтіндігін айта кеткен жөн: бірінші мақсат – адамзаттың 

қиындықтарын адамдардың мүмкіндігінше айқын және тереңнен 

ұғынуынан және әлемдік дамудың үрдістеріне түзетулер енгізе алуына 

мүмкіндік беру мен жәрдемдесу. Екінші мақсат – жағдайды түзетуге 

мүмкіндік бере алатындай жаңа қатынастар, саяси бағыттар мен 

институттар құруға ынталандыру. 

Саяси болжамдаудың аналогия әдісі қайсыбір мемлекеттегі 

жағдайды басқа мемлекеттің соған ұқсас тәжірибесімен, тарихтағы ұқсас 

жағдайлармен салыстыру кезінде қолданылады. Бұл әдіс саяси 

шындықты тануда ұтымды болып табылады. 

Соңғы онжылдықтарда, әсіресе, кибернетиканың дамуымен 

имитациялық (боямалаушылық) үлгілеу әдістері белгілі бір 

танымалдылыққа ие болды. Олар зерттелетін нысанның (мысалы, 

халықаралық қатынастар жүйесі) жеңілдетілген, агрегирленген үлгісін 
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жасауды түсіндіреді. Содан соң, электронды есептеуіш машиналардың 

(ЭЕМ-нің) көмегімен оның эволюциясы зерттеледі. Бұл әдіс 

боямалаушылық ойын үлгілеуінде дамиды, бұл оқиғаға 

қатысушылардың болуы мүмкін субъективті реакцияларын үлгіге енгізу 

жолымен қайсыбір жағдайлардың баламалы нұсқаларын қарастыруға 

мүмкіндік береді. 

Қоғамның саяси өмірге ықпал ету шамасына қарай, саяси 

болжамдаудың көптеген факторлары алда орын алатын оқиғалардың, 

үдерістер мен құбылыстардың ықтимал сипатын суреттейтін, дамудың 

нұсқалары, баламалары түрінде жасалатындығын атап көрсету қажет. 

Болжам неғұрлым ұзақ мерзімді сипатта болса, өткен кезеңдерде 

байқалмаған және соған сәйкес болжамның мәліметтерінің бастапқы 

негіздеріне талдау жасау барысында есепке алынбаған жаңа 

факторлардың, үрдістердің пайда болу ықтималдылығы да арта түседі. 

Қысқа мерзімді болжамдар барынша нақтылықпен ерекшеленеді. 

 

7.4 Әлеуметтік жобалау 

 

Қазіргі таңда әлеуметтік жүйелерді жобалауға қажеттілік өсіп отыр, 

яғни нақты бір әлеуметтік обьектіні, процесті, құбылысты, белгілі 

бағдарлама мен жоспар шегінде анықтау қажеттілікке айналуда. Бұны 

қазір іске асырылып отырған әлеуметтік жобалаудың (білім беру, 

денсаулық, қол жетімді тұрғын үй) өзектілігі мен маңызы дәлелдеп отыр. 

«Жобалау» сөзі латынның «projektus» - «алға тасталған « деген 

сөзінен келіп шыққан. Жобалау обьектінің мүмкін не болжанатын 

прототипін не пробразын жасау. Жобалау жаңа құбылыстар мен 

процестердің болжанған не жоспарлық дамуының ғылыми-теориялық не 

практикалық негізделген анықтамасын беруге бағытталған ерекше 

қызмет түрі. Жобалау – ерекше әдістер тәсілімен болжанатын обьектінің, 

құбылыстың пробразын жасау, шындықтың бейнесін алдын-ала берудің 

бір формасы. Жобалау нақты мағынасында басқарудың болжамдық 

функциясын білдіреді, оның мақсаты болжанатын обьектіге қалаған 

сиапт пен белгі беру үшін қайта құру варианттарының бірін іске асыру 

болып табылады. Әлеуметтік жобалауды іске асырудың белгілі 

мерзімінің болу да, болмауы да мүмкін. Жобалауды терең түсіну үшін 

оны «жоспарлау», «алдын-ала көру», «болжамдау», «құрастыру», 

«моделдеу» ұғымдарымен салыстырып көру керек. Мысалыға, 

жоспарлау –бір құбылысты өмірге енгізу үшін ғылыми –практикалық 

негізделген міндеттерді, мерзімді, қарқынды мақсатты анықтау. Алдын-

ала көру дегеніміз –қолдағы тәжірибеде тіркелмеген, бірақ өмір сүрп 

жатқан оқиғалар туралы білім, алдын-ала анықтау. Ал, әлеуметтік 

жобалау дегеніміз –әлеуметтік обьектілерді, әлеуметтік салаларды, 

процестерді және қатынастарды жобалау. Әлеуметтік обьектілерді 

жобалаудың жаратылыстанулық жобалардан айырмашылығы бұнда 
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субьективті факторлар міндетті түрде есепке алынуы қажет. Ол көп 

жағдайда әлеуметтік жобалаудың ерекшеліктерін айқындайды. Олар 

төмендегілер: 

-әлеуметтік обьектілердің қайшылығы; 

-әлеуметтік обьектілердің дамуының көп векторлығы; 

-әлеуметтік обьектіні кез-келген әлеуметтік теорияның соңғы 

мөлшерімен суреттеудің мүмкін еместігі; 

-әлеуметтік обьектінің дамуына қатысты тиісті және маңыздының 

арақатынасын анықтайтын субьективті құрастыруың өте көп болуы; 

-әлеуметтік обьектілердің көп факторлығы, яғни оған обьективті де, 

субьективті де факторлар әсер етеді. Аталған факторлар әлеуметтік 

жобалаудың ерекшеліктерін айқындайтын себептердің соңғысы емес, 

олар тек оның басқа обьектілерден айырмашылығының бар екендігін 

көрсететін жүйе ғана. 

Әлеуметтік жобалау болжамның негізділігін бағалайды және 

әлеуметтік дамудың ғылыми негізделген жоспарын жасайды. Әлеуметтік 

жобалауды «әлеуметтік құрастыру» деп те атайды. Әлеуметтік 

болашақты құрастыруға мынандай жағдайлар мүмкіндік береді: 

-барынша мүмкін тенденциялармен қатар мүмкіндігі барынша аз 

тенденциялар қатар өмір сүреді; 

-әдетте әлеуметтік обьектілерді әлеуметтік ресурстардың ішкі қоры 

бар, ол бұл әлеуметтік міндетті шешуде іске қосылуы мүмкін; 

-қоғамдық құрылымдарға маңызды деформациялар (түр өзгеру) тән, 

оны болашақ дамудың қалайтын вариантын іске асыруда пайдалануға 

болады; 

-мазмұны бойынша жақын перспективалық мақсаттар бір-бірімен 

ауыстырылуы мүмкін, ал бір мақсат түрлі құралдармен іске асырылуы 

мүмкін. 

2. Әлеуметтік жобалаудың басқа да білім салалары сияқты өзіндік 

элементтері бар. Ол элементер (маңызды теориялық категориялары) : 

құрастыру, система, жобалау субьектісі мен обьектісі, әлеуметтік 

технология, әлеуметтік жобалау әдістері, жобалау жағдайлары, 

әлеуметтік жобалау механизмдері жатады. 

Әлеуметтік жобалаудың субьектісіне (жобалауды іске асырушылар) 

– әртүрлі деңгейдегі басқару қызметін атқарушылар, яғни жеке тұлғалар, 

ұйыдар, коллективтер, әлеуметтік инстиуттар жатады, олардың басты 

мақсаты әлеуметтік шындықты мақсатты, ұйымдасқан түрде қайта құру. 

Жобалаудың субьектісіне қажетті белгілер: әлеуметтік белсенділік, 

тікелей жобалау жұмысына қатысу. 

Әлеуметтік жобалау обьектісіне (жобалау процесі іске асырылатын 

жер): 

-қоғамдық индвид ретінде адам, оның қажеттіліктері, 

қызығушылығы, қатынас жүйесіндегі ролдерімен құндылық бағдары, 

әлеуметтік статусы; 



62 

 

-қоғамның әлеуметтік құрылымының подсистемасы мен әртүрлі 

элементтері (еңбек коллективі, аймақтар, топтар, т.б.) ; 

-әробразды қоғамдық қатынастар (саяси, идеологиялық, басқару, 

эстетикалық, адамгершілік, отбасылық-тұрмыстық, жеке тұлғалар 

арасындағы). 

Жобалау міндетті түрде белгілі кезеңдерден өтеді, жобалау кезеңі 

дегеніміз – әлеуметтік жобаны жасайтын тәсіл, әдіс, ережелер, 

процедуралар, операциялар (оның негізгі кезеңдерін проблеманы 

анықтау, әлеуметтік заказ, әлеуметтік төлқұжат, верификациялау, түзету, 

жоба дайындау құрайды). Әлеуметтік жобалау технологиясы дегеніміз – 

әлеуметтік заказды іске асыруға, белгілі мақсатқа жетуге бағытталған 

әдіс-тәсілдер, дағдылар жиынтығы, әлеуметтік қызмет актілерінің уақыт 

пен кеңістегі бірізділігі. Технологиялар көмегімен абстрактылы нәрселер 

нақты бұйрық, шешім, норматив, ережелерге айналып, адамның 

әлеуметтік белсенділігін қажетті әрекетті орындауға тиімді бағыттайды. 

Әлеуметтік жобалаудың жағдайлары деп жобалау қызметіне ықпал 

ететін әлеуметтік процестер мен құбылыстар жүйесін айтамыз. Жобалау 

қызметінің жағдайының көп компоненттері бар: қатынастар, процестер, 

орта, әрекет, қызмет, құралдар. 

Әлеуметтік жобалау принциптеріне тоқталайық: 

 қоғаммен «өмір сүру» принципі, яғни әлеуметтік жобалаудың өз 

қызметінің жаңа құндылық негіздерімен, өзара әрекеттің өз 

нормаларымен қоғаммен өмір сүру;  

 өзін-өзі дамыту принципі, яғни әлеуметтік жобалаудың қайнар көзі 

қоғамның өзін-өзін дамытуға деген қажеттілігі ғана болуы мүмкін; 

 әлеуметтік жауапкершілік принципі, яғни әлеуметтік жобалау өмір 

сүріп тұрған заңда көрсетілмеген коллективтік нормалар мен ережелер 

жасау болып табылады, ал жобалаушы субьектінің бұл нормалар мен 

ережелерден ауытқымауы қоғам мен жеке тұлға бойында құқықтық 

мәдениеттің қалыптасқандығының дәлелі болып табылады; 

 әлеуметтік міндеттілік принципі, яғни әлеуметтік жобалау 

әлеуметтік міндеттіліктің сыни ойлау, ашықтық, плюрализм және 

шыдамдылық сияқты сапаларын қалыптастыруға негізделеді. Әлеуметтік 

міндеттіліктің көрсеткіштері қоғамдағы әртүрлі қоғамдар мен 

қорлардың, қоғамдық бірлестіктер мен ассоциациялардың қызметі болып 

табылады; 

 халықтың кең қабатына үздіксіз білім беру принципі, яғни 

болашақты жоспарлау – бұл адамның жаңа білім мен біліктерге орасан 

зор қажеттілігін сезінетін ситуация; 

 әлеуметтік жобалау субьектілерінің мүдделері мен мақсаттарын 

үйлестіру принципі; 

 болашаққа ашықтық принципі, ол әлеуметтік жобалау 

субьектілерінің бірлестіктерді дамытудың перспективалы стратегиялық 
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мақсаттары жанында шоғырлануын және бұндай мақсаттарды ұсыну 

қабілетінің болувн қалайды; 

 бірлестіктердің автонмиялық принципі, әлеуметтік жобалауда бұл 

принцип жобалайтын құрылым ретінде жеке алынған бірлестікті бөліп 

қарайды. Бірлестік ұйымдардардың әртүрлі көлемі бола беруі мүмкін: 

елді мекен, ірі қала, кіші қала, аймақ. 

3.Әлеуметтік жобалаудың басты мақсаты басқару қызметінің 

ерекше түрі ретінде – информациялық массивтің көмегімен жоба жасау. 

Әлеуметтік жоба ақпараттардың дерегі ретінде әлеуметтік жүйе не 

процестердің болашақ қаланып отырған күйі туралы нақты білім беретін 

ғылыми негізделегн сипаттама. Әлеуметтік жоба тапсырма беруші 

модель болып табылдаы.  

Әлеуметтік жобаға мынандай белгілер тән: 

-жобаланған обьектінің нақты жобасыз пайда бола алмайтын 

сипатының болуы; 

-әлеуметтік тапсырысты іске асыруды қамтамасыз етуге қабілетті 

параметрлердің болуы; 

- белгілі бір уақыт аралығында іске асырыла алатын сипатының 

болуы. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әлеуметтік алдын-ала болжамдаудың мәні мен объективті 

қажеттілігі 

2. Әлеуметтік болжаудың әлеуметтік алдын-ала болжамдаудан 

ерекшеліктері мен ұқсастықтары  

3. Рим клубының айналысатын негізгі сұрақтары 

4. Болашақты зерттеудің ғылыми негіздері 

5. Әлеуметтік жобалау не үшін қажет? 

6. Әлеуметтік жобалауды жүзеге асыру 

 

 

ТАҚЫРЫП 8. ҰЙЫМДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК БАҚЫЛАУ  

 

8.1 Әлеуметтік бақылау: түсінігі, түрлері, мәні  

8.2 Ресми және ресми емес әлеуметтік бақылау 

8.3 Әкімшілік бақылау 

 

8.1 Әлеуметтік бақылау: түсінігі, түрлері, мәні 

 

Кәсіпорындары зерттеушілердің көбісі ұйымның іс - әрекетін 

бақылау басқарудың маңызды қызметінің бірі деп есептейді. Бақылауды 

ұйымның бекітілген мақсаттар мен нормалардан ауытқуларды табуға 
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және жоюға бағытталған қызмет ретінде анықтауға болады. Тәжірибеде 

бақылау екі кезеңде жүргізіледі:  

1. қызмет етуші обьекті бағалау және оны эталонмен салыстыру 

(мысалы, нормативті және жоспарлы көрсеткішпен);  

2. бақыланатын обьектіні нормативті және жоспардыға жақын 

немесе ұқсас келетін жағдайға әкелуге бағытталған санкцияларды 

қолдану.  

Кәсіпорындағы басқарушылық бақылау аясындағы қазіргі 

зерттеулер жүйелік жағдайға негізделеді. Мұнда ұйым ішіндегі бақылау 

(бұл жабық жүйе) және ұйымның негізгі жүйе құраушылары 

қатынасында іске асырылатын сыртқы бақылау ұйымдарды зерттеуші 

Эдвардс басқарушылық бақылаудың даңгейлерін анықтады, соған сәйкес 

бақылаудың келесі түрлерін көрсетуге болады:  

қарапайым – басты рөлге тұлғааралық қатынастар ие болатын жеке 

деңгейде жүзеге асырылады.  

құрылымдылық – берілген ұйымға және берілген корпаративті 

мәдениетке сәйкес нормаларға сай негізделген формальді 

институционлданған байланыстар негіздегі жүйелік рөлдік қатынастар 

деңгейінде жүргізіледі.  

техникалық – нақты басқарушылық, ақпараттық және 

социотехникалық технологияларға сәйкес нақты бір қызмет түрін 

атқаруды жүргізіледі.  

бюрократиялық – жеке формальды қатынастарсыз негізделген, яғни 

берілген ұйымның ережелеріне және бұйрықтары негізінде.  

 Әрбір ұйымның қызмет етуінде барлық 4 түрде қосатын 

басқарушылық және әлеуметтік бақылаудың мәдени жоқталған жүйесі 

болады. Ұйым шарттары негізінде басшлар персоналдың қызметін 

табысты тиімді басқарудың бірнеше әдістер қолданылады. 

Басқарушылық бақылау ең алдымен ұйым қызметкерлерінің іс - 

әрекетіне байланысты, сондықтан оны әлеуметтік бақылау ретінде 

қарастырамыз. Белгілі американдық социологпен және ресейлік ғалым 

А.И. Кравченко мен жасалған теорияға сәйкес ұйымдағы тәртіпті 

бақылаудың 3 негізгі әдісі бар, оларды басшылар болған жағдайға 

байланысты қолданады. Ұйымның әртүрлі жүйелеріне әсер етуіне 

әдістердә толығырақ қарастырайық. 

Топтық қысым арқылы бақылау ұйымның пайдалы мақсаттарына 

жету және қалыптастыруды көрсетеді, яғни жүргізілетін ұйымдық 

нормалар мен құндылықтар ұйымның мүшелерін немесе әрбір 

бөлімшесін жеке қызметкер қатынасында ресми емес санкция жүргізу 

арқылы бақылаудың негізі ұйым бөлімшелерінің қызметкерлері – 

бірігуін қамтамасыз етуге, бөлімшеге үйреншікті мәртебелер мен рөлдер 

жүйесін сақтауға көмектесетін ұйымдық тәртіп ережелері мен 

нормаларына сәйкес жүргізді қалаулары болып табылады.  
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Әлеуметтік бақылау - бұл нормативті жөнге келтіру арқылы 

құрамындағы элементтердің қатынасын, әлеуметтік жүйелерді реттеуші 

құрал. Әлеуметтік бақылау жүйесін тұрақтандыру функциясы - 

әлеуметтік қатынастардын, әлеуметтік (топтық, кластық, мемлекеттік) 

құрылыстардын үстем типтерін тудыру болып табылады. Әлеуметтік 

бақылау жүйесінің мақсатты қызметі, оның бағыттылығы және 

маныздылығы берілген әлеуметтік жүйенің, ондағы бір-бірін 

ауыстыратын қоғам типтерінің тарихи дамудағы тарихи – шартты, 

әлеуметтік – экономикалық, әлеуметтік – саяси, әлеуметтік – құқықтық 

сипатына байланысты. 

Әлеуметтік бақылау – бүкіл әлеуметтік институттар: саясат, білім, 

мәдениет, мораль бағытындағы индивидтердің әлеуметтік тәртібін 

реттейді. 

Әлеуметтік бақылау механизмі – қоғамның әр түрлі санкциялар 

арқылы (қоғамдық көзқарас әсерінен репрессияға дейін) әлеуметтік 

топтар көмегімен жеке адамның белгілі бір рөльдің нормаларға сәйкес 

әлеуметтік рөльді орындауын қадағалаумен жүзеге асады. 

Әлеуметтік іс-әрекет пен жеке адамның мінез-құлқының 

механизмдері. 

Әлеуметтік іс-әрекет, жеке адам мінез–құлқы социологиясының 

мәні адамның қоршаған ортаға деген реакциясын емес, басқа 

адамдардың қажеттіліктері, қызығушылықтары және әрекеттерін және 

қоғамдағы әлеуметтік нормаларды ескере отырып, саналы түрде 

жасалған мақсатты әрекеттерді бақылайды. Адамның ыстық шәйнекке 

тигендегі немесе екі асығыс адамның кенеттен соқтығысуына деген 

инстинктті реакция әлеуметтік әрекетке жатпайды. Ал басқа адамдармен 

қарым-қатынас және жеке адамның еңбек қызметі, оның әлеуметтік 

институттар арқылы қажеттіліктерін өтеуі - бұл әлеуметтік іс-әрекет 

түрлері. 

Әлеуметтік іс-әрекет адамның әлеуметтік ортамен қатынасын, оның 

қажеттіліктерді өтеу мақсатымен қоғамдық қатынасты белсенді қолдану 

немесе өзгерту үрдісін сипаттайды. 

Мотиві бар және әлеуметтік статусқа реакциясы бар жеке адамның 

өз қылықтарының және басқа әлеуметтік әрекеттерінің жинағы адамның 

мінез-құлқын құрайды. Жеке адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетінің 

объективті негізі болып оның қажеттіліктері мен қызығушылықтары 

табылады. 

Қажеттіліктер адамның сыртқы әлемге, әлеуметтік ортаға деген 

тәуелділігін көрсетеді. Қажеттіліктер екі түрлі болады: табиғи және 

әлеуметтік (қоғаммен құрылған). 

Қажеттіліктер өмір сүру жағдайын сипаттайды. Өмір жағдайларына 

қанағаттанбаушылық өмір жағдайларын қолда бар мүмкіндіктер және 

еңбек арқылы, әлеуметтік институттар арқылы өзгертуге тырысатын 

адамның іс-әрекетінің сипаттамасына айналады. Мүмкіндіктеріне қарай 
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индивид мақсатты түрде белгілі бір әлеуметтік жүйедегі белгілі бір 

қажеттілікті қанағаттандыру мақсатымен әрекет етеді. Енді осы кезде 

жеке адамның мүдделері, оның мәні көрініс табады. Мүдде ретінде, ең 

алдымен, адамның қоғамдағы орны, екіншіден, оның басқа адамдар 

қызметіне тәуелділігінің сипаттамасы, үшіншіден орнаған әлеуметтік 

қатынастардан туындаған қажеттіліктерді қанағаттандыру жолдары және 

тәсілдері көрінеді. Адам нақты әрекетке кірісу үшін қажеттіліктер мен 

мүдделерді ішкі қозғаушы мотивтерін тануы керек. Мотивтер - әрекетке 

ішкі нақты қозғаушы, белгілі бір жағдайда адам мінез-құлқын 

сипаттаушы. Мотивтер – белгілі бір игіліктерді немесе тілектерді, 

қызмет жағдайларын орындаудағы объективті қажеттіліктерінің және 

мүдделердің адам санасындағы көрінісі. Мотивтер, индивидтердің 

белсенділігінің ішкі қозғаушысы. Олардың сыртқы қозғаушы күші – 

стимулдардан адамға сыртқы жағдайлардың объективті әсерімен 

ерекшеленеді. Стимул жеке адам қызметінің себебіне айналуы мүмкін, 

егер де ол объект пен субъект қажеттіліктеріне жауап беретін 

субъективті құндылық болып табылса. 

Құндылықты бағыттар жеке адамның әлуметтік ұстанымы бола 

отырып, оның мінез-құлқын реттейді. Әлуметтік ұстамдар – бұл жеке 

адамның әлуметтік белгілі әрекеті нысанына сәйкес әрекет етуі. 

Құндылықтық бағыттар жоғары деңгейдегі әлуметтік ұстанымдар бола 

отырып, жеке адамның өмір сүру жағдайымен, құндылықтарымен, 

индивдтің жеке әлуметтік объектке және жағдайға деген 

ұстанамдарымен, жеке іс-әрекеттің реттейтіндігімен ерекшеленеді. 

Құндылықты бағыттар жеке адамның негізгі әлуметтік мүдделерін 

көздеп, оның қызметінің стратегиялық бағытын анықтайды. 

Құндылықты бағыттар индивидтің өмірлік позициясы, оның көзқарасы, 

адамгершілік қағидалары түрінде болады. 

Адамға жеке адам қызметін атқару бір жағынан аурытпалық 

туғызса, екінші жағынан – бұл бақыт. Ауртпалық болады, себебі, 

әлеуметтік қызметтерді орындау оңай емес. Мысалға, жауапкершілік 

қызметін алайық. Қайсібір әлуметтік қауымдастықтың мүшесі бола 

тұрып жеке адамның бұл функцияны орындамауы мүмкін емес. Ол 

дегеніміз, индивидтің арасында байланыс орнату, және екі жақты 

міндеттер қабылдау. Басқаға деген жауапкершілігі бар жеке адам 

қауымдастықтың өзіне де осы талапты қоюға құқылы. Бірақ жауапты 

болу адамның көптеген қоғамдық міндеттерді орындауында талап етеді. 

Соның нәтижесінде өз қызметін, қажеттіліктерін және мүдделерін 

шектеу.талаптарына сай болуға мәжбүр. 

2. Ұйымның ішіндегі топ мүшелерінің тәртібін қолдау мәселесі 

ұйымдарды зерттеуші көптеген белгілі зерттеушілермен жан – жақты 

зерттелді. Әлеуметтік айырбас теориясын жақтаушысы Дж. Хоманстың 

ойы бойынша кіші әлеуметтік топ мүшелері конформды тәртіпті салт 

дәстүрді сақтау үшін емес топтың басқа мүшелерінің қолдауын табу 
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үшін сақтайды. Бұл тәртіпі топтық қысым реттеу рөлдік өзара қатынас 

деңгейінде артықшылыққа ие, яғни топ мүшелері бір – біріне талаптарды 

өндірістік қызметтерді атқарумен байланысты жағдайда ресми емес 

түрде қояды. Біріккен қызмет процесінде бұл бөлімшелердіңмақсатқа 

жету міндеті қажетті бөлуді қажет етеді. Өзара қатынастың жартылай 

ресми берілген ережесі және бақылау әрбір әлеуметтік рөлдің құқғы мен 

міндеттернің кейбір жүйесіне жинақталады. Әрбір әлеуметтік топта 

өзіндік ресми емес санкциялар және бұйрықтар болғандықтан, онда 

топтың әрбір мүшесіне олардың ерекшеліктеріне қарамастан бірдей 

талаптар қойылады. Бұл талаптар рөлдер бойынша берілеген әлеуметтік 

ортада ұйым мүшелерінің тәртібін олардың әлеуміттік рөлдері бойынша 

анықтайды.  

  Топтық қысым саласы бойынша зерттеулер ішінде С. Ашаның 

жұмыстары өте белгілі. Оның ойы бойынша кәсіпорындағы әрбір 

әлеуметтік топ маңызды топтық нормаларға және ережелер қатынасында 

өз мүшелерігнің тәртібін бақылай алады. Бұл жерде мына мінездемелер 

маңызды рөлге ие, топ саны, коммуникативті желілер құрылымы, топтық 

ұйымдық деңгейі. Сонымен қатар келесі факторлар маңызды боп 

есептеледі: берілген нормалар мен тәртіб ережелерін сақтаушы топ 

мүшелерінің үлесі көшбасышылардың болуы, топ мүшелерінің өзін - өзі 

ұстау деңгейі.  

Топтық қысым арқылы бақылаудың тиімділігіне ұйым шегіндегі топ 

саны қатты әсер етеді. Топтық қысым арқылы бақылау тек кішігірім 

топтарда мүмкін екенін атап өту керек. дәл осы кіші топтарда тәртіп 

ережелерін және нормаларын сақтамағандарға ресми емес әсер ету 

жүргізіледі. Тұрақты және нақты жеке қатынастар жоқ үлкен топтарда 

топ мүшелері бір – бірін болады, олар бір – бірімен таныс та емес, 

сондықтан үлкен топ мүшелерін ресми емес бақылау тиімді емес.  

Бірақ кіші тоаптарда топ мүшелеріне бақылау әсерінің деңгейі де 

бірдейі емес. Ұйымдық және ресми емес нормалар мен ережелерді жасау 

және қолдауға өз өкілетті әсер етудің әр түрлі ресурсына ие, білімімін, 

беделімен, физикалық күшімен, сыртқы келбетімен, өмірлік 

тәжірибесімен ерекшелінетін тұлғалар өз әсерін тигізеді.  

Әлеуметтанушы С. Московичи ұйым бөлімшелерінде топтық қысым 

арқылы бақылауға мүмкіндік беретін негізгі шарттарды көрсеткен.  

 әлеуметтік әсер ету, бедел және өмір ету қызметтері ұйым 

құрамына кіретін кіші топтарда негізгі топтық әлеуметтік бақылауды 

жүргізу үшін топтық барлық мүшелерінің құндылықтарға деген 

көзқарастары болуы керек, бір дәстүрді сақтаулары керек. Әйтпесе 

топтық қысым арқылы бақылау өзара талаптар мен түсініспеушіліктер 

күшінде мүмкін емес.  

 топтық әлеуметтік бақылау өзара тәуелділік шегінде 

басқалардың тәртібіне негізделеді. Кіші топ ұйымы өздерінің әрбір 

мүшесінің нормативті тәртіпті сақтауын талап етеді.  
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 топтық қысым арқылы әлеуметтік бақылау әлеуметтік топ 

мүшелерінің анықталмағансыздық деңгейіне тәуелді. Егер жеке жағдайда 

анықталмғансыздық өссе, жеке тұлғаның ішкі сенімсіздік жағдайы 

көтеріліп, ол басқалардың әсеріне тез өседі.  

 әлеуметтік бақылаудың нәтижесі болып табылатын келісім 

обьективті нормаларға негізделуі керек. Обьективті норма және ереже 

болмаған жағдайда топ мүшелері жалпы қабылданған көзқарсқа 

негізжеледі.  

 әлеуметтік топ мүшелеріне тән барлық тәртіпке әсер ету 

мүмкіндіктері және билік жүргізу ресурстары топтық нормаларға 

қатысты конформда тәртіпке жетуге бағытталуы керек. Кіші топтарда С. 

Ашемен. Е. Холдандермен, М. Шерифпен жүргізілген зерттеулер сирек 

жағдайда билік жеке даралық қатынастар негізінде қолданылады: 

негізінде топтық барлық биліктік ресурстары топтық нормаларды 

сақтауға бағытталады.  

Қиын ұйымдарда әлеуметтік бақылаудың байланысты негізгі мәселе 

әр трлі құндылық позициялармен байланысты принципиалды жою 

мүмкін емес қарама – жанжалдар болып табылады. Бұл қарма – 

жанжалдар ұйымның негізгі мақсаттарын қабылдауды және жасауда 

көрінеді. Ұйымның қызығушылығы және мақсаты қатынасын бақылау 

процесінде пайда болатын қиыншылықьарды қарастырайық:  

1. Топтың бір бүтін ретіндегі тиімді қызметі – маңызды мақсат 

болып табылады. Ұйымдағы бұл мақсатты құруда ақырғы нәтижелерге 

бақылау жүргізілуі қажет. Бұл жағдайда ұйымның жеке мүшелерінің көз 

қарасының, бөлімшенің қызығіушылығы мен ұйым қызығушылығыф бір 

бүтін ретінде қатынасы туралы мәселе пайда болады. Егер 

басқарушылардың қызығушылықтары көптеген пунктер бойынша сәйкес 

келмеген жағдайда ұйымның жеке мүшелері және бөлімшелері 

бақылауды жүргізуге белсенді түрде таласады, бұл ақыр аяғында 

қосымша ресурстардың шығындалуына, біріккен қызметтің тиімділігінің 

азаюына әкеледі.  

