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КІ РІС ПЕ

Соң ғы уа қыт та ұзақ мер зім ге не гіз дел ген бә се ке лес тік ая-
сын да қыз мет ету ге бейім ст ра те гияның ма ғы на сы ар тып ке ле ді. 
Бар лық ком па ниялар қа тал бә се ке лес тік пен құ был ма лы сырт қы 
ор та жағ дайын да тек ком па нияның іш кі жағ дайына ға на емес, 
сырт қы ор та ның өз гер ме лі фак тор ла ры на тез бейім де ле ала тын 
ст ра те гия құ рас ты ру ға бас ты на за рын ауда ру да.

Жа ңа сұ ра ныс тар дың пай да бо луы, тұ ты ну шы лар құ ра мы-
ның өз ге руі, шек теу лі ре су рс тар ға бә се ке лес тік тің ар туы, биз нес-
тің жа һан да нуы за ма науи ком па ния ме нед жер ле рін бас қа ру дың 
тиім ді әдіс те рін, яғ ни қыс қа мер зім де та быс қа же ту ді көз деу ден 
ұзақ мер зім ге ба ғыт тал ған ст ра те гиялық бас қа ру әдіс те рін қол да-
ну ға итер ме леп отыр. Со ны мен қа тар, ст ра те гиялық бас қа ру дың 
мә нін күрт арт ты ру ға биз нес үшін күт пе ген жа ңа мүм кін дік тер-
дің пай да бо луы, ақ па рат ты же дел қа был дау мен жет кі зу, оны өң-
деу же лі ле рі нің қар қын ды да муы, ин но ва циялық тех но ло гиялар-
дың қол же тім ді лі гі, адам ре су рс та ры ма ңы зы ның өсуі жә не та ғы 
да бас қа се беп тер өз үле сін қо су да.

Ұсы ны лып отыр ған оқу құ ра лы ның мақ са ты – сту де нт тер 
мен ма ги ст рант тар ды жә не бас қа да оқыр ман ды ұйым ның қыз-
мет ат қа ру ст ра те гиясын құ рас ты ру жә не оны жү зе ге асы ру үде-
рі сі нің теория лық жә не тә жі ри бе лік не гіз де рі мен та ныс ты ру.

Оқу құ ра лын да ст ра те гия тү сі ні гі жә не оның маз мұ ны мен 
мә ні те рең де ті ліп қа рас ты рыл ған. Ст ра те гиялық бас қа ру эво лю-
циясы ның та ри хы бе рі ліп, не лік тен бел гі лі бір бас қа ру жүйесі 
бір те-бір те ал ма са тын ды ғы, олар дың бас қа да түр ле рі мен то лық-
ты ры лып оты ра тын ды ғы, ұйым дар дың мін дет ті түр де қыс қа мер-
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зім ді та быс та бу дан бас тар тып, ұзақ мер зім ді тұ рақ ты да му ға ба-
ғыт та луы көр се ті ле ді.

 Әдет те ұйым ст ра те гиясын құ рас ты ру мақ сат тар мен мис-
сия ны анық тау дан бас та ла ды. Әрі қа рай ст ра те гиялық тал дау жү-
зе ге асы ры ла ды. Ст ра те гиялық тал дау дың не гіз гі мақ са ты – ұйым 
қыз мет ат қа ра тын са ла ны си пат тайт ын не гіз гі көр сет кіш тер ді 
тал дау, бә се ке лес тік ба ғы тын, оны үде те тін фак тор лар ды ба ға лау 
ар қы лы са ла да ұзақ мер зім ді тұ рақ ты да му мүм кін дік те рін анық-
тау. Со ны мен қа тар ұйым ның іш кі ор та сы на тал дау жа сау ар қы лы 
оның әлеуе тін, күш ті жә не әл сіз жақ та рын бі лу. 

 Оқу құ ра лын құ рас ты ру ба ры сын да көп те ген ма қа ла лар, оқу-
лық тар, оқу құ рал да ры ның ақ па рат та ры қа рас ты ры лып, өң де лі ніп 
қол да ныл ды. Со лар дың ішін де А.А.Томп сон жә не А.Дж. Ст рик-
ленд тің «Ст ра те гиялық ме не дж мент» оқу лы ғы на аса ерек ше на зар 
ауда ры лып, сіл те ме лер жа са лын ды.

Ст ра те гиялық бас қа ру – биз нес жүр гі зу де гі ма ңыз ды, ұйым 
бо ла ша ғы на ті ке лей әсер ете тін ше шім дер ді қа был дау не гі зі. Ол 
топ-ме не дж мент дең гейін де құ рас ты ры ла ды, бі рақ бар лық жұ-
мыс шы лар дың мақ са тын қам туы тиіс, сон дық тан да ст ра те гияны 
жү зе ге асы ру ға бар лық жұ мыс шы лар бел сен ді қа ты суы ке рек. 
Ста тис ти ка бой ын ша ең тиім ді жә не дұ рыс құ рас ты рыл ған ст ра-
те гия 10-ақ жыл өмір сү ре ді. Бі рақ осы 10 жыл ішін де ол сырт қы 
жә не іш кі ор та фак тор ла ры се бе бі нен көп те ген өз ге ріс тер ге тү-
суі мүм кін. Де ген мен бас ты мақ сат пен мис сия ком па нияны ту-
ра жол ға са лып, же те леуші не гіз гі фак тор бо ла ды. Ст ра те гиялық 
бас қа ру ды тиім ді игер ген ком па ниялар ға на са ла да ұзақ мер зім де 
та быс ты жұ мыс іс теуге жол да ма ала ды. Сон дық тан да қа зақ стан-
дық ком па ниялар өз қыз мет те рін ст ра те гиялық да му бағ дар ла ма-
ла ры на не гіз деп, ұзақ мер зім ді са ла лар ды көз деп қыз мет ат қа руы 
тиіс.
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1.1. Ст ра те гия тү сі ні гі жә не оның мә ні
 
 Ст ра те гиялық бас қа ру – ұйым ның ал ға қой ған мақ са ты на 

же ту үшін қол да на тын не гіз гі құ ра лы. Өйт ке ні ол ұйым ның бар-
лық қыз мет са ла ла рын да ғы іс-әре кет тер мен жұ мыс түр ле рін үй-
лес ті ріп, бар лық ре сурс түр ле рін бір мақ сат қа же ту үшін жұ мыл-
ды ра ды. Ст ра те гиялық ме не дж мент ұйым ды ұзақ уа қыт тұ рақ ты 
да му ға бейім деп, бә се ке лес тер ге тө теп бе ре ала тын дай қа сиет-
тер ді да мы тып, сырт қы ор та өз ге рі сі не тез бейім де лу қа бі ле тін 
да мы та ды. 

 Соң ғы уа қыт та сырт қы ор та ның тез өз ге руі ст ра те гиялық 
ме не дж мент мә ні нің күрт өсуіне алып кел ді. Ст ра те гиялық ме-
не дж мент да му дың жа ңа ст ра те гияла рын жү зе ге асы рып отыр-
ған ұйым дар үшін өте ма ңыз ды. Бі рақ бар лық ұйым дар да бі ре гей 
ст ра те гия, со ны мен қа тар бі ре гей ст ра те гиялық бас қа ру бо луы 
мүм кін емес. Әр бір ұйым ның өз ерек ше лік те рі бар, сон дық тан 
ст ра те гия құ рас ты ру жә не оны жү зе ге асы ру үде рі сі де ерек-
ше бо ла ды. Ол ұйым ның на рық та ғы ор ны на, да му қар қы ны на, 
әлеуеті не, бә се ке лес тер дің мі нез-құл қы на, өн ді рі ле тін тауар не-
ме се көр се ті ле тін қыз мет тү рі не, эко но ми ка жағ дайына, мә де ни 
ор та ға жә не бас қа да жағ дай лар ға бай ла ныс ты.  

 «Ст ра те гия» сө зі грек ті лін де гі «strategos» сө зі нен ау-
дар ған да «ге не рал дың ше бер лі гі» де ген ма ғы на ны біл ді ре ді. 
Ал ғаш рет бұл сөз ді Алек сандр Ма ке до нс кий өзі нің әс ке ри 
жо рық та рын, іс-қи мыл да рын жос пар лап жү зе ге асы ру мақ са-
тын да қол дан ған. Кейіні рек, ХХ ға сыр ор та сы на та ман эко-
но ми ка лық өсу қар қын дап, бә се ке лес тік кү рес кү шейе түс кен 

СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ 
МӘНІ ЖӘНЕ МАЗМҰНЫ

1
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кез де ме не дж мент са ла сы на эко но ми ка лық тер мин ре тін де ен-
гі зіл ген. Қа зір кез кел ген ұйым қыз ме тін де ст ра те гия тер ми нін 
тиім ді ұйым дас ты ру, бас қа ру жә не да му құ ра лы ре тін де қол-
да на ды.

Ст ра те гия тү сі ні гін сан түр лі ба ғыт та қа рас ты ру ға бо ла ды. 
Оның жүз де ген анық та ма сы бар, әр қай сы сы ст ра те гия тү сі ні гін 
түр лі қы ры нан көр се те ді. Ст ра те гия – бұл:

• ше бер бас шы лық;
• ұзақ мер зім ді жос пар;
• биз нес ті жүр гі зу қа ғи да ла ры;
• ше шім қа был дау әдіс те рі мен тәр ті бі;
• ерек ше на рық тық по зи цияға ие бо лу ды қам та ма сыз ету;
• бә се ке лес тер ден озу дың тиім ді жол да ры.
Яғ ни, ст ра те гия мә ні – бә се ке лес тік ар тық шы лық ты қа лып-

тас ты ру жә не қой ыл ған мін дет тер ді эко но ми ка лық тиім ді жол-
мен ше шу мақ са тын да ком па нияның өн ді ріс тік-са ту жә не ғы лы-
ми-тех ни ка лық мүм кін дік те рін ба рын ша тиім ді қол да ну.

Соң ғы жыл да ры ст ра те гия тү сі ні гі ме не дж мент теориясы 
мен тә жі ри бе сі не ма ман дар дың ұйым дық бас қа ру ше шім де рін 
қа был дау да қол да на тын ере же лер мен әдіс тер жиын ты ғы ре тін де 
кір ді. Сон дай-ақ, ст ра те гияны мис сия орын дау ға жә не ұйым ның 
ша ру ашы лық мақ сат та ры на же ту ге кө мек те се тін жал пы ке шен-
ді жос пар ре тін де қа рас ты ра ды. Ст ра те гия мақ сат тар мен не гіз гі 
жол дар ды ұйым бі ре гей ба ғыт ала тын дай анық тайды. Осы лай ша, 
ұйым ның мүм кін дік те рін жә не қа был да на тын бас қа ру ше шім де-
рі нің ше ка ра сын ай қын дайды.

Ст ра те гияны құ рас ты ру ба ры сын да нақ ты ша ра лар жо ба сын 
құ ру ке зін де гі пай да бо ла тын бар лық мүм кін ші лік тер ді ес ке ру 
мүм кін емес. Сон дық тан сырт қы ор та, бә се ке ге қа бі лет ті лік тің 
түр лі ба ла ма ла ры ту ра лы то лық емес жә не жал пы лан ған ақ па рат-
ты қол да ну ға ту ра ке ле ді. 

Бол жам дар, жо ра мал дар жә не ин ту ицияны еле меу де дұ-
рыс емес. Қа зір гі уа қыт та бо ла шақ қа де ген жа ңа, қа тал көз қа рас 
қа жет, ал өт кен бол жам дар мен заң ды лық тар ай қын шын дық қа 
айна луы мүм кін.
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Г. Минц берг, Б. Альтс рэнд, Д. Лэм пел ст ра те гия тү сі ні гін бес 
ба ғыт бой ын ша бес «П» ре тін де анық тайды (1-су рет):

• ст ра те гия – бұл да му ба ғы ты, бағ да ры, нұс қауы жә не жос-
па ры;

• ст ра те гия – бұл мі нез-құлық мо де лі не ме се қа ғи дат та ры;
• ст ра те гия – бұл по зи ция;
• ст ра те гия – бұл ке ле шек;
• ст ра те гия – бұл бә се ке лес тер ден асып тү су ге ар нал ған 

айла-әре кет.

 1-су рет. Ст ра те гия тү сі ні гін бес «П» ре тін де анық тау

Яғ ни, ст ра те гияны ком па ния мақ сат та ры на жә не мис сия сы на 
мак си мал ды тиім ді лік пен же ту ге ба ғыт тал ған жан-жақ ты ке шен-
ді жос пар ре тін де де қа рас ты ру ға бо ла ды. Осын дай жос пар дың 
не гіз гі мін де ті – ком па нияға сырт қы ор та өз ге ріс те рі не сәй кес, 
ин но ва циялар мен жа ңа лық тар ды дер ке зін де ен гі зу ді қам та ма-
сыз ету.

Гapвapд бизнec-мeктeбiнiң пpофeccоpы Альф ред Дю пон 
Чанд лер cтpaтeгия ұғы мынa мы на дай анық та ма бе ре ді, «стpaтe-
гия – компa ния ның нeгiзгi ұзaқ мepзiмдi мiндeттepi мeн мaқcaттapын 
aйқын дап, оcы мaқcaттapдың жүзeгe acуынa қaжeт қызмeттiң бaғы-
тын aнықтaп, pecуpcтapды тиiмдi үлecтipeтiн құpaл».
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Альф ред Дю пон Чанд лер aнықтaмacы өте cәттi бе ріл ген 
де сек те болaды, ceбeбi ол «жaқcы cтpaтe гия» құpaмын дәл ай-
қын да ған, яғ ни бұл жер ден ст ра те гияның нeгiзгi үш мaңыз ды 
элeмeнтiн көpугe болaды:

1. Cтpaтeгия лық мaқcaттapдың концeптуaлды ло гикaлық 
қолжeтімдiлiгi жәнe caты лы лы ғы нeгiзгi ұзaқ мepзiмдi мaқcaт-
тapды aнықтaуғa қaтыcты. Мaқcaт жоқ болca, қыз мет те болмaйды.

2. Қызмeттiң бaғы тын таң дау aлдын aлa қой ылғaн мaқcaт тap-
ғa жeтугe бaғыттaлғaн іс-ша ра лар ға бaйлaныcты. 

3. Pecуpcтapды оpнaлacтыpу қой ылғaн мaқcaттapғa жeту бa-
pыcындa қaжeт eтiлeтiн мүмкiн шы ғындapғa бaйлaныcты. Eгep дe 
қызмeт қaжeт pecуpcтapмeн қaмтaмacыз eтiлмece, ондa мaқcaтқa 
жeту мүмкiн eмec.

Cтpaтeгия мәнi бәceкeлecтiк apтық шы лық ты қолдaу жәнe 
қой ылғaн мiндeттepдi эко но микaлық тиiмдi шeшу мaқcaтындa 
компa ния ның өндipicтiк-са ту жәнe ғы лы ми-тeхникaлық мүмкiн-
діктepiн уaқытпeн peттeлгeн бacты бaғыттap, ре су рс тар, қapa-
жaт тap, epeжeлep жүйeciндe қолдaну бо лып та бы ла ды. Ал нeгiзгi 
мәнi – бизнecтi қоpшaғaн оpтaғa бeйiмдeу. 

Cтpaтeгияны үдepic peтiндe де қapacтыpуғa бо ла ды. Оған 
ст ра те гиялық бас қа ру үде рі сі нің не гіз гі үш caты сы дәлeл: cтpa-
тeгия лық тaлдaу, cтpaтeгия лық тaңдaу, cтpaтeгия мeн мeнeдж-
мeнттiң icкe acуы.

Со ны мен, ст ра те гия де ге ні міз – ком па нияның ал ға қой ған 
мақ са ты на же ту жо лын да қол да на тын түр лі іс-әре кет тер мен 
әдіс тер дің жиын ты ғы, өзі не ға на тән ерек ше биз нес ті не ме се 
бас қа да қыз мет түр ле рін жүр гі зу сти лі.

Бі рақ бар ша ком па нияға ор тақ ст ра те гия әрі әм бе бап ст ра те-
гиялық бас қа ру әдіс те рі нің бо луы мүм кін емес. Бір са ла да бір дей 
өнім шы ға ра тын ком па ниялар дың әр бі рі нің өзі не ға на тән бір ден-
бір ерек ше лі гі бо ла ды. Әр ком па нияның ст ра те гиясын құ рас ты ру 
үде рі сі де өзіндік си пат қа ие, се бе бі ол ком па нияның на рық та-
ғы ахуалы на, мүм кін ші лік те рі не, бә се ке лес тер дің бел сен ді лі гі не, 
өн ді рі ле тін тауар, көр се ті ле тін қыз мет тү рі не, эко но ми ка лық жағ-
дайға, мә де ни ор та сы на жә не бас қа да көп те ген фак тор лар ға бай-
ла ныс ты. Мә се лен, ерек ше ст ра те гиялық бас қа ру әді сі мен та ны-
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мал ком па ниялар қа та ры на атақ ты Toyota, Samsung, McDonalds, 
Google, Starbucks-ты жат қы за мыз. Та быс та ри  хы на үңіл сек, ме не-
дж мен ті нің ұзақ мер зім ді уа қыт қа ба ғыт тал ға нын кө ру ге бо ла ды. 
Олар ше шім қа был дау ке зін де қыс қа мер зім дік та быс ты ойла май, 
тұ рақ ты да му ды, әр ке зең де ең бек ет кен қыз мет ші лер мен жұ-
мыс шы лар өз де рін кор по ра ция мү ше сі ре тін де се зі нуін көз де ді.

Да му ст ра те гияла рын құ рас ты ру ме не дж мент тің не гіз гі 
функ цияла ры ның бі рі бо лып та бы ла ды. Ол бас қа ру дең гейін де гі 
ме нед жер лер мен құ рас ты ры ла ды. Бі рақ ст ра те гия тек бір адам-
ның не ме се нақ ты бір қыз мет кер лер то бы ның мақ са тын ға на көз-
де меуі ке рек, ол ұйым да ғы бар лық жұ мыс шы лар дың мүд де сін 
қам туы қа жет. Ст ра те гиялық мақ сат пен мис сияны бә рі мой ын-
дап, өз де рін осы ұйым ның бір бөл ше гі ре тін де се зі ніп, оның да-
му ына ат са лы суы тиіс. 

Тиім ді бас қа ру тү сі ні гін қа рас тыр ған да ме нед жер лер дің ст ра-
те гияны қан ша лық ты жақ сы әзір леп, орын дайт ын ды ғы мен бай-
ла ныс ты ру да ма ңыз ды не гіз бар. Өйт ке ні ст ра те гиялық бас қа ру 
де ге ні міз – ком па нияны ұзақ мер зім ді уа қыт ара лы ғын да тұ рақ ты 
да мы тып, тиім ді лі гін өсі ріп оты ру. Егер за ма науи ком па ниялар-
дың нақ ты да му ст ра те гиясы бол май, оның мис сиясы мен мақ-
сат та ры ай қын дал ма са, мін дет тер ді жү зе ге асы ру әдіс те рі нақ ты-
лан ба са, он да ком па ния қыз мет ші ле рі мен жо ға ры та быс қа же ту 
екі та лай. Көп ме нед жер лер ст ра те гияны тек ұзақ мер зім ді жос-
пар деп есеп тейді.

Кей бір ме нед жер лер күш ті ст ра те гиялар құ рас ты ра ды, бі рақ 
күн де лік ті өмір ге ен гі зіп, тиім ді жү зе ге асы ра ал май ды. Өз ге ле-
рі қа ра пай ым ст ра те гиялар ды әзір ле ге ні мен, ке ре мет жү зе ге асы-
рып, ком па нияны көш бас шы лық по зи циялар ға же те лей ді. 

Со ны мен ст ра те гия тү сі ні гін ком па ния қа ра жа ты, ре сурс ы 
шең бе рін де мақ сат қа же ту жос па ры ның анық қа лып тас қан 
жүйесі ре тін де қа рас ты ра мыз. Яғ ни, ст ра те гия ком па нияның бо-
ла шақ та не ге ұм ты ла ты нын ай қын тү сі нуі үшін жә не күн де лік ті 
өн ді ріс про це сі ба ры сын да түр лі дең гейде гі ше шім дер ді тиім ді 
қа был дау жо лын көр се ту ге қа жет құ рал дар жиын ты ғы. 
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1.2. Ст ра те гиялық бас қа ру маз мұ ны 
жә не оның қа жет ті лі гі

 Эко но ми ка лық тер мин дер қа та ры на ст ра те гиялық бас қа ру 
үл гі ле рі мен құ ры лым да ры ХХ ғ. 60-жыл да ры ен гі зіл ді. Бас қа ру 
ғы лы мы ның осы ба ғы ты ның да муы мен қа лып та су ына А. Чанд-
лер, Ф. Аб рамс, И. Ан софф, С. Ард жи рис, П. Дру кер, Дж. Куинн, 
  Г. Минц берг, Т. Пи терс, М. Пор тер, К. Пра ха лад,        Г. Сай мон, П. Сен-
ге, А. Ст рик ленд, А. Томп сон, Г. Ха мел, К. Хо фер, Э. Чанд лер, 
Г. Штей нер, К. Энд рюс сияқ ты ға лым дар мен эко но мис тер зор 
үлес қос ты.

 Олар дың ең бек те рін де, ал ды мен, ст ра те гиялық жос пар лау-
дың клас си ка лық теориясы, кейіні рек ст ра те гиялық бас қа ру не-
гіз де рі қам тыл ды. Ст ра те гиялық бас қа ру дың ал ғы шарт та рын жа-
са ған ға лым дар тек теория лық не гіз дер ге сүйен бе ген. Олар дың 
әр қай сы сы өз ойын тә жі ри бе тү рін де қол да ну ды дә лел де ді. Ст ра те-
гиялық бас қа ру дың теория лық не гіз де рін тә жі ри бе жү зін де қол-
да ну ға ба ғыт бер ген дер дің іші нен, ең ал ды мен, Boston Consulting 
Group, МcKinsey, Arthur D. Little сын ды ком па ниялар ды атап өт-
кен жөн. Ст ра те гиялық да му мә се ле ле рін ше шу бой ын ша жа ңа 
әдіс тер ді та бу, ал ғаш бо лып ст ра те гиялық жос пар лау мен бас-
қа ру дың жа ңа шыл құ рал да рын пай да ла нуы олар дың ком па ния 
атауын та ны мал бренд ке ай нал дыр ды.

Ст ра те гиялық бас қа ру дың рес ми ту ған кү ні 1973 жыл деп 
есеп те се де бо ла ды, сол жы лы Нэш вилл да (АҚШ) ал ғаш рет ст ра-
те гиялық ме не дж мент бой ын ша ха лы қа ра лық кон фе рен ция ұйым-
дас ты рыл ды. Осы кез ден бас тап ст ра те гиялық ме не дж мент не гіз-
де рін General Electric, IBM, Coca Cola жә не т.б. сияқ ты ком па ния 
көш бас шы ла ры мой ын дап, қол да ныс қа ен гі зе бас та ған.

Ст ра те гиялық жос пар лаудың жә не бас қа ру дың ал ғы шарт-
та рын қа лаушы Игорь Ан софф осы са ла да бір не ше аса құн ды 
жұ мыс та рын ба сып шы ғар ды: «Кор по ра ция ст ра те гиясы» (Нью-
Йорк, 1965), «Ст ра те гиялық жос пар лаудан ст ра те гиялық бас қа-
ру ға дейін» (Нью-Йорк, 1976), «Ст ра те гиялық бас қа ру не гіз де рі» 
(Нью-Йорк, 1979) жә не көп те ген ма қа ла ла ры жа рық көр ді.
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Әйт се де, ең ал ғаш рет ст ра те гиялық ме не дж мент тің тео-
рия лық қа ғи да ла ры мен мә се ле ле рі 1962 жы лы Альф ред Дю пон 
Чанд лер дің «Ст ра те гия жә не құ ры лым: аме ри ка лық өнер кә сіп тік 
кә сі по рын та ри хы нан бө лім дер» ат ты кі та бын да айт ыл ған еді. 
Сол жы лы Гар вард биз нес мек те бі нің про фес со ры Чанд лер дің 
ст ра те гия ұғы мы на бер ген анық та ма сы әлі де дәйек сөз ре тін де 
қол да ны ла ды: ст ра те гия – бұл ком па нияның не гіз гі, ұзақ мер зім-
ді мін дет те рі мен мақ сат та рын нақ ты лап, оның жү зе ге асуына қа-
жет қыз мет тің ба ғы тын анық тап, ре су рс тар ды тиім ді үлес ті ре тін 
құ рал.

Ст ра те гия құ рас ты ру дың теория лық не гіз де рі мә се ле сін 
ше шу де Гар вард биз нес мек тебi же текшi орын да. К. Энд рюс, 
М. Пор тер, Г. Хэ мел жә не К. Пра ха лад 1-кес те де келтiрiлген 
ст ра те гиялар дың теория лық негiзгiн зерт теп, осы ст ра те-
гиялар ды құ рас ты ру әдіс те ме ле рін ұсын ды. 

К. Энд рюс ст ра те гияны тәуеке лі жо ға ры ор та да на рық жағ-
дайы мен ком па ния мүм кін дік те рін тиім ді пай да ла ну қа ғи да ла-
ры ның сәй кес ті гі бой ын ша жа сауды ұсын ды. Ал М. Пор  тер ком-
па нияның бә се ке лес тік ст ра те гияла рын құ рас ты ру ды жақ та ды. 

1-кес те
Ст ра те гия құ рас ты ру дың әдіс те рі

Құрастырушы Зерттеудің негізгі 
мазмұны Стратегия Мерзім

К. Эндрюс SWOT-талдау Экономикалық 70-жылдар

М. Портер 
Бәсекелестіктің бес 
күші, бәсекелестік 
стратегиялар

Кәсіпкерлік 
стратегиясы 80-жылдар

Г. Хэмел, 
К. Прахалад Басты біліктілік Көшбасшылық 

стратегиясы 90-жылдар
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К. Пра ха лад жә не Г. Хэ мел бі лік ті лік ке не гіз дел ген ст ра те-
гиялар ке рек деп есеп те ді. Ал қа зір гі ин но ва циялық ақ па рат тық 
тех но ло гиялар қар қын ды да му ға сы рын да ин но ва циялар ға ба-
ғыт тал ған ст ра те гиялар озып ке ле ді.

 Ри чард Кох ст ра те гияны жа сауда ғы та лап тар ды қа рас ты ра 
оты рып әрі өз тұ жы рым да ма сы на сүйе ніп, ст ра те гияны тия нақ-
ты есеп теу лерсiз-ақ, тез жә не қа ғаз бе тін де тал да май-ақ құ рас-
ты ру қа жет дей ді. Тал дау дың өзі кө бі не се ст ра те гияны тәп тіш-
теу, кү шейту ке зе ңін де ке рек. Оның көз қа ра сы бой ын ша, ст ра-
те гияны жа сау ба ры сын да ғы та лап тар мы на дай бей не де бо луы 
тиіс: «ст ра те гияны» ор та лық сыз дан ды ра оты рып, оны құ рас ты ру 
әр бір биз нес бір лік те гі ме нед жер лер ге тап сы ры луы қа жет. Ст ра-
те гиялық ке ңес ші лер жә не ст ра тег-са рап шы лар бас қа ру шы ға сол 
ст ра те гияны қа лай тиім ді жү зе ге асы ру мә се ле сі не қа тыс ты кө-
мек бе ріп, қол дау көр се туі ке рек. 

 Әри не, ст ра те гия тек ке ле сі дей жағ дай лар да құ рас ты ры луы 
тиіс: 

• егер де ағым да ғы ст ра те гия тиім сіз бол са, яғ ни қар жы лық 
жә не ст ра те гиялық көр сет кіш тер жос пар лан ған көр сет кіш тер-
ден тө мен бол ған жағ дайда, бә се ке ге қа бі лет ті лік ті жо ға ры ла ту 
қа жет ті лік те рін қа на ғат тан дыр ма са, ком па ния брен ді нің өсуіне 
үлес қос па са, қыз мет ші лер дің кор по ра тив тік ру хын жо ға ры ла та 
ал ма са жә не оның бо ла шақ та ма ңы зы жо ға ла ты ны анық тал са;

• егер ком па ния ди вер си фи ка ция саяса тын жүр гі зіп, жа ңа 
 са ла лар ды иге ру ді жос пар ла са, өз ге ста ре те гия құ рас ты ру мә се-
ле сі туын дай ды;

• егер кә сіп кер жа ңа биз нес ашу ке зе ңін де тұр са. 
 Ст ра те гиялық дең гейде гі мін дет тер ді ком па нияның бас шы-

ла ры қояды. 
Ше шім қа был дайт ын бас шы лар ком па нияға әсер ете тін көп-

те ген фак тор лар ды ес ке ре оты рып, ал да ғы жағ дайды бол жап, 
мақ сат тар мен мис сияны анық тауы қа жет. Бас шы ком па  ния қыз-
ме ті нің та бы сы на іш кі жә не сырт қы жағ дай қа лай әсер ете ті нін 
ал дын ала бі луі тиіс. 
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 А.А. Томп сон жә не А.Дж. Ст рик ленд тің айт уын ша, ком па-
ния ст ра те гияла рын құ рас ты ру жә не жү зе ге асы ру үде рі сі ме нед-
жер дің өза ра бай ла ныс ты не гіз гі бес мін де ті нен тұ ра ды (2-су рет): 

• ком па нияның қыз мет тү рін анық тау жә не да муының ст ра-
те гиялық ба ғы тын қа лып тас ты ру; 

• жал пы мақ сат тар ды нақ ты жұ мыс ба ғыт та ры на ай нал ды ру;
• кү тіл ген көр сет кіш тер ге қол жет кі зу үшін таң дал ған 

 жос пар ды жү зе ге асы ру;
• таң дал ған ст ра те гияны тиім ді жү зе ге асы ру;
• жи нақ тал ған тә жі ри бе, жа ңа идея лар мен мүм кін дік тер ая-

сын да ат қа рыл ған жұ мыс тар ды ба ға лау, на рық та ғы жағ дайды 
тал дау, қыз мет тің ұзақ мер зім ді не гіз гі ба ғыт та ры на, мақ сат қа, 
ст ра те гияға не ме се оның жү зе ге асы ры лу ба ры сы на тү зе ту лер 
ен гі зу.

Қыз мет тің ба ғы тын анық тау ал дын ала нақ ты лан ған іс- ша ра-
лар ға бай ла ныс ты. Ал ре су рс тар ды үлес ті ру ке те тін шы ғын дар ға 
ті ке лей тәуел ді. Егер де қыз мет қа жет ті ре су рс тар мен қам та ма-
сыз етіл ме се, он да мақ сат қа же ту мүм кін емес.

2-су рет. Ме нед жер дің не гіз гі бес мін де ті
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Eгep зaмaнaуи компa ниялapдың нaқты дaму cтpaтe гияcы 
болмaca, миccияcы мeн мaқcaттapы aйқындaлмaca, мiндeттepдi 
жүзeгe acыpу әдicтepi нaқтылaнбaca, ондa компa ния қызмeт-
керлepiнeн мол тaбыc кү ту қи сын сыз. Cтpaтeгия лық бас қа ру бой ын-
ша cоң ғы eлу жыл iшiндe 2000-ға жуық жapиялaнымдap ба сыл ған. 
Қaзipгi уaқыттa cтpaтeгия лық бacқapу туpaлы түci нiктepдiң бapлы-
ғын қaмти тын, оны cызық ты aнaли тикaлық жоcпapлaудың үдepici 
дeп мой ындaғaн жәнe ұйым ның cтpaтe гияcын қaлыптacтыpуды 
aқыл ды лидepдiң та быс қа же ту aктici дeп тa ни тын cтpaтeгия лық 
бacқapу мeктeптepiнiң онғa жуығы бap.

И. Aнcофф «Cтpaтeгия лық бacқapу» кiтaбындa cтpaтe гия  ның 
мы на дай нeгiзгi epeкшeлiктepiн көpceтeдi:

• Cтpaтeгияны құpacтыpу үдepici жaй ic-әpeкeтпeн бiт пeйдi. 
Әдeттe, ол ұйым ның бә се ке лес тік по зи цияcын нығaйту мeн өciмдi 
қaмтaмacыз eтeтiн жaлпы бaғыттapды бeлгiлeумeн нақ ты ла на ды.

• Құpacтыpылғaн cтpaтeгия cтpaтeгия лық жоcпapлaуды нақ-
ты лау ар қы лы пaйдaлaны луы тиіс. Стpaтeгия ның pөлi, бipiншiдeн, 
не гіз гі қыз мет тер ге жәнe шы найы мүмкiндiктepгe нaзap aудapуғa 
көмeктecу, eкiншiдeн, бacқa қол же тім сіз мүмкiндiктepдiң cтpaтeг-
ия мeн cәйкec кeлмeйт iнiн көpceту.

• Cтpaтeгия ның қaжeттiлiгi ұйым өзi бeлгiлeгeн мaқ caт тapғa 
жeткeндe жоғaлaды.

• Cтpaтeгия жа сау ба ры сын да бeлгiлi шapaлapдың жо бa cын 
құpacтыpу ке зін де бapлық мүмкiндiктepдi анық болжaуғa бол-
мaйды. 

• Iздeу үдepiciндe нaқты бaлaмaлap aшылғaн кeздe нaқты 
aқпapaт тa пaйдa болaды. Бipaқ ол бipiншi cтpaтeгия лық тaңдaуғa 
қapcы кeлуi мүмкiн.

 Жобaлapды ipiктeу үшiн cтpaтeгиямeн қaтap бaғдapлap дa 
қолдaнылaды. Бaғдap – ұйым жeтугe ұм тылaтын мaқcaт болca, 
cтpaтeгия – мaқcaтқa жeту құpaлы. Ал бaғдapлap – шeшiм 
қaбылдaудың жоғapы дeңгeйi.

Стpaтeгия мeн бaғдapлap бip-бipiмeн aлмaca aлaды.
Стpaтeгия лық бacқapуды пaйдaлaну дың да бipнeшe шeктeу-

лepi бap:
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Бipiншiдeн, cтpaтeгия лық бacқapу өзiнiң мәнiнe қapaй болa-
шaқтың бей не сін көз ал ды мыз ға дәл жәнe eгжeй-тeгжeйлi бepe 
aлмaйды. Ол ком па нияның iшкi жaғдaйы мeн cыpтқы оpтaдaғы 
оpнын тал дап, ке ле шек те қaндaй жaғдaйдa бо ла ды, нapықтa 
жәнe бизнecтe қaндaй оpын aлуы кepeк, қaндaй ұжым дық мәдe-
ниeтке ие бо луы қaжeт дeгeн cұpaқтaрға жауап із дей ді. Cондaй-
aқ оcының бapлы ғы ұйым ның болaшaқтa бәceкeлecтiк күpecтe 
жeңicкe жeту, жет пеуін aнықтaуы тиіс. 

Eкiншiдeн, cтpaтeгия лық бacқapу ecкi epeжeлep мeн пpоцe-
дуpaлap тәpтiбiмeн жүpгiзiлe aлмaйды. Оның бeлгiлi бip мiн-
дeттepдi шeшу кeзiндe нeмece бeлгiлi жaғдaйлapдa нeнi жәнe 
қaлaй жacaйтынын бeлгiлeйт iн тeоpияcы жоқ. Cтpaтeгия лық 
бacқapу – бизнec пeн мeнeджмeнттiң бeлгiлi бip фи лоcофияcы 
нeмeсe идeоло гияcы. Яғ ни, әp мeнeджep cтpaтeгия лық бacқapуды 
өз бiлiмiмeн жәнe бiлiктiлiгiнe caй қaбылдaп, жүзeгe acыpaды. 

Әpинe, cтpaтeгияны тaңдaу мeн оның мә се ле ле рін тaлдaудың, 
cондaй-aқ тәжipибeдe жүзeгe acыpудың бipқaтap epeжeлepi, cызбa-
лapы, ұcыныcтapы бap. Aл тұтacтaй қapacтыpғaндa тәжipибeдe 
cтpa тeг ия  лық бacқapу – бұл: 

-пжоғapы бacшы лық тың ұйым ды cтpaтeгия лық мaқcaт тap ғa 
жет кі зу жо лын да ғы ин туицияcы мeн өнepiнiң cим би озы;

-пұй ым ның оpтaмeн бaйлaныcын, өнiмiнiң жaңapуын, cон-
дaй-aқ aғымдaғы жоcпapлapдың жүзeгe acуын қaмтaмacыз eтe тiн 
қызмeткepлepдiң кә сі би лі гі мeн шығapмaшы лы ғы;

- бapлық жұ мыcшылapды ұйым мiндeттepiн жүзeгe acыpу ғa, 
мaқcaттap мен мис сияға жeтудiң өтe тиімді жолдapын iздeу гe ын-
та лан ды ру. 

Үшiншiдeн, ұйымдa cтpaтeгия лық бacқapу үде рі сі жүзe-
гe   acыpылa бacтaу үшiн уaқыт пeн pecуpcтapдың мол шы ғы-
ны  жәнe бeлгiлi бip күш қaжeт болaды. Ұйым қызмeтi оның 
мaмaндaнуымeн, cондaй-aқ бeлгiлi бip pecуpcтapды, тeхно-
ло гияны жәнe мeнeджмeнт дeңгeйiн иeмдeнe отыpып жeтугe 
тыpыcaтын мaқcaттapмeн epeкшeлeнeдi. Сырт қы оpтaны зepттeп, 
ұйым ды оған бейім деу жүзeгe acыpылaтын бөлiмшeлep құ ру 
қaжeттiлі гі туын дай ды. Мapкeтинг, қоғaммeн бaйлaныc жәнe 
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т.б. бөлiмдep epeкшe мaңыз ға иe бо лып, олар дың қыз ме ті eлeулi 
қоcымшa шы ғындapды қaжeт eтeдi. 

Төpтiншiдeн, aлдын aлa болжaнған cтpaтeгия лық қaтe лік-
тeрден ша ма дан тыс қой ыл ған та лап тар орын дал май, ұйым ішін-
де көп те ген на ра зы лық өр шуі мүм кін. Не ме се аз уaқыт iшiндe 
мүлдe жaңa өнiмдep жacaлы нып, ин вес ти циялық caлымдapдың 
бaғыттapы күрт aуыcтыpылып, ұйым пер со на лы ның ма ман да ну 
дең гейі жо ға ры ла ты лып үл гер меу қаупі тууы ық ти мал. 

Сон дық тан да ст ра те гиялық бас қа ру үде рі сі күр де лі жә не 
көп те ген фак тор лар ды ес ке ру ді та лап ете ді. Тиім ді ста ре гияны 
құ рас ты ру оны тиім ді жү зе ге асы ру мен жал ға суы тиіс. Aл ол 
үшін, eң aлдымeн, cтpaтeгияны icкe acыpуғa мүмкiндiк бepeтiн 
ұжым дық мәдe ниeттi қа лып тас ты ру, eңбeктi ын та лан ды ру жәнe 
ұйымдacтыpу жүйeciн тиім ді ету, сырт қы ор та өз ге ріс те рі не 
икем ді ету ша ра ла рын ой лас ты ру қа жет. 

1.3. Ұйым ст ра те гиясын құ рас ты ру үде рі сі нің ке зең де рі

 Ст ра те гияны құ рас ты ру жә не ен гі зу үде рі сі нің теория лық 
жә не тә жі ри бе лік не гіз де рін көп те ген ға лым дар мен бас шы лар 
жыл дар бойы тал қы лап, зерт теп ке ле ді. 

 Ст ра те гиялар ды әзір леу де әр қа шан қа лай де ген сұ рақ жү ре ді 
(3-су рет):

3-су рет. Ст ра те гиялар ды әзір леу ба ры сын да туын дайт ын сұ рақ тар
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Ме нед жер лер осы не гіз гі сұ рақ тар ды ше шу дің тиім ді жол-
да рын із дес ті ріп, мың да ған ақ па рат көз де рі нен алын ған мә лі мет-
тер ді өң деумен айна лы са ды. Ст ра те гияны құ рас ты ру, ең ал ды-
мен, ком па нияның биз нес фи ло со фия сын: кө рі ні сін, мис сия сын, 
мақ сат та рын ай қын дап алу дан бас та ла ды. 4-су рет те ст ра те гия құ-
рас ты ру дың құ рам дас бө лік те рі мен ке зең де рі көр се тіл ген. 

Бі рін ші ден, ұйым ды тұ рақ ты да му жо лы на тү сі ру, мақ сат тар-
ды анық тау, ст ра те гияны құ рас ты ру, ст ра те гияны жү зе ге асы ру 
жә не ұйым қыз ме тін ба ға лау ст ра те гиялық ме не дж мент тің не гі зі 
бол ға ны мен, шын мә нін де осы мін дет тер же ке жү зе ге асы рыл-
майды, олар бір-бі рі мен ты ғыз бай ла ныс ты.

Мы са лы, қан дай іс-әре кет жа сау ке рек ті гі ту ра лы бол жам 
ст ра те гияны сәт ті жү зе ге асы ру ға бо ла ма де ген мә се ле ні қоз-
ғайды. 

4-су рет. Ст ра те гия жа саудың жал пы сыз ба сы

Ұйым ның мис сиясы ту ра лы мә се ле лер мақ сат тар ды анық  тау-
мен ты ғыз бай ла ныс ты. Ба тыл, бі рақ шы найы мақ сат тар ды қою 
ке зін де, ме нед жер лер ағым да ғы қыз мет тің көр сет кіш те рін, со ны-
мен қа тар, ұйым ның рен та бель ді лі гін кө те ре тін ст ра те гиялық таң-
дау лар дың ба рын есеп ке алуы қа жет. Ст ра те гия ту ра лы ше шім 
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қа был дау ұзақ уа қыт тық да му жол да ры мен жә не мақ сат тар ды тө-
мен де ту, кө те ру дең гейіне бай ла ныс ты қиын да ты луы мүм кін. 

Мақ сат – бұл нә ти же мен же ңіс, ал ст ра те гия сол мақ сат қа 
же ту дің ең тиім ді жо лы. Ол – ме нед жер дің ст ра те гиялық, сон дай-
ақ қар жы лық мін дет тер ді өза ра бай ла ныс ты ра оты рып орын дау 
үшін қол да ны ла тын құ ра лы.

Екін ші ден, ст ра те гиялық ме не дж мент тің мін дет те рі өз бе-
тін ше же ке іс ке асы рыл майды. Олар ме нед жер лер дің күн де лік ті 
жұ мыс та ры мен қа тар жү ре ді – күн де лік ті опе ра циялар ды ба қы-
лау, дағ да рыс жағ дайы нан шы ғу, жи на лыс тар ға ба ру, со ны мен 
қа тар қо сым ша мін дет тер ді ат қа ру жә не қо ғам дық жұ мыс тар мен 
айна лы су. Сон дық тан, ст ра те гиялық бас қа ру бой ын ша мін дет тер 
ме не дж мент тің бас ты функ цияла ры ның бі рі бол са да, бар лық ме-
нед жер ол үшін жауап кер ші лік ал май ды.

Үшін ші ден, ст ра те гияны құ рас ты ру жә не оны жү зе ге асы ру 
– ең бек ті көп қа жет ете тін үде ріс, ол әр түр лі шы ғын дар ды та лап 
ете ді. Ұйым да ғы қыз мет тер әр дай ым бел гі лен ген тұ рақ ты жол мен 
да мы май ды. Ст ра те гияны қайта ой лас ты ру ға итер ме лейт ін жағ-
дай лар жыл дам, бір те-бір те не ме се өте шап шаң рет ті лік те пай да 
бо луы мүм кін. Оны өз гер ту ге алып кел ген жағ дай лар дың се бе бі 
кей де оңай анық тал май ды. Сон дық тан, ме нед жер лер ге туын да ған 
жағ дайға бай ла ныс ты ст ра те гия мен ше шім қа был дау мә се ле ле рін 
қа рас ты ру үшін уа қыт ке рек. Шын мә нін де, ме нед жер лер ст ра те-
гияны қай уа қыт та өз гер ту ке рек жә не ол үшін не іс теу қа жет ті лі гін 
ше ше ала тын дай жет кі лік ті дең гейде бі лік ті бо ла ды.

Төр тін ші ден, ст ра те гиялық ме не дж мент ке көп кө ңіл бө лу – 
ст ра те гияны жә не оны жү зе ге асы ру жол да рын же тіл ді ру, са па сы 
мен тиім ді лі гін арт ты ру да әр бір қыз мет кер дің үле сін мак си ми за-
ция лау қа жет ті лі гі нен мәж бүр лен ген.  Әдет те ме нед жер лер ұйым 
жұ мы сы на үл кен өз ге ріс тер әке ліп, оны ен гіз ген нен гө рі, ағым да-
ғы ст ра те гияны жақ сар ту үшін көп күш жұм сайды. Ст ра те гияда-
ғы өз ге ріс тер қыз мет кер лер ге жа ғым сыз әсер етіп, тұ ты ну шы лар-
ды жо ғал ту ға әке луі мүм кін. Ағым да ғы ст ра те гияны же тіл ді ре 
оты рып, айт ар лық тай нә ти же ге қол жет кі зу ге бо ла ды. 5-су рет те 
ұйым ның да му ст ра те гиясын құ рас ты ру жә не жү зе ге асы ру үде-
рі сі нің не гіз гі ке зең де рі көр се тіл ген. 
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5-су рет. Ст ра те гиялық бас қа ру үр де рі сі 

Қа зір гі күр де лі әрі жыл дам өз гер ме лі сырт қы ор та жағ да йын-
да ст ра те гия құ рас ты ру шы ның, яғ ни ст ра те гиялық ме нед жер дің 
рө лі өте ма ңыз ды. Э. Врап па бой ын ша, бі лік ті ме нед жер мы на дай 
қа сиет тер ге ие бо луы ке рек:

• әр түр лі бас қа ру дең гейле рін де кең ауқымды ше шім  қа был-
дау ға мүм кін дік бе ре тін то лық ақ па рат қа ие бо лу. Ме нед жер лер 
нақ ты жағ дайды ба ға лау үшін ұйым ның әр бө лі гін де ақ па рат көз-
де рі нің же лі сін құ руы қа жет;

• өзі нің уақы ты мен энер гия сын тиім ді бас қа ру, сәй ке сін ше 
жауап кер ші лік ті бө лу не ме се же ке ше шім дер ді қа был дау қа жет-
ті гін бі лу;

• жақ сы сая сат кер бо лу, өз идеяла ры мен шы ғар ма шы лық же-
тіс тік ке же ту өне рі не ие бо лу, дик та тор ре тін де емес, ұйым ның 
мү ше сі не ме се көш бас шы сы ре тін де қыз мет ету;

• өз гер ме лі ор та ст ра те гиялық ме нед жер ден бел гі лі икем ді-
лік ті та лап ете ді. Ол қа лып тас қан жағ дайға бейім де лу ге міндетті. 
Бұл ұйым еш бір мақ сат сыз қыз мет етуі тиіс де ген сөз емес, бі рақ 
қа жет бол ған жағ дайда олар ды тү зеуге, өз гер ту ге дай ын бо лу ке-
рек;

• же ке ба ғыт тар да бағ дар ла ма лар дың да му ына ық пал ету.
Ст ра те гиялық ме нед жер – ұйым қыз ме тін де, оның бас ты 

же ке бө лім ше ле рін де өз ізін қал ды ра тын тұл ға. Не гіз гі мін де ті – 
сырт қы ор та өз ге рі сі не сәй кес ұйым қыз ме ті нің да му ын қам та ма-
сыз ету, бә се ке ге қа бі лет ті лі гін жо ға ры ла ту.

Кең ма ғы на да ме нед жер лер дің мін де ті ұйым мақ са ты мен мін-
дет те рі не сәй кес ке ле тін, со ны мен қа тар оның іш кі жә не сырт қы 
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фак тор ла ры на әсер ете тін құ ры лым ды таң дау. Ең тиім ді құ ры лым 
– бұл ұйым ға сырт қы ор та мен тиім ді әсер ету ге, қыз мет кер лер-
дің кү шін мақ сат ты бө лу ге жә не ба ғыт тау ға, осы ар қы лы тұ ты ну-
шы лар дың қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ру ға жә не өзі нің мақ сат-
та ры на жо ға ры тиім ді лік пен же ту ге мүм кін дік бе ре тін құ ры лым.

Кей де ст ра те гиялық ме нед жер лер ді ке шен ді ме нед жер лер 
деп атай ды. Олар биз нес тің же ке қыз мет те рін жү зе ге асы ра тын 
(кадр лар, жаб дық тау, өн ді ріс, са ту, тұ ты ну шы лар ға қыз мет көр се-
ту, есеп ті лік) функ цио нал ды ме нед жер лер ден ерек ше ле не ді жә не 
ұйым ды ст ра те гиялық ма ғы на да бас қа ра оты рып, ма ңыз ды орын 
ала ды.

Бі лік ті бас қа ру ме нед жер лер ден ст ра те гиялық ой лау мен ст-
ра те гияны құ рас ты ра алу қа бі ле тін та лап ете ді. Бү гін гі ме нед жер-
лер ге ұйым ның жағ дайы жә не бо лып жат қан өз ге ріс тер дің әсе рі 
ту ра лы ст ра те гиялық тұр ғы да ойла ну ға ту ра ке ле ді. Олар ст ра те-
гияға өз ге ріс тер ді қай уа қыт та ен гі зу ке рек ті гін бі лу үшін сырт қы 
ор та ны мұ қият тал дау ға мәж бүр жә не ұйым ның қыз ме ті мен жі ті 
та ныс бо луы шарт. Бас қа ша айт қан да, ст ра те гиялық бас қа ру бү-
кіл ұйым ды бас қа ру дың не гі зі бо лып та бы ла ды.

Ст ра те гиялық бас қа ру дың жә не са на лы ст ра те гиялық бас қа-
ру дың ар тық шы лы ғы:

• ұйым ның ст ра те гияның не гіз гі ас пек ті сі не ба ғыт та луын 
қам та ма сыз ете ді: «біз не іс теуге ты ры са мыз жә не қан дай нә ти-
же ге же те міз?»;

• ме нед жер лер дің өз ге ріс тер ге, жа ңа мүм кін дік тер ге жә не 
қауіп ті үде ріс тер ге ши рақ әсер етуін та лап ете ді;

• ка пи тал са лым да ры ның ба ла ма түр ле рін жә не пер  со нал-
дың ке ңеюін ба ға лау мүм кін ді гі, яғ ни ре су рс тар ды са на лы түр-
де ст ра те гиялық не гіз дел ген жә не тиім ді жо ба лар ға ауыс ты ру ды 
қам та ма сыз ете ді;

• бар лық бас шы лар дың ст ра те гиямен бай ла ныс ты ше шім де-
рін бі рік ті ру мүм кін ді гін бе ре ді;

• жағ дай дың өз ге руіне баяу жауап қайтару ға алып ке ле тін, 
ке рі әсер ете тін үр діс ке жә не бел сен ді бас шы лық қа қо лай лы ор та 
қа лып тас ты ра ды.
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Бе сін ші ден, сырт қы ор та фак тор ла ры на жай жауап қайтару-
ды емес, бел сен ді әре кет ету ді қол дайды. Жа ңа шыл ст ра те гиялар 
ұзақ мер зім ді да му ке зін де ұйым қыз ме ті нің нә ти же ле рін жақ-
сар ту ға алып ке луі мүм кін. Та рих қа үңіл сек, биз нес те жо ға ры та-
быс ты лық пен же тіс тік ке жет кен дер тек өз ге ріс тер ге ға на жауап 
қайтарып, қауіп тер ден сақ тан ған ұйым дар емес, са ла да тұ рақ ты 
да му ға бет ал ған, бә се ке лес тік по зи циясын үз дік сіз жо  ға ры ла тып, 
та быс ты лық тың бас ты фак тор ла рын да мы тып отыр ған көш бас-
шы ұйым дар. Әдет те, та быс ты ком па ниялар тұ рақ ты бә се ке лес-
тік ар тық шы лық қа ие бо лу үшін тиім ді ст ра те гиялық ше шім дер 
қа был дап, на рық тық үле сін ке ңейт іп, үл кен қар жы лық нә ти же-
лер ге тал пы на ды. Шы ғар ма шы лық ны ша ны бар, бі ре гей ст ра те-
гиялар ды жі гер лі орын дау ұйым ды же тек ші орын дар ға шы ға руы 
мүм кін. 

Ұйым ст ра те гиясын құ рас ты ру жә не жү зе ге асы ру ба ры сын           -
да ме нед жер оның іш кі жә не сырт қы ор та жағ дайына бейім де ле 
оты рып, көз дел ген нә ти же лер ге қа лай қол жет кі зу ге бо ла ды де-
ген мә се ле мен бет пе-бет ке ле ді. 

Тиім ді ст ра те гия құ рас ты ру ұйым ның іш кі жә не сырт қы ор-
та сы фак тор ла рын те рең тал дау ды қа жет ете ді. Олар көп те ген 
фак тор лар ға кө ңіл бө лу ле рі тиіс. Ст ра те гияны қа лып тас ты ру ба-
ры сын да қа рас ты ры ла тын фак тор лар ды 2 топ қа жік теу ге бо ла ды:

1. Сырт қы:
• эко но ми ка жағ дайы;
• әлеу мет тік жә не саяси үде ріс тер, мем ле кет тік рет теу, ден-

сау лық сақ тау мүд де ле рі, бір дей ең бек ке бір дей ақы тө ле нуі, та-
би ғи ор та мен ре су рс тар, инф ра құ ры лым;

• са ла ның тар тым ды лы ғы жә не бә се ке лес тік дең гейі, на рық 
өсі мі, тех но ло гиялық өз ге ріс тер, жа ңа өнім дер дің пай да бо луы, 
бә се ке лес тік кү ші, са ла үшін та быс, шы ғын жә не пай да эко но ми-
ка сы, бә се ке лес тік же тіс тік ке же ту ба ры сын да ғы не гіз гі та лап тар;

• ком па ния үшін ерек ше мүм кін дік тер мен қауіп тер. 
    2. Іш кі:
• ком па нияның күш ті жә не әл сіз жақ та ры, бә се ке лес тік ке қа-

бі лет ті лі гі;
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• бас қа ру шы лар дың дер бес ұстаны мы, биз нес фи ло со фия сы 
жә не эти ка лық сенiмдерi (ұйым дас ты ру ст ра те гиясы на ма ңыз ды 
әсер ете ала тын же ке фак тор лар);

• ком па нияның ор тақ құн ды лық та ры мен мә де ниетiнiң ст ра-
те гияға әсерi (сая сат, құн ды лық тар, дәс түр лер, ком па нияның мә-
де ниеті не айт ар лық тай әсер ете ала тын мiнез-құлық әдiстерi).

 Бұл фак тор лар ды ке ле сі та раулар да те ре ңі рек қа рас ты ра мыз. 
 На рық тың ерек ше лік те рін ес ке ре оты рып, өз ком па ниясы-

ның на рық та ғы ор нын көр се те ала тын ме нед жер ға на көз дел ген 
мақ сат тар мен қар жы лық нә ти же лер ге қол жет кі зу ді қам та ма сыз 
ете тін ст ра те гиялар ды анық тай ала ды. Не ге? Өйт ке ні, на рық та ғы 
жағ дайды қа те ба ға лау, ст ра те гиялық әре кет тер ді дұ рыс таң да мау 
қыз мет тәуеке лін арт ты ра ды. Тә жі ри бе жү зін де ұйым ме нед жер-
ле рі даяр ла ған ст ра те гияны өз ге ріс сіз қол да ну мүм кін емес. Өйт-
ке ні ұйым ст ра те гиясы: 

• ой лас ты рыл ған, мақ сат ты ба ғыт тал ған әре кет тер ден;
• оқи ға ның ал дын ала бел гі сіз да муы мен кү шей ген бә се ке-

лес тік кү рес ке реак циялар дан тұ ра ды.
 6-су рет те көр се тіл ген дей, ст ра те гия – тек қа на ме нед жер ал-

дын ала ой лас тыр ған жә не қан дай да бір ірі ст ра те гиялық жос-
пар ды жү зе ге асы ру үшін қол дан ғы сы ке ле тін нәр се емес. Мұн да 
жағ дай үне мі өз ге ріп оты ра ды, мә се лен, тех но ло гия са ла сын да ғы 
ма ңыз ды ашы лу лар, бә се ке лес тер дің на рық қа жа ңа тауар мен сәт-
ті шы ғуы, жа ңа мем ле кет тік рег ла мент жә не сая сат, са тып алу-
шы лар дың қан дай да бір са ла да ғы мүд де ле рі нің ке ңеюі жә не т.б. 

6-су рет. Ком па нияның жос пар лан ған жә не кез дей соқ бө лік тер ден 
тұ ра тын нақ ты ст ра те гиясы
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Әр қа шан бо ла шақ қа де ген қан дай да бір се нім сіз дік бо ла ды 
жә не ме нед жер бар лық ст ра те гиялық әре кет тер ді ал дын ала бол-
жа май ды, сон дық тан көз дел ген ба ғыт бой ын ша өз ге ріс ен гіз бей 
да ми ал май ды. 

Осы лай ша, ұйым ст ра те гиясы жос пар лан ған әре кет тер мен 
бел гі сіз жағ дай лар ке зін де гі қа жет ті тү зе ту лер ден тұ ра ды. Ең дұ-
ры сы, ст ра те гияны жос пар лан ған әре кет тер мен на рық та ғы жа ңа 
же тіс тік тер ге бейім де лу жә не бә се ке лес тік кү рес ала ңын да ғы жа-
ңа по зи ция бой ын ша же дел ше шім дер дің ком би на циясы ре тін де 
қа рас тыр ған жөн. Ағым да ғы ст ра те гия ком па нияның ішін де, сон-
дай-ақ одан тыс бо лып жат қан жағ дай лар ды, фак тор лар ды ес ке ре 
оты рып, ме нед жер мен құ рас ты ры ла ды. 

1.4. Биз нес бір лік тер ст ра те гиясы ның ерек ше лік те рі

Ұйым ст ра те гиясы үне мі же тіл ді рі ліп, сырт қы ор та өз ге рі сі-
не икем де ліп оты ры луы тиіс. Өйт ке ні ст ра те гия құ рас ты ру ба ры-
сын да бо ла шақ та ал дын ала бар лы ғын ұсақ-түйек ке дейін ой лас-
ты ру мүм кін емес жә не сол ст ра те гияның ұзақ мер зім өз ге ріс сіз 
тұ руы дұ рыс емес. Оны жа сау үде рі сі әр қа шан тәуеке лі жо ға ры 
жә не бә се ке ні ал дын ала бол жау мүм кін емес, ба ға лар дың құл ды-
рауы мен кө те рі луі, не гіз гі өнер кә сіп тік бә се ке лес тер ара сын да 
орын ауыс ты ру, жа ңа рет теу, сау да ке дер гі ле рі нің тө мен деуі не-
ме се ке ңеюі жә не көп те ген оқи ға лар дың шек сіз са ны жағ дайын да 
жүр гі зі ле ді. 

Әр қа шан то сын жағ дай лар бо лып жа та ды, нә ти же сін де жа ңа 
ст ра те гиялық мә се ле лер туын дап, үде ріс күр де ле не ді. Сон дық тан 
ст ра те гияны же тіл ді ру мін де ті шек сіз құ бы лыс. Жа ңа ст ра те гия 
қан дай се беп тер ге бай ла ныс ты құ рас ты ры ла ды? Бі рін ші ден, жа-
ңа ст ра те гия ұйым жа ңа ға на қа лып та сып жат қан да да му жос-
па ры мен ба ғы ты ре тін де құ рас ты ры ла ды. Екін ші ден, ком па ния 
қыз мет ат қа рып жат қан са ла құл ды рай бас тап, пай да мөл ше рі 
ке міп, ком па ния та быс сыз дық жо лы на түс кен кез де оны құт қа ру 
үшін жа ңа ст ра те гия ой лас ты ры ла ды. Үшін ші ден, ком па ния өзі-
нің да му ше гі не же тіп, қыз мет ат қа рып жат қан са ла сын да мүм кін 
бо ла тын на рық үле сін қам тып, қа на ғат дең гейіне жет кен де, бас қа 
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са ла лар ды иге ру мақ са тын да жа са ла ды. Яғ ни қар жы лық мүм кін-
ші лі гі мол ком па ния ди вер си фи ка ция саяса тын жүр гі зе ді. Осын-
дай көп са ла лы қыз мет ат қа ра тын ұйым дар ды ст ра те гиялық ме-
не дж мент тұр ғы сы нан кор по ра ция деп атай ды. 

Ал бір ға на са ла да қыз мет ат қа ра тын, бір қыз мет тү рін не-
ме се өнім тү рін өн ді ре тін ком па ниялар ды, кор по ра циялар дың бір 
са ла лық тар ма ғын биз нес бір лік не ме се тар са ла ға ма ман дан ған 
ұйым дей ді. 

Кор по ра циялар мен биз нес бір лік тер ст ра те гиясы ның көп те-
ген ерек ше лік те рі бар. Со лар дың бі рі – құ ры лы мы на бай ла ныс-
ты ст ра те гия дең гейле рі. Ст ра те гия тұ тас ұйым үшін де, со ны мен 
қа тар оның же ке ле ген қыз мет тік бө лім де рі – ғы лы ми-зерт теу, са-
ту, мар ке тинг, қар жы, ең бек ре су рс та рын бас қа ру бө лім де рі үшін 
де ке рек. Әдет те ком па нияның жал пы ст ра те гиясы ме нед жер лер 
ұсын ған жа ңа идея лар мо де лі нен туын дай ды. 

Ұйым құ ры лы мы на қа тыс ты ст ра те гия бір не ше са ты лы пи ра-
ми да дан тұ ра ды. Ст ра те гиялық пи ра ми да ны құ ру – тек бас шы лық-
тың мін де ті ға на емес. Ірі кә сі по рын дар да да му дың жа ңа ба ғыт та-
рын бас қа ру әдіс те рі мә се ле сі жө нін де гі ше шім дер ді кор по ра тив-
тік бас шы лар мен, ша ру ашы лық бө лім ше лер дің бас шы ла ры мен, 
жал пы кор по ра ция не ме се бө лім ше ле рі нің өн ді ріс, мар ке тинг, са-
ты лым, қар жы, ең бек ре су рс та ры жә не т.б. ірі қыз мет тік бө лім де-
рі бас шы ла ры мен, зауыт ме нед жер ле рі мен, өңір лік сау да өкіл де рі-
мен, бас қа ру дың ор та буын ме нед жер ле рі мен қа был да на ды.

Биз нес бір лік тер не ме се тар са ла лы ком па ния ст ра те гияла-
ры үш ұйым дас ты ру шы лық дең гейде дай ын да ла ды. 1) Биз нес-ст-
ра те гия – ком па ния ба ғы тын ай қын дайт ын не гіз гі ст ра те гия. 2) 
Функ цио нал дық ст ра те гия – ком па нияның әр бір қыз мет тік бө-
лім де рі үшін іс кер лік ст ра те гия не гі зін де даяр лан ған ст ра те гия: 
өн ді ріс ст ра те гиясы, қар жы, мар ке тинг ст ра те гиясы жә не т.б. 3) 
Опе ра циялық ст ра те гия – не гіз гі құ ры лым дық бір лік тер үшін құ-
рас ты рыл ған тар ст ра те гия: зауыт тар, өңір лік сау да жә не бө лім 
өкіл де рі. 

7-су рет те тар са ла лы ком па ниялар үшін ст ра те гияны дай ын-
дау пи ра ми да сы көр се тіл ген. 



27

7-су рет. Биз нес бір лік тер ст ра те гиясын құ рас ты ру пи ра ми да сы

«Биз нес-ст ра те гия» тер ми ні ком па ния қыз ме ті нің же ке ая сын 
ст ра те гиялық бас қа ру ды біл ді ре ді. Ол қыз мет тің нақ ты бір са ла-
сын да жақ сы көр сет кіш тер ге қол жет кі зу мақ са тын да бас шы лық-
пен дай ын да ла тын бір қа тар тә сіл де ме мен ба ғыт тар дан тұ ра ды. 

Бұл ст ра те гия ком па нияның ұзақ мер зім ді бә се ке ге қа бі лет ті 
по зи циясын на рық та бел гі леу жә не ны ғайтуға бағ дар лан ған. Осы 
мақ сат қа қол жет кі зу үшін іс кер лік ст ра те гия ке ле сі дей не гіз гі ба-
ғыт тар бой ын ша әзір ле не ді: 

• сол са ла да, эко но ми ка да, сая сат та жә не бас қа да ма ңыз ды 
са ла да бо лып жат қан өз ге ріс тер ге әсер ету; 

• бә се ке лес тер ара сын да ар тық шы лық әке ле тін на рық тық тә-
сіл де ме, әре кет тер мен бә се ке ге қа бі лет ті ша ра лар ды дай ын дау; 

• функ цио нал дық бө лім дер ді, ст ра те гиялық бас та ма шы лар-
ды бі рік ті ру; 

• қа зір гі таң да ма ңыз ды нақ ты ст ра те гиялық мә се ле лер ді ше шу. 
Бә се ке лес тер ал дын да ар тық шы лық бе ре тін биз нес-ст ра те-

гияны дай ын даудың үш қы ры бар: 
• ком па ния бә се ке лік кү рес те ұту ға мүм кін ді гі бар жер ту ра-

лы мә се ле ні ше шу; 
• ұсы ны ла тын өнім нің са тып алу шы қы зы ғу шы лы ғын оя тып, 

ком па нияны бас қа бә се ке лес тер ор та сы нан ерек ше леуге қа бі лет ті 
си пат та ма ла рын дай ын дау; 

• қар сы лас тар дың бә се ке лес тік ша ра ла рын бейтарап тан ды ру. 
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Бә се ке лес тік ст ра те гиясы бір уа қыт та ша был дау шы жә не 
қор ғаушы, яғ ни кей бір әре кет тер ар қы лы бә се ке лес тер дің на рық-
тық по зи циясы на ті ке лей ша бу ылы, екін ші жа ғы нан, бә се ке лес-
тік кү рес тің жа ңа әді сін бейтарап тан ды ру ұм ты лы сы бо луы мүм-
кін. Не гіз гі үш бә се ке лік тә сіл де ме бо лып мы на лар та бы ла ды: 

• тө мен шы ғын ды өн ді ру ші бо лу ға ұм ты лу; 
• жұ мыс са па сы, көр сет кіш те рі, қыз мет көр се ту, стиль, тех-

но ло гиялық же тіс тік, тым жо ға ры құн ды лық се кіл ді ар тық шы-
лық тар ға не гіз дел ген да ра ла ну ға қол жет кі зу; 
• жұ мыс ты бә се ке лес тер ге қа ра ған да ба рын ша са па лы орын-

дап, са тып алу шы лар дың ерек ше қа жет ті лік те рін қа на ғат тан-
ды ру ар қы лы на рық ты аз уа қыт ішін де жау лау. 

Биз нес-ст ра те гия ком па ния үшін ерек ше ст ра те гиялық ой-
лар ды ен ді ру бой ын ша жос пар лар ға қол да ны ла ды, мә се лен, өн ді-
ріс ті ке ңейту, жаб дық ты ауыс ты ру, жа ңа са ла да ғы лы ми-зерт теу 
жүр гі зіп, ин но ва циялық қыз мет ке ба ғыт та ла тын шы ғын дар ды 
арт ты ру не ме се ди ви де нт тер ді тө леу ауырт па лы ғын тө мен де ту. 

Функ цио нал дық ст ра те гия ауқы мы іс кер лік ст ра те гиямен са-
лыс тыр ған да ба рын ша тар бол ға ны мен, же ке бө лім ше лер не ме се 
биз нес қыз мет те рін бас қа ру ды қам та ма сыз ету де қа жет ті прак ти-
ка лық әре кет тер ді ай қын дау есе бі нен ком па ния да муының жал пы 
жос па ры ның же ке бөл шек те рін нақ ты лай ды. 

Оның рө лі жал пы іс кер лік ст ра те гия мен ком па нияның бә-
се ке ге қа бі лет ті лі гін қол дау ын да жа тыр. Ал мә ні – ком па нияның 
бел гі лен ген функ цио нал дық мақ сат тар ға же ту үшін бас қа ру шы-
лық бағ дар ды құ руы. Өн ді ріс те гі функ цио нал дық ст ра те гия өз 
ал ды на іс кер лік ст ра те гияны қол дау жә не өн ді ріс тік мақ сат тар 
мен ком па ния мис сиясы на же ту үшін қа жет ті ша ра лар ды қам ти-
тын өн ді ріс жос па рын біл ді ре ді. 