2. Ұйымдық бақылау әсерінің жоғырлауы – маңыздылығы бойынша 

келесі мақсат болып табылады – ұйымның маңызды бөлімшелерінің 

байланыстарын фиксациялау жолымен ұйым мүшелерінің тәртібін 

бақылауды минимизациялауды білдіреді.  

Көбінесежетекшілер ұйымның дамуы және жақсы нәтижеге жету 

үшін ұйымдағы нәтижелі ережелер мен тәртіптерді қолданады. 

Ұйымдағы кейбір жеке мүшелер ұйымның қажеттілігі мен мақсатына 

емес, керісінше өзіндік жеке тұтунышылық қажеттіліктеріне көп мән 

береді соның нәтижесінде жаппай тексерістің болуына әкеледі. Олар кей 

кездері лифт, әжетхана мен қосымша қолданбалы бөлімдерді тексеріге де 

мәбүр болады. Осыдан келіп ұжымда жаңа мәселелер мен тиімділік 

төмендетуде.  
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3. Топтағы іс - әрекеттің белгісіздігінің төмендеуі тағы бір ұйымның 

мақсаты. Ол басқарудағы ішкі және сыртқы бақылауды ресурстар 

шығының аз болуымен шекетеледі. Белгісіздіктің жоғары болуы 

нәтижесінде шешім қабылдауда қиын болады. Ұйымда жеке 

тұлғалардың тәртібі жетекші үшін жалпы мәселе болғанын қаламайды.  

 

8.2 Ресми және ресми емес әлеуметтік бақылау 

 

Ресми емес бақылау адамның іс-әрекетінің туғандары, достары, 

әріптестері, таныстары тарапынан мақұлдау немесе айыптауға 

негізделген, сонымен қатар салт-дәстүр немесе әдет-ғұрып арқылы 

қоғамдық ой тарапынан, тіпті болмағанда бұқаралық ақпарат құралдары 

жағынан негізделеді.  

Дәстүрлі қоғамда қалып қойған ережелер өте аз, дәстүрлі ауыл 

бірлестіктері мүшелерінің өмірлік аспектілерінің көп бөлігі ресмие емес 

түрде бақыланған. Дәстүрлі мерекелер мен әдет-ғұрыптармен 

байланысты ритуалдармен салтанаттарды қатаң түрде сақтау адамдарда 

әлеуметтік нормаларға деген құрметті тәрбиелеп, олардың қажеттілігін 

түсіндірген.  

Ресми емес бақылау кішігірім топпен шектелген, үлкен топтарда ол 

тиімді болмайды. Ресми емес бақылаудың агенттері болып туысқандар, 

достар, көршілер және таныстар табылады.  

Ресми бақылау адамның іс-әрекетінің ресми билік органдары 

немесе әкімшілік тарапынан құптауы немесе айыптауға негізделген. 

Қиын заманауи қоғамда, яғни көптеген мың немесе миллиондаған 

адамдардың болуына байланысты ресми емес бақылау құралдары 

арқылы тәртіпті ұстап тұру мүмкін емес. Қазіргі заманғы қоғамда 

тәртіпті бақылауды арнайы әлеуметтік институттар, яғни сот, білім беру 

мекемелері, әскери қызмет, мешіттер мен шіркеулер, бұқаралық ақпарат 

құралдары, кәсіпорындар мен ұйымдар және т.б. жүзеге асырады. 

Сәйкесінше, аталмыш ресми бақылау агенттері ретінде осы 

институттардың қызметкерлері жұмыс жасайды.  

Егер мүгедек адам қоғамдық ережелерден тыс шығатын болса, ал 

оның тәртібі әлеуметтік күтілімдерге сәйкес келмесе, ол санкцияларға 

тап болады, яғни адамдардың норомативті реттелген тәртібіне 

эмоционалды түрде реакциясымен кез болады.  

Әлеуметтендіру агенттері – тұлғаны қалыптастыру және адамның 

қоғамға енуіне елеулі үлес қосатын әлеуметтік топтар мен әлеуметтік 

орта. Әлеуметтендіру түрлеріне сәйкес агенттер біріншілік және 

екіншілік болып екі түрге бөлінеді. Біріншілік әлеуметтендіру агенттері 

– ата-ана, замандастар, туған-туыс, мұғалімдер, жаттықтырушылар, 

жастар бірлестігінің көшбасшылары.  

Екіншілік әлеуметтендіру агенттері – мектеп әкімшілігі, ЖОО, 

кәсіпорындар, әскер, полиция, мешіттер мен шіркеулер, мемлекет, 
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бұқаралық ақпарат құралдарының қызметкерлері, партия 

көшбасшылары және т.б. Әлеуметтендіру институттары – индивидпен 

әлеуметтік нормалар мен тәртіп ережелерін меңгеруге көмектесетін 

әлеуметтік топтар (отбасы, білім институттары, экономикалық институт, 

мәдениет). 

Біріншілік әлеуметтендіру агенттері адам өмірінің бірінші бөлігінде 

адамға неғұрлым қатты әсер етеді, бірақ олардың төмендеу әсер етуі 

өмірдің екінші бөлігінде де сақталынып қалады. Әлеуметтендіру 

институттары адам өмірінің екінші бөлігінде көп орын алады. 

Біріншілер көптеген қызметтерді атқарады (ана – қамқоршы, әкімші, 

тәрбиеші, мұғалім, дос және т.б), екіншілер – бір-екі (БАҚ – 

ақпараттандырушы, идеологиялық өңдеу). 

Біріншілік әлеуметтендіру агенттерінің арасында алдыңғы 

позицияларды ата-ана, замандас достар алады. Ата-ана өз баласының 

үлкендерге қарап есейгенін қаласа, ал өзінің замандастарының жанында 

бала өзін бала болуды үйренеді. Ата-аналар балаларды қате шешімдері 

мен әрекеттері үшін жазалайды, замандастар болса ол әрекеттерге 

немқұрайлы қарайды немес көп жағдайда мақұлдайды. Замандастар 

маңызды қызметті атқарады – балалық тәуелділік күйінен ересектілікке 

ауысуын, көшбасшы болуға, басқаларға деген үстемдік орнатуға 

үйретеді. Сол себепті көптеген ата-аналар баласының замандасына әсер 

ету күресінде бәсекелес ретінде қарайды. 

Біріншілік әлеуметтендіру агенттерінің қызметтері өзара 

ауыстырылады, ал институттардікі – жоқ. Бұл келесідей түсіндіріледі: 

біріншісі әмбебап болып келсе, екіншісі – жоқ. Ата-ана мен 

туысқандардың қызметтері өзара ауысытырылатын болса, мектеп 

директоры премьер-министрді ауыстыра алмайды. Сонымен бірге, 

біріншілік әлеуметтендіру агенттерінің қызметі екіншіге қарағанда 

төленбейді.  

Бастапқы (біріншілік) әлеуметтену – әлеуметтік «мен»-ді 

қалыптастыру, оқыту және бейымделу процесінде базистік болыпт 

табылатын тұлғааралық қатынастар облысы мен жазылған статустар, 

Конформдылық – жалпымен қабылданғанмен сырттай ғана келісу. 

Индивид іштей қоғамда болып жатқан басымды нормалар мен 

ережелермен келіспеуі мүмкін. Конформдылық – әлеуметтік 

бақылаудың басты мақсаты. 

 

8.3 Әкімшілік бақылау 

 

Особенностью административного контроля является то, что это 

контроль внутри самой административной системы. Руководители 

административного аппарата обязаны осуществлять надзор за 

действиями подчиненных, на предмет законности действий, их 

необходимости, целесообразности и эффективности. Данная форма 
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административного контроля включает в себя право отдавать приказы, 

распоряжения, предписания, право изменять или отменять решения, 

принятые подчиненными. Контроль со стороны вышестоящих 

руководителей дополняется деятельностью специальных внутренних 

надзорных органов - инспекций. 

В системе органов государственной власти существует специальная 

система надзора вышестоящих органов власти за деятельностью 

нижестоящих. Органы власти субъектов Федерации, с одной стороны, по 

ряду вопросов подвергаются надзору со стороны федеральных органов 

власти, а с другой стороны, по отдельным вопросам являются 

проверяющими и контролирующими органами по отношению к 

муниципальным органам. 

Органами государственного специального надзора в конкретных 

областях возложенной сферы деятельности муниципальных 

образований, а также их союзов и целевых объединений являются 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации, надзорные функции которых определяются 

соответствующими специальными положениями в законодательном 

порядке. 

Так, правовой надзор деятельности районов и муниципальных 

образований осуществляется органом юстиции субъекта Российской 

Федерации. 

В рамках своей компетенции надзорные органы вправе: 

- направлять органам местного самоуправления, должностным 

лицам местного самоуправления рекомендации и методические 

материалы по решению возложенных задач; 

- при невыполнении задач муниципальных образований или их 

обязательств орган государственного специального надзора призвать 

органы местного самоуправления, должностных лиц местного 

самоуправления к принятию необходимых мер; 

- издавать и направлять органам местного самоуправления, 

должностным лицам местного самоуправления уведомления о воз-

ражении по их решениям и действиям (бездействию) и рекомендовать, 

исходя из соображений целесообразности и эффективности в течение 

определенного срока, отменить или изменить указанные решения и 

действия (бездействие); 

 - вносить в случаях, если органы местного самоуправления, 

должностные лица местного самоуправления в установленные сроки не 

выполнят рекомендаций органа государственного специального надзора, 

представления в органы государственного правового надзора. 

Инициатива административного контроля необязательно должна 

исходить от административных органов. Подвергшиеся дискриминации 

со стороны действий органов власти физические или юридические лица 

могут обратиться к административному руководству соответствующего 
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органа с жалобой на действия, или бездействие с просьбой принять меры 

к отмене или изменению решения, наносящего ущерб. 

 

Бақылау сұрақтары 

1. Әлеуметтік менеджменттегі әлеуметтік бақылаудың мәні 

2. Әлеуметтік бақылаудың түрлері 

3. Ресми әлеуметтік бақылау 

4. Ресми емес әлеуметтік бақылау 

5. Ресми және ресми емес әлеуметтік бақылаулардың 

айырмашылықтары қандай? 

6. Әкімшілік бақылаудың мәні мен мазмұны 

 

 

ТАҚЫРЫП 9. КӘСІПОРЫНДАҒЫ БАСҚАРУ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

9.1 Ұйымның негізгі нысандары: функционалды 

ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылым, өнім түрлері бойынша 

ұйым құрылымы, тұтынушыға бағдарланған ұйымның құрылымы 

9.2 Уақытша ұйымдастырушылық нысандар 

 

9.1 Ұйымның негізгі нысандары: функционалды 

ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылым, өнім түрлері 

бойынша ұйым құрылымы, тұтынушыға бағдарланған ұйымның 

құрылымы 

 

Басшы ұйымның мақсатына жету және даму үшін өкілеттерді 

автоматты түрде тарата алмайды. Ол үшін басқару құрылымы жайлы 

түсінік болуы керек. 

Басқару құрылымы жайлы көпшілікке танылған анықтама жоқ. 

Құрылым категория ретінде процесс, құбылыс, жүйенің ішкі құрылысын 

бейнелейді. Басқару саласында құрылым басқару субъектісінің ішкі 

құрылысын немесе басқарушы жүйенің ішкі құрылысын бейнелейді. 

Басқару құрылымы дегеніміз басқарушы шешім қабылдау және 

орындау үшін еңбекті бөлу формасы. Демек ұйымның басқару 

құрылымы ең алдымен еңбек бөлінісі мен мамандануына негізделеді. 

Басқарушы еңбектің мамандалуы, бір жағынан функциялардың 

ұсақталуына әкеп соғады, басқару жұмысының біртектілігін 

жоғарылатып, белгілі-бір салада білімді тереңдету және еңбек 

біліктілігін жоғарылатуға негіз құрады. Ал мұның бәрі ең ақырында, 

ұйымда жеке функцияның тиімді орындалуын өсіреді. Екінші жағынан, 

басқару аппаратындағы мамандану олардың бөлімдері арасында 

байланыс санын көбейтеді, мұның салдарынан іс-әрекеттің жеке 

түрлерінің үйлесуі мен сабақтасуы қиындай түседі. Сонымен қатар, 
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өкілеттер мен жауапкершіліктердің ұсақталуы ұйым басшысының 

жігерлігі бөлініп бәсеңдеуіне әкеліп соғуы ықтимал. 

Сонымен, басқарушылық мүмкіндіктер, әсіресе жеке маманданған 

жұмыстарды үйлестіруде, ұйым ішінде шектеулі болады, ал бұл өз 

алдына ұйым көлемін шектейді. Бұл мәселені ұқсас жұмыстар мен 

оларды орындаушыларды бірге топтастыра отырып, яғни оларды 

нақтылы жекелендіріп шешуге болады. 

Басқарудың әр төменгі сатысындағы ұйым мүшелері өзінен жоғары 

деңгейдегі басшыға тікелей бағынышты болады. Линиялық құрылымда 

әр қызметкер тек бір басшыға бағынып оның алдында есеп береді, демек 

жоғары жүйемен тек сол арқылы байланысты болады. Осылай басқару 

аппаратында бағыну және жауапкершілік иерархиясы пайда болады, бұл 

нағыз линиялық құрылым жағдайында ұйымдастыру қатынастарының 

бірде-бір және басым типі болып табылады. 

Басқару жүйесінде осы құрылым түрі орын тепкенде дара басшылық 

принципі ең жоғары дәрежеде сақталынады, өйткені бір адам өз қолында 

ортақ мақсатты операциялардың жиынтығын басқаруды 

шоғырландырады; басқарушылық бірлігі де сақталады - орындалуға 

міндетті әмірлерді бағыныштылар тек бір бастықтан алады. 

Басқарудың таза функционалды құрылымы әрбір функционалды 

басшы өз қызмет бабына байланысты мәселелері бойынша барлық 

басқарушылық құқықтарына ие болады. Бірақ бұл жерде басқару бірлігі 

принципі бұзылады, өйткені әр өндіріс звеносына әр түрлі басшылардан 

көптеген бұйрық түседі. 

Басқару аппаратының функционалды мамандануы оның тиімділігін 

әжептәуір жоғарылатады. Басқарудың барлық функцияларын 

орындайтын универсалды басшылардың орнына өз саласында түсінігі 

бар, штаты бар және тапсырылған қызмет участогі үшін жауап беретін 

мамандар аппараты пайда болады. 

Басқару бөлімшелерін құруда, жаңа қызмет орындарын енгізуімен 

және т.с.с. басқару құрылымын жетілдірудің ірі мәселелерін шешуде 

ресми ұйымдастырушылық факторлардың ролі әжептәуір өседі. Бұл 

жерде бөлімдер туралы ереже жиынтығында, функциялар және 

операцияларды орындау бойынша арнайы инструктивті материалдарда 

мақсаттарды, міндеттерді, жауапкершіліктер және құқықтарды анық 

тұжырымдау өте маңызды. Ірі ұйымдарда информацияны реттеуге 

ерекше мән беру қажет. 

Үлкен ұйымдарда өкілеттіліктер мен жауапкершіліктерді жоғарғы 

басшылардан төменгі деңгейлерге беру басқару құрылымында жаңа 

деңгейлер құру арқылы жүргізіледі, өйткені басқарылу нормаларының 

шектілігімен байланысты. 

Ұйымды басқару иерархиясындары орынды деңгейлер саны, әр 

басшыға бағынатын адамдар саны туралы шешім - басқару құрылымын 

қалыптастырудағы басты сұрақтардың бірі болып табылады. Басқарылу 
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нормаларын талдаған кезде асығыс қорытындылар жасауға болмайды. 

Тиімді қызмет ететін ұйымдарда кейбір жоғарғы басшылардың бақылау 

сферасы теоретикалық есептелген оптимальды өлшеуден әжептәуір 

жоғары болған туралы мысалдар белгілі. Жоғарғы басшының қол тимеу 

себебін ол бағынышты бөлімшелер және адамдармен нақты басқару 

жұмысын шынында да жүргізе ме, әрқайсысына қанша уақыт бөледі, 

оған тапсырылған құрылымдардары коммуникация және информация 

жүйелері қаншалықты тиімді екенін талдау арқылы анықтауға болады. 

Көбісі жоғарғы басшы орынбасарларының іскерлік қасиетінен және өз 

бетінше шешім қабылдай алатындығына тәуелді болады. Кейбір 

жағдайларда кейбір бөлімшелерді жоғарғы басшыға тек олардың жалпы 

статусын жоғарылату үшін бағындырады, ал шынында олар дербес 

қызмет етіп мұндай бастықтың алдына өз мәселелерін коймайды. 

Басқарудың аралас құрылымдарындағы функционалды басқару 

және штабтық қызмет. Басшының барлық қызмет көлемі үшін жауап 

беретін линиялық жүйеге қарағанда, функционалды басқару жалпы емес, 

ұйымдары белгіленген функция үшін мамандандырылған 

жауапкершілікте негізделген. Мысалы, кадрлар бойынша орынбасар 

әрбір линиялық басшы кадрлармен үлкен жұмыс жүргізуіне қарамастан, 

кәсіпорындары барлық кадрларға байланысты жұмыстарды 

функционалды басқарады. Мұндай мысалдарды көп келтіруге болады. 

Басқару құрылымындағы функционалды қызметтерді бөлуде негізгі 

сұрақ болып олардың статусы белгілеу және линиялық басшылармен 

өзара қарым-қатынастарын анықтау болып табылады. 

Егер де линиялық басшы белгілі іс-кимылдың қажеттілігін, 

мерзімін, орнын және нақты орындаушыларды белгілесе, функционалды 

басшының ролі негізінен орынды әдістерді және осы қызметтерді жүзеге 

асыру процедураларын анықтауда болады. Сондықтан функционалдық 

бөлімшелер мамандары және басшылары өз қызмет саласында жетік 

болу керек. процестер мен құбылыстарды талдау және тәуелсіз бағалауға 

қабілетті, сонымен қатар өз қорытындысы мен ұсыныстарын линиялық 

басшыға тиімді жолмен жеткізуге ебі болу керек. 

Ұйымда линиялық және функционалдық басқарудың параллельді 

бар болуы, оның қызмет ету процесінде біраз проблемаларды тудырады. 

Бір жағынан, басқару бірлігі принципінен әрбір бағынышты бұйрық және 

жарлықты тек бір басқарушыдан алатын және тек соған бағынатын 

ресми ұйым құрылымын орнатуды қажет етеді. Екінші жағынан, егер 

осы принципті сөзбе-сөз түсінетін болсақ, онда функционалды қызмет 

атқаратындар тек линиялық басшылармен іс жүргізу керек. 

Ресми түрде функционалды қызметтегілердің басқа бөлімшенің 

қызметкерлеріне заңды түрде ықпал ету жолы тиісті бөлімшенің 

линиялық басшысына қажетті бұйрықтар мен жарлықтарды шығаруды 

ұсыну. Осы жолмен функционалды және линиялық қызметтегілер 

арасындағы дауларды шешуге болады. 
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Шын мәнісінде функционалды басқару процесінде көбінесе басқа 

бейресми әсер ету формалары және әдістері кең қолданылады. Көптеген 

әсер етулердің негізінде қызметкердің жоғары техникалық жағынан 

жетіктігі жатады. Мысалы, білікті конструктордың немесе технологтың 

ұсынысы цехта қабылданады, өйткені басқа альтернативалар жоқ 

болуынан. Көп жерде әсер ету функционалды басшының биік статусына 

байланысты. Мысалы, заводтары бас экономистің цех жоспарлаушысына 

беретін нұсқауы цех бастығының келісімінсіз орындалады. Көбінесе 

линиялық басшылар белгілі сұрақтар бойынша функционалдык 

мамандарға басқару процесінде кең ерікті береді. 

Кейбір жағдайларда басшыға артқан жүкті азайту үшін оған 

көмекші тағайындайды. Көмекшінің статусы функционалды басшының 

статусына қарағанда ол белгілі нұсқаулар мен бұйрықтарды өз атынан 

бере алмайды, және де кез-келген еш бөлімшелердің іс-әрекеті үшін 

жауапты емес болады. 

Штаттық көмекші басшы жұмысына көмек көрсетеді, бірақ ол оның 

орынбасары ретінде болмайды және басшының орнын баспайды. Оның 

функциясына көмекшілік сипат тән - ол басшыға керек ақпаратты 

қажетті талдау және зерттеу жүргізеді немесе басқа адамдар дайындаған 

доқументтерді біріктіріп жинақтайды және т.б. Көмекші документтерді 

өңдейді, баяндамалар мен есеп беру жобаларын дайындайды, жеке 

сұрақтар бойынша ұсыныстарды жинайды, сондай-ақ басқарушысының 

және оның көмекші аппараты жұмысының ең рационалды тәртібін және 

процедурасын құрып әртүрлі кеңестерде, комиссияларда хатшы болуы 

мүмкін. Осының бәрі басшыға өз назарын өте принципиальді сұрақтарға 

аударуға, өз білімінің деңгейін жоғарылатуға, өз ұйымындағы 

қызметкерлермен көбірек араласуға және т.б. мүмкіншілік туғызады. 

Тәжірибе көрсеткендей, көмекшінің қызметі әсіресе тармақталған 

территориалды бөлімшелері бар үлкен ұйымдарда, басқару 

иерархиясындағы команданың ұзын тізбегінде, орындалатын жұмыстың 

өте жан-жақты және өзгермелі болғанында өзін-өзі ақтайды. Мұндай 

ұйымдарда функционалдық үйлестірудің жаңа формалары дамиды, 

мысалы, коллегиялар, комитет, кеңестердің топтық шешім қабылдау т.б. 

Ұйымдарда топтық шешім қабылдау органдары әр түрлі мақсаттар 

және өкілеттіліктің әр түрлі көлемдерімен құрылуы мүмкін. Олардың 

функциялары қорытындылар, экспертизалар, жеке сұрақтар бойынша 

кеңестерді жасауда, жауапты басшыларға ұсыныс және шешім 

жобаларын дайындауда, орындауға міндетті шешімдерді қабылдауда 

жатады. 

Топтық шешім қабылдау әр түрлі іс-әрекетті қозғайтын мәселелерді 

шешерде білікті мамандар мен басшылардың ұжымдық тәжірибесі қажет 

болғанда, жаңа идеяларды сын көзбен қарастыру, болашақ 

қиыншылықтарды айқындау т.с.с. жағдайлар да орынды-ақ: ал егер де ол 

топтық ұжымдық орган мүшелерінен өте көп уақыт талап етсе, олар бір-
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бірінің пікірін салыстыруға мүмкіндік алмаса, қабылданған топтық 

шешімді орындаудың әр адамның жауапкершілігі нақты көрсетілмесе, 

онда топтық шешім қабылдау өте тиімсіз болуы мүмкін. 

 

9.2 Уақытша ұйымдастырушылық нысандар 

 

Ұйымның дәстүрлі құрылымы индустриалдық қатынастарды 

түпкілікті өзгертуде, ұйымдардың орасан зор корпорацияға дейін өсуге 

дейін, олардың шикізат ресурстарын алудан бастап түпкі өнімнің 

шығуына дейін шұғылдандыруда үлкен роль атқарады. Бірақ ұйым 

көлемі өскен сайын линиялық және функционалды 

департаментализациялаудың біріккен кемшіліктері көріне бастады. 

Басқарылу масштабын үлкейту ұйымды тиімді басқаруға кедергі жасады. 

Ұйымның тік өсуі горизонтальды қатынастардың дамуын шектеді. 

Осындай қатаң схемалы аса зор ұйымдар ішінде бейресми қатынастарға 

орын қалмады. 

Линиялық-функционалдық схемасы бойынша құрылған ұйымдағы 

проблеманы шешу үшін дивизионалды құрылым ойлап табылған. Ең 

алғаш рет ол «Дженерал Моторс» кәсіпорындарында 20-ші жылдардың 

аяғында пайда болған, өндірістік бөлімшелердің іс-әрекетін бір 

орталықта жоспарлауы мен оны әр тиісті жерде орындаумен 

ұштастырған. 

Дивизионалды ұйым департаментизациядан туады, бірақ оның бөлу 

нышаны ретінде өнім, тұтынушы немесе рынок алынады. Сондықтан бұл 

құрылым көп өнім өндіру жағдайларында немесе көп ұлтты 

компанияларда, сондай-ақ мемлекеттік аппаратты және қоғамдық 

ұйымдарды құруда кең қолданылады. 

Дивизионалды құрылым рынок коньюнктурасының тербелуіне 

болмашы ұшырайтын және технологиялық жаңалықтардан аз тәуелді 

болатын салаларда тиімді болады. Дивизионалды құрылым ұйымға өз 

өсімін жалғастыруға және өзіне тән қызмет түрлерін әр түрлі рынокта 

тиімді басқаруға мүмкіншілік туғызады. Өнім немесе территориялық 

принципі бойынша соғылған бөлімдер басшылары қызметті тек «линия» 

бойынша ғана емес, сонымен қатар «функция» бойынша үйлестіріп 

отырады, сөйтіп ол жалпы басқаруға қажетті сапаларды дамытады. 

Шешімдерді деңгейлер бойынша бөлу олардың қабылдауын тездетіп, 

сапасын жоғарылатады. 

Сонымен бірге, бұл құрылым басқарушылық шығындардың өзіне 

әкеліп соғады, орталықтанған қорлардың жетіспеушілігінен бөлімаралық 

қайшылық мүмкіншілігі туады, салааралық карьера қиындайды, адам 

табиғатындағы бар мүмкіншіліктерді жеткіліксіз пайдаланады. 

Егер тұрақты режимде қызмет ететін ұйым үшін дивизионалды 

құрылымдар әжептәуір тиімді болса, онда жаңа проблемалардың пайда 

болуы оны тиімсіз болуына әкеліп соқтырады. Себебі, жаңа проблемалар 
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творчестволық шешуді талап етеді. Оларға осы мәселелерді шешу үшін 

арнайы комиссия, кеңес, комитет және т.б. құру жолы тиісті нәтиже 

бермеді. 

Шешім 60-шы жылдардың басында сыртқы жағдайлардың тез 

өзгеруіне және жаңа технологияның сипаттарына бейімделген, ұйым 

құрылымның икемді түрлері құрылып, енгізіле бастаған кезде табылды. 

Бұл құрылымдар адаптивті немесе органикалық деген ат алды. 

Көптеген басқару концепциялары сияқты ұйымға 

орталықтандырмау пайдалы ма екен деген сұраққа тура жауап бермейді. 

Әрине, мысалы, жұмыс күші, бақылау диапазоны және әдісі сияқты әрбір 

факторларды қарастыру орталықтандырмауға қатысты шешімдерді 

дайындау және қабылдау үшін алғышарт болып табылады. 

Дженерал Электрик компаниясындағы орталықтандырмау 

тәжірибесі көптеген ұйымдар орталықтандырылмаған болады. Осындай 

әжептәуір орталықтанбаған компаниялардың бірі боп «Дженерал 

Электрик» (ДЭ) компаниясы табылады. Ол 100-ден астам операциялық 

өндірістік бөлімдерге бөлінген болатын. ДЭ-ң 1950 жылы тағайындалған 

президенті Ральф Кординердің айтуынша компания өндірістік 

сферасының бытыраңқы болғандығынан операциялардың 

орталықтанбауы қажет. Оның көзқарасы бойынша фирманы жоғары 

дәрежедегі автономияға ие болатын жеке операциялық бөлімдерге бөлу 

қажет. 

Операциялық бөлімдердің басшылары олардың бөлімдеріндегі 

өндірілетін өнім бойынша шешім қабылдауға автономия алған. Сөйтіп, 

басшылар шешім қабылдауға құқықтары бар және олар өздерінің 

операциялық бірліктерінің табысы мен шығыны үшін жауапты болады. 

Бөлімдер, шын мәнісіңде, негізгі компания шеңберіндегі кішігірім 

біршама өзін-өзі басқаратын болып табылады. 

Сөйтіп, корпорация басшылары экономика және технологиядағы 

өзгерістерге бейімделетін және бәсекелестікке төзімді болатын, 

орталықтандырмау бағытын қалады. Олардың үлкен ұйымдарға қажетті 

қолайсыз және күрделі коммуникациялық жүйелерін қамтамасыз етуге 

мүмкіншілігі жоқ болды. Осы тенденцияға қарсы келетін орташа 

басшылық персоналдың статусын төмендететін және орталықтанған 

шешім қабылдауға қайтіп оралуға мүмкіншілік жасайтын фактор ретінде 

информациялық технология және компьютерлерді қолдану болып 

табылады. 

Басқару ғылымында осы күнге дейін ұйымдардың басқару 

құрылымын құрастыратын бірыңғай көпшілікке танылған методика жоқ. 

Тиімді құрылымды қалыптастыру басқарушылық іс-әрекетті алдын-ала 

орнатылған тәртіптердің қатаң шеңберіне енгізу және басқарушылық 

міндеттердің максимальды санын математикалық және машиналық 

алгоритмдерге, ережелерге, нұсқауларға және басқарудың функциялары 

мен операцияларын орындау процедурасына саю емес. Тіршілікке икемді 
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басқару құрылымы өзгеретін жағдайларға бейімделетін және ұйымның 

мақсаты, міндеті және ресурстары езгеруіне қарай ыңғайланатын болу 

керек. 

Әр ұйымның басқару жүйесі ерекше болады, өйткені әрбір ұйымның 

мақсаттары және міндеттері, оның дамуы, өздерінің өндірістік базалары, 

ұжым қалыптасуы және т.б. өзгеше болады. Сондықтан да басқару 

құрылымын қалыптастыру жұмысы ерекше болады. 

Ұйымның басқару құрылымын қалыптастыру процесі - бұл, ең 

алдымен ұйымды адамдар ұжымы ретінде құру процесі. Сондай-ақ 

басқару құрылымын құру - бұл өндірістік құрылым қызметін жақсарту 

құралы, яғни басқару объектісін жақсарту. 

Техниканы, технологияны, өндірісті ұйымдастыруды жетілдіру 

жұмысы басқа құрылымын қалыптастыру, жетілдіру және қайта құрумен 

тығыз байланысты екенін үнемі ескеріп отыру керек. Басқаруда 

ұйымдастырушылық құрылымын қалыптастыру міндетін алға қою жаңа 

өндірістік комплекс жобалануы немесе кәсіпорынның құрылымы 

жетілдіріп жатуына тәуелді. Екінші жайтте, жұмыстың бұрынғы 

формаларына және әдістеріне өте ұқыпты қарау қажет, өйткені дұрыс 

жақтарын сақтап қалу керек. 