Функ цио нал дық ст ра те гия құ ру дың бас ты жауап кер ші лі гі бө-
лім ше бас шы ла ры на жүк те лі не ді. Бө лім бас шы сы оны іс ке асы ру 
ке зін де орын ба сар ла ры мен ты ғыз бай ла ныс та жұ мыс іс теп, бас қа 
бө лім ше бас шы ла ры мен не гіз гі мә се ле лер ді тал қы лай ды. 

Егер атал мыш ст ра те гияны бас шы лар бір-бі рі нен не ме се 
ша ру ашы лық бө лім бас шы сы нан бө лек жүр гіз се, жан жал ды не-
ме се үй лес ті ріл ме ген ст ра те гияның дү ниеге ке луіне жол аша ды. 
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Үй лес ті ріл ген жә не бір-бі рін то лық ты ра тын ст ра те гиялар іс кер-
лік ст ра те гияны та быс ты жү зе ге асы ру үшін қа жет. Қа ра пай ым 
сөз бен айт қан да, мар ке ти нг тік ст ра те гия, өн ді ріс тік ст ра те гия, 
қар жы лық ст ра те гия жә не қыз мет кер лер мен жұ мыс іс теу ст ра-
те гиясы же ке ле ген мақ сат тар ды ға на көз деп қой май, бір-бі рі мен 
өза ра бай ла ныс та бо луы ке рек. 

Опе ра циялық ст ра те гия ст ра те гиялық ма ңы зы бар күн де лік-
ті опе ра тив тік мін дет тер дің жар на ма лық ком па ниялар, ши кі зат ты 
са тып алу, қор лар ды бас қа ру, про фи лак ти ка лық жөн деу, та сы мал-
дау мә се ле ле рін ше шу ке зін де не гіз гі опе ра тив тік бір лік тер ді бас-
қа ру да ба рын ша нақ ты ст ра те гиялық бас та ма лар ға жә не тә сіл де-
ме лер ге жа та ды. 

Олар жо ға ры дең гейлі ст ра те гиямен са лыс тыр ған да ша ғын 
бол ға ны мен, ком па ния жұ мы сы ның жал пы биз нес-жос па рын то-
лық ты рып, аяқ тай ды. Ст ра те гияны дай ын дау ор та буын бас шы ла-
ры на тап сы ры ла ды, ұсы ныс та ры өзі нен жо ға ры тұр ған бас шы мен 
қа рас ты ры лып, қа был да нуы тиіс. Опе ра циялық ст ра те гия кор по-
ра ция ст ра те гиясын дай ын дау пи ра ми да сы ның не гі зі бо лып та бы-
ла тын ды ғы на қа ра мас тан, ма ңы зы жо ғал мауы қа жет. Мә се лен, бір 
зауыт тың бел гі лен ген өн ді ріс кө ле мі не, өнім нің өзін дік құ ны мен 
са па сы на қол жет кі зу бой ын ша ст ра те гиялық мін дет тер ді іс ке асы-
ру ке зін де құл ды рауы клиент тер ара сын да се нім сіз дік ту ды рып, 
пай да та бу жә не са тып алу көр сет кіш те рі тө мен деп ке туі ық ти мал. 
Бас қа ру дың қан дай да бір дең гейін де қа был да на тын ст ра те гиялық 
әре кет тер дің ма ңыз ды лы ғын тү сі ру ге бол майды. 

1.5. Кор по ра тив тік ст ра те гия: 
биз нес түр ле рі нің жиын ты ғын бас қа ру 

Кор по ра тив тік ст ра те гия қыз ме ті әр та рап тан ды рыл ған ком-
па ниялар ды ста ра те гия лық бас қа ру бо лып та бы ла ды. Ол ком-
па ния айна лы са тын қыз мет тің бар лық ба ғы тын қам ти оты рып, 
не гіз гі да му ба ғы тын ай қын дайды. Атал мыш ст ра те гия өзі нің 
ре су рс та рын әр түр лі са ла лар ға құй ып, сол са ла да бә се ке ге қа-
бі лет ті лік ті арт ты ру үшін қа был да на тын әре кет тер ден, бас қа ру 
әдіс те рі нен, тә сіл де ме лер ден тұ ра ды. 
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Әр та рап тан ды рыл ған ком па нияда ст ра те гиялар әр түр лі төрт 
ұйым дас ты ру шы лық дең гейде дай ын да ла ды. 

• Кор по ра тив тік ст ра те гия – ком па нияның қыз мет аяла ры 
үшін құ рас ты рыл ған ст ра те гия. 

• Іс кер лік ст ра те гия – ком па нияның әр бір же ке бір лік те рі мен 
қыз мет түр ле рі үшін құ рас ты рыл ған ст ра те гия. 

• Функ цио нал дық ст ра те гия ком па ния ішін де гі әр бір қыз-
мет тік бө лім де рі не ар нал ған. 

• Опе ра циялық ст ра те гия – не гіз гі құ ры лым дық бір лік тер ге: 
зауыт тар, өңір лік сау да жә не бө лім өкіл де рі не ар нал ған ба рын ша 
тар ст ра те гия. 

Әр та рап тан ды ру ст ра те гиясы ұйым қыз ме ті нің са ла сын ке-
ңейтуге, биз нес порт фе лін өз ге ріс тер мен то лық ты ру ға ба ғыт тал-
ған. Бұл ком па ниялар дың қо сы луы, ұйым ды са тып алу, жа ңа дан 
құ ру, бі рік кен ұйым дар ды құ ру есе бі нен бо луы мүм кін. Әр та рап-
тан ды ру ке зін де бі рік кен ұйым құ ра мы на кі ре тін әр түр лі ұйым-
дар дың мүм кін дік те рін бі рік ті ру есе бі нен ст ра те гиялық сәй кес-
тік деп ата ла тын әсер ге қол жет кі зу ге бо ла ды. Бұл бас қа ру, өн ді-
ріс, мар ке тинг, қар жы са ла сын да орын алуы мүм кін.

8-су рет те көп са ла лы ком па ниялар үшін ст ра те гияны дай ын-
дау пи ра ми да сы көр се тіл ген. 

Әр та рап тан ды ру ст ра те гиясы екі түр лі бо ла ды – өзар бай ла-
ныс қан жә не өза ра бай ла ныс па ған әр та рап тан ды ру ст ра те гиясы. 

Өза ра бай ла ныс қан әр та рап тан ды ру ст ра те гиясы бой ын ша 
бі рік кен ұйым да ст ра те гиялық сәй кес тік әсе рі нің айт ар лық тай 
ор ны бар. Ал өза ра бай ла ныс па ған әр та рап тан ды ру ст ра те гиясы 
бой ын ша бі рік кен ұйым да ке рі сін ше. Бі рік кен ұйым дар дың бі-
рін ші тү рі кон церн, екін ші сі конг ло ме рат деп ата ла ды. Кей бір 
жағ дай лар ұйым үшін қо лай сыз дық ту дыр ған да, кон церн дер 
тәуе кел дің тө мен гі дең гейін де бо ла ды, се бе бі олар дың әр са ла да-
ғы қыз ме ті бір-бі рі не бай ла ныс ты емес. Алай да, конг ло ме рат тар 
ұйым ішін де күш тер ді тиім ді қайта топ тау ар қы лы шы ғын дар ды 
азайта ала ды.
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8-су рет. Көп са ла лы ком па ния үшін ст ра те гия дай ын дау пи ра ми да сы

Со ны мен қа тар, тә жі ри бе де ұйым үшін биз нес жа сау не ме се 
қыз мет ат қа ру жағ дайла ры қо лай сыз бол ған да:

• ұйым са ты лу, жой ылу жә не банк рот тық үде ріс ке ену мүм-
кін ді гі не ие бол ған кез де ка пи тал ды сақ тап қа лу мен ұйым ды 
жою ст ра те гияла рын;

• қыз мет тің тиім ді лі гін жо ға ры ла ту не ме се ма ңыз ды эко-
но ми ка лық сіл кі ніс тер ден сақ та ну мақ са тын да ұйым ды өз гер ту 
ту ра лы ст ра те гиялық ше шім қа был дау да ұйым ба ғы тын өз гер ту 
не ме се қайта құ ры лым дау ст ра те гиясын; 

• әр түр лі ұлт тық на рық та ғы эко но ми ка лық кон ъюнк ту ра ға 
бай ла ныс ты ұйым ға қыз мет ті өз гер ту ге жә не күш те рін қайта ба-
ғыт тау ға қо сым ша мүм кін дік бе ре тін, әр түр лі ұлт тық на рық тар да 
қыз ме ті ұсы ныл ған да ұйым ды ха лы қа ра лық әр та рап тан ды ру ст-
ра те гиясын кез дес ті ре ала мыз.

Теория жү зін де таң дал ған мақ сат тар ға бай ла ныс ты әр түрлi 
ст ра те гиялар ды құ рас ты ру ға бо ла ды. Со лар дың іші нен бә се ке-
лес тік жә не ин но ва циялық ст ра те гиялар ға ке ле сі бө лім дер де тоқ-
та ла мыз. 
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1.6. Ст ра те гияның қа лып та су ына әсер ете тін фак тор лар

Көп те ген фак тор лар ком па нияның ст ра те гиясын ай қын дау ға 
әсер ете ді. Бұл фак тор лар дың өза ра әре ке ті әр бір са ла мен ком-
па ния үшін ерек ше си пат та ма ға ие жә не уа қыт өт кен сай ын өз-
ге ре ді. Ұқ сас жағ дай лар да бір дей ст ра те гияны таң дау еш қа шан 
бол ма ған. Ст ра те гияны ай қын дайт ын фак тор лар бір-бі рі нен өте 
қат ты ерек ше ле не ді. Сон дық тан ме нед жер лер ст ра те гияны таң-
да мас бұ рын сырт қы жә не іш кі фак тор лар дың жиын ты ғын ба ға-
лауы ке рек. 

Әлеу мет тік, саяси жағ дай
Ұйым ның әре ке ті заң мен, мем ле кет тік сая сат пен, әлеу мет тік 

рет теу мен жә не қо ғам ның по зи циясы мен шек те лі не ді. 
Ұйым ға саяси ша ра лар мен бай ла ныс ты тұ рақ сыз дық ар қы-

лы, өзі ту ра лы не га тив ті қо ғам дық пі кір лер сал да ры нан әр түр лі 
әлеу мет тік топ тар мен, ма қа ла, тер геу мен жан-жақ тан қы сым көр-
се ті луі мүм кін. Ком па ния ст ра те гиясын таң дау ға қо ғам ның әлеу-
мет тік-пси хо ло гия лық ахуалы, ірі зауыт тар дың жа бы луы ық па-
лын ти гі зе ді. Ол қо ғам дық құ қық тар мен, құн ды лық тар мен жә не 
ба сым ды лық тар мен са на суы ке рек, сырт қы жағ дайды тал дау да 
мем ле кет тік рет теу нор ма ла ры мен заң на ма ны сақ тап, ес ке руі 
тиіс. Бұл қо ғам жә не бұ қа ра лық ақ па рат құ рал да ры та ра пы нан 
қы сым өс кен де ба рын ша қа жет бо ла бас тайды. Ұйым ст ра те-
гиясын әлеу мет тік та лап тар ға сай жа сау мін де ті ке ле сі лер ді біл-
ді ре ді: 

• қо ғам мүд де сі мен бел гі лі бір эти ка нор ма ла ры ше гін де іс-
кер лік бел сен ді лік тің кө рі нуі; 

• әлеу мет тік ба сым дық тар мен қо ғам сұ ра ныс та ры на по зи-
тив ті әсер ету; 

• рет теу нор ма ла ры мен қа ра ма-қай шы лық қа ке лу дің ал дын 
алу үшін ше шім қа был дау ға үне мі дай ын бо луы; 

• ак ционер лер мен қо ғам мүд де ле рі ара сын да тең ге рім ді ұс-
тап тұ ру; 

• қо ғам да ком па нияның аза мат тық по зи циясын қам та ма сыз 
ету. 
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Әлеу мет тік бейім де лу идеясы ком па ния мис сиясы ның тұ жы-
рым да ма сын да жақ сы кө рі ніс ала ды. Мә се лен, Starbucks ком па-
ниясы ның кор по ра тив тік әлеу мет тік жауап кер ші лі гі мы на дай ба-
ғыт тар мен ай қын дал ған: 

• қор ша ған ор та мен қо ғам ту ра лы мә се ле лер ді ше шу ге бел-
сен ді қа ты су;

• адам зат же тіс тік те рін қа дір леу;
• әлем де гі ең са па лы ко фе ні ұсы ну;
 Ком па ния биз не сі осы қа ғи да лар ға не гіз дел ген, олар ды күн-

де лік ті қыз мет ба ры сын да ұстана ды. Көп жыл дық та рих қа ие 
Starbucks-тың кор по ра тив тік әлеу мет тік жауап кер ші лі гі бар, ол 
ком па нияның дәс тү рі не ай нал ған. 

Са ла тар тым ды лы ғы мен бә се ке дең гейі
Қан дай қыз мет тү рі бол са да сол са ла ның тар тым ды лы ғы 

мен бә се ке дең гейі ст ра те гияны ай қын дайт ын елеу лі фак тор лар 
бо ла ды. Осы фак тор лар ком па ния на рық та қан дай орын ала ты ны-
на жә не бә се ке лес тік кү рес тің ст ра те гиясы қан дай бо ла ты ны на 
ті ке лей әсер ете ді. 

Егер қыз мет тү рі тар тым ды, бі рақ бұл са ла да ғы бә се ке дең-
гейі едәуір кү шей се, ком па ния өзі нің по зи цияла рын қор ғау үшін 
қан дай да бір ша ра лар қол да ну ға мін дет ті. Мұн дай әре кет тер 
тү рін де гі бә се ке лес тер ге бел сен ді ша бу ыл жа сау, ба ға саяса тын-
да ғы өз ге ріс тер, жа ңа тех но ло гиялар ды, ин но ва циялық өнім дер-
ді өн ді ріс ке ен гі зу – ұйым ның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру ға 
итер ме лей ді. Атал мыш ша ра лар ком па нияның ағым да ғы ст ра те-
гиясын қайта қа рас ты рып, же тіл ді ру ге сеп ті гін ти гі зе ді. Сон дық-
тан ст ра те гияны құ рас ты ру шы топ-ме не дж мент өз са ла сын да ғы 
бә се ке лес тік кү рес тің ба ғы тын анық тап, оны мен кү ре су дің жа ңа 
әдіс те рі мен тә сіл де рін үне мі үйре ніп оты ра ды. 

Ерек ше на рық тық мүм кін дік тер мен қауіп-қа тер лер
Ком па ния мүм кін дік те рі мен сырт қы қауіп-қа тер лер ст ра те-

гияға әсер ете тін не гіз гі фак тор лар бо лып та бы ла ды. Ұйым да му 
ст ра те гиясын тұ рақ ты бә се ке лік мүм кін дік тер ді кө бейт іп, ком па-
ния та быс ты лы ғы мен ба рын ша ты ғыз бай ла ныс ты қыз мет түр ле-
рін жү зе ге асы ра тын дай етіп құ ру ке рек. 
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Ст ра те гия ком па нияны қа зір гі жә не бо ла шақ сырт қы ор та 
қауіп те рі нен қор ғауға ба ғыт та луы қа жет. На рық тық мүм кін дік тер 
қа та ры на ком па нияның дер ке зін де өз тұ ты ну шы ла рын қам туы, 
бә се ке лес тер ден бұ рын ин но ва циялық өнім дер ді иге руі, жет кі зу-
ші лер мен тиім ді шарт тар ға оты ру ын ен гі зу ге бо ла ды. 

Ал қауіп-қа тер лер ге на рық қа ірі жә не атақ ты бренд тер дің 
енуін, са ла да ғы әл сіз ком па нияны бас қа бір қар жы лық мүм кін ді гі 
жо ға ры ком па нияның са тып алып, да мы туы не ме се тауар ал мас-
ты ру шы өнім дер дің пай да бо лу ын жат қы за мыз. 

Ұйым ның ба сым жә не әл сіз жақ та ры, оның бә се ке лес тік 
мүм кін дік те рі

Тә жі ри бе көр сет кен дей, ме нед жер лер ст ра те гияны құ рас ты-
ру ба ры сын да ком па ния не ні ерек ше жақ сы жа сай ала ды, бә се-
ке лес тер ге қа ра ған да қан дай ар тық шы лы ғы бар не ме се қан дай 
құн ды лық тар ға ие еке нін анық тү сі нуі ке рек. Ком па ния бейтаныс 
не ме се мүл дем айна лыс па ған қыз мет тер ден, тәуеке лі жо ға ры, ақ-
па ра ты дү дә мал жо ба лар ды иге ру ден қа шық бол ға ны аб зал. Бас қа 
сөз бен айт қан да, ст ра те гия ком па нияның мық ты жақ та рын да мы-
тып, әл сіз тұс та рын жоюға, сон дай-ақ бә се ке лес тік мүм кін дік те-
рін же тіл ді ру ге жауап ты бо луы қа жет. 

Әри не, ком па ния тиіс ті тә жі ри бе мен ре су рс тар сыз мүм кін-
дік те рін тиім ді қол да ну ға, бә се ке ге қа бі лет ті лі гін іс ке асы ру ға 
тал пы ныс жа сауы тиім сіз. Ұйым ның мық ты жақ та ры олар ды іс ке 
асы ру ық ти мал ды лы ғын арт ты ра оты рып, кей бір мүм кін дік тер-
ді жә не ст ра те гияны ба рын ша қо лай лы етіп жа сай ды. Ал әл сіз 
тұс та ры тәуе кел ге ба ру ға итер ме леп, кей жағ дайда ст ра те гияның 
сәт сіз құ ры лу ына әке ле ді. 

Же ке ам би ция лар, биз нес фи ло со фиясы жә не ме нед жер-
лер дің эти ка лық көз қа рас та ры

Же ке ам би ция лар, биз нес фи ло со фиясы жә не ме нед жер лер-
дің эти ка лық көз қа рас та ры көп жағ дайда өз де рі құ рас ты ра тын 
да му ст ра те гияла ры мен ты ғыз бай ла ныс та бо ла ды. 

Көп те ген ком па ниялар дың тә жі ри бе сі көр сет кен дей, жо ға ры 
бас шы лар мен ме нед жер лер құн ды лық та ры, ам би цияла ры, олар-
дың биз нес фи ло со фиясы, тәуе кел ге қа рым-қа ты на сы жә не эти-
ка лық көз қа рас та ры ком па ния ст ра те гиясы на қат ты ық пал ете-
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ді екен. Ұйым бас шы сы ның қыз мет кер лер ге қой ған та ла бы мен 
шарт та ры оның тұл ға лық қа сиет те рі мен бай ла ныс ты. 

 Кар мин Га ло «Ин но ва ци он ные сек ре ты Сти ва Джоб са» ат ты 
кі та бын да Джобс тың не гіз гі прин цип те рін көр се тіп кет ті:

1. Қа ла ған ісің мен айна лыс
Стив Джобс биз нес те жү рек қа лауын тың дау өте ма ңыз ды 

деп есеп те ді. Өз ісің ді сүй ме сең, на ғыз ин но ва циялар жа сау мүм-
кін емес. 

2. Бар лық нәр се ге өз көз қа ра сың бо лу ке рек 
Джобс ко ман да сы на өзі сияқ ты ой лайт ын тұл ға лар ды жи нап 

ал ды, олар әлем ді өз гер те тін ин но ва циялар жа сауға кө мек бер ді. 
Apple әр дай ым да му ға тал пын ды, ал Джобс тың көз қа ра сы оның 
да му ба ғы тын анық та ды. 

3. Бас қа ша ой лау ды үйре ну ке рек 
Креа тив сіз ин но ва ция жоқ! 
4. Өнім емес, ар ман ды са ту ке рек 
Джобс өз тұ ты ну шы ла ры на ерек ше ықы лас пен қа ра ды. Ком-

па ния өні мін са тып алу шы лар жай ға на «тұ ты ну шы лар» емес, ар-
ман да ры, үміт те рі бар ам би циялы адам дар. Джобс қыз ме тін сол 
адам дар дың ар ма нын жү зе ге асы ру ына кө мек бе ру ге ба ғыт та ды. 

5. Көп те ген май да де таль дардан арыл 
Джобс қа ра пай ым ды лық та бел гі лі бір нә зік тік пен жай лы лық 

бар деп сен ді. Өнім ди зай ні ол үшін күр де лі лік пен ар тық зат-
тар дан ары лу де ген ді біл дір ді. Осы қа ғи да не гі зін де iPod, iPhone 
сырт қы пі ші ні нің ди зай нда ры жа са лын ған. 

6. Таң ғал ды ра тын тә жі ри бе ке рек
Apple дү кен де рін де гі қыз мет көр се ту дің жо ға ры дең гейі ал-

тын стан дарт қа ай нал ған. Олар кез кел ген биз нес үшін ин но ва-
ция лар са тып, тұ ты ну шы лар мен ұзақ уа қыт бойы қа рым-қа ты-
нас та бо ла ды. 

7. Өз идеяң ды өт кі зе біл 
Джобс ке ре мет ора тор бол ған, ше шен дік қа бі ле ті нің ар қа-

сын да Apple ком па ниясы ның әр бір жа ңа өні мін та ныс ты ру пре-
зен та циясы на ғыз театр лық қойы лым ға айна лып отыр ған. Күш ті 
ин но ва циялық идеяны дұ рыс жет кі зе ал ма саң, ол түк ке де тұр-
майт ын сан ды рақ бо лып шы ғуы мүм кін. 
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Биз нес фи ло со фиясы жә не тұл ға лық құн ды лық тар ст ра те-
гияға қа лай әсер ете тін ді гі не бір не ше мы сал кел ті рейік. Жа пон 
ме нед жер ле рі нің мақ са ты – на рық ты жау лау жә не бә се ке лес тік 
ар тық шы лық тар ды ұс тап тұ ра тын ұзақ мер зім ді да му ға ба ғыт-
тал ған ст ра те гияны жа сау. Осы ған қа ра ма-қар сы кор по ра цияның 
аме ри ка лық бас шы ла ры жә не Уолл Ст рит қар жы гер ле рі қыс-
қа мер зім де, тіп ті, ком па нияның бә се ке лес тік жағ дайы құл ды-
рауы нан та быс алу ға ұм тыл ға ны үшін сын ға алын ды. Жа пон 
ме нед жер ле рі ст ра те гия құ рас ты ру ба ры сын да тек қа на өз ком-
па нияла ры ның ерек ше лік те рін ға на емес, сон дай-ақ жет кі зу ші-
лер, ин вес тор лар биз не сі нің фи ло со фиясы мен биз нес жүр гі зу 
өз ге ше лік те рін де ес ке ріп, олар ға сәй кес бо лу ға ты ры са ды. Олар 
өз жет кі зу ші ле рі мен ұзақ мер зім ді се рік тес тік қа рым-қа ты нас та 
бо лу ды қа лай ды, се бе бі олар дың есе бі нен жыл дан-жыл ға құ ра ма 
бұй ым дар дың са па сы мен бе рік ті лі гін жақ сар ту, ком по не нт тер-
дің уақы ты лы жет кі зі луі мен қой ма лар ды ұс тап тұ ру бой ын ша 
шы ғын дар ды қыс қар ту ды қам та ма сыз ете тін ді гі не се не ді. АҚШ 
жә не Еуро па ел де рін де гі жет кі зу ші лер мен қа рым-қа ты на сы қыс-
қа мер зім ді си пат қа да ие бо луы мүм кін, өйт ке ні олар әр қа шан 
тиім ді ба ға мен оң тай лы жет кі зу шарт та рын ұсы на тын дар ды таң-
дайды. Сон дай-ақ жа пон дық ме не дж мент тің ұжым дық ше шім 
қа был дап, көп ші лік ойы мен ке лі су ерек ше лі гі мен аме ри ка лық 
ме не дж мент тің ин ди ви ду ализм ге не гіз де луі де рөл ат қа ра ды. 
Сон дық тан да егер, бір жа пон дық пен бір аме ри ка лық ме нед жер 
сын ға түс се, аме ри ка лық ме нед жер же ңіс ке же те ді, ал ке рі сін ше 
бес-бес тен бет пе-бет кез дес се, аме ри ка лық тар ұты ла ды екен. 

 Мә се лен, Samsung ком па ниясы ның биз нес фи ло со фиясы 
мы на дай сөй лем ге не гіз дел ген: «Біз әлем ді жақ сар ту ға қа бі лет ті 
өнім дер мен қыз мет тер өн ді ру үшін да рын ды қыз мет кер ле рі міз-
дің ең бе гі мен озық тех но ло гиямыз ды қол да на мыз».

 Тәуе кел ге де ген қа рым-қа ты нас 
 Тәуе кел ге бар майт ын дар тәуе кел дең гейін тө мен де те тін жә-

не қыс қа мер зім де пай да алу ға мүм кін дік бе ре тін кон сер ва тив тік 
ст ра те гияны таң дайды. Ал тәуе кел шіл ме нед жер лер ке ле шек те 
ұзақ мер зім ді үс те ме пай да алу ға жол аша тын тиім ді ст ра те гия ны 
қол да на ды. Олар әр қа шан биз нес тің жа ңа түр ле рін із дей ді, ин-
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но ва циялар иге ре ді жә не ес кі ст ра те гияға қа ра ған да жа ңа ст ра-
те гиялық ша бу ыл ды қа лай ды. Ме нед жер дің құн ды лық бағ да ры 
ст ра те гияның эти ка лық маз мұ нын құ рай ды. Эти ка лық пі кі рі қа-
лып тас қан ме нед жер лер ком па нияның эти ка лық нор ма лар ко дек-
сі нен ауыт қы мау үшін бар лық жол дар ды қа рас ты ра ды. Олар па ра 
бе ру не ме се алу се кіл ді ша ра лар ға, бә се ке ге қа тыс ты әді лет сіз 
әре кет тер жә не саяси көш бас шы лар ды па ра ға са тып алу ға қар сы. 
Эти ка лық нор ма лар ға нем құ рай лы лық, мы са лы не сие кар та сы 
бой ын ша оверд рафт үшін тыс айып пұл дар ды есеп теу де гі әре кет-
тер, қауіп сіз өнім дер ді са ту жә не жар на ма лау, ден сау лық қа зиян 
инг ре диент тер ді өн ді ру ке зін де қол да ну бо ла ала ды. 

Ком па ния құн ды лық та ры мен мә де ниет те рі нің ст ра те-
гия таң дау ға ық па лы

Ұйым ішін де гі дәс түр лер, көз қа рас тар, қа рым-қа ты нас, жұ-
мыс ты орын дау да ғы қа лып тас қан әдіс тер ком па ния мә де ниетін 
құ рай ды. Ком па нияның ст ра те гиялық әре кет те рі мә де ни жә не 
бас қа ру шы лық құн ды лық та рын көр се те ді. Кей де көз қа рас тар 
мен мә де ни құн ды лық тар ст ра те гиялық қа дам дар ды таң дау ке-
зін де үс тем дік ете ді. Олар ме нед жер дің са на сы на ене тін ді гі сон-
ша лық, ұйым қор ша ған ор та жағ дайына қа лай әсер ете тін ді гі нің 
ай қын дау шы фак то ры бо ла ды. Мә де ни құн ды лық тар дың мық ты 
әсе рі үне мі на рық қа жа ңа өнім ен ді ре тін, жо ға ры са па лы тех но-
ло гия не гі зін де өз клиент те рі нің сұ ра ныс та рын то лық қа на ғат-
тан ды ру ба ры сын да жә не адам фак то ры на бағ дар ла на тын ком па-
нияның қыз мет те рін де көр се ті ле ді. 

Соң ғы жыл дар да көп те ген ком па ниялар биз нес жүр гі зу-
дің не гі зі не адам құн ды лық та рын жат қы за ды. Мы са лы, ком-
па ниялар дың бі рі өзі нің құн ды лық та рын ке ле сі дей баян дай ды: 
«Біз на рық қа бағ дар лан дық. Біз дің бар лық бас та ма лар да адам 
бі рін ші орын да. Адал дық, әді лет тік жә не па ра сат ты лық біз дің 
тұ ты ну шы лар мен, клиент тер мен, жет кі зу ші лер мен, ак ционер-
лер мен жә не қыз мет кер лер мен қа рым-қа ты нас та не гіз бо луы 
ке рек екен ді гі не се не міз». Samsung ком па ниясы ның ұстаны мы 
бой ын ша, құн ды лық тар ға сүйену биз нес ті та быс ты жүр гі зу-
дің кіл ті. Toyota пай да бол ған күн нен бас тап, «жо ға ры са па лы 
өнім өн ді ру не гі зін де қо ғам ның да му ына үлес қо су» қа ғи да сын 
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ұс тан ды. Ком па нияның та быс кіл ті – Toyota Way фи ло со фиясы 
мә нін де жат қан биз нес ті жүр гі зу әдіс те рін де. Ол ком па нияны 
та быс қа жет кіз ген кор по ра тив ті мә де ниет, биз нес-үде ріс те рін, 
қыз мет ету қа ғи да ла рын си пат тайды. 

Атал мыш фи ло со фия бір не ше не гіз гі эле ме нт тер ден тұ ра ды:
• Ша қы ру (Challenge) – бел сен ді қыз мет ат қа ру жә не жауап-

кер ші лік ті ала бі лу; 
• Жақ сар ту (Kaizen) – қыз мет көр се ту үде рі сін үз дік сіз же тіл-

ді ру, әр дай ым ин но ва циялық ше шім қа был дау ға ұм ты лу;
• Жү ру жә не кө ру (Genchi Genbutsu) – нақ ты фак ті лер ге қа-

рап ше шім қа был дау;
• Құр мет (Respect) – өза ра тү сі ніс тік, шы дам ды лық жә не 

әріп тес тер мен тұ ты ну шы лар ға құр мет пен қа рау;
• Ко ман да лық жұ мыс (Teamwork) – қыз мет кер лер ара сын да 

үз дік сіз пі кір ал ма су жә не өза ра тә жі ри бе бө лі су. 
Wal-Mart су пер мар кет тер же лі сі нің не гі зін қа лаушы Сэм Уол-

тон ұқып ты лық, жұ мыс қа ын та лы лық, үне мі өзін-өзі же тіл ді ру, 
клиент ке се нім ді лік, қыз мет кер лер ге шы найы қам қор бо лу дың 
на ғыз жақ тау шы сы бол ды. Осы құн ды лық тар ды ес ке ре оты рып, 
ком па ния мін дет те рі тө мен ба ға лар ға, қо сым ша ар тық шы лық-
тар ға, за ма науи тех но ло гиялар ды қол да ну не гі зін де өнім ді лік ке, 
жет кі зу ші лер мен үне мі жұ мыс іс теуге не гіз дел ген ст ра те гияда 
кө рі ніс тап ты. 

Hewlett-Packard ком па ниясы ның «НР жо лы» деп ата ла тын 
не гіз гі құн ды лық та ры ке ле сі дей еді: «Ком па ния та бы сын қыз-
мет кер лер мен бө лі су, жұ мыс шы лар ға се нім мен құр мет көр се-
ту, клиент тер ге жо ға ры са па лы тауар лар мен қыз мет тер ұсы ну, 
клиент тер дің мә се ле ле рін тиім ді ше шу де шы найы қы зы ғу шы-
лық та ны ту, ак ционер лер мүд де сі не пай да та бу ды қам та ма сыз 
ету, ком па нияның да му ын көз деу үшін ұзақ мер зім ді қар жы лық 
мін дет те ме лер ге жол бер меу, же ке бас та ма лар мен ұсы ныс тар ды 
қол дау, топ та жұ мыс іс теу, кор по ра цияға адал қыз мет ету». 

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ст ра те гиялық ме не дж мент мә ні мен ст ра те гияның қа зір гі за ман ғы тү сі-

ні гін ашып көр се ті ңіз. 
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2. Ст ра те гиялық бас қа ру дың маз мұ ны жә не оның ұйым ды бас қа ру жүйе-
сін де гі ор нын анық та ңыз. 

3. Ст ра те гиялық бас қа ру дың қа жет ті лі гін көр се те тін не гіз гі фак тор лар ды 
ата ңыз.

4. Ст ра те гиялық бас қа ру дың мә ні мен маз мұ нын ашып көр се ті ңіз.
5. А.А. Томп сон жә не А.Дж. Ст рик ленд тің айт уын ша, ме нед жер дің ком па-

ния ст ра те гияла рын құ рас ты ру жә не жү зе ге асы ру үде рі сі мен өза ра бай ла ныс ты 
не гіз гі бес мін де тін си пат тап бе рі ңіз.

6. Ұйым ст ра те гиясын құ рас ты ру үде рі сі нің ке зең де рін си пат та ңыз.
7. Биз нес бір лік тер дің не гіз гі жә не қо сал қы ар тық шы лық та рын си пат та-

ңыз.
8. Бір биз нес тү рін жүр гі зу ст ра те гиясы ның ерек ше лік те рі жә не ар тық шы-

лық та рын са лыс ты рып тал да ңыз. 
9. Биз нес бір лік тер үшін ст ра те гияны дай ын дау пи ра ми да сын си пат тап бе-

рі ңіз. Кор по ра циялар дың да му ст ра те гиясы ерек ше лік те рін атап айтыңыз. 
10. Кор по ра тив тік ди вер си фи ка ция ло ги ка сын ашып айтыңыз.
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2.1. Ұйым ның қыз мет тү рін анық тау үде рі сі
 
 Ұйым ды ст ра те гиялық бас қа ру ме нед жер жұ мы сы ның ше-

бер лік ке ай нал ған жо ға ры дең гейі деп көп айтыла ды. Шын ды-
ғын да, әлем тә жі ри бе сі көр сет кен дей биз нес-ст ра тег ке та быс ты 
тек ше бер лік, ұқып ты лық, қа таң есеп ті лік, ал ға ұм ты лу мен тұ-
рақ ты лық ты сақ тап тұ ру қа бі ле ті ға на әке ле ала ды. 

 Әдет те ком па ния ст ра те гиясын құ рас ты ру үде рі сі не қа тыс ты 
жо ға ры бас шы лық тың қа рас ты ра тын не гіз гі сұ рақ та ры мы на дай 
бо лып ке ле ді: 

• Біз өз ком па ниямыз ды бо ла шақ та қан дай бо ла ды деп есеп-
тей міз?