Басқаруда ұйымдастырудың жетілген жүйелерін құрудың жалпы 

схемасы келесі стадиялардан тұрады: 

1. Зерттеу және жобалау. 

2. Құру және енгізу. 

3. Пайдалану, қызмет етудің тиімділігін бағалау, модернизациялау. 

Басқаруды ұйымдастырудың жетілдіру процесі бір жолғы шара 

емес: бұл ұзақ мерзімді кері байланысы бар процесс, оның қызмет 

нәтижелері бастапқы қабылданған шешімге қатты әсер ете алады. Бұл 

жерде ұйымды қайта құру туралы шешім алдын-ала талдаумен, сондай-

ақ келесі өзгерістерді жобалаумен бірте-бірте қабылданады. 

Басқару құрылымын қалыптастыру кезінде функцияларды қайталау, 

ыдыратып жіберу және вакуум деп аталатын құбылыспен күресу керек. 

Қайталау бір функцияға әр түрлі құрылымдық бөлімшелер жауап беретін 

кезде орын тебеді. Кейде бұл сөзсіз болады, бірақ функцияны бір органда 

шоғырландыруға ұмтылу керек. Ыдырату дегеніміз - бірнеше 

бөлімшелер (немесе органдар) бір жұмысты үнемі орындауды айтады. 

Вакуум бір функцияның құрылымдық тордың міндеттемесінен мүлдем 

«түсіп қалғанын», құрылымнан тыс қалғанын көрсетеді. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Ұйымның негізгі нысандарының түрлері 

2. Функционалды ұйымдастырушылық-басқарушылық құрылымның 

ерекшеліктері 

3. Өнім түрлері бойынша ұйым құрылымының ерекшеліктері 
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4. Тұтынушыға бағдарланған ұйым құрылымының ерекшеліктері 

5. Уақытша ұйымдастырушылық нысандар мәні мен мазмұны 

 

 

ТАҚЫРЫП 10. ТИІМДІ БАСҚАРУ КӨШБАСШЫЛАРЫ 

 

10.1 Тиімді басқару кәсіпорынды (фирманы) әлеуметтік дамыту 

факторы ретінде 

10.2 Корпорациядағы көшбасшылық. Көшбасшылық пен жетекшілік 

 

10.1 Тиімді басқару кәсіпорынды (фирманы) әлеуметтік дамыту 

факторы ретінде 

 

Нарықтық экономиканың қарқынды даму кезінде кәсіпорынға 

тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қалыптасқан 

экономикалық жағдайды айқын көрсететін ақпараттық жүйенің болуы 

өте маңызды. 

Ұйымның тиімділігін арттыру үшін мақсат айқын болуы тиіс. 

Ресурстардың жеткіліксіздігінен немесе сыртқы факторлардың әсерінен 

мақсат орындалмауы мүмкін. Қол жетпеген мақсат жұмыскерлердің ынта 

– ықыласын кемітеді. 

Синтетикалық ыңғайларға басқаруды кешенді, ұйымның ішкі және 

сыртқы ортасымен байланысқан өзгермелі құбылыс ретінде қарастыруы 

тән. 

Осы ілімдердің көпшілігінің негізі болып жүйелік ықпал саналады. 

Ол ұйымдағы мақсаттарды, ресурстарды және ішкі, сыртқы процестерді 

бір тұтас етіп байланыстаратын жанжақты кұбылыс деп қарастырады. 

Тағы да бір ерекшелік - жүйелік тиімділіктің болуы, яғни сапа жағынан 

алғанда бір тұтас оны құраушы бөліктерінің қарапайым сомасынан артық 

деп санайды. 

Грек тілінен аударғанда жүйе сөзі көптеген элементтерден 

құрылатын, бөліктерден тұратын бір бүтін тұтастық ұғымын білдіреді. 

Жүйелік тәсілдеме ХХ ғ. пайда болды деуге болады. Әлбетте 

астрономия Күн жүйесін, ал математика әр түрлі санау жүйелерін 

зерттеген. 

Жүйелік тәсілдеме әскери мақсаттарға атом бомбасын жасау үшін 

АҚШ-та алғаш рет қолданылды, алайда жүйелік тәсілдеме одан әрі 

азаматтық өндіріс саласындағы басқару қызметінің іс-тәжірибесінде 

кеңінен қолданылды. 

Профессор Людвиг фон Берталанфи жүйелік тәсілдеме әдістемесін 

кеңінен баяндап беруші ғалым. Ол 1937 жылы «Жүйенің жалпы 

теориясы» атты еңбегін шығарды. 

Кез-келген жүйенің ерекшеліктері: 

 тұтастық 
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 құрылымдылық (жүйелерді оның құрылымын белгілеу арқылы 

сипаттау мүмкіндігі) 

 иерархиялық ( жүйенің әр бір бөлігі белгілі бір дәрежеде өзіндік 

сапасы бар қосалқы жүйе ретінде көрінеді). 

 Өзаратәуелділік 

Жүйе қандай да бір ішкі байланыстары болмайтын кездейсоқ 

объектілердің жиынтығы емес, ол бір-бірімен өзара байланысты және 

өзара ықпалдасу үстінде болатын сыртқы әсерге жауап беретін тұтас 

организм сияқты. 

Өңдірісті басқарудың өз объектісі мен субъектісі болады. Басқару 

процесінде объективті және субъективті арақатынас «анықтаушы» және 

«шешуші» ұғымдары арқылы анықталуы мүмкін.  

Басқарудың субъектілеріне мемлекет, қоғамдық ұйымдар және елдің 

әр азаматы кіреді. 

Өңдірісті басқару объектісінің жалпы түріне оның салалары мен 

аймақтарын құрайтын халық шаруашылығы, өңдірістің негізгі буындары 

– кәсіпорындар мен бірлестіктер, қызметкерлердің ұжымы кіреді. 

Оларды бір-бірінен ажыратып көрсету қажет: өкілетті органдар, 

атқарушы және билік органдары, әділ сот органдары, өңдірістің басқару 

функцияларын орындаушы және тікелей мемлекеттік басқару органдары. 

Өңдірістің басқару мәселерін мына органдар шешеді: 

- билік органдары - өкілетті органдар 

- мемлекеттік басқару органдары – мемлекеттік комитет, 

министрліктер. 

Өңдірісті басқару объектісінің жалпы түріне оның салалары мен 

аймақтарын құрайтын барлық халық шаруашылығы, өңдірістің негізгі 

буындары – кәсіпорындар мен бірлестіктер кіреді. 

Өңдірістің басқару объектісі бұл ел территориясында өңдірістік 

күштерді ұтымды орналастыру, әлдеқайда тиімді территориялық 

кешендерді құру. Өңдірісті басқару объектісі ретінде маңызды орынды 

бейөндірістік салалар алады: білім беру, деңсаулық сақтау, мәдениет. 

Түпкі негізінде кез келген басқару объектісінің орталық буынына 

қызметкерлердің ұжымы жатады. 

Менеджмент үшін әлеуметтік жүйенің маңызы зор. Адам осы 

жүйенің белсеңді қалыптастырушысы, жүйелердегі байланыстар мен 

қатынастардың сипатын танытып, оларды жұмыс істетеді, әрі дамытады. 

Әлеуметтік-экономикалық жүйенің басты ерекшелігі – оның басты 

компоненті адам болғандықтан бұл жүйенің негізінде адамдардың 

мүддесі жатады.Мұндай жүйе дербестікке ие элементерден 

тұрады.Мәселен, кәсіпорын бір жағынан дербес жүйені білдіретін болса, 

екінші жағынан оны салалардың жүйе тармағы ретінде қарастыруға 

болады. 

- Бұл жағдай экономикалық жүйелерге де қатысты:Жүйелер 

арасында ең алдымен басқарушы және басқарылушы жүйелер арасында 
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себеп-салдар байланысы болуы керек. Бұл мынаны білдіреді: басқару 

ісінде жүйе мен басқарылатын объекті өзгерістерге бірдей жауап 

қайтарған жағдайда ғана мүмкін болады, яғни кері байланыс орнайды. 

 

10.2 Корпорациядағы көшбасшылық. Көшбасшылық пен 

жетекшілік 

 

Көшбасшылық (ағылшын тілінен lead – басқару, ал leadership – 

басқара алу қабілеті деген мағынаны білдіреді) – бұл адамдарды өз-өзін 

белгілі бір мәнерде ұстауына мәжбүр ету арқылы олардың мінез-

қылықтарына әсер ету үшін басқарушының қолданатын құралы. 

Көшбасшы (ағылшынша leader – басқарушы деген мағына білдіреді) 

– бұл басқа адамдарды, олардың алғашқы ниеті қандай болғанына 

қарамастан, өзі қалаған нәрсені жасауға көндіре алатын адам болып 

табылады, сонымен қатар топтағы адамдардың қасиеттері мен 

қабілеттерін қолдана отырып, оларды көшбасшы мақсатын іске асыруға 

бағыттай алады. Көшбасшылықты әдетте ақыл, сауаттылық деңгейі, 

сенімділік пен әлеуметтік қатысу, әлеуметтік-экономикалық статус 

түсініктерімен байланыстырады 

Көшбасшы мен Басшы деген ұғымдардың мағынасы ажырата білу 

керек. Басшы –бұл жұмысты беруші және сол жұмыстардың 

орындалуына жауап беруші адам. Бұл адамның лауазымы. Жақсы басшы 

қызметкерлері орындаған жұмысты реттеп қабылдап отырады. Ал, 

Көшбасшы адамдарды жандандырады, мақсатқа жетуде болашақты көру 

қасиеті арқылы адамдарды ортақ мақсатқа бағыттайды 

 Көшбасшылық - бұл адамдарды жинап алға қойылған мақсатқа 

бағыттау. Көшбасшы мен Басшы мағынасы бір емес. Басшы – бұл 

жұмысты беруші және сол жұмыстарға жауап беруші. Жақсы басшы 

орындалған жұмсысты реттеп қабылдап отырады. Ал, Көшбасшы 

адамдарды жандандырады, мақсатқа жетуде болашақты көр қасиеті 

арқылы адамдарды ортақ мақсатқа бағыттайды. 

Сіздің көшбасшылық қасиеттеріңіз төмендегілерге тәуелді: 

- Сіздің мінезіңіздің сипаттамалары, туа біткен, жүре біткен 

- Өмірдегі жағдайлар, өзіңізді көрсететін жерлер 

- Сіздің ішкі жан дүниеңіз және зейініңіз адамдарға әсер етеді 

Көшбасшылық адамның мінезі негізінде құралады. Көшбасшы болу 

үшін сізге өзіңіздің дамуыңызға , жұмыстағы құлшысыңызға көп көңіл 

бөлу керек. 

Көшбасшылық – бұл талант. Оны дамытпасаң ол өшеді. Әдетте шын 

көшбасшы болып адам 30-35 жаста өмірілік тәжірибе жинағанда болады. 

Адамдарды басқару бойынша адамдар екі типке бөлінеді: 

- «ойыншылар» 

- «ашықтар» 



82 

 

«Ойыншылар» сыртқа жақсы әсер қалдырады, бірақ еш одан пайда 

жоқ. Олардың өз көзқарастары мен пікірлері жоқ және олар оны пайдаға 

орай тез өзгертіп отырады. Олардың өз пайдаларын ойлауы арқасында 

осы жақсы әсердің арқасында өзгелерге шығын жатқанын жасырып 

қалады. Бұл өз рөлдерімен маскаларын әрқашанда өзгертіп отыратын 

«ойыншылар» деп аталады. «Ойыншылар» карьера қуған және ешкімге 

дер бермейтін, өз мақсатын ған көздеген адамдар.  

«Ашықтар» бұл ұжым көзқарасымен әрекет ететін көшбасшылар. 

Олар «ойыншылардың» толықтай қарама-қарсы түрі. Бұл адамдар нағыз 

көшбасшылар болып есептеледі және бұл адамдар ұжыммен шын қарым-

қатынас құрады. «Ашықтар» қоршаған ортаның үлкен беделіне ие 

болады. Мұндай адамдар «Ойыншыларға» қарағанда аздау болады. 

Біз қалай тиімді басқаруға болатынын қарастырдық. Егер жетекші 

көшбасшыға (лидерге) айналатын болса, басқарудың тиімділігі 

артатынын байқадық. Сонда тиімді көшбасшылық (лидерлік) қалай 

жүзеге асырылады? Соған жауап іздеп көрелік. Басқару саласының 

оқымыстылары 30-50 жылдардың өзінде көшбасшылық (лидерлік) 

тиімділігіне әсерін тигізетін факторларға қатысты: көшбасшы (лидер) 

тұлға теориясы (немесе ұлы адамдар теориясы), мінез-құлық көзқарасы, 

ахуалдық көзқарас сияқты көшбасшылықтың (лидерліктің) үш 

теориясын бөліп көрсетті. 

Көшбасшылық (лидерлік) теориясы көзқарасы тұрғысынан, ұлы 

адамдар теориясы, бүкіл жеке адам сапаларына ортақ: интеллект деңгейі, 

терең ойлай білу сияқты жетекшілердің ең жақсы қасиеттерін иеленеді. 

Егер осыларға өзін тәрбиелей білсе, онда ол тиімді жетекшілік ете 

алатын басшыға айнала алады. Алайда, кейінгі көптеген зерттеулер 

көрсеткендей, тиімді жетекшілік ететін басшылар әртүрлі жағдайда жеке 

басы сапасының әртүрлі болатынын анықтады. Зерттеуші Стогдилл, 1948 

жылы көшбасшылық (лидерлік) саласындағы зерттеулерге кешенді шолу 

жасай отырып, «адам кейбір жеке бас қасиеттерінің жиынына ие 

болғаннан кейін ғана, жетекші болмайды» деген қорытынды жасады. 

Мінез-құлық көзқарасы жетекшілік стилдерінің немесе олардың 

мінез-құлық стилдерінің жіктеуін жасады. Көшбасшылыққа (лидерлікке) 

мінез-құлық тұрғысынан келуге сәйкес, басқару тиімділігі жетекшінің 

жеке басының сапаларымен емес, қол астындағыларға қарым-

қатынасына деген мінез-құлық мәнерімен, стилімен айқындалады. 

Стилдердің келесі түрлері ажыратылады: 

- автократиялық стиль 

- демократиялық стиль 

- либералдық стиль 

- жұмысқа бағдарланған стиль 

- адамға бағдарланған стиль 
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Жетекшілік стилі – бұл, ықпал ету және ұйымның мақсатына жетуге 

олардың ынтасын ояту үшін қол астындағыларға қарым-қатынасына 

басшының үйреншікті мәнері. 

Басшылық стилдерін толығырақ қарастырып көрелік. 

Автократиялық көшбасшы авториторлы болады. Ол өзінің ерік-жігерін 

атқарушыларға таңу үшін жеткілікті билікке ие және оны пайдаланады. 

Ол неғұрлым төмен деңгейдегі қажеттіліктерге ұмтылады. 

Зерттеуші Дуглас Мак Грегор «х теориясы» деп атаған 

автократиялық басқарудың алғы шарттары болып келесілер саналады: 

- адамдар бастапқы бетте еңбек еткісі келмейді және кез келген 

мүмкіндік жағдайында жұмыс істеуден қашады; 

- адамдар атақ құмар емес, олар жауапкершіліктен қашуға 

тырысады, жетекшілер жауапкершілікті өзіне алады деп есептейді; 

- адамдар көбірек өзін қорғауды қалайды; 

- адамдарды еңбектенуге итермелеу үшін, мәжбүрлеуді (күштеуді), 

бақылауды немесе жазалау шараларын пайдалану қажет. 

Автократ өзіне көбірек өкілеттік алады, шешім қабылдау еркіндігін 

бермейді, қол астындағылардың жұмысын қатаң бақылайды, 

психологиялық қысымды, қорқытуды пайдаланады. 

Мәжбүрлеу орнына сыйақыны пайдаланушы автократ игі ниетті 

автократ болып аталады. Ол қол астындағылардың көңіл-күйі мен хал-

жағдайына белсенді түрде қамқорлық танытады.  

Тапсырмаларды жоспарлауға қатысушыларды көтермелеуі мүмкін. 

Алайда, барлық жағдайларда шешім қабылдау нақты билігін өзінде 

қалдырады, қызметкерлердің тәртібін реттейді. 

Демократиялық жетекші жұмыскерлер (қызметкерлер) туралы келесі 

пікірлерден ұстанады: 

- еңбек – бұл, егер қолайлы жағдай болса, адамдар өзіне 

жауапкершілік қана алып қоймай, олар оған тырысатын, табиғи процесс; 

- егер адамдарды ұйымдық мақсаттарға араластыратын болсақ, онда 

олар өзін-өзі басқару мен өзін-өзі бақылауды пайдаланатын болады; 

- ұйымдық мақсаттарға араластыруды мақсатқа жеткені үшін 

сыйақы ретінде қарастыруға болады; 

- проблемаларды шығармашылықпен шешу қабілеті жиі кездеседі, 

орташа адамның интеллектуалдық әлеуеті ішінара пайдаланылады. 

Дуглас Мак Грегор бұл алғышарттарды «у теориясы» деп атады. 

Демократ неғұрлым жоғары деңгейдегі қажеттіліктерге ұмтылады. 

Өз ерік-жігерін таңуды қаламайды. Өкілеттіктің бір орталыққа 

тәуелділігін жояды. Ол ұйымның мақсатын түсіндіреді, ресурстармен 

қамтамасыз етеді. Өзара қарым-қатынас жасауды ұйымдастырады және 

бағыттаушы рөл атқарады. Ашықтық, сенім және көмек жағдайын 

орнықтырады. 

Либералды стиль. Өз жұмысының мақсатын және бақылауды 

айқындауда қол астындағыларға толық еркіндік береді. 
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Оқымысты Курт Левин де бүкіл осы жетекшілік стилдерін зерттеді 

және стилдеріне келесідей анықтамалар береді: 

- авториторлық стиль – жетекшінің жеке дара билігінің жоғары 

дәрежесі. Жеке дара билік жүргізуші жетекші топтың бүкіл стратегиясын 

айқындайды, топқа ешқандай өкілеттік табысталмайды; 

- демократиялық – биліктердің бөлінуі және еңбекшілердің 

басқаруға қатысуы, жауапкершілік бір орталыққа 

шоғырландырылмайды, бөлінеді; 

- либералдық – жетекшінің басқаруға шамалы ғана қатысуы; 

өздігінен шешім қабылдауға топтың толық еркіндігі бар. 

К.Левин стилдерінің тиімділігі туралы қорытындылар: 

- авторитарлық жетекшілік, демократиялық жетекшілікке қарағанда 

көп жұмыс көлеміне қол жеткізді. Алайда оның кемшіліктері – 

мотивацияның төмендігі, топтардағы достық қарым-қатынастың аздығы, 

топ болып ойлаудың болмауы, жетекшіге, сол сияқты топтың барлық 

мүшелеріне агрессивтілік, үрей, абыржу жағдайында болу, бағыну, 

тәуелді мінез-құлық. Либералдық жетекшілік кезінде жұмыс нәтижелері 

өте төмен болады.  

Жұмысқа бағдарланған жетекшілік стилі. Мұндай басшы, ең 

алдымен алға қойған міндеттерге бағдарланған. Ф.Тейлор осындай 

жетекшілік мысалы болып саналады. 

Адамға бағдарланған жетекшілік стилі. Мұндай жетекші адам 

қатынастарын дамыту жолымен, назарын адамға, еңбек өнімділігін 

арттыруға аударады. 

Зерттеушілер жетекшілерге ғана емес, сонымен бірге қол 

астындағыларға және тұтастай жағдайға көңіл аударды. Жетекшілік пен 

жағдайлардың әртүрлі стилдерін үйлестірген бірнеше үлгілер жасалды. 

Бұл теориялар, қол астындағыларға елеулі түрде ықпал етуін қамтамасыз 

ететін тәсіл ретінде, көшбасшылық (лидерлік) туралы түсінікке белгілі 

бір үлес қосты. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Кәсіпорынды (фирманы) тиімді басқарудың қажеттілігі 

2. Кәсіпорынды (фирманы) тиімді басқару әдістері 

3. Көшбасшылық пен жетекшіліктің айыомашылығы 

4. Жетекшілік стильдерінің ерекшеліктері 

 

 

ТАҚЫРЫП 11. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МЕНЕДЖМЕНТІ 

ОБЪЕКТІЛЕРІНІҢ НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ 

 

11.1 Әлеуметтік жұмыс менеджментінің қызмет ету механизмінің 

құрылымы: әлеуметтік әсер ету әдістері 
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11.2 Әлеуметтік позициядан тәуелді әлеуметтік жұмыс менеджменті 

объектілерінің дифференциациясы 

11.3 Әлеуметтік жұмыс менеджментінің жеке объектілерінің 

сипаттамасы 

 

11.1 Әлеуметтік жұмыс менеджментінің қызмет ету 

механизмінің құрылымы: әлеуметтік әсер ету әдістері 

 

Әлеуметтік жұмыс - жеке адамдардың әлеуметтік мәселелерін, ең 

алдымен әлеуметтік жәбір шеккен жеке тұлғалар мен коғамдық 

топтардың әлеуметтік мәселелерін шешуге, азаматтардың әлеуметтік 

кепілдігі бар құқықтары мен қажеттіліктерін қамтамасыз етуге, 

әлеуметтік қызметін атқару қабілетін қалпына келтіруге немесе көтеруге 

қолайлық туғызатын жағдайлар жасауға бағытталған кәсіптік іс-

әрекеттің ерекше, бірлестірілген, пәнаралық түрі. 

Әлеуметтік жұмыс ғылым ретінде адам қайраткерлерінің сферасы 

болып, оның функциясына (міндетіне) белгілі болмыс (әлеуметтік сфера 

және арнайы әлеуметтік қызмет) туралы объективті білімдерді 

теориялық жүйелеу мен жасап шығару кіреді. Арнайы әлеуметтік қызмет 

дегеніміз бұл – мемлекеттік, қоғамдық және жекеленген ұйымдардың, 

мамандар мен белсенділердің жеке адамның, отбасының, қоғамдағы 

топтардың әлеуметтік проблемаларын шешуге бағытталған кәсіби 

немесе қоғамдық жұмысы. 

Әлеуметтік жұмыс формалары мен әдістерін талдау, берілген 

объектілердің әлеуметтік проблемаларын шешудің тиімді әдістері мен 

технологияларын жасау - ғылыми пән ретіндегі әлеуметтік жұмыстыңеқ 

басты мәселелерінің бірі болып табылады. 

Қазіргі кездегі ғылыми әдістер жүйесінің көп түрлілігі, қоршаған 

әлемді зерттейтін білімдер жүйесінің көптігіне байланысты болып отыр. 

Осыған сәйкес классификацияның негізіне алынған әдістер зерттеудің 

қасиетіне байланысты таңдалады. Олар: қолдану ортасы, қызметтің 

мазмұны мен мінезі т.с.с. Әлеуметтік жұмыста әдістердің орны мен рөлі 

маңызды орын алады, классификация бірлестік деңгейі әлеуметтік 

жұмыс теориясы мен практикасының түріне байланысты. Осының 

негізінде әдістер жалпы ( философиялық) әдіс, жалпы ғылыми және 

арнайы ғылыми әдістер деп бөліп қарастырылады. 

1. Жалпылама немесе философиялық әдіс - субъектінің түрлі қызмет 

түрлерінде дүниетанымдық және әдістемелік бағыттарының 

бірыңғайлылығымен түсіндіріледі. Жалпылама әдістердің тарихи 

танымда екі түрі бар: диалектикалық және метафизикалық. Бүл жалпы 

философиялық әдістер. 19 ғасырда метафизикалық әдіс диалектикалық 

әдіспен ығыстырыла бастайды. Сонымен қатар әрбір құбылыс пен 

оқиғалар өзінің құрылуы мен дамуына байланысты зерттелінеді. 
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2. Жалпы ғылыми әдіс қызметтің көп саласында қолданылады. 

Сонымен қатар әлеуметтік жұмыста да. Олар барынша кең тәртіп аралық 

спектрде қолданылады. Жалпы ғылыми әдістердің классификациясы 

ғылыми таным деңгейімен тығыз байланысты. 

Ғылыми таным екі деңгейде: эмпирикалық жэне теориялық деп 

ажыратылады. Ғылыми танымның эмпирикалық деңгейі шын мәнінде 

бар, сезілетін проблемаларды зерттеумен ерекшеленеді. Осы деңгейде 

түрлі бақылаулар мен эксперименттер арқасында объект туралы ақпарат 

жинақталады. Барлық қабылданған ақпараттарды кесте, графика, сызба 

түрінде жүйелейді. Ғылымда жалпы ғылыми негізгі екі эмпирикалық 

әдістерді айқындау қабылданған : бақылау жэне эксперимент. 

Бақылау. 

Ғылыми таным ақиқатты бейнелеудің тәсілі ретінде адам іс - 

әрекеттінің аясы мен табиғат қүбылыстарының ерекшеліктерін қабылдау 

қарастырады. Кең мағынада айтар болсақ, әрбір эмпирикалық зерттеудің 

кез - келген әдісі объектінің өзгешелігі мен өзгерістерін қарастыру 

мақсатымен оны бақылаудың элементтерін құрайды. Алайда, ғылымда 

мынадай дәстүр қалыптасқан : ол басқа әдістерден ерекше әдіс, ол өзін - 

өзі бақылау мен бақылауды біріктіреді. Әлеуметтік жұмыста бақылау 

түсінігіне, индивидтің жеке ерекшеліктерінің зерттелуі және олардың 

көрінуі жатады. 

Эксперимент - ғылыми танымның басты әдісі. Сонымен қатар 

әлеуметтік жэне психологиялық зерттеулердің себеп - салдарлық 

тәуелділіктерін анықтауда жэне зерттеуді жүргізуге қолайлы жағдайдың 

орнатылуы. Бақылауға қарағанда эксперимент шындықты танудың 

белсенді жолы. Оның ерекшелігі зерттеуші кез - келген уақытта 

зерттеуге араласа алады. Егер пассивті бақылау мынадай сұрақтарға 

жауап ала алса «қалай?», «қандай жағдайда?» ал экспериментте «неге 

осылай болып жатыр?» деген сұраққа жауап аласыз. 

Ғылыми зерттеудің теориялық деңгейінде логикалық таным іске 

қосылады. Бұл деңгей зерттеу құбылысының терең заңдылықтарын 

ашуға көмек береді. 

Ғылыми абстракция әдісі таным процесінде сыртқы құбылыстардың 

дерексізденуін және процестің терең маңызын анықтайды. Осы әдіс 

негізіндетанымның екі сатысы бар: 

- зерттеу нақты анализ бен эмпирикалық материалды алудан 

басталады. Мұнда жалпы ғылыми түсініктерді, анықтамаларды бөліп 

көрсетеді. 

- танылған құбылыстардың негізінде жаңа қүбылысты түсіндіру 

жолы шығады. Бұл абстракциядан нақтыға шығудың жолы. 

Анализ бен синтез әдісі. 

Талдау арқылы зерттелініп отырған қүбылыс, процесс құрамдас 

бөліктерге бөлініп, әрқайсысы жеке дара зерттелінеді. Анализ нәтижесін 
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жалпылай қарастырып, синтез арқылы әлеуметтік процесс туралы 

бірыңғай ғылыми портрет жасайды. 

Индукция мен дедукция әдісі. 

Индукцияның көмегімен дара фактор зерттеуден жалпы 

қорытындыларға ауысу қамтамасыз етіледі. Дедукция арқылы жалпы 

қорытындыдан жекеге ауысады. 

Әлеуметтік жұмыстың технологиясы кеңінен алғанда өзіне 

әлеуметтік даму процесінің теориясын, әдістердің бірыңғайлылығы мен 

әдістемелердің көптігін көрсетеді. 

Тарихи әдіс. 

Тарихи зерттеулер пайда болу мен қалыптасудың тарихи уақыт 

контекстіндегі әлеуметтік заңдылықтарын көрсетіп қана қоймай, 

процесте әрекет етіп отырған әлеуметтік күштер мен проблемаларды 

анықтау болып табылады. 

Қарапайымнан күрделіге өту әдісі Әлеуметтік процестер күрделі 

жэне қарапайым әлеуметтік кұбылыстардың жиынтығынан тұрады. 

Әлеуметтік дамуда қарапайым құбылыстар жоғалмайды, олар күрделі 

жүйенің элементтеріне айналады. Күрделі әлеуметтік құбылыстар 

ғылыми таным аспектісінен негіз алып, одан да айқын анықтама алады. 

Осыған орай қарапайым әлеуметтік процестен күрделі процеске айналу, 

ойлаудың абстрактылыдан нақтыға көшу. 

Сандық және сапалық анализ бірлігі. 

Бұл әлеуметтік қатынасты тану әдісі болып табылады. Әлеуметтік 

теориялар әлеуметтік процестердің сапалық жағын ғана анықтаумен 

шектелмейді. Олар сандык байланыстарды да зерттейді және танылған 

әлеуметтік қүбылыстар сапалы түрде анықталған түрде көрініс табады. 

Мысылы, процестер құрылымының өлшемі әлеуметтік дамудың 

көрсеткіштерін көрсетеді. 

Жалпы ғылыми әдістерге статистикалық әдісті жатқызуға болады. 

Математикалық есептеулермен алынған ақпараттың дұрыстығына көз 

жеткізуге болады. 

Жеке арнайы гылыми әдістер - шынайы өмірдің жеке облыстарының 

өзгерулерін танудың спецификалық жолы, нақты білім жүйесіне қатысты 

болады. Мысылы, әлеуметтануда - социометрия әдісі, математикада -

коррелляциялық анализ т.с.с. Осы әдістер сәйкестендіріліп әлеуметтік 

жұмыс проблемаларын шешуге қолданылады. 

М.Г.Зайнышевтың айтуы бойынша, отандық және шетелдік 

әлеуметтік жұмыс практикасында ғылыми зерттеудің тәсілдеріне жеке 

әдістердің қолданылмағанын айтады. Кейбір авторлар бір ғана іс-

әрекеттің жүйесін әдіс деп атайды, басқалары техникасы, кейбіреулері-

әдістеме, кейде әдіснама деп атайды. 