• Не іс те ге лі жа тыр мыз? Не өн ді ре міз, не са та мыз?
• Не ге қол жет кіз гі міз ке ле ді? 

ҰЙЫМ СТРАТЕГИЯСЫН 
ҚҰРАСТЫРУ

2
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 Бұл сұ рақ қа нақ ты әрі не гіз дел ген жауап бе ру үшін ме нед-
жер өз ком па ниясы ның бү гін гі күн гі жә не бо ла шақ та ғы қыз мет 
си па тын, сон дай-ақ ал да ғы 5-10 жыл да ғы қа жет ті лік те рін ой лас-
ты ра алуы тиіс. Оның «Біз кім біз, не іс тей міз, қай да ба ғыт ал-
дық?» де ген сұ рақ қа бе рер жауабы ұйым жү зе ге асы ра ала тын 
жә не көш бас шы лық пен да ра лық қа ие бо лу ға кө мек бе ре тін бағ-
дар бо луы тиіс. Ком па нияның ат қа ру ға жос пар ла ған ша ра ла ры, 
жал пы ал ған да, ком па ния мис сиясы бо лып та бы ла ды. Ме нед жер 
мис сия ны ал ға қоя оты рып, ком па нияның қыз мет са ла сын, сон-
дай-ақ өз клиент те рі не ұсы на тын қыз мет те рін анық тайды. Ол бұ-
лар ды ст ра те гиялық тұр ғы дан ой лас ты ру қа жет. Мұ ның бә рі ком-
па нияның ұзақ мер зім ді да му тұ жы рым да ма сын әзір леу мен қа-
тар жү ріп оты руы тиіс. Өз ком па ниясы ның ме нед жер ге кө рін ген 
на рық та ғы ор ны ст ра те гиялық бол жам бо лып та бы ла ды. Мис сия 
мен ст ра те гиялық бол жам ды да мы та жә не жа рия ете оты рып, 
қыз мет кер лер ді мақ сат тың мә ні мен та ныс ты рып, бо ла шақ да му 
ба ғы тын тү сін ді ре ді. 

 Әри не, ұйым ның қыз мет тү рін анық тау оның ст ра те гиялық 
бол жа мын, мис сия сын жә не мақ сат та рын ай қын дау мен қа тар жү-
ре ді. Бі рақ ал ды мен ұйым қыз мет тү рін не ме се биз нес тү рін таң-
дап алуы қа жет деп ой лай мыз. Биз нес тұ тас тай ал ған да, үш нақ-
ты көр сет кіш пен анық та ла ды: не мен, қа лай жә не кім нің қа жет ті-
лі гін қа на ғат тан ды ра мыз. Ұйым ның қан дай қыз мет тер мен жә не 
өн ді ріс пен айна лы са ты нын ға на бі лу жет кі лік сіз. Өйт ке ні са тып 
алу шы лар үшін ма ңыз ды емес, олар қан дай да бір мұқ таж дық тар 
мен қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан дыр ған кез де ға на биз нес ке айна-
ла ды. Сұ ра ныс бол ма са, биз нес те бол майды. Са тып алу шы топ-
тың өзін дік мә ні бар, се бе бі олар қан дай геог ра фия лық тер ри то-
риялар қам тыл ға нын жә не ком па нияның қан дай са тып алу шы лар 
тип те рі не бағ дар лан ға нын көр се те ді. 

Биз нес ті дұ рыс анық тау әдет те үш фак тор ды есеп ке алу ды 
та лап ете ді:  

• Са тып алу шы лар қа жет ті лі гі не ме се не өн ді ру қа жет? 
• Са тып алу шы лар то бы не ме се тауар кім үшін өн ді рі лу де?
• Тех но ло гиялық жә не функ цио нал дық ат қа ру, яғ ни са тып 

алу шы лар қа жет ті лі гі қа лай қа на ғат тан ды ры ла ды?
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 Тех но ло гиялық жә не функ цио нал дық қыз мет тер де ма ңыз-
ды, се бе бі, ол ком па нияның са тып алу шы лар қа жет ті лі гін қа лай 
қа на ғат тан ды ра ты нын жә не «өнер кә сіп тік өн ді ріс – та ра ту» тіз-
бе гі қан ша опе ра цияны өзі не бі рік ті ре ті нін көр се те ді. Мы са лы, 
ком па ния бар лық тіз бек тің қан дай да бір бө лі мі не ма ман дан ған 
бо луы мүм кін не ме се то лық ин тег ра циялан ған, яғ ни өн ді ріс та-
ра ту тіз бе гі нің бар лы ғын қам туы мүм кін. Sulpak, Тех но дом, Аста-
на мо торс – бір са ла ның бір лік те рі. Олар дың қыз мет те рі өнім ді 
бөл шек са ту ға не гіз дел ген; са та тын зат ты өз де рі өн дір мейді. Эйр 
Астана да бір са ла ның кә сі пор ны. Ол өз де рі ұша тын лай нер лер ді 
шы ғар майды жә не ұшақ қо на тын әуе жай лар ды қа да ға ла май ды. 
Эйр Астана са на лы түр де өз қыз ме тін жо лаушы лар ды бір нүк-
те ден екін ші нүк те ге жет кі зу мен шек тейді. Exxon Mobil жә не 
Chevron се кіл ді ірі мұ най ком па нияла ры то лық ин тег ра циялан-
ған. Олар мұ най өнім де рін өн ді ріп қа на қой май ды, со ны мен қа-
тар оны өң деп, са ту мен де айна лы са ды. 

 
2.2. Ст ра те гиялық бол жам қа лып та суы 

жә не ұйым ның мис сиясы мен мақ са тын ай қын дау 

Ст ра те гиялық бас қа ру ұйым қыз ме ті нің ст ра те гиялық бол-
жа мын, ба ғы тын ай қын дау дан бас та ла ды. Ст ра те гиялық бол жам 
ұйым қыз мет кер ле рі нің бар лы ғы на тү сі нік ті бо луы тиіс. Ұйым-
ның ұзақ мер зім бойы қан дай қыз мет тү рі мен айна лы са ты ны ту-
ра лы ме нед жер лер дің көз қа рас та ры ст ра те гиялық бол жам ды құ-
рай ды. Ол біз ге «біз кім біз, не мен айна лы са мыз, не ге же ту ді көз-
дей міз» де ген сұ рақ тар ға жауап бе руі тиіс. Ст ра те гиялық бол жам 
ком па ния же тек ші лі гі не ұзақ мер зім ді да му перс пек ти ва сы на 
қа тыс ты бар лық кү дік тер ді жою үшін ке рек. Не гіз дел ген ст ра те-
гиялық бол жам – тиім ді ст ра те гиялық көш бас шы лық ты қам та ма-
сыз ету үшін мін дет ті шарт. Егер өз биз не сі нің ай қын тұ жы рым-
да ма сы нан – қан дай қыз мет тү рі мен айна лы са ды, не ні қол ға алу-
ға бол майды жә не қан дай ұзақ мер зім ді бә се ке лес тік по зи цияны 
таң дау қа жет еке ні нен ха бар сыз ме нед жер көш бас шы не ме се ст-
ра те гияны әзір леу ші ре тін де тиім ді жұ мыс іс тей ал май ды. 
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Ст ра те гиялық бол жам не ме се мис сия қан дай да бір ком па  -
ния ны бас қа лар дан бө ліп, оны өзін дік бел гі ле рі мен, қыз мет ба-
ғы ты мен, да му жо лы мен ерек ше лен ді ріп көр се те ді. Ст ра те гия ны 
тиім ді әзір леу ұйым не іс теу ке рек, не іс те меу ке рек жә не қай да 
ба ғыт алуы тиіс де ген сұ рақ тар ды анық тау дан бас та ла ды. 

Екі ком па ния да бір дей өнім, яғ ни же ке ком пью тер лер жә не 
план шет тер өн дір ге ні мен, Apple ком па ниясы мен са лыс тыр ған да 
Samsung ком па ниясын да қа лып тас қан стиль олар ұстану ға тиіс 
ст ра те гиялық жол ға ұқ са май ды. Екеуі нің биз нес ті жүр гі зу мен 
бә се ке лес тер қақ ты ғы сын да қол да на тын әдіс те рі де бір-бі рі нен 
ерк ше ле не ді. Олар тұр мыс тық тех ни ка өн ді рі сі са ла сын да көш-
бас шы бол ға ны мен, General Electric жә не LG ком па нияла рын да 
әр түр лі ұзақ мер зім ді ст ра те гиялар бар. Егер LG тұр мыс тық тех-
ни ка мен ком пью тер лер үшін түр лі жаб дық тар өн дір се, General 
Electric авиа қоз ғалт қыш тар, әс ке ри элект ро ни ка, элект ро жаб-
дық тар, плас тик тер, ло ко мо тив тер, жа рық тан ды ру при бор ла ры, 
ме ди ци на лық диаг нос ти ка мен те ле ди дар құ рал да рын өн ді ру де 
көш бас шы по зи цияға ие. Жал пы айт қан да, Toyota жә не Ford, LG 
жә не Sony, Eastman Kodak жә не Fuji Photo Film Co., Procter & 
Gamble жә не Unilever, KLM жә не Lufthansa се кіл ді күш ті бә се-
ке лес тер дің ұзақ мер зім ді ст ра те гиялық ба ғыт та ры ара сын да ма-
ңыз ды айыр ма шы лық тар бар. 

Ұйым мис сиясы ту ра лы қан дай да бір құн ды нәр се бі лу үшін, 
«Қа лай жә не кім үшін пай да та бу ке рек?» де ген сұ рақ қа жауап 
бе ру ге тиіс піз. Оның ст ра те гиялық бол жа мы мен мис сия сын жа-
сауда үш ас пект бар (9-cурет). Мис сия мен бай ла ныс ты ст ра те-
гиялық бол жам ды құ рас ты ру жә не оны бар лық бас қа ру шы ла ры 
мен жұ мыс шы ла ры на жет кі зу ком па ния биз не сі нің тұ жы рым-
да ма сын, ұзақ мер зім ді да му мақ сат та рын ай қын дау се кіл ді ма-
ңыз ды. Анық тал ған нақ ты бол жам мен мис сия қыз мет кер лер ді 
ша быт тан ды ра оты рып, олар ға бе кі тіл ген мін дет тер ді орын дау да 
ын та лан ды ру шы қыз ме тін ат қа руы тиіс. Қыз мет кер лер дің жұ-
мыс ты ат қа ру да жауап кер ші лік пен орын дал ған жұ мыс қа мақ та-
ныш се зі мін ояту, олар ды жұ мыс қа ша быт тан ды ру үшін ме нед-
жер лер дің айт ар ойы нақ ты бо луы керек.
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9-cурет. Ком па нияның ст ра те гиялық бол жа мы мен мис сия сын жа сау ке зін де 
қа рас ты ра тын ас пек ті лер

 Адам дар өз жұ мы сы ның ал ды на биік мақ сат тар мен мін дет-
тер қоя оты рып, бә се ке лес те рін ба сып озу ға тал пы на тын ком па-
ния қыз ме ті мен бір ге еке нін әр қа шан да мақ тан тұ та ды. Ком па ния 
ме нед жер ле рі мен анық тал ған ст ра те гия әр қа шан да жұ мыс шы-
лар ды жай ға на жұ мыс қа ке лу үшін емес, биз нес тің мүд де сі мен 
өмір сү ру ге ын та лан ды ра ды. Егер ком па ния мис сиясы на өз ге ріс 
ен гі зіл се, ме нед жер оның не гіз гі се бе бін анық тап, бас қа ша әре кет 
ету үшін оны қыз мет кер ге жет кі зуі қа жет. Олар сырт қы ор та өз ге-
ріс те рі мен биз нес те гі жа ңа шыл дық тар ұйым мис сия сын өз гер ту 
қа жет ті лі гін ту ды рып отыр ға нын тү сін бейін ше, ком па ния жұ мы-
сы ал ға бас пайды. 

 Өте сәт ті жа сал ған мис сия қа ра пай ым әрі нақ ты бо ла ды, тү-
сі нік ті жет кі зі ле ді, ол ком па нияның бо ла шақ та ғы қыз ме ті не бағ-
дар бе ріп, әр бір қыз мет кер дің жұ мыс қа де ген құл шы ны сын ту ғы-
зу ға ық пал ете ді. 

Кей бір та быс ты ком па ниялар дың мис сиясы мен та ны сып кө-
рейік. 

Facebook мис сиясы: «Адам дар ға өз өмі рін өз ге лер мен бө лі-
су ге мүм кін дік бе ре оты рып, ашық әрі бір лес кен әлем құ ру».

Google мис сиясы: «Әлем де гі бар лық ақ па рат ты ұйым дас ты-
рып, оны әр кім үшін қол же тім ді жә не пай да лы ету».

Microsoft мис сиясы: «Әр кім үшін өз әлеуе тін тиім ді жү зе ге 
асы ру ға мүм кін дік бе ру».
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Skype мис сиясы: «Нақ ты уа қыт ке зе ңін де адам дар қа рым-қа-
ты нас жа сау үшін плат фор ма бо лу».

YouTube мис сиясы: «Ви део-кон тент тер ге тез жә не же ңіл қол 
жет кі зу ді қам та ма сыз ету, өз ге лер мен ви део ал ма су ға мүм кін дік 
жа сау».

Twitter мис сиясы: «Кез кел ген жер де адам дар ды тез бай ла-
ныс қа шы ға ру».

Apple мис сиясы: «Ин но ва циялық ше шім дер ді қол да ну ар қа-
сын да әлем де гі әр сту дент, пе да гог жә не шы ғар ма шы лық тұл ға ны 
ең жақ сы пер со нал ды ком пью тер лер мен қам та ма сыз ету».

Adidas мис сиясы: «Әлем де гі ең жақ сы спорт тық бренд бо лу. 
Сан ды еш қа шан са па мен са лыс тыр мау. Спорт шы әр қа шан да бі-
рін ші орын да».

Pepsi мис сиясы: «Дай ын өнім дер мен су сын дар даяр лайт ын 
әлем де гі та мақ өн ді ру ші ең жақ сы ком па ния бо лу. Не іс те сек те 
үш қа ғи да ға сүйене міз – шы найы лық, нақ ты лық жә не әді лет ті-
лік».

Nestle мис сиясы: «Зерт теу лер мен раз ра бот ки та мақ өнім де-
рі нің са па сын жо ға ры ла та ты ны на жә не олар адам зат өмі рін жақ-
сар та ты ны на біз кә міл се не міз».

Клиент тер дің жү ре гі не жол та бу үшін оны қайта-қайта 
қайталау қа жет. Олар бір уа қыт та клиент тер ге де, ак ционер лер-
ге де бір дей оң әсер етуі ке рек. Ак ционер лер клиент тер дің қа-
жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру дан пай да ала оты рып, ұта ды. Нақ ты, 
тү сі нік ті, жиі қайтала на тын, ша быт тан ды ра тын ст ра те гиялық 
бол жам бар лы ғын көз дел ген жос пар ға қа рай мой ын бұ ру ға жә не 
жа ңа ұйым дас ты ру шы лық қа дам жа сауға мәж бүр лей ді. Осы жағ-
дай лар орын ал ған да ал ғаш қы қа дам дар сәт ті жа сал ды деп есеп-
теу ге бо ла ды.

Биз нес не ме се қыз мет тү рі таң да лып, ст ра те гиялық бол жа мы 
мен ұйым мис сиясы анық тал ған нан кейін, әри не, мақ сат тар ды 
нақ ты лау қа жет. Әр бір же тек ші, ме нед жер өз ал ды на бел гі лі бір 
мақ сат қоюы тиіс. «Sony» ком па ниясы ның не гі зін қа ла ған Акио 
Мо ри та ның айт уын ша, «егер ин же нер не ме се ға лым ның ал ды-
на нақ ты мақ сат қой са, ол со ған же ту үшін бә рін жа сай ды. Бі рақ 
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мақ сат қой май, бір үйме ақ ша бе ріп, бір зат ой лап тап де се, та быс 
кү ту ге бол майды». 

Ком па нияның жал пы мақ са ты на же ту үшін әр бө лім нің бел-
гі лі бір мін дет те рі бо луы тиіс. Ол бір не ше нақ ты мін дет тер ге бө-
лі ніп, орын да лу ына тө мен гі ме нед жер лер жауап ты бол ған кез де, 
жұ мыс нә ти же сі не жал пы қы зы ғу шы лық пай да бо ла ды. Не гі-
зін де, ком па ния әр бө лім өз са ла сын да ғы нә ти же лер ге қол жет-
кі зу үшін бар лық жағ дай жа сай оты рып, ал дын да ғы мін дет тер ді 
орын дау ға жә не ст ра те гиялық бол жам ды жү зе ге асы ру ға кө мек-
те се тін бір ко ман да бо луы тиіс. 

Нақ ты мақ сат тар ды анық тау жал пы мис сияға қол жет кі зу ге 
кө мек те се тін же ке ле ген жұ мыс жос пар ла ры на өту ге кө мек те се ді. 
Қойы лып отыр ған мақ сат бір қа тар кү ті ле тін нә ти же лер дің ба сын 
бі рік ті ре ді. 

Ал, олар ға қол жет кі зу қан дай да бір күш-жі гер мен ұйым-
дас қан әре кет тер ді та лап ете ді. Қа зір гі жағ дай дан өз де рі күт кен 
жағ дайға ұм ты лу ком па нияны ба рын ша шы ғар ма шыл бо лу ға, 
өзі нің қар жы лық жағ дайы мен іс кер лік бе де лін жақ сар ту ға мәж-
бүр лей ді. Бұл ком па нияның бар лық мүм кін дік те рін жұ мыл ды ру-
ды та лап ете ді. Қиын, бі рақ та қол жет кі зу ге бо ла тын мақ сат тар 
ком па нияға бү гін гі же тіс тік тер ге, ауыт қу лар ға мас тан бауға, фир-
маіші лік тәр тіп сіз дік тер ге бой ал дыр мауға кө мек те сіп, ұйым жұ-
мы сын да ғы үйле сім ді лік ті қам та ма сыз ете ді. 

Мақ сат тар қыс қа мер зім ді, сон дай-ақ ұзақ мер зім ді бо луы 
мүм кін. Ал ғаш қы сы кү ті ле тін нә ти же лер ге бір ден қол жет кі зу-
ге ба ғыт тал ған, ал екін ші сі – бо ла шақ та жұ мыс көр сет кіш те рін 
жақ сар ту мен ком па нияның жағ дайын ны ғайту үшін қа зір не іс-
теу қа жет де ген мә се ле лер ту ра лы ойла ну ға мәж бүр лей ді. Егер 
ұзақ мер зім ді не ме се қыс қа мер зім ді мақ сат тар ара сын да таң дау 
ту са, он да ұзақ мер зім ді мақ сат тар ар тық шы лық тар ға ие бо луы 
тиіс. Ме нед жер бү гін гі игі лік тер үшін ком па нияның бо ла ша ғы на 
қа тер төн дір се, ары қа рай өр кен деуі өте си рек кез де се ді. 

Ст ра те гиялық бас қа ру тұр ғы сы нан мақ сат тар дың екі ти пі бо-
ла ды: 

• қар жы лық; 
• ст ра те гиялық. 
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Тө мен де гі су рет те қар жы лық жә не ст ра те гиялық мақ сат тар-
дың ерек ше түр ле рі кел ті ріл ген. 

 

10-су рет. Ұйым мақ сат та ры ның жік те луі
 
Ст ра те гиялық мақ сат тар ком па нияның на рық та ғы бә се ке лес-

тік по зи циясын ны ғайтуға не гіз дел ген. Мұн дай мақ сат тар са ла 
бой ын ша өсу қар қы нын ор та ша көр сет кіш тен ба рын ша жо ға ры-
ла ту ды қам та ма сыз ету ге, на рық та ғы үлес ті арт ты ру ға, бә се ке-
лес тер мен са лыс тыр ған да өнім мен ұсы ны ла тын қыз мет тің са па-
сын арт ты ру ға, тө мен шы ғын дар дең гейіне қол жет кі зу ге, ком-

 
Қаржылық мақсаттар

•	 Табыстардың барынша 
жылдам өсімі

•	 Ақшалай түсімдердің 
барынша жылдам түсуі 

•	 Барынша жоғары диви-
дендтер

•	 Барынша көп пайда 
табу

•	 Салынған капиталдан 
пайданың артуы

•	 Облигациялар мен 
несие мөлшерлері бойынша 
сенімділіктің артуы

•	 Ақша ағынының артуы
•	 Акция бағасының ар-

туы
•	 Компанияның сенімді 

қаржылық жағдайының мой-
ындалуы

•	 Пайда алудың ба-
рынша дифференцияланған 
базасының болуы

•	 Экономикалық 
құлдырау кезіндегі тұрақты 
табыс

Стратегиялық мақсаттар
•	 Нарықтағы үлестің ар-

туы
•	 Саладағы барынша 

жоғары және сенімді жағдай 

•	 Өнім сапасының артуы
•	 Негізгі бәсекелестермен 

салыстырғанда өндіріс 
шығындарының азаюы

•	 Өнім ассортиментін 
кеңейту және жақсарту

•	 Тұтынушылар арасында 
компанияның беделін арттыру

•	 Қызмет көрсетуді 
жақсарту

•	 Компанияның тех-
нология немесе инновация 
саласындағы көшбасшы ретінде 
мойындалуы

•	 Халықаралық нарықтағы 
бәсекеге қабілеттіліктің артуы

•	 Өсу мүмкіндіктерінің 
артуы

 Ұйым мақсаттары
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па нияның бе де лін кө те ру ге негізделген. Ше тел дік на рық қа ену, 
озық тех но ло гиялар ды қол да ну жә не өсу дің әр түр лі мүм кін дік те-
рін да мы ту да ст ра те гиялық мақ сат бо лып та бы ла ды. Осы лай ша, 
мақ сат тар ды анық тау ке зін де тек қар жы лық көр сет кіш тер ге қол 
жет кі зу ді ға на емес, сон дай-ақ биз нес ті ұзақ мер зім ді да мы ту мен 
ком па нияның бә се ке ге қа бі лет ті лі гін арт ты ру бой ын ша әре кет-
тер ді де ес те ұс та ған жөн. 

 Қар жы лық мақ сат тар, пай да кө ле мі, ин вес ти ция қайтары-
мы, қол ма-қол та быс ағы ны, ди ви денд пен қа рыз кө ле мі се кіл ді 
көр сет кіш тер дің ар ту ын көз дейді. Қар жы құ рал да ры ның же тіс-
пеуші лі гі жағ дайын да ком па ния өсіп, өр кен деуі үшін қа жет ті ре-
су рс тар сыз қа ла тын дық тан қар жы лық мақ сат тар мін дет ті. 

 Мақ сат тар ды қою не лік тен ст ра те гиялық бас қа ру дың ше шу-
ші сә ті бо лып та бы ла ты нын тә жі ри бе көр се тіп отыр. Олар бас-
қа ру шы лық құн ды лық қа ие бо луы үшін сан дық жә не өл ше не тін 
көр сет кіш тер мен анық та луы қа жет жә не қол жет кі зі лу ге тиіс ара-
лық мән дер ге ие бо луы ке рек. 

Бұл «мак си мал ды пай да», «шы ғын дар ды азайту», «тиім ді-
лік ті арт ты ру», «са ту кө ле мін ұл ғайту» се кіл ді не уа қыт тық, не 
сан дық ше ка ра мен анық тал майт ын жаз ба лар дан бас тар ту ды біл-
ді ре ді. Ал ға мақ сат қою «қан дай нә ти же лер ге қа шан қол жет кі зу 
қа жет жә не ол үшін кім жауап бе ре ді?» сын ды сұ рақ тар ға жауап 
алу ға кө мек те се ді. Hewlett-Packard ком па ниясы ның не гі зін қа-
лаушы Билл Хью летт бы лай дей ді: «Сіз өл шеуге бол майт ын нәр-
се лер ді бас қа ра ал май сыз. Өл шеуге бо ла тын бар лық нәр се лер ге 
қол жет кі зу ге бо ла ды». 

 Ком па нияға ұзақ мер зім ді де, қыс қа мер зім ді де мақ сат тар ке-
рек. Ұзақ мер зім ді мақ сат тар екі мін дет ті ше шу үшін қыз мет ете-
ді. Бі рін ші ден, өн ді ріс тік көр сет кіш тер ді ал да ғы бес не ме се одан 
да көп жыл ға жос пар лау, ұзақ мер зім ді та быс қа қол жет кі зу үшін 
қа зір не іс теу ке рек еке нін көр се те ді. Бұ дан өз ге, ком па ния бес 
жыл дан кейін қол жет кі зу ді көз де ген бә се ке ге қа бі лет ті на рық тық 
по зи цияға же ту үшін ст ра те гиялық жос па ры ның үшін ші не ме се 
төр тін ші жы лы ның аяқ та луын күт пейді. Екін ші ден, анық тал ған 
мақ сат тар ме нед жер лер ді бү гін гі ше шім дер дің ұзақ мер зім ді көр-
сет кіш тер ге әсе рін есеп теу ге мәж бүр лей ді. Ше шім дер дің кө ре ген 
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бол мауы нан туын дайт ын мә се ле нің мә ні ком па нияның ұзақ мер-
зім ді по зи цияла ры на соқ қы бе руін де бо лып отыр. 

 Қыс қа мер зім ді мақ сат тар жуық ара да қол жет кі зі луі тиіс нә-
ти же лер ді то лық тү сін ді ре ді. Олар ком па нияның да му жыл дам-
ды ғын, жос пар лан ған қыз мет көр сет кіш те рі нің дең гейін анық-
тайды. Қыс қа мер зім ді мақ сат тар ком па ния ұзақ мер зім ді перс-
пек ти ва ға жос пар лан ған көр сет кіш тер дең гейін де қыз мет ете бас-
та ған да ұзақ мер зім ді мақ сат тар мен сәй кес ке ле ді. Мы са лы, егер 
ком па ния ал ды на жыл сай ын пай да ны 10%-ға арт ты ру мақ са тын 
қой ып, ағым да ғы жы лы ол мақ сат орын дал са, ком па нияның қыс-
қа мер зім ді жә не ұзақ мер зім ді мақ сат та ры сәй кес ке ле ді. Қыс қа 
мер зім ді мін дет тер дің ұзақ мер зім ді мін дет тер ден ал шақ тауы өте 
ма ңыз ды оқи ға. Бұл ме нед жер лер ком па ния қыз ме ті нің көр сет-
кіш те рін арт ты ру ға ты ры са тын, бі рақ та ұзақ мер зім ді перс пек ти-
ва ға жос пар лан ған көр сет кіш тер ге бір жыл да қол жет кі зу мүм кін 
бол майт ын кез де орын ала ды. Мұн дай жағ дайда қыс қа мер зім ді 
мақ сат тар түп кі мақ сат қа же ту жо лын да ғы қа дам дар қыз ме тін ат-
қа ра ды. 

 Мақ сат тар жа сауға бо ла тын бар лық нәр се лер ді өзі не бі рік-
ті ре бер меуі қа жет. Көз дел ген мақ сат тар ұйым ға өзі нің бар лық 
по тен циа лын қол да ну да ын та лан ды ру шы құ рал қыз ме тін ат қа-
руы үшін олар «қиын, бі рақ орын да ла тын» кри те рий ге сай бо луы 
тиіс. Олар нақ ты ла ну үшін ке ле сі жағ дай лар ес ке рі луі тиіс: 

• бә се ке лес тік жағ дайда қан дай нақ ты көр сет кіш тер дең-
гейі бо луы мүм кін?

• қыз ме ті сәт ті бо лу үшін ком па ния қан дай нә ти же лер ге 
қол жет кі зуі қа жет?

• егер ұйым ды ын та лан дыр са, қан дай өнім ді лік ке қол 
жет кі зе ала ды?

 Қиын, бі рақ орын дау ға бо ла тын мақ сат тар ды қою үшін ме-
нед жер лер қан дай өнім ді лік ке қол жет кі зу ге бо ла ты нын анық тап, 
оны ба ға лауы ке рек. Бұл жер де мақ сат тар ды қою жә не ст ра те-
гияны әзір леу мә се ле ле рі қиылы са ды. Мы са лы, ст ра те гиялық ба-
ғыт тар тек қа на қар жы лық дең гейде анық та ла ал май ды: қан дай 
ст ра те гияны ал ма сақ та, оны орын дау үшін ақ ша ның бо луы мін-
дет ті. Осы лай ша, ст ра те гиялық ше шім дер ұйым ның қар жы лық 
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мақ са ты на айт ар лық тай тәуел ді бо ла ды. Олар жет кі лік ті дә ре же-
де сал мақ ты бо луы қа жет, се бе бі: 

1) таң дал ған ст ра те гияның орын да лу ын қам та ма сыз етуі 
тиіс;

2) бас қа да қа жет ті жо ба лар ды жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе-
руі қа жет;

3) ин вес тор лар мен қар жы лық шең бер ге жа ғуы ке рек. 
 «Ст ра те гия» жә не «мін дет» тү сі нік те рін бі рік ті ру ге ту ра кел-

ген кез де мақ сат пен ст ра те гия ара ла сып ке те ді. Егер ком па ния 
көз дел ген мақ сат тар ды, сәй ке сін ше ағым да ғы ст ра те гиялар ды 
орын дай ал майт ын бол са, он да олар дың сәт ті үйле суі үшін мақ-
сат ты не ме се ст ра те гияны тү зе ту қа жет. 

Тал қы лауға ар нал ған жағ дай
Delta Air Lines ком па ниясы ның ст ра те гиялық бағ да ры
Delta Air Lines ком па ниясы ның ат қа ру шы ди рек торы Ро нальд В Ален 

1993 жыл дың ая ғын да ст ра те гиялық бағ дар мен ком па ния мис сия сын тө мен-
де гі дей си пат та ды: 

...біз Deltaның таң дау лы дү ниежү зі лік әуе жол бол ға нын қа лай мыз. Дү-
ниежү зі лік де ге нім, біз тұ ты ну шы лар ға қыз мет көр се ту дің ең жо ға ры стан-
дарт та ры на ие бо лып, жа ңа шыл, аг рес сия шыл, әдеп ті жә не та быс ты ком па-
ния бо лып қа ла бе руіміз ке рек. Біз жа ңа ба ғыт тар мен әлем дік альянс ты құ ру 
ар қы лы бай лы ғы мыз ды кө бейту мүм кін ді гін із деуді жал ғас ты ра мыз.

Біз өзі міз жақ сы бі ле тін биз нес те қа лу ды ұй ғар дық. Бұл – әуе та сы мал-
дау жә не со ған қа тыс ты қыз мет тер. Осы са ла да та быс қа же те ті ні міз ге 
се не міз жә не өз кү ші міз ді оқ бойы озық бо лу ға ба ғыт тай мыз. Қыз мет кер ле-
рі міз дің, тұ ты ну шы ла ры мыз бен ин вес тор ла ры мыз дың тү сі ніс ті гін ба ға лай-
мыз. Жо лаушы лар мен жүк иеле рі не ең са па лы қыз мет көр се ту мен қо сым ша 
қыз мет көр се ту ді жал ғас ты ра мыз. Қыз мет кер лер ге қы зық ты да нә ти же лі 
жұ мыс пен қам ту ды ұсы на мыз. 

1. Ком па нияның бо ла шақ ба ғы ты мен мис сия сын анық тау ды не үшін қа-
жет ете ті нін тү сін ді ріп бе рі ңіз.

2. Қа зақ стан дық ком па ниялар дың мис сиясы на мы сал кел ті рі ңіз. 

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ст ра те гияны құ рас ты ру үде рі сі нің са ты ла рын си пат тап бе рі ңіз. 
2. Ст ра те гиялық бол жам қа лып та суы жә не ұйым ның мис сиясы мен мақ са-

тын ай қын дау мә нін ашы ңыз.
3. Ком па нияның ст ра те гиялық кө рі ні сі мен мис сиясы ның қа лып та су ын си-

пат та ңыз. 
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4. Мис сия, мақ сат жә не құн ды лық тар тіз бе гін жо ба лаудың мә нін ашып 
көр се ті ңіз. 

5. Ұйым мис сия сын анық тау ба ры сын да қан дай фак тор лар ес ке рі луі тиіс?
6. Ұйым мақ сат та ры ның түр ле рін көр се ті ңіз.
7. Та быс ты ст ра те гияның мис сия сын анық тау ма ңыз ды лы ғы ның мә нін тү-

сін ді рі ңіз.
8. Ст ра те гиялық мақ сат тар ға си пат та ма бе рі ңіз.
9. Қар жы лық мақ сат тар түр ле рін тал да ңыз.
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3.1. Ұйым ның сырт қы ор та сын тал дау қа жет ті лі гі 

Ұйым ст ра те гиясын құ рас ты ру үз дік сіз жан-жақ ты тал дау ға 
не гіз дел ген жұ мыс. Оның мақ са ты, мис сиясы, қыз мет ету ор та сы 
ай қын бол ған нан кейін ме нед жер лер ст ра те гиялық тал дау үде рі-
сі не кө ше ді. Әдет те ол ұйым ның қыз мет ету са ла сы нан бас та лып, 
әрі қа рай іш кі ор та сын тал дау мен жал ға са ды. Сон дай-ақ тал дау 
үде рі сі не бә се ке лес тер ді зерт теу, түр лі ст ра те гиялар ды ба ға лау, 
та быс ты лық тың бас ты фак тор ла рын анық тау да кі ре ді. Ме нед жер 
бұл са ла да тек бі лім ді лі гі жә не шы ғар ма шы лық қа бі ле ті мен ға на 
же тіс тік ке же те ал май ды. Ол өзі нің кә сіп кер лік қа сиетін, ана ли-
ти ка лық бі лік ті лі гін қол да на бі луі тиіс. Ұйым ст ра те гиясын таң-
дау ту ра лы ше шім ком па нияның іш кі, сырт қы ор та сын жан-жақ-
ты ба ға лау жә не зерт теу не гі зін де алын ған нә ти же ге бай ла ныс ты 
қа был да нуы тиіс. Зерт теу не гіз гі екі ба ғыт бой ын ша жүр гі зі ле ді: 

1) ұйым қыз мет ат қа ра тын са ла да ғы жағ дай жә не он да ғы бә-
се ке лес тік тал да на ды; 

2) ком па нияның іш кі ор та сын да ғы жағ дай мен бә се ке ге қа бі-
лет ті лі гі са ра ла на ды. 

Ст ра те гиялық ба ғыт ты дұ рыс анық тау, мақ сат пен мін дет тер-
ді дұ рыс нақ ты лау, өз бә се ке лес тік по зи циясын ны ғайтуға ба ғыт-
тал ған ст ра те гиясын құ рас ты ру үшін ме нед жер лер өз ұйым да ры-
ның мик ро- жә не мак роор та сын нақ ты бі луі қа жет.

Ст ра те гиялық тал дау ұйым қыз мет ат қа ра тын са ла ны тал дау-
дан бас та ла ды. Са ла де ге ні міз не? Шарт ты анық та ма ре тін де «са-
ла» деп ұқ сас өнім өн ді ре тін ірі ком па ниялар мен ұйым дар то бын 
атай ды. Яғ ни ст ра те гиялық тал дау ба ры сын да «са ла» деп нақ ты 

ҰЙЫМНЫҢ СЫРТҚЫ ОРТАСЫН БАҒАЛАУ 
ЖӘНЕ ТАЛДАУ

3
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бір на рық та ғы сұ ра ныс пен ұсы ныс ты, ба ға ны, өнім нің тех но ло-
гиялық өз ге рі сін анық тап отыр ған бір не ше ірі ком па ниялар ды ай-
тамыз. Мы са лы, кө лік жа сау са ла сы – осы на рық та ғы ба ға, сұ ра-
ныс пен ұсы ныс ты та ғай ын дап оты ра тын не гіз гі кө лік жа сайт ын 
ком па ниялар. 

Са ла лар эко но ми ка лық си пат та ма ла ры, он да ғы бә се ке лес тік 
жә не да му бо ла ша ғы бой ын ша әр түр лі бо лып ке ле ді. Бір са ла да 
ин но ва циялық үде рі сі нің тө мен қа рай ауыт қуы не ме се жыл дам 
жо ға ры лап өсуі мүм кін. Мы са лы, жо ға ры тех но ло гиялы са ла лар, 
ма ши на жа сау, ком пью тер құ рас ты ру, ақ па рат тық тех но ло гия са-
ла сы. Бір са ла ға кі ру өте күр де лі бо луы ық ти мал. Оған қа жет ті ка-
пи тал са лы мы ның мөл ше рі ау қым ды бо луы ке рек. Мы са лы, фар-
ма цев ти ка са ла сын жау лау үшін, банк тік биз нес пен айна лы су ға 
үл кен қа ра жат ке рек. На рық тың масш та бы жер гі лік ті дең гей ден 
әлем дік дең гейге дейін бо луы мүм кін. Өн ді ру ші лер стан дарт ты 
не ме се жо ға ры диф фе рен ция лан ған өнім дер шы ға рып, са ла ға 
ерек ше мән бе руі де ық ти мал. Он да ғы бә се ке лес тік дең гейі күш-
ті не ме се әл сіз бо лып, ол ба ға ға, са па ға, са ту дан кейін гі қыз мет 
көр се ту ге не ме се одан да бас қа қыз мет түр ле рі не әсер етуі мүм-
кін. Са ла ерек ше лік те рі өте үл кен бо луы ық ти мал, мы са лы, тар-
тым ды лы ғы тө мен са ла да ғы көш бас шы по зи цияға ие ком па ния 
тар тым ды лы ғы жо ға ры са ла да әл сіз по зи цияда ғы ком па ниямен 
са лыс тыр ған да аз пай да алуы мүм кін.

А.А. Томп сон жә не А.Дж. Ст рик ленд тің айт уын ша, са ла да ғы 
жал пы жағ дай мен он да ғы бә се ке ні тал дау дың мақ са ты – тө мен-
де гі же ті сұ рақ қа жауап алу: 

1. Са ла ны си пат тау шы не гіз гі эко но ми ка лық көр сет кіш тер 
қан дай?

2. Са ла да қан дай бә се ке лес күш тер бар жә не олар дың әсер 
ету дә ре же сі қан дай?

3. Са ла ның бә се ке лес күш те рі құ ры лы мын да ғы өз ге ріс тер 
не ден туын дап отыр жә не бо ла шақ та бұл фак тор лар қа лай әсер 
етуі мүм кін? 

4. Қан дай ком па ниялар да ба рын ша күш ті не ме се әл сіз бә се-
ке лес по зи циялар бар?
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5. Жа қын ара да қай са ла да бә се ке лес тік кү рес жү ре ті нін кім 
анық тайды?

6. Бә се ке лес тік кү рес те гі же тіс тік пен сәт сіз дік ті қан дай фак-
тор лар анық тайды?

7. Ор та ша дан жо ға ры пай да алу тұр ғы сы нан са ла қан ша лық-
ты тар тым ды?

Са ла да ғы жал пы жағ дайды тал дау ком па нияның ин вес ти-
циялық саяса ты үшін тар тым ды са ла лар ту ра лы қо ры тын ды жа-
сауға мүм кін дік бе ре ді жә не жа ңа ст ра те гияны құ рас ты ру үшін 
құн ды ақ па рат пен қам та ма сыз ете ді. 

Са ла ны си пат тау шы не гіз гі эко но ми ка лық көр сет кіш тер қан-
дай? Са ла лар құ ры лы мы мен ба за лық си пат та ма сы бой ын ша бір-
бі рі нен өте қат ты ерек ше ле не тін дік тен, жал пы жағ дай мен он да-
ғы бә се ке ні тал дау не гіз гі эко но ми ка лық си пат та ма лар ды тал дау-
дан бас та ла ды. Са ла ның не гіз гі си па тын анық тау үшін тал дау ға 
тиіс фак тор лар, не гі зі нен стан дарт көр сет кіш тер бо лып ке ле ді: 

• на рық мөл ше рі;
• бә се ке нің масш та бы (жер гі лік ті, ай мақ тық, ұлт тық жә не 

әлем дік ау қым да ғы бә се ке);
• на рық тың өсу қар қы ны жә не на рық тың да му ке зе ңі;
• бә се ке лес тер са ны жә не олар дың са лыс тыр ма лы кө ле мі – 

са ла да көп те ген ұсақ ком па ниялар бар ма, әл де са наулы ірі ком-
па ниялар бар ма?;

• са тып алу шы лар жә не олар дың қар жы лық мүм кін дік те рі;
• өн ді ріс үде рі сін де жә не жа ңа өнім ді жа сауда тех но ло-

гиялық өз ге ріс тер қар қы ны мен ба ғыт та ры;
• са ла ға ену мен шы ғу дың оңай лы ғы; 
• бә се ке лес ком па ниялар дың өнім де рі/қыз мет те рі жо ға ры 

диф фе рен ция лан ған ба, әл де әл сіз диф фе рен ция лан ған ба;
• ком па ниялар өн ді ріс, жет кі зу, мар ке тинг не ме се жар на ма-

лық ша ра лар ды жү зе ге асы ру да масш таб не гі зін де үнем деу мүм-
кін ді гі не ие ме?;

 2-кес те де мы сал ре тін де са ла ны си пат тайт ын эко но ми ка лық 
көр сет кіш тер кел ті ріл ген. 

 Ст ра те гияны әзір леу де са ла ның эко но ми ка лық си пат та ма ла-
ры үл кен мән ге ие. Мы са лы, бір ком па нияның ба ға сы жүз де ген 
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мил лион дол лар ға же те тін ка пи тал сый ым ды са ла да ком па ния 
жо ға ры тұ рақ ты шы ғын дар дың ауыр «жү гін» іші на ра же ңіл де те 
ала ды. 

2-кес те 
Са ла ның эко но ми ка лық си пат та ма ла ры ның 

ст ра те гиялық ма ңыз ы

Саланы сипаттайтын 
экономикалық көрсеткіштер Стратегиялық маңызы

 Нарықтың көлемі

Нарық аймақтық, ұлттық немесе халық ара-
лық масштабта болуы мүмкін. Шағын на-
рықтар жаңа ірі бәсекелестерді қызық тыр-
майды.  

Нарықтың өсу қарқыны

Жылдам өсетін немесе баяу өсетін нарықтар 
болуы мүмкін. Сала жылдам өссе, нарыққа 
жаңа компаниялардың енуі жеңілдейді, ал 
өсудің баяулауы әлсіз компаниялардың бұл 
нарықтан кетуіне әкеледі.

Саланың пайдалылығы

Жоғары пайдалы, мысалы, инновациялар сала-
сы немесе пайда баяу түсетін салалар болады. 
Жоғары пайдалылық нарықта жаңа ком па-
нияның пайда болуына ықпал етеді, төмен 
бол  са, нарықтағы компаниялар санының қыс-
қаруына соғады.

Нарыққа ену мен одан шығу-
дағы кедергілер

Салаға ену кедергілері нарықта қызмет ететін 
ұйымдарды қорғайды, ал кедергілер төмен 
болса, сала ішіндегі компаниялар позициясы 
әлсірейді.

Баға – сатып алушылар үшін 
барынша маңызды фактор

Тұтынушылардың көпшілігі саладағы өнім-
дерді арзан бағамен сатып алады. Мыса лы, 
халық күнделікті тұтынатын тауарлар нарығы.

Саладағы ұйымдар стандарт 
тауарлар өндіреді

Бір сатушыдан екінші сатушыға ауысу оңай 
болғандықтан, сатып алушылар артық шылық-
тарға ие.
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2-кес те нің жал ға сы 

3.2. Ұйым қыз мет ат қа ра тын са ла да ғы бә се ке лес күш тер 
жә не олар дың ұйым ға әсе рі 

 Са ла да ғы ахуал ды жә не бә се ке лес тік ті тал дау дың ір ге та сы 
он да бо лып жат қан бә се ке лес тік кү рес ті, шы ғу кө зін анық тау мен 
әсер ету са ты сын ба ға лауды мұ қият зерт теу бо лып та бы ла ды.

 Әр бір са ла да ғы бә се ке лес тік әр түр лі бо ла ты ны на қа ра мас-
тан бә се ке лес тік си па ты ұқ сас, осы ған орай тө мен де кел ті ріл ген 
тіз бек бә се ке лес күш тер дің та би ға тын анық тау мен олар дың әсер 
ету са ты сын көр се те ді. Гар вард биз не с мек те бі нің про фес со ры 
М. Пор тер са ла да ғы бә се ке лес тік ті бес бә се ке лес күш тер ар қы лы 
си пат тау ға бо ла ты нын айтады (11-су рет). Олар:

1. Са ла ішін де гі са ту шы лар ара сын да ғы бә се ке.
2. Бас қа са ла ком па нияла ры өз де рі нің ұқ сас өнім де рі мен бас-

қа бір са ла ком па нияла ры ның са тып алу шы ла рын жау лап алу ға 
әре кет те нуі.

3. Са ла ішін де жа ңа бә се ке лес тер дің пай да бо лу мүм кін ді гі.
4. Ком па ния пай да ла нып отыр ған ши кі зат ты жет кі зу ші нің өз 

та лап та рын қою қа бі ле ті.
5. Ком па ния өні мі не тұ ты ну шы лар дың өз та лап та рын қою 

қа бі ле ті.

Жедел технологиялық өзгеріс-
тер

Тәуекел өседі. Жедел моральдық тозудың се-
бебінен мұндай жағдайда инвестициялар өнім-
ділігі төмен болуы мүмкін.

Өндіріс ауқымынан үнемдеу

 Шығындар бойынша бәсекеге қабілеттілікке 
қол жеткізуге қажетті нарық үлесін арттырады. 
Өндіріс, маркетинг, тасымалдау масштабы не-
гі зінде үнемдеу мүмкіншілігі. 

Өнім ассортиментін жедел 
жаңар  ту

Тауардың өмірлік циклін қысқартады, бәс е-
ке   лестердің алға шығып кету тәуекелі туын-
дайды.
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11-су рет. М. Пор тер бой ын ша са ла да ғы бә се ке лес тік тің бес кү ші

Пор тер дің «бә се ке лес тік тің бес кү ші мо де лі» на рық қа әсер 
ете тін не гіз гі бә се ке лес күш тер ді жүйелі зерт теп жә не де олар дың 
ком па ния қыз ме ті не әсер ету ма ңыз ды лы ғын анық тау да күш ті құ-
рал. Бұл мо дель қа ра пай ым бол ған дық тан, тә жі ри бе жү зін де жап-
пай қол да ныс қа ие. 

Са ла ішін де гі са ту шы лар ара сын да ғы бә се ке. Бар лық бес бә-
се ке лес күш ара сын да ғы бә се ке лес тік кү рес ке бір тек тес тауар лар 
мен қыз мет тер ұсы ну шы ком па ниялар ара сын да ғы бә се ке лес тік 
көп әсер ете ді. 

Бір не ме се бір не ше ком па ния үшін бір на рық та ғы тұ ты ну-
шы ның қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ру мүм кін ді гі пай да бо ла-
ды. Са ту шы лар ара сын да ғы бә се ке лес тік олар дың тап қыр лық 
пен жыл дам дық та ры на бай ла ныс ты үдей тү се ді, мы са лы, тө мен 
ба ға ор на ту, тауар дың жақ сар ған си па ты, тұ ты ну шы лар ға жақ сы 
қыз мет көр се ту, ке піл дік мер зі мін ұзар ту, тау ар ды на рық қа шы ға-
ру дың ар найы жо лы, жа ңа тауар лар шы ға ру. Бә се ке лес тік кей де 
бей біт түр де жү ре ді, кей де ком па ния өмі рін қыс қар та ды. Әдет-
те бә се ке лес тер өз тауары на тұ ты ну шы лар дың қы зы ғу шы лы ғын 
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оята тын дай жа ңа қа сиет тер да ры та ды. Сөйт іп өз ге ком па нияның 
әл сіз ді гін ай қын дай ке ле, өз по зи циясын жақ сар та ды.

Қа таң бә се ке лес тік кү рес ке бай ла ныс ты әр бір ком па ния бә се-
ке лес тер мен тұ ты ну шы лар ал дын да бе де лін кө те ру үшін ұт қыр 
ст ра те гия құ руы тиіс. Көп те ген са ла лар да ғы қиын дық, бір ком па-
нияның құ ра тын ст ра те гиясы сол са ла да ғы бір тек тес ре су рс тар 
пай да ла ну шы өз ге ком па ниялар дың ст ра те гиясы на жиі тәуел ді. 
Тіп ті ком па нияның ең үз дік, та быс қа ба ғыт тал ған ст ра те гиясы 
бә се ке лес ком па ниялар дың кү ші мен ст ра те гиясы на тәуел ді бо-
ла ды да ком па нияның бү кіл күш-жі ге рін тек қа на бә се ке лес тік 
кү рес ті же ңу ге ба ғыт тайды. Осы сияқ ты өза ра тәуел ді лік туады, 
ком па ния ст ра те гиялық жос пар да қан дай ша ра қол дан са да, бә се-
ке лес ком па ниялар оған өз де рі нің ба қы лау, қар сы тұ ру, қор ға ну 
ша ра ла ры мен жауап бе ре ді. 

Сон дық тан бә се ке лес тік кү рес ша ра лар мен ба қы лау ша ра-
ла ры нан тұ ра тын ст ра те гиялық ойын ға бай ла ныс ты ұқ сас бо лып, 
кә сіп кер лік жә не бә се ке лес тік ере же ле рі нен жи нақ тал ған ай қас-
қа ұла са ды. Шы нын да да бә се ке лес тік на рық – бұл эко но ми ка лық 
ай қас тар дың аума ғы.  Бә се ке лес ком па ния са ту шы лар ара сын да-
ғы бә се ке лес тік кү рес тің қар қын ды лық са ты сы на ға на бай ла ныс-
ты ажы ра тыл май, сон дай-ақ әр түр лі фор ма да бо ла ды. 

Қар сы лас ком па ниялар ара сын да ғы бә се ке лес тік – ди на ми ка-
лық, өз гер ме лі про цесс, ком па ниялар жа ңа ша бу ыл жә не қор ға ну 
әре кет те рін ой лап тауып, әр қа шан бә се ке лес тік құ ра лын өз гер тіп 
оты ра ды. 

Осын дай се беп тер ге бай ла ныс ты бә се ке лес тік шарт та ры 
ком па нияның әре кет те рі не жә не ба қы лау ша ра ла ры на қа рай әр-
дай ым өз гер ме лі, не гіз гі соқ қы бә се ке лес тік кү рес тің бір құ ра лы-
нан екін ші сі не ауы сып оты ра ды.

Бә се ке лес тік тің өте ма ңыз ды екі қа ғи да сы: 
1) бір фир ма да қол да ныл ған күш ті бә се ке лес тік ст ра те гия 

бас қа ком па ниялар ға қы сым тү сі ре ді;
2) бә се ке ле се тін ком па ниялар қар сы лас та ры нан асып тү су 

үшін түр лі «амал дар» қол да на ды, же тіс тік ке же ту үшін са ла да ғы 
бә се ке лес тік тің ере же сін анық тайды.
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Егер са ла да ғы бұл ере же ні қа рас тыр сақ, он да бә се ке лес тік 
қан ша лық ты еке ні не жә не оның өсі мі мен ке му са ты сы на көз 
жет кі зе міз. Ол қа таң, үде ме лі, ор та ша, ша ма лы, әл сіз бо лып ке ле-
ді. Кез кел ген са ла да ғы бә се ке лес тік ке әсер ете тін бір не ше фак-
тор лар бар (12-су рет). 

12-су рет. Бә се ке лес тік ке әсер ете тін фак тор лар

Ен ді осы фак тор лар дың маз мұ нын қа рас ты рай ық:
1. Бә се ке лес ком па ниялар са ны ның өсі мі не ті ке лей бай ла-

ныс ты. Олар дың өсуі жа ңа шы ғар ма шы лық ст ра те гиялық бас-
та ма лар дың кө бею ық ти мал ды ғын жо ға ры ла та ды. Бұ ның ма ғы-
на сы қар сы лас ком па ниялар өн ді ріс кө ле мі мен өл ше мі жа ғы нан 
ша ма лас, тең дей шарт та қыз мет ет се, бә се ке лес тік кү рес же ңім-
па зын анық тау күр де лі, олар дың бір-бі рін же ңуі қиын дап ке те ді. 

2. Не гі зі өнім ге сұ ра ныс жай лап өс се, бә се ке лес тік кү шейе 
тү се ді. Ал тез өсе тін на рық та орын бар лы ғы на та бы ла тын дық-
тан, ком па ниялар өз ре су рс та рын бар сұ ра ныс ты қа на ғат тан ды ру-
ға жұм сап, қар сы лас тар жө нін де тіп ті ойла май ды. Бі рақ, сұ ра ныс 
күт пе ген жер ден тө мен де ген де, өн ді ру ші ком па ниялар са ту кө ле-
мін ұл ғайтатын өз ге те тік тер із дей бас тайды. На рық үле сі не та лас 
ба ры сын да ең әл сіз жә не өте тиім сіз ком па ниялар ығы сып шы ға 
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бе ре ді. Со дан кейін на рық та күш ті ст ра те гияла ры мен кү рес ке дай-
ын са наулы бір не ше фир ма өмір шең ді гін жал ғас ты ра ды.

3. Бә се ке лес тік са ла да ғы ком па ниялар дың ша ру ашы лық 
шарт та рын өз гер туіне, мы са лы, ба ға ны тө мен де ту, са ту кө ле мін 
ұл ғайтатын те тік та бу ға бай ла ныс ты өсіп оты ра ды. Не гіз гі шы-
ғын дар кез кел ген жағ дайда өн ді ріс шы ғын да ры ның ба сым бө-
лі гін құ рай ды, ал бір өнім нің құ ны өн ді ріс күш те рін то лық тай 
дер лік өз ге рт кен де тө мен деуі мүм кін. Осы ған бай ла ныс ты не гіз гі 
шы ғын дар көп өн ді ріл ген өнім кө ле мі не бө лі ніп, жал пы жағ дай 
дұ рыс та ла ды. Ал өн ді ріс күш те рін өз ге рт пе ген жағ дайда, не гіз гі 
шы ғын аз өнім кө ле мі не бө лі ніп, бір да на өнім құ ны өсе ді. Бұл 
жағ дайда, егер сұ ра ныс қыс қа рып, өн ді ріс күш те рі өз ге ріс сіз қал-
са, жо ға ры өзін дік құн ком па нияны ба ға тө мен де ту дің бас қа да 
құ пия жол да рын із дес ті ру ге итер ме лей ді. Бұл бә се ке лес тік кү-
рес ті өр ші тіп, ба ға тө мен де ту дің же ңіл дік жа сау жә не та ғы бас-
қа сау да ны тұ рақ тан ды ру шы әдіс те рі нің пай да бо лу ына әке ле ді. 
Сон дай-ақ тез бү лі не тін мер зім дік тауар лар, сақ та луы қым бат қа 
тү се тін өнім дер на рық қа дем пин гі лік ба ға мен шы ға ры лып, бә-
се ке лес тік қы сы мы нан кей бір ком па ниялар дың ар тық қор лар ды 
азайт уы мен шы ғып жа та ды.

4. Тұ ты ну шы лар шы ғы ны бір мар ка ның өні мі нен екін ші бір 
мар ка ға өту де өз гер ме се, бә се ке лес тік кү шейе тү се ді. Бір жа ғы-
нан, мар ка ны өз гер ту ге бай ла ныс ты тө мен шы ғын тұ ты ну шы лар-
дың қо сы лып ке туіне жол аша ды. Екін ші жа ғы нан, үл кен шы ғын 
ком па нияны бә се ке лес те рі нің тұ ты ну шы лар ды тар ту әре ке ті нен 
қор ғайды. Мы са лы, Zara брен ді нің киім де рін са тып алу шы лар 
еш қан дай да шек теу сіз, шы ғын сыз Benetton не ме се H&M бренд-
те рі нің киі мін са тып алу ға мүм кін дік ала ды. Өйт ке ні бұл бренд-
тер дің киім де рі мен ак сес суар ла ры ның ба ға сы бір дең гей лік ко-
ри дор да. Тұ ты ну шы таң дау мүм кін ді гі не ие, яғ ни бренд тер ара-
сын да ғы бә се ке де күш ті де ген сөз. 

5. Бір не ме се бір не ше ком па ния өзі нің на рық та ғы үле сі не қа-
на ғат тан ба ған жә не өз үле сін қар сы лас та ры есе бі нен ұл ғайтуға 
ба ғыт ал ған жағ дайда бә се ке лес тік кү шейе тү се ді. Ұстаным да ры 
әл сі ре ген не ме се қар жы лық қиын дық қа ұшы ра ған ком па ниялар 
кө бі не се аг рес сив ті түр де ұсақ ком па ниялар са тып алып, жа ңа 
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өнім шы ға рып, жар на ма ға көп қар жы жұм сап, ар найы ба ға жә не 
т.б. әре кет тер ге ба ра ды. Бұн дай әре кет тер тек бә се ке лес тік ті кү-
шейт іп, на рық үле сі үшін ай қас ты ушық ты ра тү се ді. 1998 жы лы 
не міс ав то мо биль ин ду ст риясы ның ги ган ты «Daimler-Benz» аме-
ри ка лық ав то мо биль жа сайт ын Chrysler ком па ниясы мен бі рі гіп, 
«Daimler-Chrysler» кон цер ні не айна ла ды. Daimler осы ке лі сім шарт 
не гі зін де аме ри ка лық ав то мо биль жа сау на ры ғы на ке ңі рек ену ге 
мүм кін ші лік ал ды. Не міс ком па ниясы ның бұл қа да мы Аме ри ка-
ның ав то кө лік жа сау са ла сын да сол жыл да ры бә се ке нің кү шеюіне 
әкел ді. 2014 жыл дың ба сын да Chrysler то лы ғы мен итальян дық Fiat 
ав то мо биль жа сау ком па ниясы ның иелі гі не көш ті. 

6. Бә се ке лес тік үз дік ст ра те гиялық ше шім дер ден түс кен 
пай да мен про пор циялы өсе ді. По тен циал ды пай да жо ға ры ла ған 
сай ын, өз ге ком па ниялар дың да осын дай пай да алу ға ұм ты лы сы 
кү шейе тү се ді. Пай да мөл ше рі қар сы лас тар қа лай қуып жет ке ні-
не тәуел ді. Олар дың бе ре тін тойтарыс та ры ке ші гіп, бә се ке лес тік 
ст ра те гия на рық та ша рық тап тұ ра бе ре ді де, өз ге ком па ниялар-
дың тәуе кел ге ба ру ына се беп кер бо ла ды. Бә се ке лес тік на рық тың 
ша рық тау ше гі не же ту жыл дам бо луы мүм кін, се бе бі на рық та ғы 
кү рес ке тү сіп, шы ғын шы ғар ған тиім сіз деу бо лып ке ле ді. На рық-
тан ке ту ке дер гі ле рі жо ға ры бол ған дық тан (қым бат қа айна ла тын-
дық тан), көп те ген ком па ниялар та быс тө мен бол са да, бар кү шін 
са лып, на рық та ғы бә се ке лес тік кү рес ке шы ға ды. 

7. Бә се ке лес тік ком па ниялар дың ст ра те гиясы на, оның бас-
шы сы на, қай ел де тір кел ге ні не, ре су рс та ры на қа рай ай қын бо ла-
ды. Әре кет ету ші ком па ниялар дың айыр ма шы лы ғы стан дарт қа 
сай емес әдіс тер мен айла ой лап та бу ар қы лы на рық ты жау лау ға 
ұм ты луы бә се ке лес тік ор та ны тұ рақ сыз ете ді. На рық та шы ғы ны 
аз өнім өн ді ре тін ше тел дік ком па нияның пай да бо луы, оның на-
рық үле сі не та ла сы қар сы лас тық фак то ры на айна луы сөз сіз. 

8. Егер де бас қа са ла ның ірі ком па ниясы осы са ла ның фир-
ма сын са тып алып, жақ сы қар жы лан ды рыл ған іс-ша ра лар жүр-
гі зіп, на рық тың көш бас шы сы ет се, бә се ке лес тік кү шейе тү се ді. 
Мы са лы, те ме кі өн ді рі сі са ла сын да ғы ерек ше мар ке ти нг тік ноу-
хауға бай ла ныс ты же тек ші кә сі по рын Philip Morris 1960 жыл дың 
ая ғын да сы ра қай на ту шы ша ғын ға на «Miller Brewing» фир ма сын 
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са тып ал ды. Аз ға на уа қыт ішін де Philip Morris «Miller High Life» 
сы ра сы на мар ке ти нг тік бағ дар ла ма дай ын дап, оны на рық та ғы 
са ты лы мы бой ын ша екін ші орын ға кө те ріп қой ды. Philip Morris 
сон дай-ақ аз ка ло риялы сы ра дай ын дау на ры ғы нан ал ғаш бо лып 
өтіп, жа ңа «Miller Lite» сы ра сын на рық қа әкел ді. Бұл аз ка ло-
риялы сы ра қай на ту өн ді рі сін де тез да мы ған сег мент бас та ма-
шыл ды ғы на ие бол ды. 

 Бә се ке лес ком па ниялар дың қы сым көр се ту кү шін ба ға лай 
ке ле, ст ра те гия құ рас ты ру шы бә се ке лес тік «құ ра лы ның» тү рін 
ай қын дауы тиіс, ол кү рес тің да му жо лын анық тап, бә се ке лес ком-
па нияның кі рі сі не қа лай әсер ете ті нін ба ға лай ды. Егер қар сы лас 
ком па ниялар бір-бі рі нің ор та ша та быс та рын ке мі те тін бол са, бә-
се ке лес тік шап шаң, ал бар лы ғы бір дей та быс қа жет се, ша ма лы, 
са ла да ғы кә сі по рын дар дың кө бі жо ға ры та быс, азы мүл дем та быс 
тап па са, әл сіз деп есеп те ле ді. Жиі, күт пе ген қар сы лас тық са ла да-
ғы бә се ке лес тік кү рес ті қа тал етіп жі бе ре ді.

 Са ла да ғы бә се ке лес тік ке осы на рық қа шық қа лы отыр ған 
ком па ниялар дың әсер етуі. На рық та пай да бол ған фир ма жа-
ңа өн ді ріс күш те рі мен ерек ше ле ніп, на рық үле сін жау лап алу ға 
күш ті ұм ты лыс пен, сон дай-ақ бә се ке лес тік кү рес үшін қо сым ша 
ре су рс та ры мен ке ле ді. Жа ңа бә се ке лес тер дің пай да бо лу қаупі екі 
фак тор ға тәуел ді: на рық қа ену ке дер гі ле рі мен на рық та бұ рын нан 
әре кет ету ші ком па ниялар дың реак циясы. Егер жа ңа пай да бол-
ған ком па ния үшін на рық үле сі не ие бо лу қиын ға со ғып не ме се 
эко но ми ка лық се беп тер ге бай ла ныс ты на рық тың бұ рын ғы иеле-
рі не қа ра ған да жағ дайы на шар ла са, он да са ла да на рық қа ену дің 
ке дер гі ле рі бар бол ға ны. Бұл ке дер гі лер дің бір не ше тү рі та рал-
ған.

 Өн ді ріс кө ле мін де гі үнем ді лік. Бұл на ғыз бә се ке лес тер ді бір-
ден үл кен кө лем де өнім өн ді ру ге итер ме лей ді не ме се шы ғын ға 
бай ла ныс ты қо лай сыз жағ дайға қал ды ра ды. На рық қа кел ген жа-
ңа ком па нияның бір ден үл кен кө лем де өнім өн ді руі са ла да ғы бас-
қа ком па ниялар дың өнім де рін қайта өң деуге әкеп со ғуы мүм кін. 
Олар на рық та қа лу үшін ба ға лар ды тө мен де тіп, жар на ма ға көп 
қар жы бө ле ді. Кез кел ген жағ дайда жа ңа ком па ния аз та быс қа 
дай ын бо луы тиіс. Кө лем ді үнем ді лік тек өн ді ріс ке ға на емес, со-
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ны мен қа тар жар на ма ға да әсер ете ді. Мы са лы, Zara, McDonalds, 
Procter & Gamble сияқ ты үл кен масш таб та өн ді ріп, ар зан ба ға мен 
са та тын ком па ниялар са ла да жа ңа ком па ниялар дың пай да бо лу-
ына мүл де мүм кін дік қал дыр май ды. 

Тех но ло гия мен ноу-хау дың қол же тім сіз бо луы. Көп те ген са-
ла лар күр де лі тех но ло гиялық құ рал дар мен ма шық тар ды та лап 
ете ді, оған на рық қа жа ңа кел ген ком па ниялар дың қо лы же те бер-
мейді. Жо ға ры тех но ло гиялар ға па тент алу жо лын да на рық қа жа-
ңа кел ген ком па ниялар дың ал ды нан шы ға тын ке дер гі лер ге бі лік ті 
ма ман ның же тіс пеуін не ме се күр де лі өн ді ріс тік опе ра циялар ды 
орын дай ал мауын жат қы зу ға бо ла ды. На рық та бұ рын нан ке ле 
жат қан ком па ниялар тех но ло гиялық ар тық шы лық пен өнім ді лік ті 
арт ты ра тын ноу-хауды сақ тайды. Ал жа ңа ком па ниялар осын дай 
ноу-хауға қол жет кіз бейін ше бә се ке ле се ал май ды. 

Тұ ты ну шы лар дың бел гі лі бір мар ка ға құ мар бо луы. Тұ ты-
ну шы лар бұ рын нан ке ле жат қан мар ка лар ға жиі се нім біл ді ре ді. 
Еуро па ел де рі нің тұ ты ну шы ла ры, мы са лы, тұр мыс тық тех ни ка-
лар дың еуро па лық мар ка ла рын таң дайды. Қа зақ стан да жа пон 
ав то мо биль ком па ниясы Toyota брен ді нің та ны мал жә не сүйік ті 
бо луы. Мұн дай же тіс тік ке қол жет кі зу үшін ком па ния на рық-
қа шық пас бұ рын өз тау ар ла рын өт кі зу жо лы на бір ша ма қар жы 
жұм сап, жар на ма лап, тұ ты ну шы лар дың се ні мі не кі руі тиіс еке нін 
біл ді ре ді. Бұл про цесс ұзақ қа со зы лып, ірі қар жы лық са лым дар 
та лап етуі мүм кін. Оның үс ті не, егер де тұ ты ну шы ға бір мар ка-
дан бас қа сы на ауысу қым бат қа түс се, он да на рық қа жа ңа дан кел-
ген фир ма сол шы ғын дар ды жа бу өзі нің мар ка сы на ауыс қан да 
өте ле тін ді гін тү сін ді руі тиіс. Бір мар ка дан екін ші мар ка ға ауысу-
да ғы ке дер гі лер ді жою үшін на рық қа жа ңа дан кел ген фир ма, үл-
кен же ңіл дік тер, жақ сы са па не ме се қыз мет көр се ту дің үз дік үл гі-
сін ұсы нуы мүм кін. Бұ ның бә рі та быс тың азаюына жә не іс ті жа ңа 
бас та ған ком па ниялар ға ары қа рай өмір сү ру мақ са ты мен тәуеке-
лі жо ға ры ша ра лар ды жа сауға әкеп со ға ды. 

Ка пи тал са лы мы ның ең тө мен гі мөл ше рі. На рық та жақ сы 
не гіз қа лау үшін са лы на тын қа ра жат кө ле мі сол ком па нияның 
айма ғын көр се те ді. Яғ ни, кә сі по рын ашу үшін оның құ ры лы сы, 
құ рал-жаб дық тар са тып алу, қа жет ті ар тық қор жи нау мен не сие 
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бой ын ша мін дет те ме лер ді тө леу, тау ар ла рын өт кі зу үшін жар на-
ма лау, тұ ты ну шы лар айма ғын қа лып тас ты ру шарт бо лып та бы ла-
ты ны сөз сіз. 

Кә сі по рын ның есе бі не тәуел сіз шы ғын дар тең сіз ді гі. На-
рық та бұ рын нан ке ле жат қан кә сі по рын дар шы ғын ның тө мен гі 
ше гін де қыз мет етуі мүм кін. Ал мұн дай тө мен шы ғын ға на рық-
қа жа ңа кел ген кә сі по рын же те қоюы екі та лай. Тек са па лы ар зан 
ши кі зат кө зі не қол жет кіз ген, ноу-хауға па тен ті бар, тиім ді не сие 
ал ған не ме се на рық та тә жі ри бе жи нақ тап, құ рал-жаб дық тар дың 
тиім ді түр ле рі не ие кә сі по рын ға на шы ғын ды аз жұм сайды.