Танымал әлеуметтанушы В.А.Ядов бұл терминдердің мәнін былай 

ашады : әдіс - мәліметтерді талдаудың негізгі жолы; техника - әдісті 

қолдану барысындағы арнайы тиімді пайдаланудың тәсілі; әдістеме -
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техникалық тәсілдердің қолдануы және олардың ретімен жүруі; 

процедура-барлық операциялардың реттілігі, зерттеуді ұйымдастырудың 

және жүргізудің жалпы жүйесі. Мысалы, қоғамдық пікірді 

әлеуметтанушы зерттеу барысында мәлімет жинау әдісі ретінде анкетаны 

қолданады. Түрлі себептерге байланысты сұрақтардың бір бөлігін ашық 

түрде, бір бөлігін жабық түрде құрастырады. Осы екі тәсіл анкеталық 

сұраудың техникасын құрайды. Сұрақ парағы яғни алғашқы мәлімет 

жинау құралы, респондентке берілетін ережелер бұл жағдайда әдістемені 

құрайды. 

Ғылыми зерттеулер көмегімен практик-мамандар олар қолданған 

әдістер өз нәтижесін беруде ме, қойылған мақсаттарына жетуде ме, соны 

анықтай алады. Зерттеулер әлеуметтік жұмыскердің өзімен де және 

социологтармен де жүргізіледі. Бірақ та әлеуметтік жұмыскерлер 

зерттеуді өз күштерімен жүргізуді тиімді деп мойындауда. Зерттеу 

практикалық араласудың қандай типі қай жағдайда нәтижелі болады. 

Әлеуметтік жұмыс пәнаралық білімнің облысында пайда болып 

дамуда, жаратылыстану (медицина, биология т.с.с.) әлеуметтік-

гуманитарлық бағыттағы (әлеуметтану, психология, антропология) 

әрқайсысында жеке әдістер қолданылады. Олардың мақсаттарына 

байланысты әдістер мен ехникалар қолданылады. Жеке әдістердің 

мысалына интервъю, анкета,контент-анализ,эксперттік әдістер, тестілеу, 

фокус- группа әдісі және осы әдістердің өнімділігін зерттеу жатады. 

Әлеуметтік жұмыстың әдістерінің классификациясы практикалық іс 

-әрекет тұрғысынан қарағанда күрделі және аз зерттелген проблема. 

Кәсіби іс - әрекет әдістерінің классификациясы - әлеуметтік жұмыстың 

ғылыми ұйымдастырудың маңызды компоненті. Алайда әдістерді талдау 

мен сипаттау, олардың мазмұнды дифференциациясы арнайы 

әдебиеттерде тек қалыптасу деңгейінде. Егер әлеуметтік жұмыстың 

анализі білімнің ғылыми жүйесі ретінде гуманитарлы танымның 

әдіснамасына сүйенетін болса, онда әлеуметтік жұмыскерлердің іс - 

әрекетінің тәжірбиесінің әдіснамалық негізделуі басқа бағыттар мен 

жағдайларды қажет етеді. 

Кез - келген ғылыми ұйымдастырылған теориялар мен 

тәжірбиесіндегі әдіснамалық талдауда негізгілердің бірі болып 

табылады. Ғылымда әрқашан кәсіби қызметте қойылған мақсаттар мен 

соған жету әдістерін айқындап алған жөн. Егер әлеуметтік жұмыста 

қолданылатын әдістер мен құрамдас пәндерде қолданылатын әдістер 

ұқсас болса, онда қызмет әдістері мүлде басқа сапалық типте болады. 

Дәл кәсіби мақсаттар мен оларға жету жолдарының өзі әлеуметтік 

жұмысқа дербес мамандық статусын береді. 

Ғылымда қызмет әдісі осы әдісті іске асыру жолы ретінде 

қарастырылып, қойылған мақсатқа жеткізеді. Адамзатпен түрлі қызмет 

әдістері жиналған. Бірақ та үздіксіз тапсырмалардың күрделенуі жаңа 
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түрлерінің пайда болуы, оларды шешу әдістерін жаңартуға соғады. Бұл 

пікір әлеуметтік жұмысқа тікелей байланысты. 

Жалпы ғылымда әлеуметтік жұмыстың келесі әдістері қалыптасқан : 

1. Социологиялық әдістер алғашқы ақпарат рөлін орындайды. 

Онсыз практикалық әлеуметтік жұмыста анализ жасау мүмкін емес. 

2. Әлеуметтік жүмыстыңпедагогикалық әдісі: 

 Сананың қалыптасу әдісі; 

 Іс-әрекеттің қалыптасу әдісі; 

 Қолдау мен сөгу әдісі; 

 Тұлғаның ұжымдық қызметке ену әдісі; 

 Уақыт өте киындайтын қызметке бейімделу әдісі; 

 Педагогикалық түзету әдісі; 

3. Психологиялық әдістері 

 Психодиагностика әдісі; 

 Психологиялық кеңес әдісі; 

 Психологиялық таңдау ; 

 Әлеуметтік - психологиялық тренинг, аутотренинг ; 

 Жүріс - тұрысты түзеу әдісі, мотивация, қарым-қатынас, өзін-өзі 

бағалау ; 

Осы классификацияда әлеуметтік жұмыс түрлі аспектілерде 

психологиялық, педагогикалық практикаға сіңісіп кеткенін байқаймыз. 

Әлеуметтік жұмыстың әдістерін классификациялауда түрлі 

пікірталастар жүріп, кейінірек әлеуметтік жүмыстың әдістерінің үш 

тобын бөліп көрсету ұйғарылды. 

Әлеуметтік жұмыстың практикасында қолданылатын әлеуметтік 

көмек беру әдістері топтастырылды : 

1. Әлеуметтік - экономикалық ; 

2. Әкімшілік - ұйымдастырушылық; 

3. Психо - педагогикалық ; 

Әлеуметтік-экопомикалық әдістергеәлеуметтік жұмыстағы 

көрсетілетін барлық көмек көрсетудің жолдары жатады. Олар клиентке 

әлеуметтік жұмыс тарапынан рухани - материалдық, ұлттық, отбасы 

және басқа да әлеуметтік қажеттіліктермен қамтамасыз етеді. Бұл топқа 

табиғи жэне ақшалай көмек, жеңілдіктер тағайындау, жәрдемақы, 

потранаж, тұрмыстық қызмет, рухани көмек беру жатады. 

Ұйымдастырушылық реттеу әдістері. 

Бұл әдістің негізінде әлеуметтік қызметтің ұйымдастырушылық, 

басқарушылық регламентті, нормативті -құқықтық актілер құқықтар мен 

міндеттерді бекітеді. Әлеуметтік басқарушы мекемелердің міндеттерін 

айқындайды. Реттеу әдісі эпизодты тапсырмаларды шешуде жедел түрде 

шешім табуға көмектеседі. Осы топтың негізгі әдістері : регламенттеу, 

нормаландыру, инструкциялық. 

Регламенттеу - ұйымдастырылған әсер ету жолы, ұйымдастыру 

жағдайларына кіріспе жасау, әлеуметтік қызмет басқармаларының 
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орындайтын міндеттерін , бұйрықтарын, типтік жағдайлары мен 

қызметтік ережелерін бекітеді. 

Нормаландыру - жоғарғы және төменгі шектерде қалыпты 

ережелерді бекіту. Бұл ережелер әлеуметтік жұмыскердің қызметінде 

бағыт-бағдар қызметін атқарады. Оларға : клиентке қызмет көрсету 

нормативтері, қызмет көрсетудің уақыт нормативі т.с.с. 

Инструкциялық - ұйымдастырушылық әсер етудің ең бір жеңіл түрі 

болып табылады. Маңыздылығы бойынша тапсырмаларды түсіндіру, 

мүмкіндіктерді, қиыншылықтар мен клиенттің іс-әрекетінің 

нәтижелеріне нұсқау беру және басқа да проблемалардың алдын алу 

шараларын жүргізу болып табылады ( ақпараттандыру, кеңес беру). 

Психо – педагогикалық әдістер. 

Клиентке түрлі әлеуметтік - психологиялық және педагогикалық 

реттеу әдістері арқылы клиенттің әлеуметтік жай-күйін, іс -әрекеттерінің 

өзгеруіне әсер ету болып табылады. Бұл топтағы басты әдіс - сендірудің 

түрлі формаларын анықтау, кеңес беру, аргуметтермен дәледеу, ұсыныс 

жасау, ықпалды мысалдар келтіре білу, әлеуметтік зерттеулер негізінде 

әлеуметтік - психологиялық диагноз жасай білу, психологиялық түзету, 

психологиялық кеңес беру, психопрофилактика, ақпараттандыру, оқыту 

мен тәрбиелеудің әдістерін қолдана білу, әлеуметтік терапия т.с.с. 

Осылардың ішіндегі ең бір нәтижелі әдіс бұл әлеуметтік терапия болып 

табылады. 

Әлеуметтік терапия - бұл жүйеленген және де топқа, жеке адамға 

бағытталған көмек арқылы адамның импульсі мен қарым-қатынасын 

ретке келтіру әдісі болып табылады. 

Әлеуметтік терапияның қызметтері: 

1. Түзетушілік 

1. Мінез - құлықты түзету 

2. Дисфункцияны ескерту 

3. Қолайлы дамумен қамтамасыз ету 

4. Тұлғаның танылуы 

Әлеуметтік терапия контекстінде индивидуалды жэне 

топтықжұмыстар формалары көрсетіледі : 

1. Отбасы терапиясы 

1. Еңбек терапиясы 

2. Социодрама және психодрамат.б. 

Психологиялық жұмыстың көп түрлерінде мына формаларды 

атайды : 

1. Бихевиористік көзқарас 

2. Гешталът терапия 

З. Когнитивті терапия 

4. Проблемалық бағытталған көзқарас 

5. Психо - әлеуметтік көзқарас 
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Әлеуметтік талдау процесі әлеуметтік жұмыстың батыстық 

моделінде кездеседі. Әлеуметтік жұмыстың түрлі анықтамаларын келтіре 

отырып, біз әлеуметтік жұмыстың АҚШ және Европада практикалық 

қызмет түрі және де басқа ғылымдардың теориясын жүзеге асырушы 

қызмет екенін білеміз. Әлеуметтік жұмыстың теориясы ғылыми пән 

ретінде қарастырылмайды. Яғни ғылыми білімді таза алуға бағытталған. 

 

11.2 Әлеуметтік позициядан тәуелді әлеуметтік жұмыс 

менеджменті объектілерінің дифференциациясы 

 

Әлеуметтік жұмыс қызметтің көп түрлерінің біріне жатады. 

Қызметтің экономикалық, құқықтық, мәдени, саяси, техникалық, ғылыми 

және басқа да түрлері бар. 

Әлеуметтік жұмыс – қызметтің өзгеше бір түрі. Не үшін әлеуметтік 

жұмыс өзгеше түр болып саналады? Алдымен қызмет дегеніміз – бұл 

белгілі бір затты өз қалауына орай өзгертуге бағытталған іс-әрекеттер 

жиынтығы. Мысалы: ағаш өқдеуші бұйым-жиһаз жасайды, 

радиоаппаратура жөндеуші шебер радиоаппаратура кемшіліктерін тауып 

оны іске қосады, т.с.с. Ал әлеуметтік қызметкер өз клиентімен 

(тұтынушы) сұхбат жүргізіп, ондағы психологиялық стресстерді алып 

тастауға, нормал өмір сүру қалпына түсуге, науқас адамдарға түрлі 

жәрдем көрсетуге, т.б. әрекет жасайды. 

Әрбір қызметкер өзі қызмет көрсетуші объектінің жағдайына орай, 

мақсатына жету үшін әрекет жасайды. Әлеуметтік қызметкер - өздігінен 

өз проблемаларын шеше алмаған және жәрдем немесе қолдауға мұтаж 

болған адамдарға көмек көрсетеді. 

Объектіге өзі қалаған бағытта ықпал ету әрекеттерінің жиынтығы, 

соған сәйкес қызметті келтіріп шығарады. 

Әрбір қызмет түрінің өзгеше сипаты, объектінің өзгешелігіне 

байланысты. 

Әлеуметтік жұмыс деп, өз проблемаларын сырттай жәрдемсіз шеше 

алмаған, өмір сүру жағдайы жәрдемге мұқтаж адамдар үшін жасалатын, 

солардың ауырын жеқіл қылатын қызмет түрін атаймыз. Әрбір қызмет 

сияқты, әлеуметтік жұмыс та өз құрылымдарына ие болады, ондағы әрбір 

элемент қажет болып, басқаларымен өзара байланысып, ерекше 

функцияларды орындайды. 

Бұл құрылымдар біртұтас жүйелер деп аталады. Әлеуметтік жұмыс 

та біртұтас жүйе. 

Бұл тұжырымды әлеуметтік жұмыс құрылымын талдау жолымен 

дәлелдеуге әрекет жасайық. 

Құрылым бернеше өз алдына жеке, бірақ сонымен қатар 

салыстырмалы түрде бір-біріне тәуелді элементтерден немесе 

компоненттер тұрады. Оларға субъект, мазмұн, басқару, объект және 
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олардың бәрін бір тұтас байланыстырушы құралдар функциялар мен 

мақсаттар жатады. Схема түріндегі көрінісі: 

Кез-келген схема зерттеліп жатқан заттық мәнін жеқілдетеді, 

сондықтан схемаға абеонот мақыз беруге де болмайды. Бірақ схема зат 

туралы көрнекті ұғым бере алады. Схеманың танымдық мағынасы да 

осында жатыр. 

Компоненттердің орын алуы да кездейсоқ емес. Кез-келген әрекет 

субъекттен объектке қарай қозғалады, ал объект қызметтің (әрекеттің) 

мәні мен сипатын аныңтаушы фактор болып табылады. Сондықтан 

әлеуметтік жұмыс сипаттамасын объектіден бастаған жөн сияқты. 

Әлеуметтік жұмыс объектісіне сырттай жәрдемге мұқтаж адамдар 

жатады, яғни зейнеткерлер, науқастар, мүгедектер, қиын жағдайға душар 

болған адамдар, теріс ықпал ауына түскен балалар мен жастар және т.б. 

Мұқтаж адамдарға жәрдем беру функцияларын әлеуметтік жұмыс 

субъектілері орындайды. Субъект дегеніміз – бұл әлеуметтік жұмысты 

жүргізуші және басқарушы барлық адамдар мен ұйымдар. Бұған 

әлеуметтік саясатты жүргізуші мемлекетте жатады. Түрлі 

қайырымдылық және қоғамдық ұйымдар да субъектілер деп саналады. 

Бірақ, негізгі субъект ұйымдар емес, ол кәсіби және қоғамдық түрде 

әлеуметтік жұмыс атқарушы адамдар. Кәсіби қызметкерлер көп емес. 

Әлем бойынша олардың саны 500 мыңдай ғана екен. Бұл қызметкерлер 

«әлеуметтік қызметкер» деген мамандыққа ие болып, олардың ресми 

дипломдары да бар. 

Сондықтан да негізгі ауыртпашылық белгілі бір себептермен 

әлеуметтік жұмысты атқарушы, кәсіби емес қызметкерлерге түсіп отыр. 

Мысалы, Швецияның Стокгольм, Гетеборг және Мальме деген үш 

қаласында 1990 жылы кәсіби мамандар 3,5 мың адам болса, кәсіби емес 

әлеуметтік қызметкерлердің саны 46,5 мың адам болған. Ауыл жердегі 

пошта қызметкерлерінің 2600-і өз істерінен тыс әлеуметтік жұмыспен 

айналысып, 1 миллион адамға жәрдем көрсеткен. 

Бізде, қоғамдық бастамамен әлеуметтік жұмыс істеушілердің саны 

белгісіз, өйткені біздіқ ұлттық менталитетіміз, әдет-ғұрыптарымыз әрбір 

адамды жанындағы белгілі бір көмекке мұқтаж адамға өз бауыры ретінде 

қарап, қолынан келгенше жәрдем беруге шақырады. Әлемдік статистика 

(есептеу) бойынша әрбір әлеуметтік қызметкерге 10-15 адамнан тура 

келеді екен. Бірақ бұл сандар да нақты емес. 

Әлеуметтік салада қоғамдық бастамамен, өз еркімен, жүрек 

қалауымен қызмет жасаушылар саны біздіқ елімізде, әсіресе ауылдық 

жерлерде әлемдік санаққа қарағанда әлдеқайда көп болуы әбден мүмкін, 

себебі ауылдық жерлерде адамдар көбісі бір-бірін таниды, бір-біріне 

жақын не туыс болып келгендіктен, ауыл ақсақалдары жәрдемге мұқтаж 

отбасылар мен жеке адамдарға қолдан келгенше көмек берілуіне 

атсалысып отырады. Айта кету де орынды болар, басқа елдерге 
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қарағанда біздіқ тұрмыстыңсалт-дәстүрлеріміздіқ, өмір сүру тәрізіміздіқ 

артықшылығы осы орайда көрініс тапса керек. Бізде мемлекеттік 

әлеуметтік қызметпен қатар, қоғамдық әлеуметтік қызметпен қатар, 

қоғамдық әлеуметтік жұмыстар да кеқінен ел арасында тараған. Бұл 

жағдайға ата-бабалар өсиеті, этикалық-эстетикалық нормалар, халықтық 

кеқ пейілдегі сияқты қасиеттері, т.б. себептер өз септігін тигізсе керек. 

Әлеуметтік жұмыс субъектісі туралы айтқанда, олардың да бөлінуін 

атап өту де жөн болар. Олар әлеуметтік жұмысты ұйымдастырушылар 

мен басқарушылар және сол әлеуметтік жәрдем қызметін тікелей 

орындаушылар. Алдықғыларын шартты түрде басқарушылар немесе 

ұйымдастырушылар десек, екіншілерін практикалық әлеуметтік 

қызметкерлер деп атауға болады. 

Жүйе ретіндегі әлеуметтік жұмыстыңміндетті түрдегі компоненті – 

жұмыстыңмазмұны. Ол тікелей жұмыс функциясынан келіп шығады. 

Жалпы алғанда оның функциялары: информатикалық (ақпараттық), 

диагностикалық, болжамдық, ұйымдастырушылық, психолого-

педагогикалық, басқарушылық, практикалық болып бөлінеді. Өз 

жұмысын әлеуметтік қызметкер объект туралы информация (ақпарат) 

жинаудан бастайды. Объектінің тұрмыс жағдайы, жасы, жынысы, 

денсаулық жағдайы, өмір үшін қажетті заттармен өзін-өзі қамтамасыз ете 

алу қабілеті, материалдық жеткіліктілігі, отбасылық жағдайы, 

психикасының ерекшеліктері, мінез-құлқы т.б. мағлұматтар аныңталады, 

бір сөзбен айтқанда ақпараттық жұмыс жүргізіледі. Яғни 

жұмыстыңкөлемі мен түрін, қызмет режимін, қиындықтарды, 

формаларды, әдістерді бағалайды, жұмыс күні тәртібін түзеді, 

материалдық және физикалық шығыстарды және т.б. жобалайды.Сол 

ақпараттар негізінде әлеуметтік қызметкер өзінің болашақ объектілеріне 

«диагноз» қояды 

Сонымен қатар әлеуметтік қызметкер өз жұмысына да «диагноз» 

қойып алуы керек, оған жұмыс істеуге оңай бола ма?, шындап жәрдем 

бере ала ма?, қайсысы ресми және ресми емес ұйымдармен жұмыс 

істейді?, берілген «пациент» пен жұмыс істеу мерзімі қанша уақытқа 

созылады? деген т.б. да сұрақтарға жауаптар кіреді. 

Әлеуметтік жұмыс сипатына қарай жұмыс жобасы түзіліп, оның 

мазмұны мен практикалық жәрдем түрі аныңталады. Әлеуметтік 

қызметкер басқарушы немесе практикалық қызметкер болуына 

қарамастан, әйтеуір бір мөлшерде ол басқарушылық жұмыспен 

айналысуына тура келеді. 

Әлеуметтік жұмысты басқару да, әлеуметтік жұмыс мазмұнының 

маңызды да қажет компоненті болып табылады. 

Әлеуметтік жұмыс құралдар арқылы жүзеге асырылады. Құралдар 

деп қызмет мақсатына жетуге жәрдем беретін, қолданылатын заттар, 

құрал-жабдықтар және қондырғылар аталады. Әлеуметтік жұмыс 
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функцияларының көп түрлілігі, оның құралдарының көп түрлілігін де 

келтіріп шығарады. Оларға сөз, арнайы тіркеу аныңтамалары, телефон, 

іскер байланыстар, психотерапия әдістері, жеке әсерлік және т.б. 

көптеген құралдар. Құралдар қанша көп болса (қолда барын 

есептегенде), қызмет те соншалықты тиімді, ұтымды болады. 

Құралдарды тақдау мен қолдану түгелімен әлеуметтік жұмыс 

объектісінің сипаты мен ерекшеліктеріне байланысты. Әрбір жеке 

жағдайда жәрдемге мұқтаж адамға жекелей жандасу үшін, мейлінше 

тиімді құралдардан пайдалану керек. 

Әлеуметтік жұмысты жүргізу – басқарусыз мүмкін емес. Басқару 

компонентіне: объекттің жағдайын бағалау, жоба жасау, шешімдерді 

түзіп және қабылдау, тіркеу және бақылау, координация (үйлестіру), 

ұйымдастыру мен материалдық-техникалық жабдықтауды қамтамасыз 

ету, әлеуметтік жұмыс істейтін кадрларды тақдау, дайындау және 

тәрбиелеу сияқты жұмыстар кіреді. 

Бұл басқару қызметтерін барлық әлеуметтік қызметкерлер атқарады: 

басқарушы болсын, практикалық жұмысшы болсын бәрі де бұл 

қызметпен айналысады. 

Әлеуметтік жұмысты басқару үшін әлеуметтік қызметкер тек өз 

саласында ғана емес, басқа көптеген салалардан хабардар болуы керек. 

Қоғамның әлеуметтік құрылымын, елдіқ басқару жүйесін, әлеуметтік 

жұмысты басқаруды, өзінің және өз клиенттерінің құқықтарын, 

әлеуметтік жәрдем және қамтамасыз ету мәселелері бойынша заң 

үкімдерін, әлеуметтану, психология, педагогика және әлеуметтік жұмыс 

негіздерін жете түсіне білуі шарт. 

Демек, әлеуметтік қызметкер жан-жақты білімді болып, қолынан 

көптеген жұмыс келуі қажет. 

Әлеуметтік жұмысты басқаруда өте мұқият және зерек болу керек, 

өйткені бұл салада жәрдемге мұқтаж науқас және мүгедек, өміріне 

немесе денсаулығына қауіп төнген адамдармен жұмыс істегенде 

шешілмей жатқан мәселелерді кейінге қалдыруға болмайды, ал сол 

мәселенің оқ шешіміне адам өмірі мен денсаулығы тікелей тәуелді болуы 

мүмкін. Бұл адамдар категориясына, дені сау адамдарға қарағанда 

жәрдемніқ жедел және тікелей болуы, көптеген апаттық алдын алуға 

мүмкіндік береді. 

Объект, мазмұн, құралдар, басқару, субъект сияқты компоненттер 

әлеуметтік жұмыс құрылымын құрайды. Бірақ бұл құрылым әлі жүйе 

болған жоқ. Қызмет, іс-әрекеттер біртұтас жүйе болуы үшін, оның 

компоненттері функциялар және мақсаттармен байланысуы қажет. 

Функция туралы айтып өттік. Ал мақсат дегеніміз не? Мақсат дегеніміз – 

бұл өз қызметі нәтижесінде адамның қол жеткізбек болған зат образы 

(бейнесі) және қызметіндегі зат жағдайын өз қалауына келтіру. 

Әлеуметтік қызметкердің мақсаты - өз клиенттерінің мұқтаждықтарын 
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қанағаттандыру және олардың нормал өмір сүруіне жағдай жасап, қолдау 

көрсету. 

Бұл мақсат үшін субъектінің барлық қызметі жұмылып, соған сәйкес 

мазмұн қалыптасып, басқару ұйымдастырылып, сәйкес құрал-

жабдықтар, әлеуметтік жұмыс формасы мен әдістері тақдап алынады. 

Мақсат - әлеуметтік жұмыс компоненттерін біртұтастыққа 

байланыстырып, оларды бір жүйе ретінде қалыптастырады. Функция да 

сондай бірлестіруші роль атқарады. 

Ақпарат, бағалау, болжам, ұйымдастыру, басқару, сияқты іс-

әрекеттер тікелей әрбір компонентке тиісті болып, олардың бәрін 

біртұтас организмге енгізеді. 

Бұл жүйе туралы түсінік үлкен маңызға ие. Себебі кез-келген 

әлеуметтік жұмыс атқаруда объектінің өзгешеліктерін аныңтау, 

субъекттің ерекшелігін есепке алу, жұмысқа сәйкес басқару мен сәйкес 

құралдарды тақдау, мақсаттарды белгілеу, нақты функцияларды алға 

шығару қажет. Әлеуметтік жұмыс жүйесінің компоненттерінің 

жиынтығының қажеттілігі соншалық, кез-келген бір компоненттің 

жетіспеуі, жүйенің бұзылуына, әлсізденуіне және жойылуына да әкеліп 

соқтырады. 

Қазіргі замандағы әлеуметтік жұмыс саласындағы қиыншылықтар, 

Кеңес үкіметі кезіндегі жетілмеген әлеуметтік жүйенің жойылып, қазіргі 

жақа әлеуметтік жұмыс жүйесі әлі қалыптаса қоймағандықтан келіп 

шығуда. Әлеуметтік объект ретінде жұмыссыздар деген категория пайда 

болды. Сол жұмыссыздарға жұмыс тауып бере алатын, жедел және 

тиімді жұмыс істейтін әлеуметтік қызметкерлер де, түрлі мамандық 

құрылымдар да, жұмысшыларды қайта дайындайтын жүйелер де, 

қаржылай немесе материалдық жәрдем де, жұмыссыздық процессін 

реттеудегі басқаруды дер кезінде бола қойған жоқ. Көптеген адамдардың 

кейінге қалдырып болмас және шиеленіскен қажеттіліктерін 

қанағаттандыра алатын әлеуметтік жұмыс жүйесі әлі де түзілмеген. Ең 

басты кемшілік - әлеуметтік қызметтің дайын кадрларының 

жетіспеушілігі. Ал кадрларсыз ешандай жүйе тиімді істей алмайды. 

Әлеуметтік жұмыс жүйесінің жұмыс істеу жүйесіне келіп тірелетінін 

түсіне білу өте маңызды. Бұл жүйені басқа да аспектілерде жүйе деп тану 

керек. 

Ең маңызды аспект болып тік және горизонтал тәріздегі ұйымдар 

мен мекемелер жүйесі саналады. Қазір бұндай жүйе қалыптасуда. Оны 

еқбек және әлеуметтік қорғау министрлігі басқарып отыр. Әрбір 

облыстарда еқбек және әлеуметтік қорғау департаменттері жұмыс істеп 

келеді. Мемлекеттік ұйымдармен қатар қоғамның жоғарғы жағынан 

бастап төменгі жағына дейін қамтамасыз ете алатын, тік құрылымға 

қоғамдық ұйымдардың да көптеп ашылуы қажет. 
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Бұл мемлекеттік және қоғамдық ұйымдар әрбір горизонтал деқгейде 

(республика, облыс, аудан) бір-бірімен байланысты, бір-біріне кедергі 

жасамастан, бір-бірін толықтырып отыруы ел мүддесіне сай келер еді. 

Бұл мекемелер мен ұйымдардың жүйесін білу әлеуметтік қызметкерге өз 

жұмысын мейлінше тиімді ұйымдастыруға жәрдем береді, ал білмеу 

жұмыс тиімділігі деқгейін әлдеқайда төмендетіп жіберуі мүмкін. 

Әлеуметтік жұмыс жүйесі қайсы аспектіде қаралмасын, ол басқа 

әлеуметтік жүйелермен тығыз өзара байланысқан ашық жүйе болып 

келеді, яғни әлеуметтік жұмыс экономика, саясат, құқық, мәдениет, 

этика, экология, тұрмыстыңқызмет көрсету және т.б. тығыз байланыста. 

Бұл байланыстарды көре білу және түсіну әлеуметтік жұмысты қоғамдық 

мәдениеттің биік деқгейіне көтереді, қоғамды шын мәнінде гумандық 

(адамсүйгіштік) етеді, адамды қоғамдық өмірдің ортасына 

орналастырады, ең биік мағынада түсінілетіндей адамды адам етеді. 

Әлеуметтік жұмысты жүйе ретінде түсінудің таным және 

практикалық ұйымдастыру үшін де, әлеуметтік жұмысты күнделікті 

басқару үшін де концептуалдық, әдістемелік мақызы үлкен. Әлеуметтік 

жұмысты жүйе ретінде түсіну ұйымдастырушыларды мәселеге 

біржақтама жандасудан және кейбір тұстарының ролін үлкейтіп 

жіберуден сақтандырады, болуы мүмкін қайшылықтарды дер кезінде 

көре білуге және реттеп отыруға, қателерді жөндеуге мүмкіндік береді, 

әлеуметтік жұмыстыңмәдениеті мен тиімділігін көтеруге жағдай 

жасайды. 

 

11.3 Әлеуметтік жұмыс менеджментінің жеке объектілерінің 

сипаттамасы 

 

Өз негізінде әлеуметтік (қоғамдық) ғылым болған әлеуметтік жұмыс 

техникалық және жаратылыстану ғылымдарымен тығыз байланыста. 

Әлеуметтік жұмыс шеқберінде өткізілген зерттеулер бір жағынан 

жаратылыстану ғылымдарының (әсіресе медицина) көзқарастарымен 

өзара байланыста болса, екінші жағынан психология, педагогика, 

құқықтану және т.б. әлеуметтік (қоғамдық) ғылымдармен байланысқан, 

яғни бұл зерттеулер пәнаралық сипатқа ие болады. Ғылым ретіндегі 

әлеуметтік жұмыстар біздіқ елімізде орнығу кезеқін бастан кешуде. Бұл 

ғылыми пәнніқ сипатты белгілері – кәсіби журналдар мен ұйымдардың, 

оқу кафедралары мен оқулықтардың бар болуы. Әрбір ғылым теориялық 

және эмпириктік білімдердің, теориялардың, әдістер мен әдістемелердің 

қоспасы болуын еске алсақ, ғылым ретіндегі әлеуметтік 

жұмыстыңөзгешелігі, оның білім мен істей алу әрекеттерінің бірлігінде 

екеніне көз жеткізуге болады. Бұл бірлік, пәнніқ негізін алаушы 

принципі. Бұл бірліксіз әлеуметтік жұмыстыңғылыми пән ретінде болуы, 
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әлеуметтік қызметкердің адамдар өміріндегі қажет бұл саладағы маман 

ретінде қалыптасуы да мүмкін емес. 