Өт кі зу көз де рі не қол же тім ді лік. Тұ ты ну тау ар ла рын на рық-
қа жа ңа кел ген ком па нияның та ра туы қиын ға со ға ды. Кө тер ме 
сау да орын да ры кө бі не тұ ты ну шы лар ға бел гі сіз тауар лар ды алу-
дан бас тар та ды. Сон дық тан бі рін ші бөл шек сау да жүйе сін құ ру 
ке рек сияқ ты. Дү кен сө ре ле рі нен орын алып, на рық қа жол та бу 
үшін ке піл ді мер зім та ғай ын дау ар тық ет пей ді. Мұн дай са ту шы-
лар кө тер ме сау да жүйе сін өз ық па лын да ұс тай ды. Сон дық тан 
осын дай ша ра лар дан кейін кө тер ме сау да са ту шы ла ры на ар нал-
ған же ңіл дік түр ле рі мен жар на ма лар ұйым дас ты ру ды қол ға ал-
ған дұ рыс. Осы дан кейін на рық тың жа ңа кә сі по ры ны на жол ашы-
ла ды.

Ба қы лау ор ган да ры ның іс-әре ке ті. Үкі мет тік ор га ндар ли-
цен зия мен ке лі сім бе ру ар қы лы на рық қа шы ғу ды те жеп, кей де 
тоқ та туы мүм кін. Банк, сақ тан ды ру ісі, ра дио жә не те ле ди дар, 
спирт өнім де рін сау да лау жә не те мір жол кө лі гі сияқ ты рет теу ді 
та лап ете тін са ла лар мем ле кет пен ба қы ла на ды. Әлем дік на рық та 
ұлт тық үкі мет тер өз елі нің на ры ғы на ше тел кә сі по рын да рын кір-
гі зе бер мейді, сон дық тан бар лық ин вес тор лар мем ле кет тік ор ган-
дар дың ма құл дауына мұқ таж. Үкі мет тің қор ша ған ор та ны қор ғау 
жә не қауіп сіз дік ті қам та ма сыз ету мақ са тын да жа сал ған қа таң 
стан дарт та ры на рық қа шы ғу да ке дер гі бо лып, қо сым ша шы ғын-
дар жұм сау ға әкеп со ға ды. 

Жа ңа ашыл ған фир ма на рық та бұ рын нан ке ле жат қан ком-
па ниялар өз ұстаны мын да тұр ма са, на рық қа кі ру ке дер гі ле рі тө-
мен дейді, осы са ла да жақ сы пай да та ба мын деп нақ ты мақ сат қоя 
кел се, он да бә се ке лік үрей туады.
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На рық та бұ рын нан ке ле жат қан ком па ниялар жар на ма ға 
қар жы бө ліп, жаб дық таушы жә не ди лер лер мен жақ сы бай ла ныс 
ор нат са, ҒЗТКЖН-ны жаң ғыр ту, са па кө ле мін арт ты ру ар қы лы 
мүм кін бо ла тын бә се ке лес тер жо лы на ке дер гі қоя ала ды. Әлем дік 
на рық та баж са лы ғы тө мен деп, кө тер ме сау да са ту шы ла ры ше-
тел тау ар ла рын алу ға ұм ты лып, тұ ты ну шы лар да ше тел мар ка-
сын таң да ған жағ дайда, ұлт тық на рық тар ға кі ру же ңіл дей тү се ді. 

Са ла да ғы бә се ке ге тауар-субс ти тут тар дың әсе рі. Бір са ла-
ның ком па нияла ры екін ші бір са ла ның ком па нияла ры мен бә се-
ке ге тү суі жиі кез де се ді. Мы са лы, кө зіл ді рік дай ын дайт ын фир ма 
кон так ті лі лин за шы ға ру шы, қант шы ға ра тын фир ма қант ауыс тыр-
ғыш шы ға ру шы, плас тик тік кон тей нер лер шы ға ру шы ком па ния 
шы ны дан бө тел ке, бан ка жа сайт ын ком па ниялар мен бә се ке ле се ді. 

 Тауар-субс ти тут тар дың бә се ке ге әсе рі әр түр лі. Бі рін ші ден, 
қол же тім ді жә не бә се ке ге қа бі лет ті тауар-субс ти тут тар дың бо-
луы ком па ния тұ ты ну шы ла ры нан айыры лып қал мас үшін қайта 
ба ға ор на ту ға әкеп со ға ды. Ба ға тө мен де ту дің ше гі шы ғын ды 
азайтудың бас қа жо лын тап па са, пай да ны тө мен де те ді. Бұл са ла-
да сол тау ар ды айыр бас тайт ын бас қа зат тың шы ғуымен тү сін ді-
рі ле ді. Екін ші ден, на рық та айыр бас зат тың бо луы тұ ты ну шы лар-
ға тауар дың тек ба ға сы емес, са па сы мен си па тын са лыс ты ру ға 
мүм кін дік бе ре ді. 

Жаб дық тау шы лар дың бә се ке лік күш те рі. Кез кел ген са ла-
ның жаб дық таушы ла ры са ла шарт та ры на бай ла ныс ты жә не жет-
кі зе тін тау ар ла ры ның ма ңы зы на қа рай күш ті не ме се әл сіз бә се ке-
ге се беп кер бо луы мүм кін. Егер де жаб дық таушы лар жет кі зе тін 
тауар тү рі стан дарт ты, бас қа да ком па ниялар жет кі зе ала тын бол-
са, он да бел гі лі бір жаб дық таушы ның бә се ке ге әсе рі аз бо ла ды. 
Бұл жағ дайда бә се ке ке рі сін ше олар дың ара сы на кө ше ді. Егер де 
тұ ты ну шы лар дан сұ ра ныс бол са, он да жаб дық таушы лар бә се ке лі 
күш ту ғы за ды.  Сон дай-ақ жаб дық таушы лар дың бә се ке лік күш-
те рі на рық та айыр бас- тауар лар дың көп пар тиясы бо лып, олар ға 
ауысу шы ғын сыз бол ған да, тө мен дей бас тайды. Мы са лы, ал ко-
голь сіз су сын дар өн ді ре тін ком па ниялар кө бі не шы ны мен плас-
тик тен жа сал ған құ ты лар ды қол да ну ар қы лы алю ми ний құ ты лар 
өн ді ру ші ком па ниялар ды бә се ке лі күш тер мен қы суы мүм кін. 
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 Бір жа ғы нан, жаб дық таушы лар қам та ма сыз ете тін өн ді-
ріс орын да ры аз бол са, өз мақ сат та ры на же туі қиын дай тү се ді. 
Мұн дайда жаб дық таушы лар дың ха лі не гіз гі тұ ты ну шы сы ның 
жағ дайына тәуел ді. Олар сол үшін са па дең гейін кө те ріп, тауар 
түр ле рін кө бейт іп, пай да ны ұл ғайту ар қы лы қор ға на ды. Егер тұ-
ты ну шы ла ры көп жаб дық таушы лар мен бай ла ныс та бол са, оның 
ал дын да са па лы тауар мен уақы ты лы жет кі зу жә не шы ғын сыз та-
уар қо рын қа лып тас ты ру мен ерек ше ле не ала ды. 

 Бас қа ша, егер жаб дық таушы жет кі зе тін зат соң ғы өнім алу 
үшін айт ар лық тай шы ғын кел ті ріп, одан тү се тін пай да жо ға ры 
не ме се тауар дың са па сы на ті ке лей әсер ете тін бол са, он да жаб-
дық таушы ның бә се ке ге әсе рі күш ті бол мақ. Не гі зі нен жаб дық-
таушы ком па ния өз са ла сын да өн ді рі ле тін өнім нің көп бө лі гін 
ба қы ла ға ны дұ рыс. Ауыс ты ру шы ғы ны ның өсуі олар бә се ке нің 
өзе гі еке нін аң ғар та ды.

 Жаб дық тау шы ком па ниялар дың өз де рі өн ді ру қым бат қа тү-
се тін ке шен ді бұй ым дар жиын ты ғын жет кі зіп отыр са, олар дың 
бә се ке лес тік кү ші ар та тү се ді. Мы са лы, элект ро тех ни ка өн ді ру-
ші ком па ниялар шөп те гіс те гіш, қар та за ла ғыш сияқ ты құ рал дар 
қоз ғалт қы шын бас қа лар дан са тып алып құ рас ты ру ар зан тү се ті-
ні не көз жет кіз ген. Бі рақ Toyota ком па ниясы өзін жет кі зу ші лер-
ден тәуел сіз ету мақ са тын да бү кіл өн ді ріс цик лін то лық ба қы лай-
ды. Яғ ни, Toyota ав то мо биль де таль да ры мен қо сал қы бөл шек те-
рін өзі өн ді ріп, ав то кө лік ті то лық жи нап шы ға ра ды. 

 Бә се ке лік ор та ны тал дау да әр бір бес бә се ке лік күш тің мүм-
кін дік те рін ба ға лап тұ руы қа жет. Та быс та бу ға ың ғай лы бә се ке-
лес тік ор та – бұл жаб дық таушы лар мен тұ ты ну шы лар дың үс тем-
ді гі жоқ, тау ар ды ал мас ты ра тын өз ге зат тың бол мауы, на рық қа 
ену ке дер гі ле рі жо ға ры, са ту шы лар ара сын да  айт ар лық тай бә се-
ке лес тік тің бо луы. 

 Ме нед жер лер дің ком па нияны на рық та бә се ке лес күш тер дің 
те ріс әсе рі нен қор ғап, ұтым ды іс-әре кет жа сауына жол аша тын 
ст ра те гияла ры: 

1) бә се ке лік бес күш әсе рі нен мүм кін ді гін ше қор ғау; 
2) бә се ке заң ды лы ғы на ком па нияның та быс ты ба ғы ты на қа-

рай әсер ету;
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3) өн ді ріс тік са ла да орын ал ған бә се ке «ойы нын да» ком па-
нияны ұтыс қа же те леп, ке піл ден ді ре тін дей ұстаным мен қам та ма-
сыз етуі тиіс. Бұл та лап тар ды орын да мас бұ рын са ла да қан дай 
бә се ке ба рын, ол қан ша лық ты еке ні не көз жет кі зуі ке рек. 

Тал қы лауға ар нал ған жағ дай 
Ин но ва ция үл гі сі – дер бес ком пью тер
ХХ ғ. 40-жыл да ры нан бас тап есеп теуіш тех ни ка ның да муы өте қуат ты 

ком пью тер лер жа сау ба ғы тын да өр бі ді. Олар электр энер гия сын көп тұ тын-
ды, кең се лер де үл кен орын ды ал ды. Ере же ге сай, тұ ты ну шы мен ЭЕМ ара сын-
да дел дал-бағ дар ла ма шы тұр ды. ЭЕМ-ге рұқ сат ты ке ңейту үшін бір жүйе лік 
блок қа бір не ше мо ни тор жал ға ды. 70-жыл да ры ЭЕМ жүйесі мен есеп теуіш 
ре су рс тар ды бі рік ті ру ту ра лы мәсе ле қоз ға ла бас та ды. Мы са лы, ең қа ра пай-
ым де ген сұ рақ тар дың жауа бын мо ни тор дың ал дын да ұзақ кү ту ге ту ра кел ді, 
се бе бі ор та лық ЭЕМ ре су рс та ры бұл уа қыт та бас қа мо ни тор лар мен жұ мыс 
жа сауға, кө бін де ақ па рат тар ды ЭЕМ-нен мо ни тор ға және ке рі ауда ру ға ке-
те тін. 

Ал ғаш қы дер бес ком пью тер лер «Альтаир 8800» 1974 жы лы пай да бол ды. 
Бі рақ ол тех ни ка лық тұр ғы дан күн де лік ті же ке пай да ла ну ға ың ғай сыз еді. Ал-
ға шын да қо ғам олар ды қым бат, си рек ойын шық тар ре тін де қа был да ды. Бі рақ 
1976 жыл дың өзін де жиыр ма мың нан ас там дер бес ком пью тер лер са тыл ды, 
оның төрт тен бі рін өзі нің қыз мет те рі не ЭЕМ-нің жа ңа тү рін ен гіз ге лі жат-
қан адам дар са тып ал ды. 1977 жы лы 50 мың пер со нал ды ком пью тер пай да ла-
ныл са, бес жыл дан соң, яғ ни 1982 жы лы 5 млн. дер бес ком пью тер қол да ныс-
та бол ған. Өсі мі 100 есе! Бұл са ла да ғы ком па ниялар шап шаң да ми бас та ды. 
1977 жы лы жал пы ка пи та лы не бә рі 2500 мың дол лар мен не гі зі қа лан ған «Apple 
Computer» ком па ниясы ның ал ты жыл ішін де жыл дық са ту кө ле мі 1 мл рд дол-
лар ға жет ті. Үл кен ЭЕМ шы ға ра тын ком па ниялар жа ңа дер бес ком пью-
тер лер дің же тіс тік те рін бол жай ал май, бір ден қайта құ ры лу ға мүм кін ді гі 
бол ма ды. Ком пью тер өнеркәсі бі да муының қа те бол жа нуының эко но ми ка лық 
сал да ры ХХ ғ. 80-жыл да ры бай қал ды: «ITEL», «ICL» ком па нияла ры ның жүз-
де ген млн. дол лар за ла лы және «IBM» ком па ниясы ның мил лиард та ған дол лар 
жо ға лт қан пай да сы. Нәти же сін де 1980 жыл дың қа ра ша сын да ірі ком пью тер 
ком па нияла ры ның бі рі «ITEL» банк рот деп жа риялан ды. 1974-1978 жыл дар да 
жал пы та бы сы ның төрт есе өс ке ні не және 690 млн. дол лар ға жет ке ні не қа-
ра мас тан, «ITEL-дің» бұл уа қыт қа дейін гі қа ры зы 1,2 мл рд дол лар ға жет ті. 
Ал «IBM» ком па ниясы ның жал пы та бы сы ал ғаш 1979 жы лы тө мен де ді, бі-
рақ фир ма дер ке зін де тиім ді әре кет жа сауға көш ті. 1981 жы лы 12 та мыз да 
«IBM» фир ма сы өзі нің ал ғаш дер бес ком пьюте рін шы ғар ды. Ком пью тер тех-
ни ка сын өн ді ру ші лер дің тех ни ка лық сая сат ты дұ рыс жүр гі зе біл меуі нен ХХ ғ. 
80-жыл да ры ның екін ші жар-ты сын да Қа зақ стан ком пью тер им пор тер ле рі не 
ашық на рық бол ды. Қа зақ стан на ры ғын ең бі рін ші «IBM» мен со ны мен бір лес-
кен ком па ниялар жаула ды. Ке зін де «Apple Computer» фир ма сы на өз өнім де рін 
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КСРО-ға шы ға ру ға АҚШ үкі ме ті рұқ сат бер ме ді. Кейіні рек сол шек теу дің әсе-
рі нен мүл де кеш бол ды, се бе бі бұл уа қыт та на рық ты ком па нияның бәсе ке лес-
те рі жау лап ал ған бо ла тын. «Ма кин тош» әрең де ген де қа зақ стан дық на рық-
тың кіш кен тай үле сі не қол жет кіз ді. «Apple Computer» бас қа ком па ниялар ға 
қа ра ған да ком пью тер лер ді көп мөл шер де шы ға ра ды, әлем дік шы ға ры лым ның 
10-12%-ын құ рай ды. Бі рақ, «IBM» фир ма сы бас қа дер бес ком пью тер шы ға ра-
тын ком па ниялар мен бір ле сіп іс жүр гі зе ді де, ал «Apple Computer» жал ғыз өзі 
жұ мыс жа сай ды. «Apple Computer» өнім де рі нің тех ни ка лық, бағ дар ла ма лық 
ар тық шы лық та ры на қа ра мас тан «IBM» өнім де рі нің по зи циясы ар тық еке нін 
бай қай сыз. «Apple Computer» үшін бі рін ші орын ды ұс тап қал ған нан гө рі, ал ға 
озып шы ғу же ңіл бол ды. 2007 жы лы «Apple Computer» ком па ниясы ком пью-
тер лер на ры ғы нан гө рі тұр мыс тех ни ка сын жа сауға көш ке нін жа рия ету үшін 
атын «Apple» деп өз ге рт ті. Қа зір атал мыш ком па ния өзі нің ин но ва циялық 
тех но ло гиясы, эс те ти ка лық ди зай ны мен ерек ше ле не тін iPod, iPad өнім де рі нің 
ар қа сын да әлем де гі ең ин но ва циялық ком па ниялар дың бі рін ші сі, көш бас шы сы 
бо лып са на ла ды.

1. Ком пью тер жа сау са ла сы ның да му ына қан дай фак тор лар ке рі, қан дай 
фак тор лар тиім ді әсер ет ті?

2. Не лік тен «Apple» ком па ниясы дер бес ком пью тер жа саудан ұялы те-
ле фон дар мен iPod, iPad жа сауға ауы сып отыр. Сіз дің ойы ңыз ша, ком пью тер 
жа сау са ла сы ның бо ла ша ғы қан дай?

3. Қа зақ стан да ком пью тер жи нау, жа сау са ла сын да мы ту ға мүм кін дік 
бар ма?

3.3. Бә се ке лес күш тер құ ры лы мы ның өз ге руі 
жә не олар дың ұйым қыз ме ті не әсе рі

 Са ла ның эко но ми ка лық өсу дің қай са ты сын да еке нін анық-
тап, оған ен ді қан дай фак тор лар әсер ете ті нін тал дау қа жет. Он-
да ғы бә се ке шарт та ры мен дең гейі бел гі лі бір күш тер әсе рі нен 
өз ге ріп оты ра ды. Са ла да ғы өз ге ріс тің си па тын ай қын дап, оған 
ба рын ша әсер ете тін күш тер «қоз ғал ма лы күш тер» деп ата ла-
ды. Бұл күш тер са ла ның да му қар қы нын анық тап, бә се ке лес тер-
дің по зи циясын өз гер тіп, бә се ке лес тік кү рес ба ғы тын нақ ты лап 
оты ра ды. Әр ме нед жер «қоз ғал ма лы күш тер ді» ай қын дап, та нып, 
олар дың әсер ету мүм кін ді гін бол жап, өз ком па ниясы үшін тиім ді 
ше шім дер қа был дай бі луі тиіс. Қоз ғал ма лы күш тер ді тал дау екі 
са ты дан тұ ра ды:

1) қоз ғал ма лы күш тер ді анық тау; 
2) олар дың са ла ға әсе рін ай қын дау.
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Са ла да ғы оқи ға лар он да ғы күш тер әсе рі нен осы са ла ға кі ру-
ші лер ді іс-әре кет те рін өз гер ту ге мәж бүр лей ді. Са ла да ғы қоз ғал-
ма лы күш тер – бә се ке мен са ла ның жағ дайын тұ тас өз гер ту ші 
се беп тер.

Көп те ген фак тор лар са ла ға қат ты әсер ету ші қоз ғаушы күш-
тер бо луы мүм кін. Олар дың бі рі ерек ше, кей бі реуле рі не гіз гі бір 
топ қа бі рі гуі мүм кін. Көп кез де се тін қоз ғаушы күш тер. 

• Са ла да ғы ұзақ мер зім ді эко но ми ка лық өсу тен ден цияла ры-
ның өз ге руі. Са ла ауқы мы ның ке ңеюі не ме се кі ші реюі – сұ ра ныс 
пен ұсы ныс ара қа ты на сы на, на рық қа ену мен шы ғу дың же ңіл-
деуіне, са ту кө ле мі нің ұл ғаюына әсер ете тін ма ңыз ды фак тор. 
Сұ ра ныс тың тұ рақ ты өсуі на рық қа жа ңа ком па ниялар ды әке ле ді, 
өз ке зе гін де ком па ниялар баяғы дан ке ле жат қан ком па ниялар дың 
ин вес ти цияла рын тар та ды. Сон дық тан кей бір ком па ниялар дың 
на рық тан шы ғып, ал кей бі реуле рі нің тиім ді лі гі аз өн ді ріс ті қыс-
қар ту ына әкеп со ға ды.

 • Тұ ты ну шы лар құ ра мы ның жә не олар дың тауар пай да ла ну 
қа бі лет те рі нің өз ге руі. Де мог ра фиялық өз ге ріс тер, сон дай-ақ та-
уар тұ ты ну дың жа ңа әдіс те рі пай да бо луы ұсы ны ла тын қыз мет тер 
то бы на әсер етіп, са ту көз де рін де қам тып, өн ді ру ші лер өні мі нің 
түр ле рін, жар на ма сын, са ны мен са па сын жаң ғыр ту ға мәж бүр-
лей ді. Ин тер нет жүйесі нің пай да бо луы көп те ген ком па ниялар-
дың он лайн са ту әдіс те рі не кө шуіне ық пал ет ті. KLM, Lufthansa, 
Air Аstana сияқ ты авиа ком па ниялар өз тұ ты ну шы ла ры на би лет-
тер ді он лайн са тып, рейс тер ге он лайн тір кеуге көш кен. Ком пью-
тер лер мен мо биль ді те ле фон дар ға ба ла лар дың да қы зы ғу шы лық 
біл ді руі Apple, Samsung жә не та ғы да бас қа ком па ниялар ды ба ла-
лар тұ ты на тын тауар лар шы ға ру ға итер ме ле ді. 

• Жа ңа өнім дер ді ен гі зу. Жа ңа өнім дер ді ен гі зу тұ ты ну шы лар 
ор та сын кө бейт іп, са ла ға жа ңа ша күш бе ріп, бә се ке де гі са ту шы 
ком па ниялар ға тауар лар дың сан алуан ды ғы мен ар тық шы лық қа 
ие бо лу ына үлес қо са ды. Биз нес те гі мұн дай амал ес кі өнім дер 
мен жа ңа өнім ді си рек ен гі зе тін бә се ке лес тер ал дын да ком па-
нияның по зи циясын кү шейтеді. Ин но ва ция қоз ғаушы күш бо ла-
тын са ла лар – ақ па рат тық тех но ло гиялар, фо то құ рыл ғы ла ры, ви-
де ока ме ра, ком пью тер, элект рон ды ви деойын дар, ойын шық тар, 
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дә рі-дәр мек тер, мұз да ты ла тын та ғам дар жә не пер со нал ды ком-
пью тер лер ді бағ дар ла ма лық қам та ма сыз ету са ла ла ры.

 Мы са лы, Hewlett-Packard ком па ниясы бас шы ла ры ның та ла-
бы бой ын ша зерт теу жә не құ рас ты ру бө лі мі нің қыз мет кер ле рі тұ-
ты ну шы лар мен жиі кез де сіп оты ра ды. Нә ти же сін де тұ ты ну шы-
лар дың та ла бын, сұ ра ны сын, ком па нияның жа ңа тех но ло гияла ры 
ту ра лы ойла рын бі ліп оты ра ды. Со ның ар қа сын да ком па ния ин-
но ва циялық үде ріс тер ге ке рі не ме се оң әсер ете тін фак тор лар ды 
анық тау ға мүм кін ші лік ала ды. 

• Тех но ло гиялық өз ге ріс тер. Тех но ло гияда ғы ар тық шы лық 
са ла ішін де гі жағ дайды тү бі рі мен өз гер тіп, жа ңа не ме се ке ре мет 
тауар лар ды аз шы ғын мен өн ді ру ге, бо ла шақ та та быс ты бо лу ға 
жол аша ды. Тех но ло гияның да муы оған са лы на тын ка пи тал мен 
зауыт тың кө ле мі не, ті гі нен ин тег ра цияла ну дан тү се тін та быс қа 
бай ла ныс ты. 

 Мы са лы, ком пью тер дің дү ниеге ке луімен жа ңа са ла – ком-
пью тер жа сау са ла сы мен жа ңа ма ман дық – IT бағ дар ла ма шы лар 
пай да бол ды. Ком пью тер лік тех но ло гиялар ар қа сын да бү кіл өн ді-
ріс тік про цесс ав то мат тан ды рыл ды. Адам ның фи зи ка лық ең бе гі 
шек те ліп, ро бот тар мен ма ши на лар жұ мыс кү ші не ай нал ды. Әри-
не, кә сіп кер үшін бұл өте тиім ді, бұ рын 10 адам ат қа ра тын жұ-
мыс ты ен ді 1-2  станок не ме се ро бот тар жа сай ды.

• Мар ке тинг жүйе сін де гі өз ге ріс тер. Мар ке ти нг тік жа ңа 
тә сіл дер қол да ну шы ком па ния өз тау ар ла ры на сер пін бе ріп, са-
ла ның бар лық тау ар ла ры на сұ ра ныс тың өсіп, өнім нің диф фе-
рен циация сын ұл ғайт ып, өзін дік құн ның тө мен деуіне елеу лі 
ық па лын ти гі зе ді. Осы ның бә рі бә се ке лес ком па ниялар дың өз 
ұстаным да рын қайта қа рас ты рып, ст ра те гияла ры на өз ге ріс тер 
ен гі зуіне әке ле ді. Ин тер нет да муы ар қа сын да өнім са ту дың ар зан 
жо лы Online дү кен дер, Amazon, ebay cияқ ты са ту ка нал да ры пай-
да бол ды. Instagram, Facebook әлеу мет тік же лі ле рі ар қы лы жар на-
ма лаудың тиім ді жә не ар зан әдіс те рі қол да ны ла бас тал ды.

• На рық қа ба тыл ком па ниялар дың енуі не ме се шы ғуы. Жер-
гі лік ті ком па ниялар бұ рын нан ке ле жат қан на рық қа ше тел дік 
ком па ниялар дың енуі әр қа шан өз ге ріс тер алып ке ле ді. Сол сияқ-
ты бас қа са ла ға өзі нің ар найы тә жі ри бе сі мен ре су рс та ры ар қы-
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лы жа ңа фир ма құ рып не ме се бір ком па нияны са тып алу ар қы лы 
кел ген фир ма бә се ке лік ор та ны өз гер те ді. 

 Осы сияқ ты на рық тан ірі ком па нияның ке туі, он да ғы көш-
бас шы лар са ны ның ке муіне (он да қал ған дар ға ар тық шы лық бе-
ре ді) әке ліп, кет кен ком па нияның тұ ты ну шы ла ры на та лас кү-
шейіп, бә се ке лес тік құ ры лы мы өз ге ріс ке ұшы рай ды. 

• Ноу-хау дың та ра луы. Ноу-хау дың та ра лу ына бай ла ныс ты 
ком па нияның ар тық шы лық та ры ке ми тү се ді. Бұл про цесс тех-
ни ка лық жур нал дар, жар на ма лық ба сы лым, кә сі по рын де ле га-
цияла ры ның кез де су ле рін де, жаб дық таушы лар мен әң гі ме ле су, 
сон дай-ақ кә сі по рын нан бі лік ті ма ман ның ке туі ар қы лы да жү ре-
ді. Тех но ло гиялар дың та ра луы ли цен зия лар дың са ты луы ар қы лы 
да жү зе ге аса ды. 

• Тұ ты ну шы лар тал ға мы ның диф фе рен циация лан ған тауар-
дан стан дарт ты тауар лар ға өз ге руі (не ме се ке рі сін ше). Кей де 
тұ ты ну шы лар қым бат ба ға мен жо ға ры клас ты тау ар ды ал ған нан 
ұтым ды ба ға мен стан дарт ты тауар лар ды алу дұ рыс деп есеп теуі 
ық ти мал. Бұл өз ге ріс ба ға сы тө мен тау ар ға де ген жап пай сұ ра-
ныс тың өсуіне әке ле ді. Мұн дай жағ дайда ком па ниялар ба ға ны 
тө мен де ту ден бас қа амал та ба ал мауы мүм кін. 

• Са ла ның жа һан да нуы. Са ла ның ға лам да нуы түр лі се беп-
ке бай ла ныс ты бо луы мүм кін. Бір не ме се бір не ше ұлт тық ком-
па ниялар әлем дік на рық ты жау лап алу ға күш са ла ды. Са ла ның 
өні мі не ке нет өз ге ел ден сұ ра ныс туады да сау да лық ке дер гі лер 
алы нып тас та ла ды. Ең бек құ ны ның ба ға ла нуына бай ла ныс ты ар-
зан ең бек кү ші бар ел дер де кә сі по рын дар ашы лып, са ла ның бә се-
ке сі кү шейе тү суі ық ти мал (Оң түс тік Ко рея, Син га пур, Тай ланд 
ел де рін де гі ор та ша жа ла қы АҚШ-та ғы ор та ша жа ла қы ның төрт-
тен бі рін құ рай ды).

• Мем ле кет тік сая сат та ғы жә не заң на ма лық ак ті лер де гі 
өз ге ріс тер. Ел де гі заң дар мен құ зыр лы ор ган дар қыз ме ті нің өз-
ге рі сі кә сі по рын ст ра те гиясын ірі кө лем де өз ге ріс ке ұшы ра та ды. 
Банк са ла сы, та би ғи газ өн ді ру, авиата сы мал дау, те ле ком му ни-
ка ция лар са ла сын да ғы мем ле кет тік рет теу ден бас тар ту не гіз гі 
қоз ғаушы күш бо лып са на лып кел ген. Мас бо лып кө лік жүр гі-
зу не ме се ал ко голь өнім де рін са ту да жас мөл ше рін ес ке ру сияқ-
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ты заң на ма лық өз ге ріс тер ал ка голь ді су сын дар өн ді ру ші ком па-
ниялар дың не гіз гі қоз ғаушы кү ші не ай нал ды. Әлем дік на рық та 
әр бір мем ле кет тің үкі ме ті өз елі нің на ры ғын сақ тау ға не ме се ке-
рі сін ше бә се ке ні ұл ғайту үшін жа са ған өз ге ріс те рі ком па ниялар 
ара сын да ғы бә се ке ге сер пін бе ре ді.

• Қо ғам дық құн ды лық тар мен са лауат ты өмір сү ру ге өту де гі 
өз ге ріс тер. Қо ғам да жа ңа мә се ле лер дің пай да бо луы, құн ды лық-
тар дың өз ге руі са ла ға жа ңа леп әке ле ді. Та ғам дық тұ ты ну зат та-
ры ның құ ра мын да ғы тұз, қант, хо лес те рин, хи миялық қос па лар ға 
де ген тұ ты ну шы лар дың те ріс көз қа ра сы өн ді ріс ке жа ңа тех но ло-
гияны ен гі зіп, ин но ва циялар ға ба ғыт ал ған та би ғи өнім өн ді ру ге 
мәж бүр лей ді. Қауіп сіз дік ке алаң дау шы лық ав то мо биль өн ді рі-
сі мен ойын шық тар, күш ті электр жаб дық та рын өн ді ру ші лер-
ге жауап кер ші лік жүк теуі мүм кін. Са лауат ты өмір сү ру сал тын 
ұстану әр түр лі жат ты ғу құ рыл ғы ла ры өн ді рі сі мен ми ни стр лік тер 
бе кіт кен сал мақ азайтатын пре па рат тар, киім, аяқ киім өн ді рі сі не 
өз ге ріс тер әке ле ді. Қор ша ған ор та ның ла стану ына де ген алаң дау-
шы лық та са ла лар ға әсер ет пей қал майды.

Де ген мен са ла ға әсер ету ші көп те ген фак тор лар іші нен үш-
төр теуі ға на бә се ке ні қоз ғаушы күш бо ла ды, яғ ни со лар са ла ның 
да му ба ғы тын анық тап оты ра ды. Қоз ғаушы күш тер ді тал дау ст-
ра те гия қа лып тас ты ру да тә жі ри бе ден өте ді. Бі рін ші ден, қоз-
ғаушы күш тер ком па нияның қыз ме ті не жа қын 2-3 жыл да әсер 
ете тін сырт қы күш тер ді анық тау ға кө мек те се ді. Екін ші ден, бас-
қа ру шы лар ком па нияны осы қоз ғаушы күш тер ге сәй кес тен ді ру 
үшін олар дың өл ше мі мен сал да рын бол жауға мүм кін дік ала ды.

3.4. Бә се ке лес ұйым дар дың 
бә се ке ге қа бі лет ті лік по зи циясын анық тау

Са ла да ғы бә се ке лес тік ті зерт теу дің ке ле сі қа да мы – бә се ке-
лес ком па ниялар дың жағ дайын зер де леу. Ком па ниялар дың бә-
се ке лі ұстаным да рын са лыс ты ру дың бір құ ра лы – ст ра те гиялық 
топ тар дың кар та сын құ рас ты ру. Ол са ла да ғы бә се ке лес ком па-
ниялар дың әр түр лі ұстаным да рын көр се те ді. Ал ана ли ти ка лық 
тал дау са ла да ғы әр ком па нияны зерт теу мен бай ла ныс ты. Са ла да 
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бә се ке лес ком па ния са ны көп бо лып, олар ды са лыс ты ру мүм кін 
бол ма ған да, атал мыш тал дау ды пай да ла ну тиім ді. 

Бә се ке лес ком па ниялар дың ұстаны мын ба ға лауда ст ра те-
гиялық топ тар кар та сын қол да на ды. Ст ра те гиялық топ бә се ке лік 
бел сен ді лік те рі жә не на рық та ғы ұстаным да ры бір дей қар сы лас 
ком па ниялар дан құ ра ла ды. Бір ст ра те гияық топ тың ком па нияла-
ры әр түр лі бел гі ле рі ар қы лы ұқ сас бо ла бе ре ді: ұқ сас тауар өн ді-
руі, бір дей дә ре же де ті гі нен ин тег ра цияла нуы, бір дей тех но ло гия 
пай да ла ну, бір дей та ра ту, ба ға ла ры ның ұқ сас бо луы мүм кін. Егер 
на рық та ғы бар лық ком па ниялар нақ ты ст ра те гиямен жүр се, он да 
бір ға на ст ра те гиялық топ бо луы ық ти мал. Де ген мен на рық та ғы 
бә се ке лес ком па ниялар дың көп бо луы жә не олар дың әр бі рі же-
ке ар тық шы лық тар ға ие бол са, сон дай ст ра те гиялық топ тар кө-
бейеді. Ст ра те гиялық топ тың кар та сын құ ру ал го рит мі:

• бір са ла да ғы ком па ниялар ды ажы ра та тын бар лық си пат та-
ма лар ды із деп та бу. Бас тап қы си пат тар: ба ға жә не са па дең гейі 
(жо ға ры, ор та ша, тө мен), қыз мет тің геог ра фия лық масш та бы 
(жер гі лік ті, ай мақ тық, ұлт тық, ға лам дық), ті гі нен ин тег ра цияла-
ну дең гейі (жоқ, жар ты лай, то лық), өнім дер дің ас сор ти мен ті (кең, 
тар), та ра ту көз де рі (бі реу, бір не шеу, көп) жә не сер вис тік қыз мет 
көр се ту ке ше ні (жоқ, шек теу лі, то лық).