Әрбір ғылымның бөлінбес бөлшектері болып заңдылықтар, 

принциптер және әдістер келеді. Әлеуметтік жұмыстыңғылым ретінде 

орнығуы әлі жалғасып жатыр, сондықтан да ғылымның бөлінбес 

бөлшектеріне деген көзқарастар пікірталас тудыруы да мүмкін. 

Арнайы әдебиетте әлеуметтік жұмыстыңзаңдылықтарын екіге бөліп 

қарау ұсынылған. 

1. Әлеуметтік жұмыс субъектісінің функциялануы мен дамуының 

заңдылықтары. 

2. Әлеуметтік қызмет объектісі мен субъектісінің арасындағы 

айтарлықтай байланысы және олардың диалектикасы. 

Әлеуметтік жұмыс заңдылықтарын ашуға екінші ұғым тиімділеу 

деген көзқарас бар. 

Егер де заң (қоғамдық заңдылық) қоғамдық көріністер, процесстер 

мен жүйелерінің барлық жақтары мен компоненттерінің тұрақты, қажет, 

қайталанушы байланыстарын көрсете алуын адам өмірінің 

біртұтастығының барлық формалары мен көріністерін барынша жалпы 

білдіре алуын ескерсек, онда бұл екінші тұжырыммен келісу мүмкін. 

Әлеуметтік жұмыстыңкатегориялық аппараты бойынша жасалған 

әдістемелік семинар материалдарында әлеуметтік жұмыстыңнегізгі 

заңдылықтары көрсетілген: 

- Қоғамдағы әлеуметтік процесстердің, әлеуметтік саясат пен 

әлеуметтік жұмыстардың өзара байланысы. 

- Әлеуметтік жұмыстың мазмұны, факторлары мен әдістерінің түрлі 

жеке адамдардың, топтардың өмір сүруінің нақты жағдайларымен 

шартталуы. 

- Әлеуметтік проблемаларды тұтынушылардың жеке қажеттіліктері 

және қызығушылықтары арқылы шешу. 

- Әлеуметтік жұмыстардың нәтижелілігі мамандардың кәсіби 

деқгейі мен адамгершілік қасиеттеріне, мемлекет және қоғамның 

әлеуметтік жүйесінің мүмкіндіктеріне тәуелді. 

Бұл жерде елеулі, қайталанушы және тұрақты байланыстар ретіндегі 

әлеуметтік жұмыстыңзаңдылықтарының жалпы аныңтамасы берілген, ал 

ол заңдылықтар өз кезегінде ґлеуметтік жЅмыстыңобъектісі мен 

субъектісінің өзара байланысы кезінде кјрініс беріп, нақты ґлеуметтік 

процесстер мен қатынастардың дамуына тигізетін јз ықпалының 

бағытталуы мен сипатын шартты түрде белгілейді. 

Кейбір еқбектерде заңдылықтар нақтыланады. Бірақ бұл олардың 

принциптермен араласып және бірықғай болып кетуіне алып келеді. 

Бір сөзбен айтқанда «Әлеуметтік жұмыс» деген жақа ғылыми пәнге 

тән заңдылық көріністерін іздену (жақалық десе де болады) жүріп жатыр. 
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Демек, әлеуметтік жұмыс қызметтің универсалды түрі болады, ал 

ғылым ретінде ол басқа да ғылымдардың бүтін бір комплексімен 

(жинағымен) етене араласып кетуде. 

Әлеуметтік жұмыс теориясы принциптерінің негізгі бірнеше 

топтарын атап айту мүмкін. 

Бұл жалпы философиялық принциптерден: детерминизм, шағылысу 

(отражение), даму. Әлеуметтік (қоғамдық) ғылымдарының жалпы 

принциптері: тарихилық, әлеуметтік шарттылық, әлеуметтік елеулілік. 

Соқында болса, әлеуметтік жұмыстыңарнайы принциптері. Бұл жерде 

принциптерді түсінуде плюрализм айрықша көріне бастайды, яғни 

принциптердің мазмұны мен құрамын қабылдай білу көрініс тапқан. 

Бұл принциптерді олардың классификациясын есепке алып 

қарастырайық. 

Әлеуметтік жұмыстыңмазмұнды принциптеріне гуманизм, әділет, 

альтруизм, қоғамдық (топтық) және жеке мүдделердің гармониясы 

(үйлесуі), өзін-өзі қамтамасыз ету кіреді. 

Психологиялық-педагогикалық принциптерге модальдық, эмпатия 

(көқіл білдіру), аттракция (ұнамды тартылу), және сенім енеді. 

Әдістемелік принциптер тобын дифференциялық жандасу, 

қабылдау, үздіксіздік, компетенттік құрайды. 

Ұйымдастырушылық принциптеріне жалпылықты, комплекстікті, 

дәнекерлікті, субсидарлықты (жәрдем беру), үндестікті енгізсе болады. 

Әр елдіқ заңдылық және нормативтік актілерінде, елдегі әлеуметтік 

жұмыстардың жалпы тәжірибелерінен келіп шыққан нақты принциптер 

орын алуы керек. 

Олардың ішінде: әлеуметтік қызмет көрсету мен мемлекеттік 

кепілдіктердің қамтамасыз етілуі шеқберіндегі адам және азаматтық 

құқықтарын қадағалау, әлеуметтік қызмет алу үшін азаматтардың теқ 

мүмкіндікке ие болуы, әлеуметтік қызметті азаматтардың келісімін алу, 

қабылдауға әлеуметтік қызметтің қол жетерліктей түрде болуы, 

әлеуметтік жұмыстағы құпиялылықтық сақталуы, әлеуметтік 

жұмыстыңбарлық түрлерінің тоқтаусыз болуы, жәрдемніқ тікелей 

берілуі, өмірі мен денсаулығына қауіп төнген адамдарға айрықша көмек 

көрсету, профилактикалық бағытталу, әлеуметтік реабилитация мен 

адаптацияға жәрдем беру, ведомствоаралық және пән аралық 

байланыстардың тұрақты болуы, тиімді жандасу, жергілікті жердегі 

әлеуметтік жұмыстарды ұйымдастыру, тұрғындарға әлеуметтік жәрдем 

және қызмет көрсетуші ерікті ұйымдарға мемлекет тарапынан қолдау 

көрсетілуі сияқты принциптер орын алуы керек. 

Әлеуметтік әдіс дегеніміз - әлеуметтік жұмыстағы нақты бір 

мәселені шешудегі, алға қойылған мақсатқа жетудегі айла-тәсілдердің 

жиынтығы. 

Әлеуметтік жұмыста қолданылатын көптеген әдістер пәнаралық 

болып келеді, себебі әлеуметтік жұмыс универсал сипатта болатыны 
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белгілі. Сондықтан, әлеуметтік жұмыс әдістерін сипаттай отырып, 

оларды экономикалық, құқықтық, саяси, әлеуметтік-психологиялық, 

медициналық-әлеуметтік, әкімшілік-басқарушылық және т.б. деп бөліп 

жатуға да болады. 

Әлеуметтік жұмыс әдісі әлеуметтік жұмыс қаратылған объектінің 

сипатына қарай белгіленеді. Ал екінші жағынан әлеуметтік қызметкердің 

кәсібіне немесе мамандығына қарай, әлеуметтік және басқа да 

қызметтердің құрылымына қарай әлеуметтік әдістер белгіленуі мүмкін. 

Әлеуметтік проблемаларды шешуде қолданылатын айла-тәсіл 

жиынтықтарымен қосылған теориялық тұжырымдар, жалпы алғанда 

«әлеуметтік технологиялар» деп аталады, ал әлеуметтік әдістер сол 

технологиялар ішіне көбінесе енгізілген халде болады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әлеуметтік жұмыс менеджментінің пайда болуы 

2. Әлеуметтік жұмыс менеджментінің қазіргі қоғамда алатын рөлі 

3. Әлеуметтік әсер ету әдістерінің ерекшеліктері 

4. Әлеуметтік жұмыс менеджменті объектілерінің 

дифференциациясы 

 

 

ТАҚЫРЫП 12. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МЕНЕДЖМЕНТІ 

СУБЪЕКТІЛЕРІНІҢ ЖІКТЕЛУІ 

 

12.1 Әлеуметтік аяның ұйымдастырушылық құрылымын анықтау 

12.2 Бюджеттік ұйым: оның коммерциялық емес ұйымдармен 

ұқсастығы және қоғамдық бірлестіктерден айырмашылығы 

12.3 Әлеуметтік мекеме құрамының сипаттамасы 

 

12.1 Әлеуметтік аяның ұйымдастырушылық құрылымын 

анықтау 

 

Әлеуметтік құрылым қоғамды жекелеген, бір немесе бірнеше 

белгілер белгілер негізінде біріккен қабаттарға, топтарға объективті 

бөлуді білдіреді. Бұл – элементтердің әлеуметтік жүйедегі тұрақты 

байланысы. Әлеуметтік құрылымның негізгі элементтері болып 

әлеуметтік қауымдастықтар (таптар, ұлттар, кәсіпкерлік, демографиялық, 

территориялық, саяси топтар) табылады. 

Әлеуметтік қауымдастық – бұл белгілі бір өзара әрекет ететін 

индивидтер тобына ортақ болып табылатын, өмір әрекеті жағдайымен 

(экономиялық, әлеуметтік жағдай, кәсіби дайындығы мен білім, 

қажеттіліктер мен мүдделер денгейі) сипатталатын индивидтер 
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жиынтығы; тарихи қалыптасқан территориялық қауымдастықтарға (қала, 

ауыл), белгілі бір әлеуметтік институттарға (отбасы, білім, ғылым) енуі. 

Әлеуметтік қауымдастық әлеуметтік байланыс арқылы біріккен 

адамдар топтарын ғана білдіреді. Қауымдастықтардың негізгі екі түрін 

бөлуге болады: әлеуметтік орта, яғни адамдардың белгілі бір қарым-

қатынастарды жүзеге асыруы. Мұндай қауымдастықтар байланыстың 

тұрақтылығы мен осы қарым-қатынастар жүзеге асырылатын саланың 

маңыздылығына байланысты үлкен немесе кіші ынтымақтастық 

импульсына, конформизм элементтеріне ие болады. Өзара әрекет 

түріндегі (мысалы, жіктелген, реттелген әрекеттер жүйесімен алмасу 

сияқты) бірігу, ынтымақтастық, бірлесе еңбек етудің келісілгендігі 

сияқты байланыстар негізінде жатқан қауымдастықты әлеуметтік топ деп 

атауға болады. 

Әлеуметтік құрылымның болу мен даму механизмдері адамның іс-

әрекеті жүйесінде жасырулы. Адамдар тіршілік ету үшін белгілі бір 

қоғамдық, ең алдымен өндірістік қатынастарға түседі, топтарға бөлінеді, 

кооперацияланады, функцияларын бөледі. Топтардың қалыптасу процесі 

үшін әлеуметтік айырмашылықтардың терең көзі ретіндегі еңбектің 

қоғамдық бөлінуі маңызды болып табылады. әлеуметтік құрылым – бұл 

адамдардың беделіндегі, өмір сүру жағдайындағы және өмір сүру 

тәсілдері ретінде бейнеленген жүйе. 

Әлеуметтік құрылымның дамығандығының көрсеткіші болып оның 

әртүрлілігінің дәрежесі, яғни байланыс тәсілдерінің әртүрлілігі 

табылады. 

Сонымен, қандай да болмасын құрылым немен сипатталады? 

Осыған байланысты түрлі көзқарастар бар, бірақ ең алдымен, өндірістік 

қатынастар үстемдік ететін қатал детерминацияланған әлеуметтік 

құрылым туралы айтуға болады. Бірақ әлеуметтік құрылымдар өндірістік 

күштермен де сипатталатындығын айтуға болады, техникалық прогресс 

өнімі болып табылады. Қазіргі социологиялық теория әлеуметтік 

құрылымның адамдардың мамандығына, жасына, біліміне байланысты 

ие болатын әртүрлі әлеуметтік позицияларына тәуелділігін анықтайды. 

Сондықтан, белгілі бір қоғамның әлеуметтік құрылымын анықтайтын 

факторлар өте көп, социолог олардың барлығын әлеуметтік процесс 

диагностикасы кезінде ескеруі керек. 

Сонымен әлеуметтік құрылымды анықтайтын негізгі, шешуші белгі, 

критерий қандай? 

Біздің ойымызша әлеуметтік құрылым әрқашан бір де бірінің 

басымдылығы жоқ көптеген факторлардың нәтижесі болады. Нақты 

жағдайларды кейбір белгілер алдыңғы шетке шығады, немесе, 

маңыздылығынан айрылады. әлеуметтік құрылымды қалыптастыруда ең 

маңызды ретінде өндіріс тәсілінің басымдылығын мойындай отырып, біз 

оны абсолюттендіре алмаймыз. 
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Социологиялық ойдың жетістігі болып, әлеуметтік құрылымды 

қозғалмайтын құрылыс ретінде емес, динамикалық бүтіндік ретінде 

қарастыруға көшу табылады. Бұл әлеуметтік құрылымның теориялық 

концепцияларын түрлі критерийлер негізінде қалыптастыруға мүмкіндік 

берді. 

Біздің әдебиеттерімізде қоғамның келесі әлеуметтік жіктелуі кең 

таралған: 

 адамдардың бөлінуі нәтижесінде қалыптасатын әлеуметтік–

таптық құрылым (таптар, касталар, сословиелер, әлеуметтік топтар, 

олардың қабаттары); 

 әлеуметтік–этникалық құрылым, яғни адамдардың белгілі бір 

территорияға, экономикаға, мәдениетке, дәстүрлерге, психологиялық 

ерекшіліктері және т.б. арқылы бірігуі негізінде пайда болған 

адамдардың тарихи қауымы – тайпа, ру, халық, ұлт, этностар. 

 мекендердің негізгі түрлерін құрайтын (қала, макрополис, 

агломерация, ауыл, т.б.) территориялық құрылым; 

 жаспен, жыныспен белгіленетін (ерлер, әйелдер, жастар, балалар, 

«жұмыс жасындағы» адамдар, зейнеткерлер) демографиялық құрылым; 

 отбасылық-тұрмыстық құрылым, көрші қауымдастықтар, ата-

аналар мен балалар, сондай-ақ, некелік пен некесіз байланыстар мен 

қатынастар. Сондай-ақ, әлеуметтік-кәсіби, білім беру, діни және т.б. 

құрылымдарды бөлуге болады. 

Сонымен, құрылым адамдардың белгілі бір тобын – олардың 

жіктелуі мен интеграциясын білдіреді. Осылай «әлеуметтік 

қауымдастық», «әлеуметтік топ» категориялары қалыптасады және олар 

келесіні білдіреді: 

1) біріккен әрекет; 

2) біріккен кеңістіктік–уақыттық болмыс, қатынас (жалпы орта, 

территория, коммуникация); 

3) топтық бағыттылық пен ережелер. 

Қоғамдық еңбек бөлісінің нәтижесі болып келесі әлеуметтік-

экономикалық топтар табылады: 

1) өзінің жеке меншікке қарым-қатынасы бойынша емес, атқаратын 

жұмысының түріне байланысты кәсіпкерлік топтар; 

2) белгілі бір территорияда – қала немесе ауыл – 

3) рангтық топтар – басшы мен бағынушы арасындағы қатынастар 

(негізінде тік өзара байланыс). 

Қандай әлеуметтік топтар жетекшілік орын алады, қандай 

мамандықтар көп екендігіне қоғамның түрі де, оның әлеуметтік-саяси 

құрылысы да тәуелді. 

Сонымен, әлеуметтік «әлеуметтік қауымдастық» категориясы 

қоғамның әлеуметтік құрылымындағы негіз болып табылады. 

Әлеуметтік топтардың көптүрлілігін зерттеу үшін, оларды салыстыру 

үшін әлемдік социологияда «әлеуметтік стратификация» ұғымы енгізілді. 
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Әлеуметтік стратификация теориясы әлеуметтік теорияның 

неғұрлым мықты дамыған бөліктерінің бірі болып табылады. Әлеуметтік 

стратификацияны зерттеудің қазіргі тәсілдерінің негізін М. Вебер салды 

және оны әрі қарай Т. Парсонс, Э. Шилз, К. Девис, У. Мур жалғастырды. 

Әлеуметтік стратификация теориялары страта (латынша stratum – 

қабат), әлеуметтік топ белгілі бір ортақ позициялардағы немесе ортақ 

істері бар адамдарды біріктіретін нақты эмпирикалық тіркелетін 

қауымдастық болып табылатындығына негізделеді. Бұл берілген 

қауымдастықтың әлеуметтік қоғамның құрылымында бекітілуіне және 6 

статустық белгілерге қарсы тұруына мүмкіндік береді: билік, меншік, 

кәсіби, білім, т.б. 

Батыс германиялық социолог Р. Дарендорф әлеуметтік 

стратификация негізіне «бедел» саяси ұғымын қоюды ұсынды. Оның 

ойынша бедел билікке қатынас пен әлеуметтік топтар арасындағы билік 

үшін күресті нақты сипаттайды. Осы ұғым негізінде Р. Дерендорф бүкіл 

қазіргі қоғамды басқарушылар мен бағынушыларға бөледі. Өз кезегінде 

басқарушыларды да екіге бөледі: жеке меншігі бар басқарушылар және 

жеке меншігі жоқ басқарушылар, яғни бюрократ-менеджерлер. Ал 

бағынушы топ та әртектес болып табылады: онда да кем дегенде екі 

топты бөлуге болады – жоғарғы – «жұмысшы аристократиясы», төменгі 

– төмен квалификациялы жұмысшылар. Осы екі әлеуметтік топтың 

арасында аралық «жаңа орта тап» болады – жұмысшы аристократиясы 

мен қызметкерлер және басым тап – басқарушылардың ассимиляциясы 

өнімі. 

Француз социологы А.Турэннің пайындауы бойынша, қазіргі 

қоғамдағы әлеуметтік дифференциация жеке меншікке, престижге, 

билікке, этносқа емес, ақпаратқа ие болу мүмкіндігіне байланысты. Көп 

ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі бар адамдар ең жоғарғы орынға ие 

болады. 

Әлеуметтік стратификация теориясының негізгі принциптерін 

бөлейік: 

1) үлкен немесе кіші, тұрақты немесе тұрақсыз, қоғамда басты 

немесе қосымша рөль атқарса да, қоғамның барлық қабаттарын 

түгелімен зерттеу; 

2) топтарды бірдей критерийлер бойынша өлшеу және салыстыру; 

3) бұл критерийлер әр қабатты толығымен және терең суреттеу үшін 

жеткілікті болуы қажет. 

Нақты қоғамның әлеуметтік құрылымы әрқашан эволюция 

нәтижесінде пайда болған, әртүрлі әлеуметтік рөльдермен, 

позициялармен ерекшеленетін стратификациялық жүйе болып табылады. 

Бұл жүйе еңбек бөлінісі мен осы қоғамдағы құндылықтар мен мәдени 

стандарттар жүйесімен анықталады. 

Әлеуметтік стратификация теориясында реттелген белгілер 

(критерийлер) болады. Мұнда олардың әрқайсысының әлеуметтік 
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маңызы ескеріледі. Оның қатарына жеке меншік формасы, табыс 

мөлшері, билік көлемі, бедел, ұлттық белгілер, білім, мәдениет түрлері 

және т.б. кіреді. 

Әрбір қасиеттің маңызы өзгеріп отырады. Осылайша, 

стратификация келесі түрде болады: 

1) белгілер жүйесі; 

2) нақты қоғамның әлеуметтік құрлымы; 

3) топтардың көлденең және тік орын ауыстыруы. Элементтердің 

көлденең тізілуі бізге көптеген критерийлер береді – ұлттық, кәсіптік, 

білімдік, мәдени, тік – жеке меншік қарым-қатынасы, табыс мөлшері, 

престижді көрсетеді. 

Стратификация – бұл тиісті қабаттарды бөлу тәсілі ретінде де, 

қоғамның бейнесі ретінде де болады. Белгілі топтардың ажырату әдісі 

ретінде және қоғамның көрінісі болады. 

Стратификация – бұл жағдай мен үрдістер, мұнда индивидтер, 

жанұялар бір-біріне тең емес қатынаста болады және бедел, меншік, 

билік, мамандық пен мәдениет туралы өз көзқарастары бар иерархиялы 

құралған страталарға топтасады. 

Стратификация тек адамдардың, топтардың, қоғамдағы қабаттардың 

әртүрлі жағдайын ғана бейнелеп қана қоймайды, сондай-ақ, олардың тең 

емес күйін бейнелейді. 

Стратификацияның әлеуметтік теориясы қоғамды әлеуметтік 

топтарға, қабаттарға бөлудің бірнеше критерийлерін алға қоя отырып, 

әлеуметтік мобильділік немесе әлеуметтік қозғалыс теориясының 

қалыптасуына методологиялық негіз болып саналады. 

Әлеуметтік мобильділік – қоғамның әлеуметтік құрылымындағы 

индивидтің немесе топтың алатын статусын, орнын өзгертуі. Бұл термин 

социологияға 1927 жылы П. А. Сорокинмен енгізілген болатын. 

Стратификация Сорокин бойынша – бұл белгілі бір адамдар 

жиынтығының (халық) иерархиялық рангтегі кластарға жіктелуі. Бұл 

төменгі және жоғарғы қабаттардың болуымен сипатталады. Ол 

стратификацияның 3 түрін бөледі: экономикалық, саяси, кәсіби. 

Әртүрлі елдерде осы проблемаға көптеген социологиялық 

зерттеулер арналады. Әлеуметтік мобильділік қоғамның ашықтығы 

дәрежесін, оның демократиялылығын, индивидтер мен буындарға белгілі 

бір қоғам төменгі категориядан жоғары жылжуына қаншалықты 

мүмкіндік беретіндігін, қоғамның басшы элитасы қандай жолмен 

қалыптасатындығын, басқа топтардан басшы элитаға өту мүмкіндігін 

адамдар білгісі келеді. 

Стратификацияда кластар ерекше және маңызды орын алады. Біздің 

әдебиеттердегі батыс қоғамның ғылыми кластық дифференциациясын 

жоққа шығаратын тұжырымдардың негізі жоқ. Социология туралы шетел 

оқулықтарында осы тұжырым кездеспейтін бөлім жоқ деуге болады. 
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М.Вебердің ойынша, стратификацияны құру үшін топтың әлеуметтік 

мәселелері маңызды болып табылады. . 

Әлеуметтік топ – бұл экономикалық, саяси және кәсіби статустарға, 

позицияларға ие адамдар қауымдастығы. 

Біз класс әлеуметтік құрылымның бөлшегі болатындығын негізге 

аламыз. Себебі, ол экономикалық, саяси, идеологиялық қатынастардың 

тұрақты тасылмалдаушысы болып келеді. Кластың құрылуы – күрделі 

тарихи процесс, қоғамдық қабаттарға бөлінудің нәтижесі. 

Әлеуметтік қабаттар бұл тұрғыдан белгілі бір жеке мүдделер 

негізіндегі адамдарды біріктіретін әлеуметтік қауымдастықтарды 

білдіреді. 

Мүдделер – бұл тұлғалардың, топтардың және басқа да 

қауымдастықтардың әлеуметтік жүйедегі әлеуметтік жағдайын 

белгілейтін және олар өз әрекеттерінде негізге алатын нақты өмірлік 

ұмтылыстары. Әлеуметтік мүдделер арқылы белгілі бір әлеуметтік 

қауымдастықтар өкілдерінің өзекті қажеттіліктерінің жалпыланған 

көрінісі бейнеленеді. Мүдделерді ұғыну қоғамда тұрақты жүзеге асатын 

әлеуметтік салыстыру процесі, яғни әртүрлі әлеуметтік топтардың 

өмірлік жағдайларын салыстыру нәтижесінде болады. 

Әлеуметтік өмірде маңызды орынды әлеуметтік өзара қатынас 

алады – бұл бір-біріне бағытталған, партнері тарапынан анық (күтілетін) 

реакцияны туғызуға бағытталған және осы реакция жауап ретінде басқа 

реакцияны туғызатын партнерлардың жүйелі, тұрақты әлеуметтік 

әрекеті. 

Әрбір әлеуметтік қайраткер өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

талпынады. Дж.Хоманс өзінің әлеуметтік алмасу теориясында әрбір 

қайраткер әлеуметтік өзара әрекет барысында марапаттауды 

(материалдық та, моральдық та – қолдау, келісу, мақұлдау) 

максимизациялауға және шығынды минимизациялауға ұмтылатындығын 

атап көрсетеді. Өзара марапаттау тұрақтылық тенденцияны танытады, 

сақталады. Осы тұрғыдан өзара күту пайда болады. 

Әлеуметтік жанжал – бұл түрлі әлеуметтік топтардың өз 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуге талпыну, сәйкес келмейтін және тіпті 

қарама-қайшы мүдделерді жүзеге асыру жолындағы қақтығыстар. 

Жанжалдарды шешу жолдары: қақтығысты шешудің сырттай белгісі 

болып, оның аяқталуы табылады (уақытша тоқтату емес). Бұл дегеніміз 

қақтығысушы жақтар арасында жанжалдық өзара әрекет аяқталады. 

Алайда әлеуметтік қақтығыстың түбірлі шешілуі қақтығыстық 

жағдайдың өзгеруі кезінде ғана жүзеге асады. Атап айтқанда тиімді 

болып қақтығыс себебін жою табылады – қарсыластардың бір-біріне 

деген көзқарасын өзгерту. Сондай-ақ, әлеуметтік қақтығысты бір жақтың 

талаптарын өзгертуі арқылы шешуге болады: қарсыластың бірі өз мінез-

құлқының мақсатын өзгертеді. 
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Қазіргі Қазақстан қоғамындағы әлеуметтік құрылымның дамуы 

кездейсоқтылығымен, анықсыздығымен, аморфтілігімен сипатталады. 

Алғы шетке меншіктік және әлеуметтік теңсіздік мәселесі қойылады. Ол 

кластық қарама-қайшылық және қақтығыстармен сипатталады. 

Экономиканың тұрақтануы және экономикалық заңдылықтар 

еркіндігін заңдастыру, әлемдік нарыққа өту негізгі әлеуметтік 

қауымдастар арасындағы қатынастар құрамы мен сипатына маңызды 

өзгерістер әкеледі. Қазіргі қоғамның негізгі сипаттамасы болып оның 

әлеуметтік поляризациясы, кедейлер мен байларға бөлінуі табылады. 

Дәстүрлі әлеуметтік топтардың жойылуы, меншік, табыс, билік 

құрылымына ену, перспектива сезімі, топтық әлеуметтік мобильділік 

формаларына байланысты жаңа топшылык интеграция жүріп жатыр. 

Жаңа әлеуметтік құрылымды қалыптастыру үрдісі үш жол бойынша 

жүргізілуде: 

Жеке меншік формаларының плюрализациясы негізінде жаңа 

әлеуметтік қауымдастықтардың қалыптасуы; 

Мемлекеттік меншік формаларының трансформациясы және 

дәстүрлі кластық-топтық қауымдастықтардың жағдайының, 

шекараларының, сандық-сапалық сипаттамаларының өзгеруі мен 

шекаралық, маргианалдық қабаттардың қалыптасуы; 

Әртүрлі жеке меншік формаларының өзара қатынасы негізінде 

қабаттар мен страталардың қалыптасуы. 

Қазір жаңа қабаттар өзінің құрамы, іс-әрекет түрлері, даму 

перспективасы тұрғысынан әртүрлі. Олардың болашақтағы дамуы, мінез-

құлқы, өмір сүру салты меншіктің жаңа формаларын заңдастыруға 

байланысты болады. 

 

12.2 Бюджеттік ұйым: оның коммерциялық емес ұйымдармен 

ұқсастығы және қоғамдық бірлестіктерден айырмашылығы 

 

Бюджеттік мекеме - мемлекеттік билік органы мен жергілікті өзін-

өзі басқару органы басқарушылық, әлеуметтік-мәдени, ғылыми-

техникалық немесе бейкоммерциялық атқарымдарды жүзеге асыру үшін 

құрған, бюджеттік қаражат немесе бюджеттен тыс мемлекеттік қор 

қаражаты есебінен кіріс пен шығыс сметасына сәйкес толық немесе 

ішінара қаржыландырылатын бейкоммерциялық ұйым. 

Бюджет (ағыл. budget – қоржын) – орталықтандырылған ақша 

қорының құралу көздері мен жұмсалу бағыттарын сипаттайтын 

экономикалық категория, ақшалай кіріс пен шығыстың балансы. 

Мемлекеттің заңмен немесе жергілікті өкілді органдардың 

шешімдерімен бекітілетін, мемлекеттің өз міндеттерін қамтамасыз етуіне 

арналған және салықтар, алымдар, басқа да міндетті төлемдер, 

капиталмен жүргізілетін операциялардан алынатын кірістер, салыққа 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D2%B1%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D2%A3
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
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жатпайтын және заң актілерінде көзделген өзге де түсімдер есебінен 

құрылатын орталықтандырылған ақша қоры. 

Бюджеттің пайда болуы мемлекеттің дамуы мен оның қаржы 

ресурстарына деген сұранысының артуымен тікелей байланысты. 

Орталықтандырылған ақша қорының құралуы және жұмсалуы 

бюджеттің кірісі мен шығысының ыңғайласа жұмыс істеуі арқылы 

жүзеге асады. Мемлекетке қажетті ақша қаражаттарын «кіріс» 

жинақтаса, жалпы мемлекеттік қажеттіліктерге орталықтандырылған 

қордан бөлінетін қаржы «шығыс» болады. 

Бюджеттік ұйымдарды экономикалық әдебиеттерде мемлекеттік 

мекеме ретінде қарастырылады 

Мекеме – қызметінің бағыты мен мақсатына сәйкес құрылған 

ұйымдық құрылым. Басқару, билік жүргізу, тағы басқа міндеттерді 

атқарады. Мекеме негізгі екі тұрпатқа бөлінеді: билік жүргізу міндетін 

атқарушы мемлекеттік, аймақтық, жергілікті орган; шаруашылық, 

әлеуметтік-тұрмыстық, мәдени сипаттағы өндірістік емес қызметтерді 

орындаушы орган. Бағытына қарай (ғылыми, мәдени, әлеуметтік, білім 

беру, тағы басқа), қызметінің ауқымына қарай (орталық, жергілікті, 

аймақтық), жұмыс істеушілердің санына қарай (ірі, орта, шағын), 

мәртебесіне қарай (тұрақты, уақытша, сайланбалы) жіктеледі.[1] 

Басқару әлеуметтік-мәдени немесе өзге де коммерциялық, емес 

сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру үшін құрылтайшы құрған және 

қаржыландыратын ұйым. 

Мемлекеттік мекеме - мемлекет Қазақстан Республикасы 

Конституциясына және заңдарына сәйкес немесе Қазақстан 

Республикасының Президентінің, Қазақстан Республикасы Үкіметінің 

және облыстар (республикалық маңызы бар қалалар, астана), аудан 

(облыстық маңызы бар қала) әкімдіктерінін нормативтік құқықтық, 

актілерімен мемлекет құрған және егер заң актілерінде қосымша 

қаржыландыру кездері белгіленбесе, тек мемлекеттік бюджеттің немесе 

Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі бюджетінің (шығыстар 

сметасының) есебінен ғана ұсталатын мекеме. 

Мемлекеітік меншікті иелену, пайдалану билік ету құқығы 

белгіленген тәртіппен берілген мекемелерді қоспатанда, мемлекетгік 

мекеме басқа заңды тұлғаны құра алмайды, сондай-ақ оның 

ұрылтайшысы қатысушысы) бола алмайды. 

Коммерциялық емес ұйым - қызметінің негізгі мақсатында пайда 

табуды көздемейтін ұйым. 

Коммерциялық емес ұйымдар өз алдына келесідей бөлінеді: 

 мекеме – басқару, әлеуметтік-мәдени немесе өзге де 

коммерциялық емес сипаттағы қызметтерді жүзеге асыру үшін 

құрылтайшы құрған және қаржыландырылатын ұйым; 

 қоғамдық бірлестіктер – Қазақстан Республикасында қоғамдық 

бірлестікткр болып, саяси партиялар, кәсіптік одақтар және 

https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5_(%D0%B7%D0%B0%D2%A3%D0%B4%D1%8B%D2%9B)#cite_note-1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82%D1%82%D1%96%D0%BA_%D0%BC%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D2%B0%D0%BB%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%96


107 

 

азаматтардың заңдарға қайшы келмейтін, өздерінің ортақ мақсаттарына 

жеті үшін ерікті негізде құрған басқа да бірлестіктері табылады. 

 азаматтар және заңды тұлғалар ерікті мүлік жарналар негізінде 

құрған, әлеуметтік, қайырымдылық, мәдени, білім бері және өзге де 

қоғамдық пайдалы мақсаттарды көздейтін мүшелігі жоқ коммерциялық 

емес ұйым қоғамдық қор деп танылыды. 

 қатысушылардың материалдық және өзге де қажеттерін 

қанағаттандыру үшін өз мүшелерінің мүліктік (үлестік) жарналарын 

біріктіру арқылы жүзеге асырылатын азаматтардың ерікті бірлестігі 

тұтыну кооперативі деп аталады. 

 рухани қажеттерін қанағаттандыру үшін өз мүдделерінің 

ортақтығы негізінде заң құжаттарында белгіленген тәртіп бойынша 

біріккен азаматтардың ерікті түрдегі бірлестігі діни бірлестік деп 

танылады. 

 коммерциялық ұйымдар өздерінің кәсіпкерлік қызметін үйлестіру, 

сондай-ақ жалпы үлестік мүдделерін білдіру мен қорғау мақсатында 

өзара, сондай-ақ коммерциялық емес ұйымдармен бірлескен шарт 

бойынша қауымдастықтар (одақтар) нысанында бірлестіктер құра алады. 

Коммерциялық емес қызмет бағыттарының әркайсысы өзінің өзіндік 

ерекшелігімен сипатталады, материалдық сфера мен коммерциялық 

қызметке тән функцияларды айқындайтын құрылымдарды кіріктіреді. 

Мысалы, олардың көбісінің меншікті кәсіпорындары болады, олардың 

жұмысы кәсіпорындар қаржысының жұмыс істеуінің жалпы 

қағидаттарына негізделіп ұйымдастырылады. Алайда мұндай 

кәсіпорындардың өнімін өткізу сұраным мен ұсынымның рыноктық 

критерийлерімен емес, бірақ ұйымның өзінің ішкі қажеттіліктерімен 

реттеледі. Мұндай өнім өндіріс шығындарын жабатын және 

нормаланатын деңгейде пайданы (таза табыс) қалыптастыратын бағалар 

бойынша: қолайлы өзін-өзі қаржыландыруды қамтамасыз ету және 

ұйымның - кәсіпорын иесінің жарғылық қызметін қамтамасыз ету үшін 

сатылады. Сөйтіп, өнім, әдеттегідей, бәсекелік рынокқа шықпайды, 

коммерциялық ұйымның ішінде қолдануға арналады (әскери-

өнеркәсіптік кешен өнімі, медициналық техника мен саймандар өндіру 

жөніндегі кәсіпорындар, мамандандырылған өнімнің басқа түрлері). 

Алайда шаруашылық жүргізудің рыноктық жүйесі өндіріс, айналыс 

сферасындағы анық шекараларды анықтамайды және экономикада 

болып жатқан өзгерістер бірқатар коммерциялық емес салалар 

қызметінің уәждемесінде бейнеленеді. Олардың көптеген құрылымдары 

өзінің өнімімен және қызметтерімен ашық рынокқа шығады, сөйтіп, өз 

құрылымының және жалпы осы сала жүйесінің жақсы дамуын қатамасыз 

етеді. Мысалы: білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет мекемелерінің 

ақылы қызметтері кеңінен дамып отыр. Ал сыныптау мен қаржыландыру 

критерийлері бойынша бұрын аралық жағдайда болған халыққа 

тұрмыстық қызмет көрсету және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D2%93%D1%8B%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D2%B1%D0%BC%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%83%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D3%99%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
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сияқты салалар коммерциялық негіздерге көшті. Пәтер 

меншіктенушілердің кооперативтерін ұйымдастырумен тұрғын үй 

секторын коммерцияландыру кезеңі аяқталды. Осы сияқты 

трансформациялаулар (түрлендірулер) қызметтің коммерциялық емес 

түрлерінде пайдаланылатын қаржылық ресурстардың құрамы мен 

құрылымына әсер етеді. 

Коммерциялық емес ұйымдарды қаржыландырудың маңызы 

жағынан екінші көзі көрсетілетін қызметтерден, орындалатын 

жұмыстардан алатын табыс (түсім-ақша) түріндегі меншікті қаражаттар, 

сондай-ақ ведомствоға қарасты кәсіпорындарда өнім өндіруден алынған 

жалпы табыс (пайда), ұйымның меншігіндегі басқа мүлікті пайдаланудан 

түскен табыстар болып табылады. 

Қызмет көрсетуден алынған түсім-ақша ұйымның оларды 

орындауға жұмсаған шығындарын жабады және ұйымның одан ары 

өздігінше дамуына жеткілікті таза табысты (пайданы) кіріктіреді. 

Мұндай әдістермен білім беру, денсаулық сақтау, мәдениет пен 

шығармашылық мекемелерінің қызметтеріне деген халықтың қосымша 

қажеттіліктері қаржыландырылады. 

Меншікті кәсіпорындары бар ұйымдарда олардың қызметін (жөндеу 

ұйымдапының жабдықтар мен оргтехниканы қалпына келтіруі үшін, осы 

мақсатпен босалқы бөлшектер шығарымы бойынша қызметін, басқа 

мекемелердің медикамент және емдік преператтар шығарымы бойынша 

мекемелерінің қызметін, әр түрлі қосалқы шаруашылықтар қызметін) 

қамтамасыз ету үшін, алынатын пайда немесе табыс әуел баста 

белгіленген тәртіппен бөлінеді, яғни бюджет және бюджеттен тыс 

қорларға міндетті төлемдер төленеді, содан кейін қаражаттардың бір 

бөлігі кәсіпорынның дамуын өзін-өзі қаржыландыру мақсатына 

бағытталады және тек сонан соң қалған бөлігі ұйым-иегердің 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталады. Ведомствоға қарасты 

кәсіпорындардың болуы жағдайында коммерциялық емес ұйымды 

қаржыландыру көздері мысалы,кәсіпорын мүлкін өткізуден, акциялар 

пакетінің бір бөлігін сатудан, құрылтайшы ретіндегі ұйымдағы 

кәсіпорын акцияларына дивидендтерден түсетін түсімдерден болатын 

қаражаттармен толықтырылуы мүмкін. Ведомствоға қарасты 

кәсіпорынның резервтік қорының қаражаттары да пайдаланылуы мүмкін. 

Меншікті көздердің қатарына сонымен бірге ғимараттарды, құрал-

жабдықты және ұйымның басқа мүлкін жалға беруден алынатын 

қаражаттар, мүлік пен ғимараттардыкепілдікке беруден алынатын 

қаражаттар жатады. 

Қаржыландырудың үшінші көзі - банктердің кредиттері. Бұл көзді 

ақылы қызмет көрсететін ұйымдардын пайдалануы мүмкін, өйткені 

қарыз қаражаттарын қайтарудың қажеттігі ұйымның кредитті пайдалану 

уақытынан асып түсетін мерзімі бойынша жақсы жолға қойылған, 

бірқалыпты жұмыс істеуін керек етеді. Қаржыландырудың бұл әдісі, 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%88%D1%96%D0%BA
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8B%D0%BD
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D1%8B%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B0%D2%9B%D1%8B%D1%82
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кредиттік қаражаттардың қамтамасыз етілуі мен өтімділігін 

кепілдендіретін әдіс ретінде, қарамағында ведомствоға қарасты 

кәсіпорындары бар ұйымдар үшін аса қолайлы болып келеді. 

Қоғамдық бірлестіктер мен ұйымдарды (саяси партиялар, кәсіби, 

шығармашылық одақтар, азаматтардың діни бірлестіктері, қоғамдық 

ұйымдар, ассоциациялар және басқалары) қаржыландырудың 

айрықшалықты әдісі олардың қатысушыларының мүшелік жарналары 

болып табылады. Олардың қаржылық өзара байланыстары қоғамдық 

бірлестіктердің өздерінің қызметін ұйымдастыруға байланысты 

өзгешелігімен және сипатымен бөлектенеді. Қоғамдық бірлестіктерді 

ұйымдастырудың еріктілігі олардың қаржылық ресурстарының негізгі 

көзі кіру және мүшелік жарналары болып келетіндігіне соқтырады: 

оларға бюджеттік қаржыны (салық төлеушілердің табысынан 

қалыптасатын) пайдалануға рұқсат етілмейді. Қызметтің қоғамдық 

сипаты бірлестіктер меншігін олардың мүшелерінің жеке-дара табыстар 

табуға пайдалану мүмкіндігінен айырады. Қалыптасатын қаржылық 

ресурстар бірлестіктердің жарғысына байланысты шығындарды жабуға 

жұмсалады. 

Материалдық өндіріс сферасының кәсіпорындары мен ұйымдары 

тарапынан болатын қайырымдылық мақсаттарына аударылатын 

аударымдар, шетелдік мемлекеттердің, ұйымдардың, компаниялардың, 

халықаралық ұйымдардың ізгілікті көмегі әлеуметтік бағыттылық, 

мәдени және шығармашылық ұйымдары мен мекемелерін, қоғамдық 

ұйымдарды, қорларды қаржыландырудың көзі ретінде қызмет атқарады. 

Осындай қаржыландырудың алуан түрлілігі ретінде белгілі бір ұйымның 

немесе қызмет түрінің тұрақтылық белгісімен ерекшеліктенетін 

демеушілік қаржыландыруы бола алады. 

Ғылыми зерттеулерді қаржыландырған кезде гранттар - жеке адам, 

компания, фирма, халыкаралық ұйым, мемлекет тарапынан белгілі бір 

бағыттағы ғылыми зерттемелерді, жобаны, ғалымдардың бір тобын 

немесе жеке ғалымды зерттеуді аяқтап, оның нәтижелерін ендіруге 

немесе басқаша қолдануға дейін жеткізу мақсатымен өтеусіз қолдау әдісі 

қолданылады. 

Коммерциялық емес қызмет ұйымдары мен мекемелерін ұстауға 

және дамытуға арналған қаражаттарды толықтырудың белгілі бір көзі 

олардың қарамағындағы ресурстардың бір бөлігін коммерциялық және 

жинақ банктерінің депозиттеріне, сондай-ақ қаржы рыногында бағалы 

қағаздарға орналастырудан алынатын табыстар болып табылады. 

Қаржыландырудың аталған көздері коммерциялық емес қызмет 

ұйымдары мен мекемелерінің ақшалай қаражаттарын әр түрлі 

үйлесімдерде және аталған көздердің толық жинақталымында 

қалыптастыруы мүмкін. Мысалы, білім беру жүйесінде аталған көздердің 

жинақталымы толығырақ, мемлекеттік басқаруда екі-үш көздермен 

шектеледі. Бірақ кез келген нұсқада - қаржыландырудың қосымша 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%B0%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D1%80%D0%B6%D1%8B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%8B%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%A8%D0%BD%D0%B4%D1%96%D1%80%D1%96%D1%81
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%B0%D0%B9%D1%8B%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%BC
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көздерінің көп немесе аз болуы мемлекеттік бюджеттен оның кірістері 

мен шығыстарының тізімдемесінде қарастырылған қаржыландырудың 

көлемдері азайтылмайды. Ықпал жасаудың мұндай тұтқасы ұйымдар мен 

мекемелердің қоғамдық-пайдалы қызметін дамытудағы, олардың 

жұмысының тиімділігін арттырудағы ұжымның бастамасы мен 

шығармашылық ізденісін ынталандыруга шақырады. 

 

12.3 Әлеуметтік мекеме құрамының сипаттамасы 
 

Әлеуметтік ұйым - нақты мақсаттарға жету үшін бағытталған 

адамдар арасындағы әрекеттің реттелген үйлесімді тәсілі. 

Әлеуметтік қызмет әр түрлі мекемелердің ғылыми-әдістемелік 

қамтылуы бастапқы жағдайда болып отыр. Азаматтарға әлеуметтік 

тиімді, жетілдірілген қызмет көрсетудің критерийлерімен көрсеткіштері 

жеткілікті түрде белгіленбеген. Жұмысты мақсатқа сәйкес мына 

тұрғыдан қарастырған жөн. Халыққа әлеуметтік қызмет көрсету жүйе 

түрінде мынадай құрылымдардың жиынтығы болып табылады. 

1. Әлеуметтік қызмет көрсету мекемелерінің ұйымдастыру 

қызметінің түрлері. 

2. Жалпы міндеттер мен мақсаттар мен функцияларымен 

бірлестерімен региондық жиынтығы құрамын анықтаудың белгілі бір 

тәсілі. 

3. Әлеуметтік қызмет көрсету органдары мен мекемелердің өзара іс- 

әрекетін реттеп тәртіпке келтіру. 

4. Ведомствалық өзара байланыс, халықтың әртүрлі қатарларын 

қолдауға бағытталған іс- әркеттің өз кезегінде орындалуы жэне 

негізделуі. 

5. Мекемелер қызметін қаржылық- экономикалық, материалдық-

техникалык ресурстармен қамтамасыз ету. 

6. Аймақтық әлеуметтік мекемелердің қызметін кадрлармен 

қамтамасыз ету. 

7. Нормативті, құқықтық базаның деңгейі. 

8. Әлеуметтік мекемелер қызметімен клиенттердің қанағаттану 

дәрежесі. 

9. Әлеуметтік қызмет көрсетудің тиімділігі 

Ресми әлеуметтік мекеменің құрылымы келесідей сипаттарға ие: 

а) ұтымдылық, яғни оны қалыптастыру мен қызмет етуі негізінде 

мақсаттылық, пайдалылық, белгілі мақсатқа саналы қозғалу қағидасы 

бар; 

б) өз бетінше, яғни мекеме өзінің мүшелерінің жеке тұлғалық 

ерекшеліктеріне немқұрайлы қарайды, себебі белгіленген қызмет 

бойынша бекітілетін өзара қарым-қатынасқа негізделген; 

в) қызметтік қатынастар, бұл дегеніміз – тек қызметтік 

байланыстарды ғана қарастырады және реттейді; 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%AB%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%8B%D2%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%88%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D2%9B
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D2%9B%D1%81%D0%B0%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BB
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г) қызметтілік, өз қызметіне және функционалды (қажетті, керек) 

мақсаттардың коммуникациясына бағынышты; 

д) ұйымдастырушылардың болуы, оны басқаруды жүйелі түрде 

атқаратын тұлғалардың болуы, яғни онда ұйым тұрақтылығын қолдауға 

үнемі жауапты, оның мүшелері арасындағы өзара әрекеттердің 

үйлесімділігін, тұтас ретінде оның қызметтерінің тиімділігін 

басқарушылық звено, әкімшілік персоналдың болуы; 

Әлеуметтік мекеменің ресми және бейресми құрылымын атап 

көрсетуге болады. Әлеуметтік мекеменің ресми құрылымына келесідей 

элементтер енеді: 

 ұйымның мақсаттары; 

 ұйымның мүшелері немесе қатысушылары; 

 басқарушылық звеноны құрайтын «ұйымдастырушылар», 

«ұйымдастырушылық ядро»; 

 өзара байланысты рөлдердің жиынтығы (яғни әркім жалпы істегі өз 

бөлігін атқарады); 

 адамдар тәртібін реттейтін ережелер; 

 қызмет құралдары (техникалық, технологиялық, ақпараттық, 

қаржылық және т.б.); 

 қойылған әрекеттер алгоритмі; 

 ұйым мүшелері арасында өзара қарым-қатынас жүйесі, бірінші 

кезекте биліктің бағынуға қатынасы; 

 басқа ұйымдармен байланыстың тәртіптілігі. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әлеуметтік аяның ұйымдастырушылық құрылымының 

ерекшеліктері 

2. Бюджеттік ұйымның пайда болу ерекшеліктері 

3. Бюджеттік ұйымның коммерциялық емес ұйымдармен 

ұқсастығын атап көрсетіңіз 

4. Бюджеттік ұйымның қоғамдық бірлестіктерден айырмашылығы 

қандай? 

5. Әлеуметтік мекеме құрамының сипаттамасы 

 

 

ТАҚЫРЫП 13. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МЕНЕДЖМЕНТІНІҢ 

ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘДІСТЕРІ 

 

13.1 Халықты әлеуметтік-экономикалық қорғаудың негізгі себептері 

13.2 Минималды әлеуметтік-экономикалық кепілдемелер жүйесі 

13.3 Жеке азаматтар тобын қолдау үшін жанама қаржыландыруды 

қолдану 
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13.1 Халықты әлеуметтік-экономикалық қорғаудың негізгі 

себептері 

 

 Әлеуметтік қорғау - бұл әлдебір жағдайларға (кәрілік, мүгедектік, 

денсаулық жағдайы, асыраушысынан немесе жұмысынан айрылуы) және 

өзге де заңды негіздерге байланысты экономикалық белсенді бола 

алмайтын әрі лайықты ақы төленетін еңбекке қатысу жолымен өзін 

табыспен қамтамасыз ете алмайтын азаматтар үшін өмірлік қажетті 

игіліктердің және әл-ауқаттың белгілі бір деңгейін қамтамасыз етуге 

арналған жүйе. 

Әлеуметтік қорғау деп қоғамдық дамудың нақтылы жағдайларына 

сәйкес азаматтарға қалыпты тіршілік әрекеттің кепілдікті деңгейін 

қамтамасыз етуге арналған басымдықтардың және оларды мемлекеттік 

және басқадай институттар арқылы жүзеге асыру механизмдерінің 

жүйесін айтады. Бұл денгей қоғамның әлеуметтік-экономикалық 

дамуының ахуалына, жалпы ішкі өнімнің мөлшерлеріне, қордаланған 

ұлттық байлыққа және оларды бөлудің сипатына, жүйені іске асыру 

механизмдерінің жұмыс тиімділігіне байланысты болады. Әлеуметтік 

қорғаудың қаржылық тұлғалауы арналуы ақша қорларын 

қалыптастырумен және пайдалумен байланысты қайта бөлгіштік 

қатынастарда көрініп, біліннеді, бұл қорлардан халыққа әр түрлі 

әлеуметтәк төлемақылар беріледі. Кедейленген топты азайту-рыноктық 

экономикаға көшкен мемлекеттң әлеуметтік саясатының негізгі міндетті. 

Тұтынудың әр түрлі деңгейінің еңбек пен жұмысшы күші 

факторларымен байланытылығын атап өту керек. Ондай факторлар: 

отбасы мүшелерінің саны, ондағы жұмыс істейтіндер мен масылдардың 

ара-қатынасы, денсаулық жайы, географиялық, табиғат жағдайлары және 

т.б. Мемлекеттің ұлттық табысты қайта бөлу қызметінің негізгі 

мақсатты-осы айырмашылықтарды азайтып, қоғамның барлық 

мүшелерінің өмір сұруіне қолайлы материалдық негіз жасау. 

Ең төмен әлеуметтік төлемақылар мөлшерін есептеудің негізі орта 

есеппен жан басына шаққандағы тұтыну бюджетінің мөлшері болып 

табылады. Бұл үшін негізгі тамақ өнімдері, киім-кешек, дәрідәрмек 

отбасына қажет қызметтер жиынтығының құны мен құрамы есептеп 

шығарлады. 

Халықтың тұрмыс деңгейі - халықтың ауқаттылығын көрсететін 

категория, адамның материалдық әлеуметтік қызметтер мен игіліктерді 

тұтынуы және нақты сұраныстарын толығымен қамтамасыз ететін 

жиынтық көрсеткіш. Осы қызметтер мен игіліктердің бір мезгілде ү 

шаруашылығында тұтылуының ақшалай көрісінің жиынтығы өмір құны 

деп анықталады. 

- тұтынуға қолданылатын табыстар (жан басына шаққандағы ай 

сайынғы көрсеткіш) 

- орташа еңбек ақы, 
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Халықтың тұрмыс деңгейінің көрсеткіштеріне мыналар жатады: 

-халықтың ақшалай табыстарының номиналдық (аталуы) көрсеткіші 

(ай сайын жан басына шаққандағы көрсеткіш), 

-ең төменгі еңбек ақы, 

-номиналдық (атаулы) еңбек ақының ең төменгі еңбек ақыға 

қатынасы, 

-жасына қарай берілетін ең төменгі зейнетақы, 

-күнкөріс минимумы (жан басына шаққандағы ай сайынғы 

көрсеткіш), 

-табысы күнкөріс минимумынан төмен халықтың үлес салмағы, %, 

-азық-түлік себетінің құны (жан басына шаққандағы ай сайынғы 

көрсеткіш), 

-табысы азық-түлік себетінен төмен халықтың үлес салмағы, %. 

Мемлекеттің атаулы көмегін алушылар-балалар, балалары бар 

отбасылар кедей халықтың ішінде өте көп. Сондықтан ана мен баланы 

қолдау республикада өзекті мәселеген айналған. 

Бүгінгі күнде ана мен баланы әлеуметтік қорғауда төлемдердің үш 

түрі қолданылады: 

-жүктілік және босану бойынша төленетін жәрдемақы, 

-көп балалы аналарға төленетін арнайы мемлекеттік жәрдемақылар, 

-мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек. 

Келешекте арнайы мемлекеттік жәрдемақылардың көлемі ұлғаяды 

және екі жәрдемақы еңгізіледі: бір жақса дейін балаға қарауға арналған 

жәрдемақы, 18 жасқа дейін балаларға берілетін жәрдемақы (отбасының 

жиынтық табысын ескере отырып тағайындалады). 

Бала мен ананы қорғау жүйесі жақсы жолға қойылғанымен 

әйелдерге толыққанды жұмыс істеуге, еңбек процесіне қатысуға, өзіне 

және балаларына қалыпты тіршілік қамтамасыз етуге жағдай әлі 

жасалмай келеді. 

Мұндай шешілмеген мәселелерге әйелдің жүкті болған кезінде бала 

кутуге араналған демалысын үйымдасьыруда, жұмыс берушінің жұмыс 

орнын сақтап қалуда жауапкершілігін арттыруда көптеген шешілмеген 

мәселелер бар. 

Мүгедектерді әлеуметтік қорғау тұралы заңдардың сақталуын 

бақылау халықты әлеуметтік қорғау саласындағы уәкілетті органға және 

оның аумақтық бөлімшелеріне жүктеледі. Оларға үйымдарға 

мүгедектерді әлеуметтік қорғау тұралы заңдардың сақталуын тексеру: 

бұзушылықтар туралы актілер жасау, анықталған бұзушылықтарды жою 

туралы жазбаша үйғарымдар беру, заңдарда белгіленген негізіндер 

бойынша айыппұлдар салу құқығы беріледі. Заңдарды бұзғаны үшін 

кінәл басшыларға және заңды тұлғаларға (тиісінші 200 және 400 АЕК) 

әкімшілік шаралар қолдану көзделген. 
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Қазақстан мүше болып табылатын Халықаралық еңбек ұйымының 

анықтауы бойынша әлеуметтік қорғау жүйесі мынадай шаралар кешенін 

қамтиды:  

- тұрақты, ақылы еңбекке ынталандыру; 

- негізгі әлеуметтік қатерлердің алдын алу, ал ол туындаған 

жағдайда әлеуметтік сақтандыру тәсілдері арқылы сол қатердің 

салдарынан айрылған табысының бір бөлігін қалпына келтіру;  

- халықтың әлеуметтік сақтандыру жүйесіне қатыспайтын әлсіз 

топтарына арналған әлеуметтік көмек тәсілдері;  

- азаматтардың білім және медициналық көмек сияқты негізгі 

құқықтар мен қызметтерге қол жеткізуі.  

Әлеуметтік қорғау жүйесінің сандық көрсеткіштері экономикалық 

даму деңгейімен анықталса, ал адамдар арасындағы ынтымақтастық, 

мемлекеттік институттардың қатысу дәрежесі мен еңбекке ынталандыру 

деңгейі таңдалған әлеуметтік-экономикалық модельмен өзара 

байланыста болады.  
 

13.2 Минималды әлеуметтік-экономикалық кепілдемелер 

жүйесі 

 
1952 жылғы Халықаралық Еңбек Ұйымының әлеуметтік қамтамасыз 

етудің (ең төменгі) минималды нормалары туралы (102) конвенциясы 

әлеуметтік қамтамасыз етудегі міндетті әлеуметтік жәрдемдер тізімін 

анықтайды. Оның құрамына енгендері: медициналық көмек; уақытша 

жұмыссыздық бойыншажәрдемақы; жұмыссыздық бойыншажәрдемақы; 

қарттық бойынша зейнетақы; жұмыста алған зияны мен жарақаты 

бойынша зейнетақы; отбасылық жәрдемақы; мүгедектік бойынша 

зейнетақы; асыраушысынжоғалтубойыншажәрдемақы.  

Жоғарыда көрсетілгеннің біріншісінен басқасы ақшалай формада 

жүзеге асырылады. Берілген конвенцияны қабылдай отырып мемлекет 

жәрдемақыныңеңаздегендеүштүрінқолдануықажет, соныменбіргеоған 

еңтөменгі қамтамасыз етуміндеті жүктеледі. Жәнедеберілгенконвенция 

шетелазаматтарыныңтеңдігінқамтамасызетеді.  

Әлеуметтік кепілдемелер – бұл азаматтардың конституциялық 

құқықтарын жүзеге асыруға бағытталған заңмен көрсетілген мемлекет 

міндеттемелерінің ұзақ мерзімді әрекет ету механизмі. Әлеуметтік 

кепілдемелердіңнегізі еңтөменгі әлеуметтікстандарттар болыптабылады.  

Ең төменгі (минималды) әлеуметтік стандарттар – бұл әлеуметтік 

қорғаудың ең төменгі деңгейін бекітетін Қазақстан Республикасының 

заңдарыменорнатылғаннормалар меннормативтер жиынтығы.  

Мемлекеттік ең төменгі стандарттар жүйесін келесі салалардағы 

өзара байланысты мемлекеттік ең төменгі әлеуметтік стандарттар 

құрастырады: еңбек ақы орнату; зейнетақылық қамтамасыз ету; білім 
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беру; денсаулық сақтау; мәдениет; әлеуметтік қызмет көрсету; 

тұрғындарға коммуналдық қызмет көрсету 

Еңбек ақы саласындағы орнатылатын ең төменгі стандарттар 

келесідей болады: біріншіден, жалақының ең төменгі деңгейі; екіншіден, 

бюджет саласы қызметкерлерінің еңбек ақысын өтеудің ортақ тарифті 

торы.  

Ең төменгі (минималды) жалақы – ұдайы өндірістің қалыпты 

жағдайларын қамтамасыз етуге арналған жұмысшының жалақы деңгейі. 

Жалақының ең төменгі деңгейі кепілді сипатқа ие. Оның көлеміне 

премиялар, сыйлықтар, қосымша ақы енбейді.  

Ең төменгі жалақының деңгейін анықтау әдетте өмір сүрудің ең 

төменгі деңгейін есептеумен анықталады. Өмір сүрудіңеңтөменгі деңгейі 

– бағадеңгейінескергендегі тауар мен қызметтерге минималды 

қажеттіліктерді қанағаттандырудың нормативтері бойынша есептеледі.  

Ең төменгі жалақы көлемінің тұтынудағы минимумға сәйкес келуі 

экономиканың тұрақтылығын және өндірістің жоғары деңгейін 

сипаттайды. Дағдарыс жағдайында минималды жалақы деңгейі 

экономикалық жағдайға байланысты бекітіледі 

Көптеген дамыған елдерде қазіргі кезде ең төменгі жалақы туралы 

нормативтік актілер әрекет етеді. Заңдық бекітілген минималды жалақы 

АҚШ-та, Францияда, Испанияда, Португалияда, Нидерландыда бар. 