• ком па нияны екі айыр ма ла ры ар қы лы кар та ның осі не, яғ ни 
әр түр лі екі си па ты на қа рай ор на лас ты ру. 

• жо ба мен бір ст ра те гиялық ке ңіс тік ке түс кен ком па ниялар-
ды бі рік ті ріп, бір ст ра те гиялық топ құ ру. 

• әр бір ст ра те гиялық топ тың аума ғын диа мет рі са ла ның жал-
пы са ту кө ле мін көр се те тін дей етіп шең бер мен қор шау.

 Кар та да ғы ст ра те гиялық топ тар қан ша лық ты жа қын бол-
са, олар дың ара сын да ғы бә се ке лік кү рес те сон дай күш ті бо ла-
ды. Бір не ме се бас қа ст ра те гиялық топ тың ком па нияла ры жа қын 
бә се ке лес бол са, көр ші топ та ғы бә се ке лес тер де алыс бол майды. 
Сон дық тан кө бі не се кар та да ғы алыс ор на лас қан ст ра те гиялық 
топ тар бә се ке ге тү се бер мейді. Тө мен де гі су рет те смарт фон дар 
на ры ғын да ғы ком па ниялар дың бә се ке ге қа бі лет ті лік по зи циясын 
жә не ұстаным да рын анық тау мақ са тын да ст ра те гиялық топ тар 
кар та сы жа са лын ған.
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13-су рет. Смарт фон дар на ры ғын да ғы ком па ниялар

Су рет тен кө ріп отыр ға ны мыз дай, Samsung, Sony, LG ком-
па нияла ры бір ст ра те гиялық топ қа тү сіп отыр. Олар шы ға ра тын 
смарт фон дар дың ба ға сы, са па сы, ас сор ти мен ті ұқ сас, сон дық тан 
бір-бі рі мен бә се ке лес ком па ниялар. Apple бас қа ст ра те гиялық 
топ та, өйт ке ні өнім де рі нің ас сор ти мен ті шек теу лі жә не ба ға 
диапа зо ны жо ға ры. Бұл кар та Apple ст ра те гиялық то бы Motorola 
мен Siemens-тің ст ра те гиялық топ та ры мен бә се ке ге түс пейтінін 
көр се тіп отыр. Ст ра те гиялық топ тар бір-бі рі не жа қын дай түс кен 
сай ын со ғұр лым бә се ке кү шейеді. 

 Са ла жағ дайын зерт тей оты рып, оның ст ра те гиялық мақ са-
ты, со ны мен қа тар бә се ке лес тік кү рес ті жүр гі зу әді сі не қа рай бә-
се ке лес тер ту ра лы жал пы мә лі мет ті тез алу ға бо ла ды. 

 Ағым да ғы жағ дайына қа на ғат тан ған бә се ке лес тер өз ст ра те-
гияла рын сақ тап, аз ға на өз ге ріс ен гі зе ді. Сәт сіз ком па ниялар дың 
жағ дайы сон ша лық ты на шар бо луы мүм кін, сон дық тан олар ша-
бу ыл дайт ын не ме се қор ға на тын ст ра те гиялар қа да мын қол да ну ға 
мәж бүр. Са ла да ғы бо ла шақ жағ дайға, со ны мен қа тар өз ком па-
нияіші лік жағ дайға бай ла ныс ты бә се ке лес ком па ния бас шы ла ры-
ның көп ші лік ал дын да сөз сөй леуі нің ар қа сын да олар дың ст ра-
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те гиялық ойын бі ле оты рып, ком па ния бас шы сы қо лай лы ше шім 
қа был дай ала ды. Көп ші лік ал дын да сөй леу ке зін де ком па нияның 
са ла да ғы да му жағ дайы, ком па ния бас қа ру шы сы ның ойын ша 
қан дай қа дам сәт ті лік ке алып ке ле ті ні, өз ком па ниясы жағ дайын 
ба ға лауы, ком па нияның бұ рын ғы қыз ме ті, оның бас қа ру сти лі ту-
ра лы мә лі мет алу ға бо ла ды. 

Тал дау шы лар бә се ке лес тің ст ра те гиялық өз ге ріс те рін де 
жет кі лік ті иіл гіш тік ке ие екен ді гі не не ме се ми ни мал ды нақ ты-
лық ен гі зе оты рып таң дал ған ст ра те гиялық сы зық қа ер ме лі гі не 
на зар ауда ру қа жет. Бә се ке лес тің ке ле сі қа да мын бол жау үшін 
тал дау шы қар сы лас фир ма жағ дайын се зу, бас шы лық тың ой лау 
қа бі ле ті не же ту, ком па ния бас шы сы ның қан дай ше шім дер қа был-
дайтынын бі лу қа жет.

3.5. Та быс ты лық тың бас ты фак тор ла ры ның ма ңы зы

 Та быс ты лық тың бас ты фак то ры – ст ра те гиялық ше шім дер ді 
тиім ді жү зе ге асы ру, бә се ке ге қа бі лет ті бо лу үшін жә не мис сия 
мен мақ сат тар ға же тіп, та быс ты, сәт ті бо лу ға ық пал ету ші ком па-
нияның ерек ше бә се ке лес тік мүм кін дік те рі мен әлеуеті. Ол – ме-
нед жер лер ерек ше на зар ауда рып, ком па нияның үзі ліс сіз да мы-
тып оты ра тын «ерек ше қа сиет те рі», өйт ке ні бұ лар ком па нияның 
на рық та сәт ті лі гін, пай да лы лық қа әсер ете тін бә се ке лес тік мүм-
кін ді гін анық тайды. 

Бір са ла да бір дей өнім өн ді ріп, та быс ты қыз мет ат қа рып 
отыр ған көп те ген ком па ниялар бо луы мүм кін. Сол ком па ниялар-
дың әр қай сы сы ның өзі не ға на тән та быс қа же ту се бе бі, со лар-
ға ға на тән бел гі лі бір ерек ше фак тор лар бо ла ды. Мә се лен бір 
ком па ния та ны мал бол ған имид жі мен брен ді ар қа сын да, бі реуі 
өнім де рі нің ерек ше ди зай ні мен са па сы, ен ді бі реуі та быс ты ме-
не дж мент не гі зін де же тіс тік ке жет кен. Ме нед жер осы фак тор лар-
ды дер ке зін де та нып бі ліп, оны да мы тып, ком па ния қыз ме тін де 
тиім ді қол да на бі луі ке рек. 

 Әр са ла да та быс ты лық фак тор ла ры түр лі бо луы мүм кін, 
мы са лы, киім ті гу өнер кә сі бін де ерек ше на зар өнім нің ди зай ні 
мен тү сі не, өн ді ріс тік шы ғын дар дың аз мөл шер де бо лу ына ауда-
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ры ла ды. Ма ши на жа сау са ла сын да са па, қауіп сіз дік, бренд ке 
көп кө ңіл бө лі нуі тиіс. Ком пью тер лер мен мо биль ді те ле фон дар 
сияқ ты ин но ва циялық са ла лар да өнім нің ин но ва циялық дең гейі, 
жа ңа функ цияла ры, ерек ше лі гі мен ди зай ні та быс әке ле тін фак-
тор лар бо луы мүм кін. 

 Қа лай бол ған да да, бә се ке лес тік кү рес те сәт ті лік үшін не 
азы рақ не ме се кө бі рек ма ңыз ды еке нін анық тау үшін ком па ния 
бас шы лы ғы са ла ны жет кі лік ті бі луі қа жет. Бә се ке лес тік кү рес те 
ұзақ сәт ті лік ті қам та ма сыз ету де фак тор лар дың әсер етуін дұ рыс 
ба ға ла майт ын бас қа ру шы лар қа те ст ра те гия не ме се мақ сат тың 
бә се ке лес тік ар тық шы лы ғы ның ма ңыз ды еме сін таң дау ға бейім. 

Та быс ты лық тың бас ты фак тор ла рын дұ рыс тү сі не тін ком-
па ниялар олар ды ст ра те гияны жү зе ге асы ру үде рі сін де пай да ла-
нып, осы фак тор лар ар қа сын да бә се ке лес тік ар тық шы лық тар ды 
қам та ма сыз етіп, көш бас шы лық по зи циялар ға ие бо ла ды. Әр са-
ла да ғы сәт ті лік пен та быс ты лық тың бас ты фак тор ла ры әр түр лі. 
Олар уа қыт өте не ме се са ла да ғы жал пы жағ дай өз ге руі әсе рі нен 
түр ле ніп оты руы мүм кін. 3-кес те де та быс ты лық тың бас ты фак-
тор ла ры ның жиі кез де се тін не гіз гі тип те рі көр се тіл ген. 

Сауат ты ст ра те гия та быс ты лық тың бас ты фак то ры на не гіз де-
ле ді. Мұн дай фак тор лар ті зі мі не ком па ния қыз ме ті не ерек ше лік 
бе ре тін бар лық фак тор лар ды ен гі зу дұ рыс емес, өйт ке ні жа сан ды 
се беп тер дің әсе рі бас шы лық тың олар ға на зар ауда ру ын қиын да та-
ды.  

3-кес те
Та быс ты лық тың бас ты фак тор лар түр ле рі

Табыстылықтың 
басты факторлар 
түрлері

Сипаттамасы

Технологияға 
байланысты 

жүргізілген ғылыми-зерттеулер сапасы (әсіресе фарма-
цевтикада, медицинада, ғарыштық индустрияда және 
басқа жоғары технологиялық салада маңызды); 
өндірістік үдерісте инновация мүмкіндігі;
жаңа тауарды ойлап табу мүмкіндігі;
бар технологияларды игеру дәрежесі.
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3-кес те нің жал ға сы 

Өндіріске 
қатысты 

өнімнің өзіндік құны төмендеуі – өндіріс масштабында 
үнемдеуге жету, т.б.;
өнім сапасы – ақауларды, жөндеу жұмысына сұранысты 
азайту;
капиталды көп қажетсінетін салада маңызды өндірістік 
күшті қолдану дәрежесін азайту;
тасымал шығынын азайтатын өнеркәсіптің қолайлы 
жерде орналасуы;
квалифицикацияланған жұмыс күшіне ие болу;
еңбектің жоғары өнімділігі оны көп қажетсінетін салада 
маңызды;
әртүрлі өлшемді өнімнің көп мөлшерде модельдерін 
жасау мүмкіндігі;
тұтынушылар тапсырысын орындау мүмкіндігі.

Өнімді жүзеге 
асыруға қатысты 

көтерме дистрибьюторлардың кең желісі; 
бөлшек сауда нүктелеріндегі кең мүмкіндік; 
компанияға жататын бөлшек сауда нүктелерінің болуы; 
жүзеге асырудағы төмен шығындар;
тез жеткізілім.

Маркетингке 
қатысты 

жүзеге асыру бөлімі жұмысшыларының жоғары 
квалификациялылығы;
өнімді пайдалану және сатып алуда клиенттер үшін 
техникалық көмек жүйесінің қолайлылығы; 
сатып алушылар тапсырысын мұқият орындау қателік 
пен кері қайтарудың аздығы;
модель әртүрлілігі, өнім ассортиментінің кеңдігі;
сату мәдениеті;
тартымды дизайн/қорабы.

Кәсіби 
біліктілікке 
қатысты 

ерекше талант (кәсіби қызмет көрсеткенде өте қажет);
сапаны бақылаудағы ноу-хау;
дизайн саласында біліктілік (әсіресе тоқыма 
өнеркәсібінде маңызды);
нақты технологияның біліміне, дәрежесіне ие болу;
тиімді жарнама құру біліктілігі, жаңа тауарды ойлап 
табу сатысынан өндіріске өткізу.
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Са ла ға жә не бә се ке лес тік ке тал дау жүр гі зе оты рып, екі нәр-
се ні ұмыт пау қа жет. Бі рін ші ден, ком па нияның сырт қы ор та сын 
тал дау та за ме ха ни ка лық жат ты ғу бо ла ал май ды. Са ла да да му ша-
ра ла ры ның бір не ше ық ти мал сце на рий ле рі бо луы мүм кін. Осы-
ған сәй кес, ст ра те гиялық тал дау ды жүр гі зу ке зін де фак тор лар дың 
әсер етуі ту ра лы, са ла да, бә се ке лес тік ор та да ық ти мал өз гер ту лер 
ту ра лы әр түр лі ше шім дер ге орын бо луы тиіс. Бі рақ, осы ған қа-
ра мас тан ст ра те гиялық тал дау жүр гі зу дің бір де-бір әдіс те ме сі ең 
дұ рыс ше шім ді қа был дау ға ке піл дік бер мейді. 

 Екін ші ден, са ла ны жә не бә се ке лес тік ті то лық масш таб ты 
тал дау әр 2-3 жыл сай ын жүр гі зі ліп тұ ру қа жет. Бас қа ру шы лар 
на рық, бә се ке лес тер қа да мы ту ра лы жа ңа мә лі мет тер түс кен сай-
ын та быс ты лық тың бас ты фак тор ла рын нақ ты лап оты ру ке рек. 
Са ла да ғы бә се ке жағ дайын жақ сы бі ліп, ба қы лап отыр ған жөн. 
Қар сы жағ дайда, ме нед жер сәт ті жә не орын ды ше шім қа был дай 
ал май ды.

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ком па нияның сырт қы ор та сын тал дау мен ба ға лаудың мә нін тү сін ді рі ңіз.
2. Са ла мен он да ғы бә се ке лес тік ті тал дау құ рал да рын си пат та ңыз.
3. Са ла ны си пат тайт ын эко но ми ка лық көр сет кіш тер қан дай?
4. Ст ра те гиялық топ кар та сы ның мә ні мен маз мұ нын ашып көр се ті ңіз. 
5. М. Пор тер бой ын ша бә се ке лес тік тің бес кү ші мо де лін си пат та ңыз.
6. Ұйым қыз мет ат қа ра тын са ла да ғы бә се ке лес тік күш тер жә не олар дың 

ұйым ға әсе рі қан дай?
7. Бә се ке лес күш тер құ ры лы мы ның өз ге руі жә не олар дың ұйым қыз ме ті не 

әсе рін си пат та ңыз.
8. Бә се ке лес ұйым дар дың бә се ке ге қа бі лет ті лік по зи циясын анық тау үде-

рі сін айтыңыз.
9. Ком па нияның та быс қа же туіне әсер ете тін не гіз гі фак тор лар ды көр се-

ті ңіз.
10. Та быс ты лық тың бас ты фак тор ла рын қа лай анық тау ға бо ла ды?
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4.1. Ұйым ның іш кі ор та сын тал дау ға ар нал ған құ рал дар 

 Ком па ния қыз мет ат қа ра тын са ла сын те рең зерт теп, тал дау 
не гі зін де көп те ген сұ рақ тар ға жауап ала ды. Са ла ның бо ла шақ-
та ғы та быс ты лық мүм кін ді гі анық та лып, бә се ке қай ба ғыт та да-
мып, он да қан дай ком па ниялар кү рес ке тү се ті нін бол жайды. 

Со ны мен қа тар өзі нің не гіз гі бә се ке лес те рін ай қын дап, олар-
дың ст ра те гиясын та нып, та быс ты лы ғы ның бас ты фак тор ла рын 
тал дайды. Са ла тар тым ды лы ғы анық та лып, қыз мет ат қа ру тиім-
ді еке ні бел гі лі бол ған жағ дайда ком па ния осы са ла да тұ рақ та-
ну мүм кін ді гін қа рас ты ра бас тайды. Бұл үшін ком па нияның іш-
кі ор та сын ба ға лап, оған тал дау жа сап, ре су рс тық, ст ра те гиялық 
әлеуеті мен мүм кін ші лі гін анық тау қа жет. Ұйым ның іш кі ор та-
сын ба ға лау жә не тал дау 14-су рет те көр се тіл ген дей 5 сұ рақ қа не-
гіз де ле ді.

 Ұйым ның іш кі ор та сы на тал дау жа сау оның ағым дық ст ра-
те гиясын са рап тау дан бас та ла ды. Ком па нияның соң ғы жыл дар-
да ғы қар жы лық жә не ст ра те гиялық жағ дайы мен көр сет кіш те-
рі ағым дық ст ра те гияның қан ша лық ты тиім ді еке нін көр се те ді. 
Атал мыш жағ дайы күш ті бол ған сай ын ст ра те гия жақ сы ой лас-
ты ры луы жә не нақ ты жү зе ге асуы ық ти мал. Ком па нияның ст ра-
те ги  ялық жә не қар жы лық ай қын көр сет кіш те рі:

• ком па нияның на рық тық бө лі гі жә не са ла да оның ор ны; 
• та быс тың кө ле мі жә не олар бә се ке лес тер дің көр сет кіш те рі-

мен са лыс тыр ған да қан дай;
• ин вес ти ция са лу дың өз ге ру тен ден циясы; 
• ком па ния өнім де рін са ту кө ле мі тез не ме се жай өсе ме;

ҰЙЫМНЫҢ СЫРТҚЫ ОРТАСЫН 
БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ

4
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• не сие мөл ше рі; 
• тұ ты ну шы лар ал дын да ком па нияның имид жі мен бе де лі;
• ком па ния тех но ло гия, ин но ва ция, са па, тұ ты ну шы лар ға 

қыз мет көр се ту жа ғы нан көш бас шы бо лып та бы ла ма, т.б.

14-су рет. Ұйым ның іш кі ор та сын ба ға лау жә не тал дау ға ар нал ған сұ рақ тар

 Ком па нияның ағым да ғы жағ дайы жақ сы бол са, ст ра те гияға 
өз ге ріс ен гі зу қа жет емес. Ал әл сі ре ген сай ын оның ст ра те гиясы 
кри ти ка лық тал дау ға тү се ді. Ор нық сыз жағ дай – әл сіз ст ра те-
гияның көр сет кі ші не ме се оның на шар жү зе ге асуы не екеуін қо-
са ал ған да ғы жағ дайы.

4.2. Ұйым ның іш кі ор та сын SWOT-тал дау не гі зін де ба ға лау

 Ұйым ның іш кі ор та сын тал дау ба ры сын да оның күш ті жақ-
та ры мен әл сіз тұс та рын, со ны мен қа тар сырт қы мүм кін дік те рін 
жә не қауіп те рін анық тайт ын құ рал ды SWOT-тал дау деп атай ды. 
Ол жай ға на 4 кес те лі жат ты ғу ды жа саудан күр де лі рек. SWOT-
тал дау дың ма ңыз ды бө лі гі ком па нияның күш ті жә не әл сіз жақ-
та рын ба ға лау, оның мүм кін дік те рі мен қауіп те рі, со ны мен қа тар 
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ст ра те гиялық өз ге ріс тер дің қа жет ті лі гі мен ком па ния жағ дайы 
ту ра лы ше шім дер бо лып та бы ла ды. 

 SWOT-тал дау не гі зін де ком па ния ст ра те гиясы ту ра лы мы на-
дай сұ рақ тар ға жауап алу ға бо ла ды:

• Ст ра те гия не гі зін де ком па ния күш ті жә не әл сіз жақ тар ға 
не ме се бас ты құн ды лық тар ға ие ме?

• Бә се ке лес тік кү рес те ком па нияның әл сіз жақ та ры оны осал 
ете ме не ме се ком па нияны са ла ның нақ ты перс пек ти ва сын қол-
да ну мүм кін ді гі нен айыра ма? 

• Сәт ті лік ке се ну үшін ком па ния өз ре су рс та ры мен тә жі ри-
бе сі ар қы лы са ла ның қан дай мүм кін дік те рін қол да на ала ды? 

• Бас шы лық кө бі не се қан дай қауіп тен қор ға ну қа жет жә не 
се нім ді қор ға ныш қам та ма сыз ету үшін қан дай ст ра те гиялық өз-
ге ріс тер ге жү гі ну ке рек? 

 Егер ком па ния бас шы лы ғы оның әл сіз жә не күш ті жақ та-
рын, сырт қы мүм кін дік тер ді жә не қауіп ті біл ме се, он да ком па-
нияның іш кі ор та сы на сәй кес ст ра те гияны құ ру ға ша ма сы бол-
майды. Сон дық тан ұйым ның іш кі ор та сын тал дау дың ең қа ра-
пай ым жә не көп та рал ған құ ра лы SWOT-тал дау бо лып та бы ла ды. 
Ол ком па нияның іш кі ор та сы ның айна сы бо ла оты рып, бо ла шақ 
ст ра те гиялық да му ба ғы тын анық тау ға кө мек те се ді. Не гіз гі ойы 
– ст ра те гияны жа сау ба ры сын да биз нес ке әсер ете тін не гіз гі фак-
тор лар ды екі жақ та қа рас ты ру.

 SWOT сөз тір ке сі 15-су рет те көр се тіл ген дей, Strengts (күш-
тер), Weaknesses (әл сіз дік тер), Opportunities (жа ғым ды мүм кін-
дік тер) жә не Тhreats ( қауіп тер) де ген сөз дер дің ак ро ни мі. Ком-
па нияның іш кі жағ дайын S жә не W әріп те рі мен си пат тайды, ал 
сырт қы жағ дайы O жә не T әріп те рі мен көр се ті ле ді. 

15-су рет. SWOT сөз тір ке сі нің мә ні
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Strengths (күш ті жақ та ры). Күш ті жақ тар ға тауар дың жо-
ға ры са па сы, бә се ке лес тер ден тө мен ба ға не ме се са ту шы лар дың 
бі лік ті лік дең гейі жа та ды. Атал мыш фак тор лар дың бұ лай есеп те-
луінің се бе бі олар бә се ке лес тік кү рес те ар тық шы лық бе ре ді. Күш 
– ком па нияның қо сым ша мүм кін дік бе ре тін ерек ше лі гі, та быс қа 
же туі. Ол ком па нияның на рық та ар тық шы лық ұсы на тын дағ ды-
сы на, ма ңыз ды тә жі ри бе ге, ұйым дық ба ға лы ре су рс тар ға не ме се 
бә се ке лес тік мүм кін дік тер ге, же тіс тік ке бай ла ныс ты. Мы са лы, 
жақ сы тауар, же тіл ді ріл ген тех но ло гия, жо ға ры қыз мет көр се ту, 
тауар лық бел гі нің та ны мал ды лы ғы. Со ны мен қа тар, альянс ты құ-
ру нә ти же сі не ме се ком па ния бә се ке лес ті гін кү шейтуде тә жі ри-
бе сі бар се рік тес пен ор тақ кә сі по рын құ ру бо луы ық ти мал. 

Weaknesses (әл сіз жақ тар). Әл сіз жақ тар ға не гіз гі бә се ке-
лес тер ге қа ра ған да ком па нияның кі ші кө ле мі не ме се шек теу лі 
жар на ма лық бюд жет жа та ды. Бұл тұ ты ну шы лар ға ма ңыз ды көр-
сет кіш тер бол мауы мүм кін, бі рақ сіз бә се ке лес те рі ңіз ден әл сіз сіз. 
Әл сіз дік – ком па нияның қыз мет етуі үшін ма ңыз ды нәр се нің бол-
мауы не ме се қо лы нан кел меуі, ың ғай сыз жағ дайда қал ды руы. Ол 
бә се ке лес тік кү рес те ком па нияны қан ша лық ты осал етуі мүм кін-
ді гі ма ңыз ды. 4-кес те де ком па нияның әл сіз жә не күш ті жақ та рын 
анық тау да ме нед жер ес ке руі қа жет бір не ше фак тор лар кел ті ріл ген. 

Opportunities (мүм кін дік тер). Мүм кін дік тер сырт қы ор та дан 
шы ға ды, мы сал ға, тұ ты ну шы лар тал ға мы ның өз ге руі, экс порт-
тау дың жа ңа на рық та ры, жа ғым ды ва лю та ба ға мы, мем ле кет тік 
шек теу лер дің жой ылуы жә не т.б. Бұл фак тор лар ком па нияның 
сәт ті қыз мет етуіне қол дау көр се туі мүм кін.

Threats ( қауіп тер). Қауіп тер ге мы на дай сырт қы фак тор лар 
жа та ды: бә се ке лес тер дің жа ңа тауар шы ға руы, тө мен ба ға ұсы-
на тын жа ңа бә се ке лес тің пай да бо луы, ком па нияның қыз мет 
ете тін са ла сы на қа тыс ты үкі мет саяса тын да ғы бел гі сіз дік. Бұл 
фак тор лар ком па нияның сәт ті қыз мет етуіне ке дер гі кел ті руі 
ық ти мал.

Осы лай ша, ал ғаш қы екі құ раушы (SW) жал пы ком па нияның 
не ме се бө лім ше нің қа бі ле ті не қа тыс ты, ал соң ғы екеуі (OT) ком-
па нияның не ме се бө лім ше нің сырт қы ор та сы ның си пат та ма сы на 
бай ла ныс ты.
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 SWOТ-тал дау ст ра те гиялық ба ла нс ты құ ру ға қат ты ұқ сай-
ды: күш ті жақ та ры – бә се ке лес тік кү рес те гі ком па ния ак тив те рі, 
ал әл сіз жақ та ры – пас сив тер. Ст ра те гия қа лып тас ты ру көз қа ра-
сы нан ал сақ, ком па нияның күш ті жақ та ры ма ңыз ды, өйт ке ні олар 
ст ра те гия құ ру үшін не гіз ре тін де қол да ны луы мүм кін. Егер ст ра-
те гияны сәт ті жа сау үшін күш ті жақ та ры жет кі лік сіз бол са, ком-
па ния бас шы лы ғы тез ара да ст ра те гия не гіз де ле ала тын дай ба за 
қа лып тас ты ру қа жет.

 Сәт ті ст ра те гия ком па нияны әл сіз ете тін, оның қыз ме ті не ке-
дер гі кел ті ре тін не ме се тар тым ды мүм кін дік тер ді пай да лан ғыз-
байт ын осал тұс та рын жоюға ба ғыт та лу қа жет. Бұл жер де гі не гіз гі 
қа ғи да қа ра пай ым: ұйым дық ст ра те гия ком па нияның әл сіз, күш ті 
жақ та рын жә не оның бә се ке лес тік мүм кін дік те рін ес ке руі тиіс. 

 Шын ды ғын да, ком па нияның бас ты ар тық шы лы ғы: жо ға ры 
са па лы өнім шы ға ру ды қам та ма сыз ете тін, өн ді ріс тік ше бер лік; 
тап сы рыс ты нақ ты жә не тез ара да орын дау да ғы жүйені жә не ноу-
хауды құ ру; са ту дан кейін гі қыз мет көр се ту ді жақ сар ту мүм кін ді-
гі; тау ар ды бөл шек са ту үшін сәт ті орын дар ды та бу қа бі лет ті лі гі; 
жа ңа өнім ді ой лап та бу да ерек ше мүм кін дік тер; тау ар ды көр се ту 
жә не са ту ды ұйым дас ты ру да ең жақ сы қа бі лет ті лік. 

На рық та сәт ті лік ке же ту үшін ма ңыз ды, са ла да ғы бас ты игі-
лік тер ге қол жет кіз ген де, бә се ке лес тік ар тық шы лық қа ие бо лу 
оңайы рақ, бә се ке лес те рі он дай же тіс тік ке же ту үшін уа қыт пен 
қа ра жат қа жет. Со ны мен, бас ты құн ды лық ком па нияның сәт ті лік 
кө зі – ба ға лы бә се ке лес тік ак ти ві.

На рық тық мүм кін дік тер кө бі не се ком па ния мүм кін ді гін 
анық тайды. Са ла жағ дайына, өсу қар қы ны на, он да ғы бә се ке-
лес тік күш тер ге бай ла ныс ты мүм кін дік тер перс пек ти ва лы жә не 
тиім сіз бо ла ды, олар ком па ния үшін тар тым ды дан мүл дем тар-
тым сыз ға дейін өз ге руі ық ти мал. 

Ме нед жер лер са ла мүм кін дік те рін ба ға лау жә не оның тар-
тым ды лы ғын са ра лау ке зін де, са ла тар тым ды лы ғы мен ком па ния 
қы зы ғу шы лы ғы бір нәр се емес екен ді гін ұмыт пау қа жет. 
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4-кес те
SWOT-тал дау: ком па нияның әл сіз жә не күш ті жақ та рын 

ба ға лау си пат та ма сы, оның мүм кін дік те рі мен қаупі

Потенциалды ішкі күшті жақтары
• кілтті сұрақтарда толық біліктілік; 
• адекватты қаржылық ресурстары; 
• сатып алушыларда компания туралы 
жақсы көзқарас қалыптасуы; 
• нарық көшбасшысы; 
• сәтті жасалған функционалды стратегия; 
• өндіріс масштабынан үнемдеу;
• бәсекелестер тарапы қысымынан қашып 
құтылу икемділігі; 
• өзіндік технология; 
• төмен шығындар (шығын бойынша 
артықшылық); 
• ең жақсы жарнамалық компаниялар; 
• жаңа тауарды ойлап табудағы тәжірибе; 
• тексерілген менеджмент; 
• үлкен тәжірибе; 
• өндірістің ең жақсы мүмкіндіктері; 
• керемет технологиялық дағдылар. 

Компанияның потенциалды сыртқы 
мүмкіндіктері
• қосымша клиенттер тобына қызмет 
көрсету қабілеттілігі немесе жаңа нарық 
сегменттеріне шығуы; 
• клиенттер қажеттілігін қанағаттандыру 
үшін өнім ассортиментін кеңейту жолда-
ры; 
• жаңа өнімді немесе шығарылған өнім 
түрлеріне технологиялық дағды мен ноу-
хауды қолдану қабілеттілігі; 
• вертикальді интеграция (алдыға немесе 
артқа); 
• шетел нарықтарында саудалық кедергі-
лер ді төмендету; 
• нарықта сұраныстың тез өсуіне бай лан-
ыс ты қарқынды даму мүмкіндігі; 
• жаңа технологияның пайда болуы; 

Потенциалды ішкі әлсіз жақтары
• нақты стратегиялық бағыттың жоқтығы; 
• ескірген құрал-жабдықтар; 
• төмен табыс; 
• басқарушылық таланттың және ептіліктің 
жетіспеушілігі;
• қызметтің негізгі салаларында дағды және 
қабілеттіліктің болмауы; 
• компания стратегиясының нашар ұсыныс 
жасауы; 
• ішкі мәселелер; 
• жаңа өнімнің шықпауы; 
• өнім ассортиментінің тым аздығы; 
• нарықта танымалдылығының 
жеткіліксіздігі; 
• нашар өтімдік желі;
• маркетингтік қызметтің 
қанағаттандырарлықсыз ұйымдастырылуы;
• стратегияға қажетті өзгеріс енгізуге 
қаражаттың жетіспеушілігі; 
• әр өнімнің өзіндік құны негізгі 
бәсекелестерге қарағанда жоғары болуы.

Потенциалды сыртқы қауіптер 
• төмен шығындармен шетел бәсекелестер 
нарығына шығу; 
• субстит-өнімдерді қалдырмай сату; 
• нарықтың баяу өсуі; 
• шетел сауда саясатының немесе шетел 
валюта курсының жағымсыз өзгеруі; 
• шығынды заңдық талаптар; 
• бизнестің өмірлік даму циклінің этапы 
және сұраныстың төмендеуінен жоғары 
тәуелділік;
• сатып алушылар мен жеткізушілер 
талабының өсуі; 
• сатып алушылар талғамы мен талабының 
өзгеруі; 
• жағымсыз демографиялық өзгерістер.
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Са ла да ғы мүм кін дік ті аса ше бер пай да ла на оты рып, бар лық 
ком па ния жет кі лік ті жақ сы по зи цияға ие бо ла ал май ды емес: кей-
бір ком па ниялар дың бә се ке ге қа бі лет ті лі гі жақ сы рақ, ал кей бі-
реуле рі бә се ке лес тік кү рес тен шы ғып ке туі мүм кін не ме се бас-
қа са ла лар ға ауысуы ық ти мал. Оның ба сым жақ та ры, бә се ке ле су 
қа бі ле ті са ла мүм кін дік те рін бас қа ла ры на қа ра ған да тиім ді рек 
қол да ну ға не гіз бо ла ала ды. Ком па ния үшін ең не гіз гі сі – бә се-
ке лес тік ар тық шы лық ты кө бі рек иеле ну ге ар қау бо ла тын, пай да 
дең гейін, мак си мал ды өсу ді қам та ма сыз ете тін са ла мүм кін дік-
те рі. Кей де жү зе ге асы ра ал майт ын са ла мүм кін дік те рі ил лю зия 
бо лып шы ға ды.

 Әдет те ком па ния жағ дайына сырт қы ор та фак тор ла ры жиі 
те ріс әсер етіп оты ра ды. Мы на дай қауіп ті жағ дай төн ді ре ді: 

• ар зан тех но ло гиялар дың пай да бо луы; 
• бә се ке лес тің жа ңа өнім ді ен гі зуі;
• ше тел дік бә се ке лес тер дің на рық қа шы ғуы; 
• ірі ком па нияның жұ тып алу мүм кін ді гі; 
• жа ғым сыз де мог ра фиялық өз ге ріс тер; 
• ше тел ва лю та курс та ры ның тиім сіз өз ге руі; 
• ел де гі саяси өз ге ріс тер, т.б. 
 Мүм кін дік тер мен қауіп тер ком па ния жағ дайына ға на әсер 

етіп қой май, ст ра те гияға өз ге ріс ен гі зу ді та лап ете ді. Ком па-
нияның іш кі ор та сын тиім ді бас қа ру ды қам та ма сыз дан ды ра тын 
ст ра те гия тө мен де гі дей бо луы қа жет: 

• ком па ния мүм кін дік те рі не сәй кес ке ле тін перс пек ти ва лар-
ды қол да ну ға ба ғыт та луы тиіс;

• сырт қы қауіп тен қор ғайт ын күш ті не гіз жә не та быс ты лық 
фак тор ла рын қам та ма сыз ету ке рек.