Бельгия мен Грециядаминималды жалақы Ұлттық Ұжымдық келісіммен, 

ал Италия, Германия, Данияда салалық келісіммен анықталады. 

Ұлыбритания мен Ирландияда минималды жалақы деңгейін жалақы 

бойынша арнайы кеңестер реттейді. Олар үш жақты негізде (мемлекет, 

кәсіпкерлер, кәсіподақ) әрекет етеді. Қазақстанда минималды жалақы 

заңдық негізде бекітіледі. Егер минималды жалақы 2004 жылы 6600 

теңгені құраса, 2011 жылы ол 15999 теңге деңгейіне дейін өсті. (Кесте 1) 

арқылы біз минималды жалақы деңгейі динамикасының өзгеруін көре 

аламыз, яғни сонғы 8 жылда өсу 2,4 есені құрады. 

Білім беру саласындағы мемлекеттік стандарттар келесідей: бюджет 

деңгейлері тарапынан қаржыландырылатын білім беру мекемелеріндегі 

ақысыз қызметтер жиынтығы; мемлекеттік білім беру мекемелеріндегі 

топтар мен кластардың шекті толтырылу нормалары мен нормативтері; 

оқушыларды әлеуметтік-экономикалық қолдаудың нормалары мен 

нормативтері; мемлекеттік білім беру мекемелерінде ақысыз білімалушы 

студенттер санының нормативі мен стипендия көлемі.  

Еліміз білім беру ісін дамытуда 129 елдің арасында көш 

бастаушылар қатарында келеді. Өткен он жылішінде білім беруге 

бөлінетін қаржыон есеге көбейді.  

Осы жылдар ішінде 750 жаңа мектеп, 5302 мектепке дейінгі 

мекемелер, 1117 бала бақша және 4185 орталық ашылды. Денсаулық 

сақтау саласындағы ең төменгі кепілдемелерді анықтау дегеніміз ол 

аймақтағы 1000 тұрғынның дәрігерлермен, аурухана орындарымен, 
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амбулаторлы мекемелермен қамтамасыз етілу көрсеткіші қолданылады. 

Қазақстан бойынша барлығы 55509 мамандандырылған дәрігерлер, 119 

581 ортамедициналық қызметкер өз жұмысын жүргізеді. 

 

13.3 Жеке азаматтар тобын қолдау үшін жанама 

қаржыландыруды қолдану 

 
Реформа аяқталғанға дейiн мемлекет халықты әлеуметтiк қорғау 

жүйесiн қаржыландыру көзi болып қала бередi деп көзделуде. Мұндай 

жағдай мемлекеттiң қатысуының азаюына және әлеуметтік сақтандыру 

тетiктерiнiң дамуына қарай бiрте-бiрте өзгеретiн болады. Мемлекет 

барлық әлеуметтік төлемдердің толығын және уақытында төленуін 

бюджеттен қамтамасыз етеді. 

Әлеуметтiк сақтандыру жүйесін қаржыландыру әлеуметтік салық 

ставкаларын 3% азайту және сақтандыру аударымдарын қызметкер 

табысының 3% мөлшерінде енгізу есебінен жүзеге асырылады. Бұл ретте 

аударымдарды төлеушілер алғашқы кезеңде жұмыс берушілер болады. 

Әлеуметтік сақтандыруға аударымдарды дербестендіру қызметкердің, 

кәсіподақтардың және қызметкерлер бірлестіктерінің қаражаттардың 

аударылу процесiн бақылауға ықыласын арттырады. Әлеуметтiк 

сақтандыруға аударымдарды дербестендiру есебiн енгiзу әлеуметтiк 

қорғау жүйесiн реформалаудың аса маңызды шарттарының бiрi болып 

табылады.  

Әлеуметтік қамсыздандыру жүйесін мемлекеттік реттеу Қазақстан 

Республикасында әлеуметтік қорғаудың жаңа саясатын жүзеге асырудың 

негізгі қағидаты болып табылады. Жүйеге қатысушылардың қызметін 

бақылау мемлекетте қалатын болғандықтан, мемлекеттің рөлі 

мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылмайтын әлеуметтік сақтандыру 

жүйесі мен жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуы деңгейі жоғары 

болған жағдайдың өзінде де жетекші болады. Халықты әлеуметтік қорғау 

мәселелері жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган жинақтаушы 

зейнетақы жүйесі, әлеуметтік сақтандыру және қызметкердің өмірі мен 

денсаулығына келтірілген зиянды өтеу саласындағы әлеуметтік 

өлшемдерді өзгерту жөнінде шаралар қабылдау үшін актуарлық әлеуетті 

күшейтеді 

Әлеуметтiк сақтандырудың міндетті түрлерiн енгiзу жүйеге 

қатысатын азаматтардың аударымдарын шоғырландыру үшiн 

мамандандырылған институттарды құруды қарастырады. Шектелген 

ынтымақтастық қағидатына негізделген әлеуметтiк сақтандыру жүйесi 

дамуының халықаралық тәжiрибесiн ескере отырып, халықтың толық 

қамтылуын және бүкiл жүйенің сенiмдiлiгiн қамтамасыз ету, әкiмшiлiк 

шығыстарды қысқарту мақсатында мемлекеттiң 100 пайыз қатысуымен 

жабық акционерлiк қоғам түрiнде мемлекеттiк әлеуметтiк сақтандыру 

қоры (бұдан әрi - Қор) құрылмақ.  
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Аударымдардың қатысуы мен мөлшерiн жеке бақылау арқылы Қор 

қысқа мерзiм ішінде еңбектің ресми секторын, соның ішінде жекеше 

ұйымдар үшін қызығушылық тудырмайтын шалғайдағы ауылдық 

аудандарды әлеуметтік сақтандырумен қамтуға мүмкіндік береді. 

Осымен қатар Қордағы қаражатты мақсаттан тыс пайдалану мүмкiндiгiн 

болдырмайтын бақылаудың пәрмендi тетiктерi енгiзiледi. Қордың 

инвестициялау қызметiнiң шеңберi, қаражаттарды басқару және 

инвестициялау жөнiндегі рәсiмдер, Қордың активтердi сақтау мен есепке 

алу құқықтары мен міндеттері заңмен белгiленетiн болады. Қордың 

қаражатын негiзiнен мемлекеттiк бағалы қағаздарға инвестициялау 

көзделедi.  

Зейнетақы төлеу жөніндегі мемлекеттік орталықтың әлеуметтік 

сақтандыру жүйесімен тығыз өзара байланысын ескере отырып, оның 

функциялары мен міндеттері кеңейтіледі. Қордың міндеттемелері 

қолданылып жүрген акционерлік қоғамдар туралы заңнаманың 

шеңберінде мемлекеттің акционер ретіндегі ғана міндеттемелері болып 

табылады. Сонымен бірге, келешекте міндетті әлеуметтік сақтандыру 

жүйесінен төлемдер төленуін ұйымдастыру кезінде жекеше 

институттардың қатысуын қарастыруға болады. Әлеуметтiк-

экономикалық жағдайлар өзгерген кезде міндетті әлеуметтік 

сақтандырудың негізгі өлшемдеріне түзетулер уақтылы енгізіледі. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Халықты әлеуметтік-экономикалық қорғаудың қажеттілігі 

2. Халықты әлеуметтік-экономикалық қорғау принциптері 

3. Әлеуметтік-экономикалық кепілдемелер жүйесін құру 

4. Жеке азаматтар тобын қолдау үшін жанама қаржыландыру 

көздері 

5. Зейнетақы тағайындау ерекшеліктері 

 

 

ТАҚЫРЫП 14. ӘЛЕУМЕТТІК ЖҰМЫС МЕНЕДЖЕРІ 

 

14.1 Менеджердің жеке қасиеттері 

14.2 Әлеуметтік қызметкердің кәсіби жарамдылық критерийлері 

14.3 Менеджердің білімі мен дағдылары деңгейіне талаптар 

 

14.1 Менеджердің жеке қасиеттері 

 

Менеджер деген сөздің өзі бізге ағылшын тілінен келген: бір нәрсені 

реттеу, бір нәрсені меңгеру, басшылық ету деген сөз. Мәселен, тек 

ғылыми ізденістермен шұғылданатын зерттеуші менеджер емес. Алайда, 

егер ол зерттеуді ұйымдастыруға қатысатын болса, онда ол әрине, 
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менеджер. Ауруды тек емдеп қана қоймай, клиниканы меңгеретін дәрігер 

жөнінде де осыны айтуға болады. 

Менеджер-ең көп тараған кәсіптің бірі. Бұл-басқарумен, 

экономикамен шұғылданатын, заң және басқа да мәселелерді жақсы 

білетін кез келген адам. Шаруашылықтың түйінді орнында жұмыс 

істейтін кез келген адам да менеджер. 

Загрузка... 

Барлық менеджерлер үшін, олардың қызмет орнына қарамастан, 

ортақ қызмет міндеті болады. 

Біріншіден, менеджер іскер кәсіпорынның мақсатын орындайды, 

сол мақсатын орындау үшін не істеу керектігін ойластырады, адамдарға 

нақты міндеттер жүктей отырып, оны жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Екіншіден, менеджер ұйымдастырушы. Ол жұмыстарды жүйелеп, 

бөледі, қажетті ұйымдық құрылымды құрады, басшы жұмыскерлердің 

тиісті құрамын іріктейді т.б. 

Үшіншіден, менеджер көтермелеу шараларын қамтамасыз етіп, 

адамдармен тығыз байланыс орнатады. Ол ұжымды (коллективті) өз ісіне 

жауапкершілікпен қарайтын адамдармен құрады: бұл үшін қолда бар 

барлық мүмкіндікті-сыйлық беру, наградтау, жоғары қызметке 

тағайындау шараларын пайдаланады. Менеджер ұжымдағы барлық 

адамдармен тіл табысып, тұрақты байланыс орнатады. 

Төртіншіден, менеджер ұйымның іс-әрекетін талдайды, нормалауды 

белгілейді, кәсіпорында жұмыс істейтін барлық адамдардың жұмысын 

бағалайды. 

Бесіншіден, менеджер адамдардың қызмет жағынан кемелденіп, 

жоғарылауын қамтамасыз етеді. Адамдардың мамандығының 

жетілдірілуі де, қызмет жағынан жоғарылап, не төмендеуі де, ұжым 

бірлігінің нығаюы, не берекесізденуі де менеджер жұмысына 

байланысты. 

Менеджер алдында тұрған барлық проблемаларды біле бермейді, 

сондықтанда ол «бесаспап данышпан» болуы да мүмкін емес. Оның 

арнайы еңбек құралы, атап айтқанда ақпараты (информациясы) болады. 

Менеджер адамдарды жұмысқа ынталандырады, бағыттайды, 

ұйымдастырады. Оның бірден-бір құралы-жазбаша немесе ауызша сөзі; 

немесе цифр тілі. Менеджердің жұмысы техникаға, есептеу 

операцияларына немесе өнім сатуға қатысты болғанына қарамастан, 

оның жұмысының тиімділігі тыңдау және оқу, айту және жазу 

қабілеттеріне байланысты. Ол өз ойын басқа біреулердің санасына 

жеткізе білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да пікірін айқындай алуы тиіс. 

Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының бірі-келіссөз 

жүргізе білуі-әріптесінің мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін 

өнері болуы тиіс. Мұның өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға әкімшілік 

билік жүргізе алмайтын басшылар үшін де, сондай-ақ сырттан шикізат 

жеткізушілермен қарым-қатынас орнату үшін де аса қажетті жағдай. 

http://marketgid.com/
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Келесі онжылдықтарда нағыз компаниялар көп жағдайда маклерлік 

фирмаға ұқсайтын болады. 

Менеджерлер жұмысын ұйымдастырудың мынадай принциптері 

бар. 

- төңірегіңе жақсы жандарды топтастыр, интелегенттерге және 

қабілетті адамдарға сүйен; 

- өзінің бірінші кезектегі мүддеңді айқында, күнделікті іс-әректіңнің 

жазбасын жүргіз, ең күрделі проблемаларды текстің бірінші бетіне 

жазып қой; 

- нақты іс жөнінде айт, қалай айтсаң, солай жазба біл, жүргізілген 

талдаулар мен қорытындылар материалдарына негізделсін, әрі нақты, 

қысқа, кімге арналғаны белгілі; ал ұсынылатын шешімдер варианты –

шағын болсын; 

- басшы штаб мен өндірістік сала аралығындағы кикілжің қымбат 

уақыт пен күш-жігерді бос жіберу екендігін ұмытпа. Басшы екі жақтың 

да жауапкершілігін дұрыс шектей білуі тиіс. Штабтың бірінші кезектегі 

міндеті-басшыға жәрдемдесу, әрі өндіріс учаскесіне дұрыс ықпал ете 

білу; 

- әркімнің билік аясын нақты айқында, адамдардың дербес жұмыс 

істеуіне мүмкіндік бер; 

- сын-ескертпелерді, әр түрлі көзқарастарды ескер, оларды дұрыс 

пайдалан; 

- пайда болған өзгерістерге көңіл аудар, әрбір күннің түйінді 

мақсаты-барынша пайда табуға қамқорлық жасау екендігін есте сақта; 

- өз жұмыс стиліңді тап, әрі соны қолдан. 

Шет елдің кейбір жоғарғы басшы корпорациялары менеджерлер 

үшін үш өсиет айтады: адамды құрметтеу, клиентке көңіл бөлу және 

жұмыстың жоғарғы сапасы. Ал «Уэлкомбэроз» компаниясы басқарушы 

үшін он өсиетті келтіреді: «адалдық, әдептілік, адамды құрметтеу, 

ұжымдық (коллективтік) жұмысқа қабілеттілік, зерттеуге икемділік, 

жұмыс сапасы, азаматтық сезімділік, тиімділік және бейімдеушілік». 

Европалық менеджерлер қазіргі кезде қатал талапты, өзгерістерді 

және қауіп-қатерді бастан өткізуде. Басқару жөніндегі ағылшын 

консультанттары М.Вудкок пен Д.Френсистің «Басыбайлықтан босанған 

менеджер» кітабында алдағы онжылдықта басқару үшін менеджердің 

мынадай дағдылары мен қабілеттері болуы тиіс. 

- өзін меңгере білу; 

- жеке басының бағалы қасиеттері; 

- жеке өзінің айқын жоспарлары; 

- жеке басын үнемі жетілдіріп отыру; 

- проблемаларды шешуге дағдылану; 

- өнертапқыштық және инновацияға қабілеттілік; 

- маңайындағы адамдарға ерекше ықпал ете білетін қабілет; 

- қазіргі басқару әдіс-тәсілдерін білу; 
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- басшылық ету қабілетін; 

- қол астындағы адамдарды баулып, жетілдіре білу 

- тиімді жұмысшы топтарын қалыптастыру және дамыту қабілеті. 

 

14.2 Әлеуметтік қызметкердің кәсіби жарамдылық 

критерийлері 

 

Әрбір әлеуметтік қызметкер ол кәсіби маман болуы үшін ол 

көптеген жылдар еңбек ету керек. Яғни практика жинап, әлеуметтік 

кәсіби маман болуы керек. Ол кәсіби маман болуы үшін оның жан-жақты 

білім салаларынан білімі, әлеуметтік мәселелерді жақсы білу, әлеуметтік 

жұмыс теориясын, әдістерін, технологияларын білу, адам 

психологиялары жақсы білу, адамды түсіну сияқты сапалары болуы 

керек. 

И. А. Зимняя әлеуметтік қызметтердің 13 професионалды ролін 

функционал арқылы анықтаған: - әлеуметтік қызметкер. Ол адамдар, 

топтар, халық ішінен қиындықтары барын анықтайды, кризисті 

ситуацияда, қиын жолдарға түсуі адамдарды тексереді. Оның негізгі 

тапсырмасы мәселе, туғызатын, қоғам факторларын анықтау. 

Клиентті анықтаушы( outreach worker) деп аталады. 

Брокер( broker) – проблемасы бар адамдарға тиісті көмек көрсету 

орнына жіберу. Яғни әлеуметтік мекемелерді халыққа таныту және оған 

орналастыру.  

Буфер (mediator) - екі топ пен адам арасында болуы мүмкін, 

сондықтан оның міндеті осы екеуінің арасындағы келіспеушілікті 

тоқтату бірге жұмыс істеуге үйрету. 

Адвокат, қорғаушы (advocate) – қорғауды қажет ететін адамдардың 

құқығын қорғаушы әлеуметтік қызметкер. 

Бағалаушы ( ekaluktor) – ақпаратты жинаушы әлеуметтік қызметкер, 

тұлғаның топтың проблемасын бағалау, шешім табуға көмектесу. 

Мобилизатор ( mobilizator) – проблеманы шешуді болмайды, оның 

міндетін шешу жолдарын табу, істі бастау, ұйымдастыру. Ол өз жеке 

адам әрекет немесе ішіндегі әрекет болуы мүмкін. 

Оқытушы ( teacher) – ақпарат береді, халыққа білімін дамытуға 

көмектеседі  

Корректорлы әрекет ( Bavior chorder) – ол адамның істерін, 

әрекеттерін өзгерту, топтың немесе тұлғаның қабылдауына өзгерту 

енгізуші. 

Консультант ( consultant) – кешен проблемасын шешуде басқа 

жұмыскерлермен немесе ұжыммен бірігіп жұмыс істеуші. 

Проектоист (Community plaanner) – бірігіп жұмыс істеушілер, 

қызметінің бағдарына, дамуына өз үлесін қосуда. 

Ақпарат менеджері ( Data mannader) - әлеуметтік орта туралы 

мәлімет жинап таратушы. 
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Администратор ( administrator) - әлеуметтік көмек мекемесі 

ақпаратты, мекемені , ұйымды басқарушы. 

Әрбір кәсіби маман бойында: 

- адамгершілік; 

- силамдық;  

- адамды ол қандай, солай қабылдау; 

- кішіні құрметтеу, үлкенді қадірлеу; 

- өзінің мамандығына деген қызғушылық; 

- өз ісіне жауаптылық т.б қасиеттер 

Себебі әлеуметтік қызметкердің қолында адам өмірі тұр . Ол өз ісіне 

жауапты , тұрақты болуы тиіс.  

Әрбір әлеуметтік қызметкер бірден кәсіби маман болып кетпейді. 

Біз осыны есімізде сақтауымыз керек. Ол оның қызметінің барысында 

дамып, оның бойына сіңіріледі.  

Әлеуметтік жұмыс жеке адамға бағытталған. Тіпті ол топпен жұмыс 

істесе де ол олардың әр қайсысымен жеке-жеке жұмыс атқарады.  

Әлеуметтік қызметкердің кәсіптік тұлғасы мына жағдайларда 

ерекше көрінеді: 

-Белгілі бір мәселені шешкенде, әлеуметтік қызметкердің 

методологиялық базасының кеңдігі; 

- Қызмет процесіндегі клиент пен әлеуметтік қызметкер арсындағы 

әлеуметтік қақтығыстарды шешуі; 

- Мәселені шешу кезіндегі болжау, шешу, басқару . 

Әлеуметтік ықзметкер кәсіби маман ретіндегі міндеті оның 

қызметін күрделендіреді.  

Әлеуметтік қызметкер міндетіне мүгедектердің үйіне немесе 

станционарлық жағдайда медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру 

кіреді. Әлеуметтік қызметкердің атқаратын жұмысы әртүрлі .  

Отбасына , жетімханаларға көмек көрсетуге (балаларға қамқорлық, 

қамқоршылық) орталықтарын , мүдессі бойынша жеткіншектердің 

балардың және  

Ұйымдастырушылық қызмет әр жерде ( аймақта , тұрғындық 

жерлерде) әлеуметтік қызмет мекемелерін құрумен және басөқару мен 

байланысты байланысты әлеуметтік қызметкер адамдар қызығушылығын 

біле отырып, олардың бос уақытын ұйымдастрыуна әр түрлі ұйымдар 

қатыстыра отырып өткіщуге себеп болады. Бұдан басқа тікелей және 

жанама түрде маргиналдық тұоғындар бөлігіне қолдау көрсетеді. Көмек 

сұраушымен жұмыс істегенде әлеуметтік қызметкер психиканың 

денсаулық факторларын қалыпқа келтіруге тиіс.  

1. Адам өз өміріне жауапкершілігін сезінуге міндетті.  

2. Өздік рефлексия мен өздік таңдауға қабілеттілігі  

3. Өзінің кім екенін тануы. 

4. Бүгінгі күнмен өмір сүруі. 
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5., Жеке әлемін құру, жеке өһмірінің мәнін өз құндылықтар жүйесін 

құру қажеттілігімен байланысмтыра ойлау.  

6. Басқаларды түсінуде адамды тек жай ғана тыңдап естіп қана 

қоймай қоршағн социумды қапбылдау деп түсіну. 

7. Өмірді сол қалпында қабылдау.  

Әлеуметтік қызметкер міндеті жеке адамға қиын жағдайда қорғана 

білуге , түрлі қоқыныштардан, үрейлерден қорғана түсуге үйрету. 

Әлеуметтік қызметкерлер барлық мұқтаж адамдардың проблемасын 

(яғни мәселесін) шешуге көмектеседі., ең алдымен әлеуметтік жағынан 

қаралмағандарға: қарттарға, мүгедектерге, дұрыс отбасы тәрбиесін 

алмаған баларға , психикасы бұзылған адамдарға, маскүнемдерге, 

нашақорларға, СПИД дертіне шалдыққандарға е сепке алынған 

отбасыларға , және т.б. әлеуметтік қорғауға мұқтаж әлеуметтік топтарға.  

Сондықтан әлеуметтік жұмыс – бұл теория ғана емес, ол 

адамдардың бір-бірімен өзара әрекеттік қарым-қатынасының өнері. 

Ескре кететін жағдай , біздің мемлекетімізде әлі әлеуметік жұмыстың 

технологиясы мен әдістері жеткіліксіз.  

Әлеуметтік жұмыс ол – қайырымдылық іс. Яғни кез- келген адам, 

кез-келген маман бойында халыққа деген жан ашушылық, , халыққа 

деген сүйіспеншілік қасиеттері болмаса, шын ниетпен халыққа 

адамгершілік, қайырымдылық қызмет көрсетуге тырыспаса ол маман 

клиент мәселесін шеше алмайды.  

Сондықтан әлеуметтің қызметкердің бойында біріншіден 

адамгершілік қасиеттері қалыптасуы қажет деп ойлаймын.  

Әр қазақ жастарының бойында және әр болашақ әлеуметтік 

қызметкердің бойында адамгершілік, қайырымдылық қасиеті болса, 

еліміздің халқы бір-біріне жаны ашып, көмек көрсетіп тұрса бұл 

мемдлекетімізге тіптен де пайдалы. Осы мақсатта мен әлеуметтік 

қызметкерді елімізге қажетті және оны көбейтуге шақырғым келеді. 

Осыған орай әлеуметтік қызмсеткердің қызмет түрлерін :  

- Психологиялық қызмет;  

- Кеңес беру қызметі; 

- Мәселені шешу; 

- Басқа мандармен байланыс;  

- Құжаттық қызмет;  

- Үйге көрсететін қызмет;  

- Әр түрлі әлеуметтік қорғау мекемеріндегі қызмет ;  

- Қоғамды реттеу қызметі. 

 
14.3 Менеджердің білімі мен дағдылары деңгейіне талаптар 

 

Менеджер деген сөздің өзі ағылшын тілінен шыққан ол бір нәрсені 

реттеу, бір нәрсені меңгеру, басшылық ету деген сөз. Менеджер ең кең 

тараған түрі. Ол басқару түрі экономикамен шұғылданатын заң және 
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басқада мәселелерді жақсы білетін адам. Әр елде менеджерлерге түрліше 

анықтама беріледі. Американдықтардың түсінігінше мұндай 

адамдардың, міндетіне өзіне бағынатын белгілі қызметтердің нақты 

жұмыстарын ұйымдастыру жатады. 

Европалықтардың түсінігінше менеджер қазіргі тәсілдерді 

басшылыққа ала отырып нақты жұмысты ұйымдастыратын адам. 

«Менеджер бұл жауынгер» оған қателесуге болмайды. Өзінің жеке 

мүддесін фирма мүддесіне бағындыра білдіруге өзінің жанұясы 

фирманың гүлденуі үшін күресуі тиіс.  

Жапонияда менеджер мектебінің негізгі жапон корпорацияларын 

болашақ басшыларын даярлайтын арнайы оқу орның жүздеген 

тыңдаушылар осы өсиет қайталайды. Менеджердің табиғатына Друкер 

осындай сипаттама береді. Оның пікірінше менеджер арнайы екі міндетті 

атқарады және ол міндеттер әскер кәсіпорын жұмыскерлерінде 

ешқайсында жоқ.  

1. Қолда бар ресурстардан нағыз тұтас өндіріс құру. 

2. Кезкелген шешімді қабылдау іс-әрекетке кіріскенде. 

Минцбург бойынша менеджерлер рөлі 

1. тұлғааралық рөлдер 

 Басшы (әлеуметтік, құқықтық)  

 Көшбасшы – қоластындағы жұмысшыларды ынталандыруға 

жауапты. 

 Байланыстырушы звено – адамдармен жұмыс  

2. Ақпараттық рөлдер. 

 Ақпаратты қабылдау – сыртқы ортадан ақпарат алу 

 Ақпаратты таратушы – ақпаратты тасымалдайды 

 Өкіл – жоспардан тыс ақпаратты таратушы 

3. Шешім қабылдау барысындағы рөлдер  

 Кәсіпкер – жаңа жобаларды тауып құрастырады 

 Қателерді жоюшы – қателерді жөндейді  

 Ресурстарды бөлуші – маңызды шешімдерді қабылдайды 

 Келісімдер жүргізуші – келісім жүргізу жауапты 

 Менеджер функциялары: 

1. Мәселені анықтау 

2. Мәселені шешу  

3. Персоналмен жұмыс 

4. Келісімдер жүргізу 

Барлық менеджмент үшін олардың қызмет орнына қарамастан ортақ 

қызмет болады.  

А) Менеджер іскер кәсіпорын мақсатын орындайды.Сол мақсатын 

орындау үшін не істеу керектігін ойластырады.  

Ә) Менеджер ұйымдастырушы болуы қажет. 

Б) Менеджер көтермелеу шараларын қамтамасыз ететін тығыз 

байланыс орнатады. 
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В) Менеджер ұйым іс- әрекетін талдайды, нормалауды белгілейді. 

Г) Менеджер адамның қызмет жағынан кемелденіп, жоғарлатуын 

қамтамасыз етеді. 

Әрбір менеджер, - деп тұжырымдайды Друкер, - өзіне есеп берсін, 

мейлі бермесін, жоғарыда аталған функцияларды міндетті түрде атқаруы 

тиіс. Ол бұлардың барлығын жақсы атқаруы да, жаман атқаруы да 

мүмкін, бірақ ол әйтеуір орындауы қажет. Мұндағы бір ескеретін жайт, 

осы аталған функциялардың әрқайсысы жеке элементтерден құралған 

жиынтық форма болып саналады. Сонымен, қорытындылай келгенде 

менеджер жұмысы күрделі комплекс (жиынтық) болып саналады, жәнеде 

функцияның әрбір категориясын орындау үшін алуан түрлі сапа мен 

біліктілікті қажет етеді. 

Менеджер алдында тұрған барлық проблемаларды біле бермейді, 

сондықтан да ол «бесаспап данышпан» болуы да мүмкін емес. Оның 

арнайы еңбек құралы, атап айтқанда ақпараты болады. Менеджер 

адамдарды жұмысқа ынталандырады, бағыттайды, ұйымдастырады. 

Оның бірден бір құралы – жазбаша немесе ауызша сөзі; немесе цифр тілі. 

Менеджердің жұмысы техникаға, есептеу операцияларына немесе өнім 

сатуға қатысты болғанына қарамастан, оның жұмысының тиімділігі 

тыңдау және оқу, айту және жазу қабілеттеріне байланысты. Ол өз ойын 

басқа біреулердің санасына жеткізе білуі, сондай-ақ басқа адамдардың да 

пікірін айқындай алуы да тиіс. 

Менеджерлік шеберліктің маңызды жақтарының бірі – келіссөз 

жүргізе білуі - әріптесінің мүддесін өз мүддесіне сәйкестендіре білетін 

өнері болуы тиіс. Мұның өзі әсіресе қарамағындағы адамдарға әкімшілік 

билік жүргізе алмайтын басшылар үшін де, сондай –ақ сырттан шикізат 

жеткізушілермен қарым-қатынас орнату үшін де аса қажетті жағдай. 

Келесі онжылдықтарда нағыз компаниялар көп жағдайда маклерлік 

фирмаға ұқсайтын болады. 

Гринхалдың пікірінше, келіссөзді ойдағыдай жүргізе білу шеберлігі 

төрт кезеңнен тұрады: 

1. өз ұйымының мұқтажы мен өз қызметкерлерінің мүддесі үшін 

немесе өзінің келісім жасайтын адамдар арасында тепе-теңдік қарым-

қатынас орнату қажет; 

2. өзің келісім жүргізетін жақты ұнататындығы, оның пікірлерін 

ескеретіндігін білдір; 

3. келісім кезінде қайшылық туа қалған жағдайда айқын позиция 

ұста. Мұндайда «Мен бұған келісе алмаймын», - деп айтуды үйрен 

жәнеде не себепті келісе алмайтыныңызды айқын түсіндір. 

4. өзіңізбен әңгімелесіп отырған адамның басқа мәдени дәстүрде 

тәрбиеленуі мүмкін екендігін ұмытуға болмайды. Проблеманы шешудің 

американдық жолы – бірден бір дұрыс жол деп ойлауға болмайды. 

«Әңгімелесушіге өктемдік ету – келісім жүргізудің тұрпайы әдісі. Біз 
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адамдарды ұзақ мерзімдік іскерлік қарым-қатынас орнатуға үйретеміз» 

(Грихал). 

Хейстің пікірінше, менеджердің тікелей міндеті – жұмысшыларды 

эксперимент жүргізе білуге, өндірістің тиімді тәсілдерін іздестіруге 

ықпал ету. Ол жұмысшыларды баулудың бақылау тәсілі ретінде 

қызметкерлерді басқа кәсіпорындар мен сауда көрмелеріне жіберіп 

отыруды, сатып алушылар мен кездесу өткізуді жәнеде мүмкіндігіне 

қарай жарыс ұйымдастыруды ұсынады. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Менеджерлерге қойылатын талаптарға сай, басқару жұмысын 

ұйымдастыру 

2. Кейбір кәсіпкерлерге тән кемшіліктерге сипаттама беру 

3. Менеджерлердің іс-әрекетінің бағыттары 

4. Менеджерлерге қойылатын талаптар (АҚШ, Жапон елдерінде) 

 

 

ТАҚЫРЫП 15. ӘЛЕУМЕТТІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР МЕН 

ӘЛЕУМЕТТІК КОММУНИКАЦИЯЛАР 

 

15.1 Әлеуметтік технологиялар және коммуникациялар 

15.2 Ұйымдардағы коммуникация 

15.3 Ұйымдарда коммуникациялардың қызмет етуі 

 

15.1 Әлеуметтік технологиялар және коммуникациялар 

 

Әлеуметтік технологияның негізгі міндеті арнайы құралдардың 

көмегімен әртүрлі қауымдастықтардағы әлеуметтік процестерді реттеу 

болып табылады. Әлеуметтік процестердің және технологиялардың жан-

жақтылығы мен оны реттеу, әлеуметтік қызметтің кең аспектілерімен 

және әлеуметтік қызмет көрсетумен, атқаратын қызметімен, сипатымен 

және нәтижелерімен ерекшеленумен негізделеді. 

Әрбір әлеуметтік әрекеттің түрі үшін жаңа технология құрылады. 

Әлеуметтік қызметтің әртүрлі салаларына жататын әлеуметтік 

технологиялар, олар медициналық қызмет көрсету, зейнеткерлік 

қамтамасыз ету, әлеуметтік сақтандыру, білім жүйесі және әлеуметтік 

қамтамасыз ету болып табылады. Сондықтан да, әмбебап технология 

болмайды, технологияның көптүрлілігі болады. 

Кез-келген белгілі-бір әлеуметтік мәселені шешуге бағытталған 

әлеуметтік технология нақты түрлендіруге ие болады. Бұл оны жүзеге 

асырудағы нақты жағдайларымен, яғни материалдық, саяси, қаржылық 

және кадрлар ресурстармен, тарихи жағдаймен, дәстүрмен және т.б. 

байланысты болады. Осы жоғарыда аталғандардың барлығы әлеуметтік 
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технологияның мазмұнын анықтайды және технологиялық процеске 

қойылатын жалпы талаптардың пайда болуына алып келеді. Кез-келген 

процесті технологизациялау үшін келесі жағдайлар болуы керек: 

біріншіден, процесс нақты бөлімдерге бөлуге көмектесетін белгілі-бір 

күрделілік құрылымға ие болуы тиіс; екіншіден, әлеуметтік 

қызметкердің қызметінің іс-әрекетін жүзеге асыруға септігін тигізетін 

құралдары болуы тиіс. 

Әлеуметтік технология әлеуметтік қажеттіліктерге жауап ретінде 

көрінеді, сондықтан да жаңа технологияларды қалыптастыру объективті 

және заңдылық процесі деп атауға болады. 

Әлеуметтік технологияны жүзеге асыру барысында ықпал ету 

процесі өзгеруі мүмкін және өз кезегінде жаңа технологияларды 

әрқашанда ізденіс үстінде болу мүмкіндігін анықтайды. Әртүрлі 

жағдайдағы объектіге әлеуметтік ықпал ету оның жағдайы мен қойылған 

мақсатқа қарай жаңа технологияларды қолдану мен дайындауды талап 

етеді. 

Кез-келген әлеуметтік технология адресті түрде қолданылады. Ол 

әлеуметтік іс-әрекеттің субъектілері мен объектілерінің ерекшеліктерін 

назарға алмай енгізілмейді және жобаланбайды. Белгілі-бір әлеуметтік 

мәселені шешу үшін әлеуметтік технологиялар «жиынтығын» дайындап, 

енгізу қажет. Мысал ретінде халыққа медициналық қызмет көрсетуді 

айтуға болады, себебі медициналық орындар арнайы қызметтеріне қарай 

әртүрлі болады. Бұл медициналық орындардың мемлекеттік және 

муниципалдық жүйесі, қаржыландыру тұрғысынан, бұл жедел-жәрдем 

беру технологиясы, медициналық қалпына келтіру, әртүрлі ауруларды 

емдеу және олардың алдын-алуы сияқты болып бөлінеді. 

Одан басқа айта кететін болсақ, медициналық көмек көрсетудің 

әртүрлілігі, ол әрбір науқас адам, яғни бұл оның денсаулығына 

байланысты мәселені шешуге бағытталған жеке бір технология. 

Тағы да бір нақтырақ айтатын болсақ, оны келесі мысалдан көруге 

болады. Мүгедек балалары бар отбасыларын әлеуметтік қорғау үшін, 

оның объективті және субъективті алғышарттары мен жағдайын анықтау 

қажет. Себебі, осы алғышарттар мен жағдайларсыз мәселені шешу 

мүмкін емес. Егер мүгедек балалары бар отбасын алатын болсақ, онда 

олардың әрқайсысының жағдайы әртүрлі болуы мүмкін, яғни баланың 

науқастылығы, оның жасы, баспанамен қамтамасыз етілгендік деңгейі, 

материалдық жағдайы, отбасының толықтығы немесе толық еместігі, 

психологиялық климаты, туысқандарының көмегі және т.б. 

Бұл отбасылардың барлығында мәселе ортақ - ол мүгедек баланың 

болуы, бірақ әрқасысында жағдай әртүрлі, сондықтан да мұндай 

отбасылармен жұмыс процесі де бірдей болмайды. Біреуінде 

психотерапияны, біреуінде медициналық әлеуметтік қайта қалпына 

келтіру, ал енді бірінде материалдық көмек көрсету қажет болып отыр. 
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Осылайша, әрбір нақты отбасылардың мәселелерін шешуде 

қолданылатын технологиялардың мәні зор болып табылады. 

Әлеуметтік технологиялардың әртүрлілігін білдіретін келесі фактор, 

ол әлеуметтік технологияны орындау мен дайындау барысында 

мамандардың игеруге тиіс кәсібилік, квалификация деңгейі, тәжірибесі 

мен басқа да сапалары болып табылады. 

Сонымен, әлеуметтік технологиялардың әртүрлілігі келесілермен 

түсіндіріледі: 

- әлеуметтік қатынастың кеңдігімен және әлеуметтік іс-әрекеттің 

түрлерімен; 

- әлеуметтік технология объектісінің күрделі, жүйесі сипатымен; 

- әлеуметтік іс-әрекетте қолданылатын құралдар, әдістер мен 

формалардың әртүрлілігімен; 

- әлеуметтік технологияларды орындаушылар мен 

дайындаушылардың кәсібилік деңгейінің әртүрлілігімен. 

Ұйымды басқаруда коммуникацияның ролі. Коммуникациялық 

желілерді құру және ұйымда коммуникацияның жақсы қызмет атқаруы 

үшін жағдай жасау басқарудың ең маңызды тапсырмаларының бірі. 

Неміс ғалымдары В. Зигерт пен Л.Ланг бекерге айтпаған: « ұйым 

адамдарының наны – ақпарат және коммуникация. Егер ұйым ішіндегі 

және сырттағы ақпарат ағымдарының қызметі бұзылса, онда бұл 

кәсіпорынның өміріне қауіп төніп тұр. Жалғыз ақпараттың қана болуы 

жеткіліксіз. Коммуникативтік байланыстар пайда болған кезде ұйым 

қызметінің тиімді қызметі мен өмір сүруі қамтамасыз етіледі». 

 Ұйымда америкалық зертеушілерімен жүргізілген бірнеше сұрауға 

сәйкес, 2000 әр түрлі компанияның , және де сонымен қатар америкалық 

жетекшілердің 73%, 63% ағылшын, 85% жапон компанияларының ойы 

бойынша коммуникацияның дұрыс дамымауы ұйымның оңтайлы қызмет 

атқаруының басты кередгісі болады деп есептейді. 

 Шынымен де ұйымда ақпарат алмасу маңызды фактор болып 

келеді, коммуникациялық байланыстардың дұрыс дамымауы барлық 

ұйымның қызметіне кері әсер етеді. Ол себептер тізімімен түсіндіріледі: 

 ұйым бөлімшелерінің бастықтары керекті ақпаратты табу және 

өңдеу үшін өте көп уақыт кетіреді; 

 ақпататы көшіру пайда болады, себебі бір ақпарат ұйым 

бөлімшелеріне әр түрлі көздерден түседі; 

 бір бөлім мен ұйым жетекшілерінде ақпарат жетіспеушілігі болса, 

ал екінші басқа бір бөлімдерде ақпарат тым көбейіп кетеді; 

 ұйым жұмыскерлері оның қызметі туралы аз ақпараттандырылған 

және т.б. 

 Осыған байланысты басқарудың маңызды функцияларының бірі 

коммуникация жүйесін құру және оның қызметінің дұрыс істеуін мен 

функциялануын бақылау болып келеді.  
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15.2 Ұйымдардағы коммуникация 

 

«Коммуникация» термині (латын сөзінен – communicatio – бәріне 

жалпы бірдей қылу, ақпараттандыру, сұхбаттасу, байланыстыру) ғылыми 

әдебиетте ХХ ғасырдың басында пайда болды.( бірақ мүмкін бірінші 

модель Аристотель ұсынды, ол коммуникацияның осы компоненттерін 

көрсеті бөліп атаған: оратор, сөз және аудитория). 

2. Г. Лассус ұсынған коммуникацияның ең қарапайым моделіне 

сәйкес коммуникация актісі тек қана сұраққа жауап көз қарасынан ғана 

қарастырылуы керек: кім айтып жатыр, не айтып жатыр, қандай арна 

арқылы ақпарат келіп жатыр, кімге және қандай эффектімен. Бұл модель 

ұйымды рационалды зерттеу мектебіне сәйкес ғана келеді. 

Бұнда аудару арнасының ерекшеліктеріне, коммуникация кезінде 

ақпатартың өзгеру мүмкіндігі мен ақпаратты түсіну мүмкіндігіне, 

ақпарат құрамы мен мазмұнына аса көңіл аударылмайды. 

Хабарламаны өзгерістерге ұшырату – бұл құбылыс кезінде 

ұйымның құрылымдық бірліктеріне шынайы жағдайға адекватты емес 

ақпарат түседі. Ұйымдық коммуникациядағы барлық өзгерістер үш топқа 

бөлінеді:  

Әдейі жасалмаған өзгерістер, олар тұлға аралық қатынастардың 

қиындықтарынан немесе жағдайдың анықсыздығы мен ақпараттың 

жетіспеушілігінен пайда болады;  

Хабарламада ақпаратты фильтрациялау, берілген уақытта керек 

емес ақпарат алынып тасталған кезде оның негізгі мәні ғана қалады. 

Коммуникация процесіндегі бұл операция ақпараттың жоғалуына және 

тиімді басқарушылық шешімдерді қабылдауға кедергі болатын зиянды 

жеңілдетулерге әкелу мүмкін. 

Ақпараттық перегрузкалар – олар ұйым мүшелері барлық ақпаратқа 

көңіл бөлуге жағдайлары болмаған кезде, кейбір ақпарат бөліктері керек 

емес дегендері алынып тастап отырады. Бірақ кейде ұйымның дұрыс 

функциялануы үшін дәл сол алынып тасталған ақпарат қажет болады. 

Ақпараттар алмасу процесін және оның тиімділік жағдайын жақсы 

түсіну үшін осы процестің құрамды бөліктері туралы түсінікке ие болу 

қажет. 

Ақпараттар алмасу процесінде осы процестің 4 элементін бөліп 

көрсетуге болады. 

Ақпараттарды жөнелтуші – идеялар ұсынушы немесе ақпарат 

жинайтын және оны беретін тұлға. 

Хабарлау (символдардың көмегімен шартты белгілер арқылы 

берілетін, өзіндік (меншікті) ақпарат; 

Арна – ақпараттар беру құралы; 

Алушы – ақпарат соған арналған, шартты белгілерін сол шешетін 

тұлға. 
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Ақпараттар алмасу кезінде оны жөнелтуші және алушы бірнеше 

өзара байланысты кезеңдерден өтеді: 

- Идеяның пайда болуы (немесе ақпарат іріктеу); 

- Шартты белгі беру және арнаны таңдап алу; 

- Ақпарат беру; 

- Шартты белгілердің мағынасын ашу. 

Ақпараттар алмасу өзінің мақсатына жету үшін 

коммуникациялардың әрбір кезеңін тиімді орындау қажет. 

Алайда бірқатар себептер бойынша, ақпарат алушы, жөнелтушінің 

ойындағыға қарағанда, оған біршама басқаша мағына (реңк) беруі 

мүмкін. Егер ақпарат алушы, одан ақпарат жөнелтуші күткен 

мақсаттарды жүзеге асыра отырып, оның идеяларын түсінгендігін 

көрсетсе, жетекшінің көзқарасы тұрғысынан ақпарат алмасуды тиімді 

деп санауға болады. 

«Кері байланыс» пен «кедергілер» (шуыл) коммуникациялар 

процесінің маңызды түсінігі болып саналады. 

«Кері байланыстың» болуы жағдайында ақпарат жөнелтуші мен 

алушы коммуникативтік ролдермен алмасады. Яғни жөнелтуші идеяны 

жүзеге асыру бағытында не істелді, ол оны қалай түсінгені осы туралы 

ақпарат алушыға айналады. Кері байланысты жолға қоймаған жетекші, 

өзін нақты шындықтан алыс ұстайды, сондықтан да оның басқару 

әрекеттерінің тиімділігі күрт төмендейтін болады. 

Кедергілер немесе «шуыл» – бұл ақпараттың мағынасын 

бұрмалайтындар болып саналады. Шуыл тілдің дәл еместігінен, сол 

сияқты адамдардың әртүрлі қабылдауынан оның мағынасы бұрмалануы 

сияқты себептерден туындауы мүмкін. 

Ақпараттар алмасу, компьютерді пайдалану арқылы жазу жолымен 

жүзеге асырылады. Алайда жетекші өз уақытының 50-ден 90%-ға дейінін 

сөйлесуге жұмсайды, яғни тұлғалармен (адамдармен) тікелей ақпарат 

алмасуды жүзеге асырады. 

Коммуникациялық арналар: ақпаратты ауызша беру, кеңесу, 

телефонмен сөйлесу, ақпаратты жазбаша беру, қызметтік хаттар, есептер 

беру, электронды пошта, компьютерлік желілер. 

 

15.3 Ұйымдарда коммуникациялардың қызмет етуі 

 

Коммуникацияларды жүзеге асыру – бұл өзінің табиғаты бойынша 

күрделі, байланыстырушы процесс. Бұл менеджерлердің ойлары мен 

сөздері өзге адамдарға түсінікті болу үшін қажет. Сондықтан да, 

менеджментті зерттей отырып, коммуникациялар табиғатымен, сондай-

ақ менеджерлер, сол сияқты өзге тұлғалармен тиімді ақпараттар алмасу 

үшін қолдануға болатын оның табиғатымен танысу қажет. 

Жүргізілген зерттеулер көрсеткендей, менеджерлер 50-ден 90%-ға 

дейінгі уақытын, атап айтқанда осы коммуникацияларды жүзеге асыруға 
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жұмсайды. Ұйымның табысты болуы үшін тиімді коммуникациялар, 

зерттеу көрсеткендей, проблемалардың пайда болатын негізгі 

салаларының бірі. 

Ақпараттың тиімді берілуі оның кімге арналғандығының пара-пар 

қабылдануымен өлшенеді. Көптеген менеджерлер осы мәселенің 

маңыздылығын түсініп, оған көп көніл бөледі. 

Коммуникация - бұл акпараттың бір субъектіден екіншіге берілуі. 

Субъекті болып жеке тұлға, топтар және тіпті ұйым да катыса алады. 

Бірінші жағдайда байланыс жеке топта аралық сипатта больш, бір 

жақгың екінші жаққа пікірді, фактіні, ойды, сезімдер мен катынастарды 

сезінуі немесе кабылдауды ауызша не басқа түрде, жауабына күтілетін 

әрекет алу мақсатымен жүргізіледі. 

«Коммуникация» мен «ақпарат» әртүрлі болса да, өзара 

байланысты. Байланыс берілетін және қалай берілетіндерді қосады. 

Байланыс актісін жасау үшін кемінде екі адам болу керек. Байланыс осы 

актіге қатысушылардың әрқайсысына талап қояды. Сондықган әр 

катысушы көру, есту, сезіну және үстау қабілеттерін меңгеру керек. 

Тиімді байланыс әрбір жақтардан белгілі бір дағды мен ептілікті, сондай-

ақ белгілі бір дәрежеде өзара түсінушілікті талап етеді. 

Коммуникациялық процесс, оның кезеңдері мен элементтері, 

түрлері. 

Коммуникациялар процестерін талдай отырып, ең алдымен, тиімді 

коммуникациялар ұйымның ішінде, әлде одан тысқары жерде талап 

етілетіндігін, яғни коммуникациялар түрлерін анықтаймыз. 

Коммуникациялардың түрлері: 

- деңгейлер мен бөлімшелер арасында; 

- ұйымдар мен оның сыртқы ортасы арасында; 

- бейресми коммуникациялар. 

Ұйымдар мен сыртқы орта арасындағы коммуникациялар. Сыртқы 

ортаның барлық факторлары ұйым қызметіне әсерін тигізеді. Ұйымдар 

сыртқы ортамен коммуникациялар үшін алуан түрлі құралдарды 

пайдаланады. Мәселен, олар қолда бар немесе әлеуетті тұтынушылар 

мен жарнамалар, көрмелер және т.б. көмегімен хабарласады. 

Жұртшылықпен қарым-қатынас жасау аясына ұйымның өзіндік 

«имиджін» жасауға бірінші кезекте көңіл бөлінеді. 

Ұйымдардың мемлекеттік құрылымдарға (салық инспекциясына, 

әкімшілікке) өздерінің қызметтері туралы есеп берулеріне тура келеді. 

Жиналыс, талқылаулар өткізуге, телефонмен сөйлесуге және т.б. тура 

келеді. 

Ұйымдардағы деңгей аралық коммуникациялар. 

Коммуникациялардың аталған түрі тік бағытты (вертикаль) 

коммуникациялар шеңберінде бір деңгейден екінші деңгейге ұйым 

ішінде ақпараттар алмасуды болжайды. Бұл ретте ақпараттар төменнен 

және жоғарыдан коммуникациялар бойынша берілуі мүмкін. Бірінші 
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жағдайда бағынысты деңгейлерге ағымдағы міндеттер, ұсынымдар және 

т.б. туралы хабарланады. Екінші жағдайда төменгі деңгейде не істеліп 

жатқандығы туралы (есептер, анықтамалар, хабарламалар) жоғарғы 

жақты хабардар ету функциялары жүзеге асырылады; жекелеген 

топтардың немесе олардың мүшелерінің бастамалары, еңбек өнімділігін, 

бәсекеге төтеп беру қабілетін арттыруға бағытталған ұсыныстар 

(төменнен болатын ұсыныстар) хабарланады. Кейбір кәсіпорындарда 

жұмысшылардан топтар құрылады, аптасына 1 сағат өндіріс 

проблемаларын, тұтынушыларға қызмет көрсетуді талқылау және шешу 

үшін жиналады. 

«Жетекші – бағынышты» коммуникациялары тік бағытты 

(вертикаль) коммуникациялардың аса маңызды компоненті болып 

саналады. Зерттеу көрсеткендей, жетекшінің коммуникациялық 

қызметінің 2/3-і жетекші мен басқарылатындар арасында жүзеге асады. 

Мысалы, декан – кафедра меңгерушісі, деканат хатшысы және т.б. 

Жетекші мен оның жұмыс тобы арасында ақпараттар алмасу маңызды. 

Ұйым көлбеу бағытты (горизонталь) коммуникацияларды да 

қажетсінеді. 

Белгілідей, ұйым бөлімшелерден тұрады. Олардың арасындағы 

ақпараттар алмасу міндеттер мен іс-қимылдар үшін қажет. Мысалы, 

бөлшек сауда саласында айырбас жөніндегі аймақтық басқарушылар 

өнімдер туралы ақпараттар алмасу мен өткізу стратегиясын үйлестіру, 

жалпы проблемаларды талқылау үшін мерзімді бас қосып жиналулары 

мүмкін; ал жоғары оқу орындарында декандар оқу бағдарламаларын 

үйлестіру, тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру үшін жиналады. 

Бейресми коммуникациялар. 

Бұған дейін атап өткендей, ресми ұйымдар шеңберінде адамдардың 

бейресми ұйымдары болады. Сыбыс арқылы дәл емес ақпараттар 

алынады. Соған қарамастан, зерттеу көрсетіп отырғандай, сыбыстар дәл 

ақпараттар да беретін көрінеді. Сыбыстардың 80-90%-ы компанияның өзі 

туралы қарама қайшы емес ақпараттарды дәл беретіндігін зерттеулер 

дәлелдеп отыр. Сыбыстар – оның дәлдігіне қатыссыз түрде ықпалы 

күшті ақпарат болып саналады. 

Мысалы, сыбыстар арқылы берілетін сипатты ақпараттар: 

- кешіккені үшін жаңа жазалау шаралары; 

- жұмыскердің арасында алдағы уақытта жүргізілетін қысқартулар; 

- ұйымның құрылымында болатын өзгерістер; 

- қызмет орындарын ауыстыру мен қызмет сатысы бойынша 

өсірудің болатыны. 

Кейбір жетекшілер, сыбыстардың шығу каналдарын анықтап, 

ақпараттың «таралып кетуін», қол астындағылардың кері әсерлерін 

тексеру үшін әдейі ұйымдастырады, содан соң өзінің шешіміне түзетулер 

жасайды. 
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Осылайша, ақпараттар алмасудың ұйымның әртүрлі бөлігін қалай 

кеңінен қамтитынын және оның қызметінің тиімділігіне қалай әсер 

ететінін қарастырдық. 

Алайда, ақпараттар алмасу әрқашанда тиімді бола бермейді. Яғни, 

жиі түрде шығатын (таралатын) ақпараттардың маңызды бөлігі 

орындаушыларға дейін жете бермейді, жетсе де дәл немесе толық 

болмайды. Ақпараттар алмасу, атап айтқанда алмасуды жорамалдайды. 

Оны алған адам өзінің кері әсерін хабарлауы тиіс. Егер бұлай болмаған 

болса, онда ақпараттар алмасу – тиімсіз. 

Коммуникациялық кедергілер және оларды жою 

Тұлғалар арасындағы ақпараттар алмасу кезінде, келесі себептер 

бойынша ақпараттардың мағынасын бұрмалайтын көптеген кедергілер 

туындайды: 

- дұрыс қабылдамау; 

- семантикалық тосқауылдар; 

- «қимылдар тілін» дұрыс пайдаланбау; 

- кері байланыстың сапасыз болуы; 

- нашар тыңдау. 

Қабылдаумен байланысты тосқауылдар. Адамдар шын мәнісінде 

айналасында болып жатқандарға емес, болып жатқандарды олар қалай 

қабылдайтындығына құлақ асады. Жетекші оны біліп және ескере 

отырып, ақпаратты бұрмалауға әкелетін тосқауылдарды жоюы тиіс. 

Адамдардың ақпараттарды қабылдауына не әсерін тигізеді? 

Құзырларының әртүрлі болуы – ақпаратты жөнелтуші мен 

алушының пайымдау негіздері. Соның нәтижесінде ақпарат алушы, оны 

өзінің түсінуіне қарай қабылдайды. 

Демек, ақпараттардың бір бөлігі жоғалып кетеді. Осыдан тұлғалар 

арасындағы коммуникациялардың тиімділігі төмендейді. 

Ақпаратты тиімді қабылдаудағы келесі тосқауыл – адамдардың 

әлеуметтік айқындамаларының әртүрлі болуы. Егер жетекші мен 

қоластындағылар (ақпарат жөнелтушілер) арасында пікірлер алшақтығы, 

сенімсіздік орын алған болса, онда жоғарыдан, сол сияқты төменнен 

ақпарат қабылдау өте жиі түрде бұрмаланады. Мысал үшін, жетекші қол 

астындағылардың қызмет шығындарын көп жұмсағандығының бір 

оқиғасын біледі (түскі ас беруге әлеуетті клиентті шақырған кездегі). 

Алдағы уақытта, жетекші қызмет шығындарына артық қаражат бөлудің 

кез келген жолын кеседі, тіпті шын мәнісінде артық шығын жұмсау 

қажет болған жағдайда да, өйткені төменнен ақпарат оған дейін жеткен 

жоқ. Бұдан ұйым шығынға батуы мүмкін. Жетекші ұйымда жақсы 

жағдай қалыптастыруға міндетті. 

Семантикалық тосқауылдар. Ақпараттық байланысқа түсе отырып, 

адамдардар символдарды пайдаланады. Символдар – бұл сөздер, 

қимылдар, интонациялар. Адамдар, атап айтқанда, коммуникациялар 

процесінде осы символдармен алмасады. 
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Семантика – бұл оларға берілетін мәндерді және сөздерді пайдалану 

тәсілдерін үйрену. Бұл сөз жүзіндегі (ауызша) тәсіл. 

Сөз жиі түрде әртүрлі мәнге ие болады. Атап айтқанда осы 

сөздердің семантикалық түрленуі ақпараттарды дұрыс түсінбеудің 

себептеріне айналады. Сондай-ақ шет тілдерін қолдану да осындай 

жағдайға әкелуі мүмкін. Сондықтан да осы сөздердің – терминдердің 

мағынасын анықтап алуға назар аударған дұрыс. Мысалы, жетекші, қол 

астындағы қызметкер тапсырған есепті шындыққа сәйкес келеді деп 

айтуы мүмкін. Ал қол астындағы қызметкер болса есепті толықтыру 

керек деп түсінуі мүмкін. Жетекшілер мен қол астындағылар әртүрліше 

қабылдайтын сөздер ( стимул, квота, бюджет және т.б.) өте көп. 

Ұлтаралық ортада, әсіресе осындай тосқауылдар туындайды. 

Сөзден тысқары, ақпарат көзқараспен, күлкімен, қимылдармен, 

ыммен беріледі (сөз жүзіндегі емес символдар). Мысалы, сіз қандай да 

бір ұсыныс жасау үшін, жетекшіге кірдіңіз делік. Ал ол болса, өз 

қағаздарын қараған қалпы, біраз уақыт бойы сізге назар аудармастан 

орнынан тұрды да: «менің қандай көмегім тиеді?» деп сұрауы мүмкін 

немесе екінші нұсқа: сіз жетекшінің бөлмесіне кірдіңіз, ол бірден 

орнынан тұрып, жылы жүзбен қолын ұсынып: «менің қандай көмегім 

тиеді?» деп сұрайды. Әрине, екінші жағдайда ақпарат алмасу өз 

мақсатына жетеді. Бірінші нұсқа – бұл ақпараттар алмасудың сөз 

жүзіндегі емес (ауызша емес) тосқауылы. 

Кері байланыстың болмауы, тыңдай білмеушілік, тұлғалар арасында 

ақпараттар алмасудың тиімділігін шектейтін өзге жағдайлар болып 

саналады. 

Ақпараттар алмасудың тиімділігін арттыру үшін, адамдармен 

қарым-қатынас жасау өнерін жетілдіру қажет.  

Бұл: 

- ақпарат беру алдында өз идеяларын түсіндіру; 

- әлеуметтік семантикалық проблемаларды қабылдағыштық; 

- өзінің қимыл, қалып тұрыс, интонация «тілдерін» қадағалау; 

- өзге адамдардың сезімін байқағыштық; 

- кері байланысқа қол жеткізе білу. 

Ұйымдық коммуникациялар. Тұлғааралық байланыстарға 

толықтыру ретінде жетекшілердің ұйымдардағы ақпараттар алмасу 

жолындағы тосқауылдар мен осындай ақпарат алмасуларды жетілдіру 

әдістері туралы түсініктері болуы тиіс. 

Ұйымдық коммуникацияларда келесі тосқауылдар пайда болуы 

мүмкін. 

Хабарды бұрмалау. Біріншіден, ол жеке бас арасындағы 

байланыстардың қиындауынан, ойламаған жерден пайда болуы мүмкін. 

Екіншіден, ақпараттарды саналы түрде бұрмалау орын алуы мүмкін. 

Мәселен, жетекші өз мүдделері үшін оны бұрмалауы мүмкін. 

Үшіншіден, жетекшіге түсетін ақпараттардың барлығы сұрыпталады 
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және қай жерге қажет болып саналады (бөлімдерге, институттардың 

факультеттеріне), соған жолданады. Бұл, ақпараттарды сүзгіден өткізу 

деп аталады. Ақпараттарды сүзгіден өткізу қандай да бір қажетті 

ақпараттың тиісті жеріне жетпеу себебіне айналуы мүмкін. 

Сондай-ақ ақпаратты бұрмалау келесі жағдайда да орын алады. 

Әдетте адамдар жағымды ақпаратты ғана жеткізуге тырысады 

(жазалайды деген үрей, жетекшінің көңіл-күйін бұзып аламын деген 

қорқыныш). Коммуникация арналарына шамадан тыс көп салмақ 

түсуінен ақпараттардың бір бөлігі назар аударусыз қалатындықтан, 

ақпараттар алмасу жолында тосқауылдар пайда болады. 

Ұйымдардың қанағаттанарлықсыз құрылымы да сондай-ақ 

ақпараттың бұрмалануына әсерін тигізеді. Әрбір келесі деңгей ақпаратты 

түзетіп, сүзгіден өткізеді. Нәтижесінде, бастапқы ақпарат бұрмалануы 

мүмкін. Тиімді жұмыс істейтін ұйымдардың әдетте басқару 

деңгейлерінің саны шағын құрылымнан тұрады. Ұйымдардағы 

коммуникацияларды жетілдірудің тәсілдері қандай? Енді соған назар 

аударып көрелік. 

 

Бақылау сұрақтары 

 

1. Әлеуметтік технологияларды әлеуметтік менеджментте қолдану 

2. Әлеуметтік коммуникациялар әлеуметтік менеджментте қолдану 

3. Ұйымдардағы коммуникацияның түрлері 

4. Ұйымдарда коммуникациялардың қызмет етуі ерекшеліктері 

5. Коммуникациялық процесс және оның кезеңдері
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