4.3. Ұйым шы ғын да ры на тал дау жа сау

Ме не дж мент те шы ғын дар ды бас қа ру же ке пән, са ла ре тін де 
да мып ке ле ді. Оның түр лі теория лық жә не тә жі ри бе лік әдіс те-
рі мен ша ра ла ры өте көп. Ме не дж мент тің бұл ба ғы ты бой ын ша 
көп те ген ең бек жа зы лып, та быс ты ком па ниялар дың тә жі ри бе сі 
тал қы ла нып, кең қол да ныс тап қан. 
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Ра сын да да шы ған дар ды бас қа ру ком па ния үшін же ке да-
ра орын ала ды. Өйт ке ні не ғұр лым шы ғын дар тө мен, бі рақ өнім 
са па лы бол са, со ғұр лым ком па ния та быс ты лы ғы жо ға ры лай ды. 
Шы ғын дар ды түр лі жол дар мен тө мен де ту ге бо ла ды: өн ді ріс үде-
рі сін тиім ді ұйым дас ты ру, жа ңа ре су рс тар ды үнем деу ге қа бі лет ті 
тех но ло гиялар ды ен гі зу, тиім ді мар ке тинг, ши кі зат тың жа ңа көз-
де рін қол да ну. 

Кез кел ген са ла да ба ға лық бә се ке лес тік кү рес бі рін ші орын ды 
ма ңыз ды лық қа ие. Әсі ре се ба ға лық бә се ке лес тік кү рес стан дарт 
өнім дер мен күн де лік ті бі рін ші дең гейлі қа жет ті лік ті қам та ма сыз 
ету ге ба ғыт тал ған өнім дер са ту са ла сын да қат ты бай қа ла ды. Ком-
па ния шы ғын да ры бә се ке лес тер шы ғын да ры на қа ра ған да тө мен 
бол са, оның ба ға саяса ты да икем ді. Ком па ния кез кел ген уа қыт та 
ба ға ны тө мен де ту ар қа сын да на рық тың қо сым ша үле сін қам ту ға 
мүм кін ші лік ала ды. Ол үшін шы ғын дә ре же сін бә се ке лес тер дің 
шы ғын дә ре же сі мен са лыс тыр ған да тө мен деу, кем де ген де бір-
дей дең гейде ұс тап тұ руы ке рек. Ме нед жер өз ком па ниясы ның 
шы ғын да ры на тал дау жә не бә се ке лес тер шы ғын да ры на бол жам 
жа сау ба ры сын да мы на дай фак тор лар ды ес кер ге ні дұ рыс:

• Ши кі зат, қуат, тех но ло гия сияқ ты өн ді ріс фак тор ла рын 
жет кі зу ші лер ден са тып ал ған ба ға айыр ма шы лы ғы үл кен бо луы 
мүм кін.

• Құ рал-жаб дық тар дың жа рам ды лық мер зі мі мен тех но ло гия 
айыр ма шы лы ғы. Бә се ке лес тер құ рал-жаб дық тар ды түр лі уа қыт-
та жа ңар тып оты ра ды, яғ ни бә се ке лес ком па ниялар дың өн ді ріс-
тік тех но ло гияла ры жә не шы ғын да ры түр лі әрі өз гер ме лі. Әдет-
те, ес кі құ рал-жаб дық тө мен өнім ді лік ке ие, бі рақ егер мон та жы 
тиім ді жүр гі зі ліп, оған аз не ме се ар зан құ рал дар қол да ныл са, ол 
шы ғын ды үнем деу бой ын ша жа ңа құ рал-жаб дық тар мен бә се ке-
ле се алуы мүм кін.

• Өн ді ріс тік шы ғын дар айыр ма шы лы ғы түр лі бо лып ке ле ді, 
ол өз ке зе гін де кә сі по рын ға тәуел ді өн ді ріс масш та бын үнем деу, 
әр түр лі ең бе ка қы дә ре же сі, өнім ді лік дә ре же сі, әкім ші лік ап па-
рат шы ғын да ры түр лі лі гі мен, са лық са лу дә ре же сі нің түр лі лі гі-
мен жә не т.б. фак тор лар мен бай ла ныс ты. 
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•  Бә се ке лес тер дің инф ля ция жә не ше тел ва лю та курс тар ы -
н ың дә ре же сі не бай ла ныс ты айыр ма шы лық та ры. Ол бә се ке лес-
тер дің кә сі по рын да ры түр лі ел дер де ор на ла суынан тәуел ді. 

• Мар ке ти нг ке, са ту ға жә не тау ар ды өт кі зу ге кет кен шы ғын-
дар, со ны мен қа тар жар на ма ға шы ғын айыр ма шы лық та ры. 

• Ке ле тін жә не жі бе рі ле тін тауар лар та сы ма лы на жұм сал ған 
шы ғын дар айыр ма шы лы ғы.

• Са ту жүйеле рі не қа тыс ты шы ғын дар айыр ма шы лы ғы. Бұл 
айыр ма шы лық тау ар ды өн ді ру ші ден соң ғы тұ ты ну шы ға жет кі зу-
мен бай ла ныс ты дист рибьютор лар үс те ме сі мен шы ғы ны, кө тер-
ме жә не бөл шек сау да гер лер шарт та ры. Ком па ния бә се ке ге қа бі-
лет ті бо лу үшін оның шы ғы ны бә се ке лес шы ғы ны на сәй кес бо лу 
қа жет. 

Шы ғын дар ды бас қа ру әдіс те рі мен қа ғи да ла ры ара сын да 
Toyota ком па ниясы ның атақ ты ме не дж мент жүйесі «TPS: Toyota 
Production System» не гі зін де пай да бол ған «Target Costing» кон-
цеп циясы кең қол да ны ла ды. 

Бұл – шы ғын дар ды бас қа ру дың ст ра те гиялық әді сі, өнім ді 
на рық та са ту дың оп ти мал ды ба ға сын анық тап, одан тү се тін пай-
да ны ай қын дап ал ған нан кейін ға на шы ғын дар ды жос пар лауға 
кі рі су ге ба ғыт тал ған кон цеп ция. «Target Costing» ұзақ жыл дар 
бойы ин но ва циялық өнім дер шы ға ра тын ком па ниялар тә жі ри-
бе сін де та быс ты қол да ны лып ке ле ді. Бұл кон цеп ция жа пон дық 
ірі ком па ниялар дың 80%-ын да Toyota, Nissan, Sony, Matsushita, 
Nippon Denso, Daihatsu, Canon, NEC, Olympus, Komatsu жә не 
бас қа ла рын да қол да ны ла ды. Со ны мен қа тар көп те ген еуро па-
лық жә не аме ри ка лық ком па ниялар да да Daimler, ITT Automotive, 
Caterpillar, Procter & Gamble, General Electric, Ford сияқ ты көш-
бас шы лар дың ме не дж мен тін де ке ңі нен пай да ла ны ла ды. 

80-жыл дар дың ба сын да аме ри ка лық ма ши на жа сау са ла сы 
деп рес сия жағ дайын да бол ды. Ford ком па ниясы шы ғын дар ды тө-
мен де ту мақ са ты мен өз құ ры лы мын қайта жа сақ тау ға кі ріс ті. Ең 
бі рін ші қа дам «кре ди тор лық қа рыз дар» бө лі мін қыс қар ту бол ды. 
Тек сол түс тік Аме ри ка на ры ғын да ғы кре ди тор лық қа рыз дар бө-
лі мін де 500-ге жуық адам қыз мет ат қар ды. 
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Ме нед жер лер дің жос па ры бой ын ша, бө лім дер ді жа ңа пер со-
нал ды ком пью тер лер мен жаб дық тау не гі зін де пер со нал дың 20%-
ы қыс қа рып, жұ мыс тиім ді лі гі өсуі тиіс еді. Ford ком па ниясы 
ме нед жер ле рі нің құл шы ны сы Mazda ком па ниясы ның осын дай 
бө лі мі қыз ме тін тал да ған соң күрт тө мен деп кет ті. Өйт ке ні олар-
дың кре ди тор лық қа рыз дар бө лі мін де не бә рі бес-ақ адам қыз мет 
ат қар ған. Ford ме нед жер ле рі мә се ле ні ше шу дің бас қа жол да рын 
із дес ті ре бас та ды, ен ді ком па ния кре ди тор лық қа рыз дар бө лі мі-
нің қыз мет кер ле рін жүз деп қыс қар ту ке рек бол ды. 

Бі рін ші ден, кре ди тор лық қа рыз дар қыз ме ті нің үде рі сін тал-
да ды. Тап сы рыс бер ген нен соң оның кө шір ме сі кре ди тор лық қа-
рыз дар бө лі мі не жі бе ріл ді. Кі ріс ба қы лау бө лі мі ма те ри ал ал ған-
нан кейін «ал ды» де ген құ жат атал мыш бө лім ге ба ра ды. Бұл кез де 
кре ди тор лық қа рыз дар бө лі мі жет кі зу ші лер ден есеп құ жат та рын 
қа был дап жа та ды. Сон да ғы бө лім нің не гіз гі мін де ті тап сы рыс тар 
мен жет кі зу лер дің құ жат та рын са лыс ты рып тек се ру, егер бә рі дұ-
рыс бол са, кре ди тор лық қа рыз дар бө лі мі тө лем жа са май ды. 

Бә рі нен де уа қыт құ жат тар дың сай кел меуін тек се ру ге көп 
ке те тін. Бұн дай жағ дайда кре ди тор лық қа рыз дар бө лі мі нің қыз-
мет ші сі сәй кес кел меуші лік ті тір кеп, оның се бе бін анық тап, тө-
лем ді тоқ та туы ке рек еді, бұл өз та ра пы нан өн ді ріс қыз мет те рін 
баяу лат ты. 

Мә се ле ні ше шу дің не гіз гі жо лы – сәй кес сіз дік тер ді бол дыр-
мау. Ол үшін Ford «есеп шот сыз өң деу» жүйе сін ен гіз ді. Ен ді ма-
те ри ал дар ға тап сы рыс бе ріл ген де, ол ту ра лы ақ па рат мә лі мет тер 
ба за сы на ен гі зі ле ді. Кө шір ме сін еш қай да жі бер мейді. Ма те ри ал 
жет кі зіл ген де, қа был дау шы мә лі мет тер ба за сы на қа рап тап сы-
рыс тың са ны мен са па сын тек се ре ді. Егер бә рі дұ рыс бол са, ақ па-
рат тез ара да мә лі мет тер ба за сы на ен гі зі ле ді, егер дұ рыс бол ма са, 
жет кі зу ші лер ге ма те ри ал қайтары ла ды. 

 Ford пай да ның аз дап өсуіне қа на ғат тан ба ды, сон дық тан ком-
па ния кор ди нал ды өз ге ріс тер ен гі зу ге кі ріс ті, нә ти же сін де қыз-
мет кер лер дің 75%-ы қыс қар ды. 
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Тал қы лауға ар нал ған жағ дай
Colgate ком па ниясын да ғы бренд-ст ра те гия
Сіз дер, сі рә, Colgate тіс пас та сы ту ра лы бі ле тін шы ғар сыз дар. Ал Colgate 

ас пи ри ні не ме се Colgate ан ти ок си дант- таб лет ка сы ту ра лы не ой лай сыз дар? 
Осы мар ка дан шық қан қай ыз ғақ қа ар нал ған су са бын ға қа лай қа рай сыз?

Colgate ком па ниясы на рық та дә рі гер дің рұқ са тын сыз са ты ла тын дә рі-
лік пре па рат тар дың шы ғу мүм кін ді гін ба ға лауды қа лай ды. Бұл жағ дайда ауыз 
қуы сын кү ту құ рал да рын ұсы ну шы ре тін де та ныл ған Colgate мар ка сын қол да-
ну ға бо ла ма? 

Жал пы қол да ныс та ғы дә рі лік пре па рат тар на ры ғы Colgate ком па ниясын 
не ге дәл осы лай қы зық тыр ды? Дә рі лік пре па рат тар дың әлем дік на ры ғын да 
жыл сай ын ғы айна лым 30 мл рд дол лар ды құ рай ды. Аме ри ка на ры ғын да атал-
мыш пре па рат тар дың айна лы мы 12 мл рд дол лар, ал Еуро па да 8 мл рд дол лар. 
Бұл та мақ өнер кә сі бі нен кейін гі ең үл кен са ла, ол жыл сай ын 6%-ға өсіп оты-
ра ды. Дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай да ла ны ла тын дә рі лік пре па рат тар на ры ғы 
та быс ты бо луы да мүм кін. Са рап шы лар дың айт уы бой ын ша, бұл топ та ғы 
өнім дер дің ор та ша құ ны ба ға дан 29%-ды құ рай ды. Мұн дай өсу қар қы ны бір   не -
ше фак тор лар ға бай ла ныс ты:

• Са тып алу шы лар дың сауаты ар ту да жә не де олар дә рі гер ге бар ған ша 
өз де рі ем дел ген ді жөн са най ды.

• Дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай да ла ны ла тын дә рі лер ді шы ға ра тын ком па-
ниялар өз ке зе гін де тек дә рі гер дің рұқ са ты мен қол да ны ла тын дә рі лер ді жап-
пай пай да ла ны ла тын етіп өз гер тіп жа сай са ла ды.

• Әдет те мұн дай ком па ниялар дә рі лер ді дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай да-
ла ну қауіп сіз екен ді гін дә лел дейт ін ау қым ды кли ни ка лық бай қау лар ды өт кі зе 
ала ды. Со ны мен қа тар дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай да ла ны ла тын дә рі лер тау-
ар өмір сү руінің ұзақ мер зі мі не ие бо ла ды.

• Дә рі гер-ға лым дар да өз ке зе гін де жа ңа өнім дер не ме се бар дә рі лер ді 
қол да ну дың жа ңа тә сіл де рін ой лап та бу да.

Дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай да ла ны ла тын дә рі лер на ры ғы ның үл кен тар-
тым ды лы ғы Colgate ком па ниясын өзі нің сау да лық мар ка сы ның мүм кін ді гі не 
зерт теу өт кі зу ге не гіз бол ды. Зерт теу нә ти же ле рі бой ын ша, жал пы қол да-
ныс та ғы дә рі лік пре па рат тар ды са тып алу шы лар Colgate-ке, ком па ния бұн-
дай топ тау ар ла рын сат па са да, мар ка сы на бі рін ші, бей не сі мен мар ка сы ның 
ка пи та лы на екін ші орын ды бер ді. Үл гі сі мен мар ка сы ның ка пи та лы бой ын ша 
ең жо ғар ғы орын ды Tylenol пре па ра ты ие лен ді.

Алай да Colgate ком па ниясы ның бас шы лы ғы дә рі гер дің рұқ са тын сыз пай-
да ла ны ла тын дә рі лер на ры ғы на кі ру оңай бол майтынын бі ле ді. Бі рін ші ден, 
зерт теу жұ мыс та ры өн ді ру ші жо ба бас тал ған соң төрт жыл дан кейін ға на 
пай да ала бас тайтынын, ал шы ғын ның ор ны тек же ті жыл дан кейін то ла-
ты нын көр сет ті. Сон дық тан мұн дай дә рі лер шы ға ру мен айна лы са тын ком-
па ния өнім ге бай ла ныс ты ше шім қа был дау да өте мұ қият, сақ бо луы ке рек, 
өйке ні қа те кет кен жағ дайда өзі нің бір та лай қа ра жа тын жо ғал тып алу ға 
тәуе кел ете ді. Екін ші ден, рұқ сат сыз қол да ны ла тын дә рі лер жар на ма ға жә не 
өнім нің на рық та жыл жуына көп те ген шы ғын әке ле ді. Үшін ші ден, на рық тың 
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тар тым ды лы ғы жа ңа ком па ниялар ды қат ты бә се ке лік кү рес ке кі ру ге мәж-
бүр ете ді. Бұл на рық бә се ке лес тер дің көп ті гі мен жә не кез кел ген кең тұ ты-
ны ла тын тауар лар на ры ғын да бо ла тын мо но по лия лық би лік тің жоқ ты ғы мен 
ерек ше ле не ді. Вayer, Rhone-Рoulenc , Sanoft сияқ ты бел гі лі ком па ниялар ғы лы ми 
зерт теу лер жүр гі зу ге, өт кі зу дің са па лы ка нал да ры на жә не өзі нің мен шік мар-
ке ти нг тік, ғы лы ми-зет теу бө лім де рі не қа жет ті үл кен ре су рс тар ға ие. Бұл 
ком па ниялар да на рық қа ұдайы жа ңа ин но ва циялық өнім шы ға рып тұ ра ала-
тын мық ты ғы лы ми-зерт теу бө лім де рі бар.

Төр тін ші ден, жар на ма ға жә не ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та рын жа сауға 
ке те тін үл кен шы ғын дар көп те ген кі ші ин но ва циялық ком па ниялар дың на рық-
тан ке туіне мәж бүр лей ді не ме се мық ты ком па ниялар дың олар ды ба сып тас-
тауына әке ліп соқ ты ра ды.

Бұл қиын дық тар дың бә рі не қа ра мас тан Colgate ком па ниясы өзі нің ғы лы-
ми-зерт теу бө лім де рі не жа ңа өнім нің дә рі гер дің рұқ са тын сыз қол да ны ла тын 
дә рі лер ді шы ға ру дың бар лық жағ дайла рын қа рас ты ру ды тап сыр ды. 1987-88 
жыл да ры ком па ния жа ңа дә рі лік пре па рат қа сы нақ мар ке тин гін жа са ды. Сы-
нақ ты кең ас сор ти ме нт ті дә рі лер мен, мұ рын ға ар нал ған там шы лар дан бас-
тап, та би ғи не гіз де гі пи лю ля ға дейін өт кіз ді. Бар лық тауар лар Еktra сау да 
мар ка сы мен са тыл ды жә не бұл атауы ның өзі то лы ғы мен ақ қап та ма да ірі 
әріп тер мен жа зыл ған бол ды, ал Colgate атауы тө мен гі жа ғын да жә не кі ші 
әріп тер мен жа зыл ды.

Colgate ком па ниясы қа ла ны ку пон дар мен жә не жар на ма лар мен тол тыр-
ды, сау да өкіл де рі са тып алу шы лар ға тіс пас та сы ның сы нақ тю бик те рін те-
гін та рат ты. Со ны мен қа тар, же ңіл дік ку пон да ры та ра тыл ды, бұ лар дә рі лік 
пре па рат тар ды те гін ал ған мен бір дей бол ды. Жа ңа дә рі лік пре па рат тар бас-
қа бә се ке лес тер дің осын дай тау ар ла ры ның ба ға сы нан 20% тө мен са тыл ды. 
Әри не, дә рі лік пре па рат тар дың сы нақ та ма сы ком па нияға үл кен же тіс тік 
әкел ді. Бі рақ са рап шы лар дың есеп теуін ше, жа ңа ли нияны ке ңейту ком па ния 
тауар мар ка сы на қа тыс ты қауіп ті әрі қым бат қа тү суі мүм кін.

Colgate мар ка лы тауар бас қа көп те ген әр түр лі ар зан тауар лар дың жа-
нын да са тыл са, тауар лық мар ка сы жойы лып ке туі ық ти мал. Егер са тып 
алу шы ға осы мар ка лы тауар дың бі реуі ұна май қал са, он да бұл ком па нияның 
тауа рын мүл дем са тып ал май ды. Colgate ком па ниясы дә рі лік құ рал дар дың на-
ры ғы на кір меуге ше шім қа был да ды, бі рақ ги гиена ны сақ тау бой ын ша өнім дер-
ді бас қа тауар лық бел гі мен жә не Colgate тауар мар ка сы мен сто ма то ло гияға 
ар нал ған дә рі лік пре па рат тар ды шы ға ра тын бол ды.

1. Са ла ның ба сым жә не әл сіз жақ та рын анық та ңыз, сон дай-ақ Colgate 
ком па ниясы ның да іш кі ор та сы на тал дау жа са ңыз.

2. Colgate ком па ниясы та быс ты лы ғы ның бас ты фак тор ла рын ата ңыз.
3. Егер Colgate ком па ниясы ның бас қа ру шы сы бол са ңыз, сіз не іс тер еді ңіз, 

дә рі гер дің рұқ са тын сыз қол да ны ла тын дә рі лік пре па рат тар на ры ғы на кі рер 
ме еді ңіз, әл де жоқ па?
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Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ком па нияның іш кі ор та сын тал дау мен ба ға лаудың мә нін тү сін ді рі ңіз.
2. Ұйым ның іш кі ор та сын тал дау мақ сат та рын си пат та ңыз.
3. Ком па нияның ағым да ғы ст ра те гиясы ның тиім ді лі гін ба ға лау әдіс те рі 

қан дай?
4. SWOT-тал дау ға си пат та ма бе рі ңіз.
5. Ком па нияның бә се ке лік по зи циясы ның бе рік ті гі мен оның бо ла шақ мә-

се ле ле рі не си пат та ма бе рі ңіз. 
6. Ұйым шы ғын да ры на тал дау жа сау үде рі сін си пат та ңыз.
7. Шы ғын дар дың ст ра те гиялық тал дауы мен құн ды лық тар тіз бе гін си пат-

та ңыз.
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На рық тық ша ру ашы лық тың ең не гіз гі жә не ма ңыз ды эко но-
ми ка лық са нат та ры ның бiрі – бә се ке лестiк. Ол на рық тық құ ры-
лым ның тәр ті бін жә не жағ дайын анық тайт ын шарт тар ті зі мі ре-
тін де кө рі ніс та ба ды. Сәй кесiнше бә се ке лес тік ст ра те гия – бас қа 
ком па ниялар ал дын да өз ді гі нен на рық тық же тіс тік ке же ту жә не 
бә се ке лес тік ар тық шы лық қа ие бо лу ға ба ғыт тал ған бел сен ді әре-
кет тер жос па ры. Пай да та бу ды көз деу, са ла да ғы үлес ті ке ңейту 
ком па ниялар ды бел гі лі бір бә се ке лес тік ор та ны қа лып тас ты ру ға 
ба ғыт тал ған ст ра те гиялар ды да мы ту ға тал пын ды ра ды.

Бә се ке лес тік ар тық шы лық көп те ген фак тор лар ға сүйе ніп құ-
рас ты ры ла ды, олар дың қа та ры на бас қа лар ға қа ра ған да тиім ді рек 
өн ді ріс, тө мен шы ғын дар, атақ ты бренд, па те нт тер ге ие бо лу, жақ-
сы жар на ма, бі лік ті ме нед жер жә не т.б. жа та ды. Ком па ния өні мі-
нің не ме се қыз ме ті нің бә се ке лес тік ар тық шы лық та рын анық тау 
тұ ты ну шы лар дың сұ ра ныс құ ры лы мы на не гіз де луі ма ңыз ды, со-
ны мен қа тар бол жа на тын ар тық шы лық тар тұ ты ну шы лар мен қа-
был да на ты ны на се нім ді бо луы ке рек. Бә се ке лес тік ст ра те гияның 
мін де ті – ком па нияны өз ар тық шы лық та рын то лы ғы мен қол да на 
ала тын жағ дайға жет кі зу. Бә се ке лес тік ті са рап тау – ст ра те гияны 
қа лып тас ты ру да ғы ма ңыз ды құ рам дас бө лі гі. Са рап тау мақ са ты 
– бә се ке лес тер ст ра те гияла рын да қан дай өз ге ріс тер ен гі зе ала ты-
нын ба ға лау.

Бә се ке ні са рап тау – өте қым бат әрі қиын зерт теу үде рі сі, се-
бе бі қа жет ақ па рат қа қол жет кі зу қиын. М. Пор тер бой ын ша бә се-
ке ні са рап тау төрт диаг нос ти ка лық құ рам нан тұ ра ды (16-су рет):

1. Бо ла шақ мақ сат тар ды ай қын дау;
2. Бол жам дар жа сау;

БӘСЕКЕЛЕСТIК СТРАТЕГИЯЛАР
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3. Қа зір гі уа қыт та ғы ст ра те гияның тиім ді лі гін тал дау;
4. Мүм кін дік тер ді анық тау.

16-су рет. М. Пор тер бой ын ша бә се ке ні са рап тау дың 
төрт диаг нос ти ка лық құ рам дас бө лі гі

Бо ла шақ мақ сат тар ды ай қын дау. Бә се ке лес тің мақ са тын 
біл ген жағ дайда, оның қа зір гі уа қыт та ғы ахуалы мен жә не қар-
жы лық нә ти же ле рі мен қан ша лық ты қа на ғат та на ты нын бол жауға 
мүм кін дік бе ре ді. Осы ның не гі зін де ком па ния бә се ке лес тің ст ра-
те гиясын да бо ла тын өз ге ріс тер ге бол жам жа сап, орын алуы ық-
ти мал оқи ға лар ға жауап бе ре ала ды.

Бол жам жа сау. Бол жам екі ка те го рияға бө лі не ді: 
бә се ке лес тің өзін ба ға лауы; 
бә се ке лес тің са ла жай лы жә не осы са ла да ғы әре кет етіп 

отыр ған бас қа ком па ниялар жай лы бол жам да ры. 
 Әр бір ком па ния өзі ор нық қан жағ дайын ба ға лауға бай ла-

ныс ты тиіс ті әре кет тер жа сай ды. Мы сал ға, ол өзін өз са ла сын да 
көш бас шы ре тін де, шы ғын да ры тө мен өн ді ру ші ре тін де, өт кі зу 
ар на сы ұтым ды ұйым дас ты рыл ған ком па ния ре тін де не ме се т.б. 
деп есеп тей ала ды. Бұн дай бол жам дар ком па нияның бо ла шақ 
әре кет те рі не жә не түр лі жағ дайла ры на жауап қайтару ына жиі 
әсер ете ді.

Қа зір гі уа қыт та ғы ст ра те гияның тиім ді лі гін тал дау. Бә се-
ке лес тің ст ра те гиясын ком па нияның әр бір функ цио нал дық бө лім-
ше сі не ар нап, осы әр бір функ цио нал ды бө лім ше лер ді үй лес ті ру 
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әдіс те рі үшін жа са лын ған же дел бағ дар ла ма ре тін де анық та ған 
жөн. Ст ра те гия анық не ме се жа сы рын бо луы мүм кін, бі рақ ол мін-
дет ті түр де қан дай да бір пі шін де бо ла ды.

Мүм кін дік тер ді анық тау. Бә се ке лес тер дің мүм кін дік те рін са-
рап тау ды диаг нос ти ка үде рі сі аяқ тай ды. Олар дың мақ сат та ры, ба-
ға лаула ры жә не ст ра те гияла ры мүм кін дік ке, уа қыт қа, та би ға ты на, 
жауап қайтару қар қын ды лы ғы на әсер ете ді. Бә се ке лес тік ст ра те гия 
түр ле рі ке ле сі та қы рып тар да то лы ғы рақ қа рас ты ры ла ды. 

На рық тық эко но ми ка да өз дә ре же сін сақ тап қа лу үшін ұйым-
дар түр лі ст ра те гиялар қол да на ды. Бә се ке лес тік ор та да озып шы-
ғу үшін 2 түр лі ст ра те гия пай да ла ны ла ды: ша бу ыл даушы жә не 
қор ға ныс тық (17-су рет).

17-су рет. Бә се ке лес тік ор та да ғы ст ра те гиялар дың түр ле рі

Осы ст ра те гиялар ға қыс қа ша тоқ та лып ке тейік.
Қор ға ныс тық ст ра те гияның екі ба ғы ты бо ла ды:
1. Ими та циялық (елік теу) ст ра те гиясын да бә се ке лес тер дің 

ғы лы ми-тех ни ка лық же тіс тік те рін пай да ла ну ар қы лы жа ңа лық-
тар ен гі зу ден туа тын қауіп-қа тер лер ді азайтуға на зар ауда ры ла ды. 
Кә сі по рын на рық ты үне мі бай қап оты ра ды, жа ңа өнім пай да бо-
лу ын кү тіп, ре су рс та рын ұқ сас өнім не ме се оның про то ти пін (түп 
тұл ға) өн ді ру ге жұ мыл ды ра ды.

2. Кү ту ст ра те гиясы. Кә сі по рын дар осы ст ра те гияны өзі нің 
ұйға ры мы бой ын ша на рық тан ке ту ді жос пар ла ған да не ме се бас-
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қа бә се ке лес осы на рық та қо лай лы рақ ор на лас қан да, өз өн ді рі сін 
жүр гі зу ар қы лы қол да на ды.

Ша бу ыл дық ст ра те гияның төрт ба ғы ты бар:
1. Ра ци она ли за ция лау ст ра те гиясы. Бұл жа ңа лық тар ен гі зу 

үшін ре су рс тар дың өсуін та лап ете ді. Жа ңа тех но ло гияға сы нақ 
жүр гі зу ге пай да ла на тын ба ға лық жә не вен чур лік ком па ниялар ға 
қар жы мен қол дау көр се ті ле ді.

2. Кво та ны (шы ға ра тын өнім нің са нын) диф фе рен циация-
лау ст ра те гиясы. Бұ ның мақ са ты – жо ға ры пай да ны сақ тап, кә-
сі по рын үшін на рық тың елеу лі бө лі гін қам ту. Жо ға ры пай да ның 
не гі зін тұ рақ ты ин вес ти циялар құ рай ды. Осы ның кө ме гі мен кә-
сі по рын өз өні мі нің ба ға сын тө мен де тіп, оған тұ ты ну шы лық сұ-
ра ныс ты өсі ру ді көз дейді.

3. Ин но ва циялық ст ра те гия өнім мен қыз мет тер дің жаң-
ғыр ты луын жә не ин но ва циялар ды жа ңа өнім дер, тех но ло гияға 
ен гі зу ді қа лай ды. Олар өнім дік жә не тех но ло гиялық бо лып бө-
лі не ді. Өнім дік ин но ва ция жа ңа өнім ба ға сын кө те ру ар қы лы 
кә сі по рын ға өз пай да сын ба рын ша кө бейтуге мүм кін дік бе ре ді. 
Тех но ло гиялық ин но ва циялар өн ді ріл ген өнім нің өзін дік құ нын 
тө мен де ту ар қы лы жә не өнім нің са па сы өс кен де, оның өзін дік 
құ ны ның ар тық өсуіне жол бер мей, пай да ны ба рын ша кө бейтуге 
кө мек те се ді.

4. На рық тық қуыс тар ды мең ге ріп, олар ды тол ты ру ст ра те-
гиясы. Бұл ба ғыт ты жү зе ге асы ру ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та рын 
жүр гі зу мен, елеу лі шы ғын дар жа саумен жә не іс кер лік тәуе кел-
ділік пен бай ла ныс ты. Тәуе кел ділік – бол жау мен жә не жос пар мен 
қа рас ты рыл ған шы ғын дар дың не ме се та быс түс пеуі нің ық ти мал-
ды ғы. Осы ст ра те гиялар дың ішін де ин но ва циялық ст ра те гиялар-
ға то лы ғы рақ тоқ тай мыз.

5.1. Ин но ва циялық ст ра те гия

 Ин но ва циялар – ком па нияның әрдай ым гүл де нуі мен өсуіне 
апа ра тын жол. Биз нес тің жа ңа түр ле рін жа сай оты рып, кәсіп кер-
лер қар жы лан ды ру дың жа ңа көз де рін та ба ды. Ол ғы лы ми-тех-
ни ка лық зерт теу, өн ді ріс, мар ке тинг және ме не дж мент сияқ ты 
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әртүр лі са ла лар да жү зе ге аса ды. Аме ри ка лық тар дың есеп теуін-
ше, 70-жыл да ры жа сал ған ең ұтым ды 17 жа ңа ен гі зу лер дің пай да 
нор ма сы жал пы эко но ми ка да ғы та быс тың ор та ша есеп пен 56%-
ын ал ған және дәл сол уа қыт та аме ри ка лық ин но ва циялық емес 
биз нес ке соң ғы 30 жыл бойы құй ыл ған ин вес ти цияның ор та ша 
пай да нор ма сы тек 16%-ды құ ра ған.

Жал пы ин но ва ция де ген не? Ин но ва цияның көп те ген анық-
та ма сы бар, бі рақ олар дың бәрі ин но ва циялар ды түр лі қы ры нан 
қа рас тыр ған дық тан, бі рі не-бі рі сәйкес кел мейді. На ғыз ин но ва-
циялар дың өзі не тән ерек ше лік те рі мен пай да бо лу се беп те рі бо-
ла ды және олар кем де ген де екі қа сиет пен ерек ше ле не ді. Бі рін-
ші ден, «ин но ва ция» сө зі жа ңа лық, ай рық ша де ген тү сі нік ке сай 
ке ле ді. Бі рақ мәсе ле «жа ңа бет тен» ой лап шы ға ру, то лы ғы мен 
жа ңа шыл дық та емес. Та быс ты ин но ва циялар дың кө бі бұ рын нан 
бел гі лі идея лар ды же тіл ді ру, жақ сар ту және олар ға жа ңа қыз мет-
тер ен гі зу мен пай да бол ған.

Мы са лы, әлем де гі ең ке ре мет ин но ва циялар дың бі рі бо лып 
1974 жы лы SONY ком па ниясы шы ғар ған Betamax ви деомаг ни-
то фо ны мен 1976 жы лы JVC фир ма сы шы ғар ған ең бі рін ші VHS 
фор мат та ғы ви деомаг ни то фо ны са на ла ды. Шын ды ғы на кел сек, 
SONY ком па ниясы да, JVC ком па ниясы да ви деотас па ны ой лап 
та бу шы лар емес. Ол ал ғаш рет 1954 жы лы аме ри ка лық Ampex 
ком па ниясы ар қы лы пай да бол ған еді. Де ген мен Ampex ком па-
ниясы ның 2 дюйм дік ви деолен та сы бар ви деомаг ни то фо ны му-
зы ка лық ав то мат тар мен бір дей бол ды. Ол ви деомаг ни та фон дар-
ды тұр ғын үй лер де пай да ла ну өте ың ғай сыз еді. Сон дық тан олар 
те ле ви зия лық сту диялар да бағ дар ла ма лар ды кө рер мен дер үшін 
тиім ді уа қыт та көр се ту үшін қол да ныл ды.

Сол кез де жа пон дық но ва тор лар үйге ар нал ған ви деомаг ни-
то фон ның үл кен сұ ра ныс қа ие бо ла ты нын тү сін ді. Бі рақ осын дай 
ви деомаг ни то фон жа сау үшін тек қа на кө ле мін ға на емес, со ны-
мен қа тар ба ға сын да тө мен де ту ке рек бол ды. Осы ған орай лен-
та сы ның ені 1 дюйм бо ла тын ви деотас па лар дың шы ғуы үл кен 
же тіс тік еді. Жа пон дық но ва тор лар дың плен ка мен жа са ған ви-
деотас па ла ры ша ғын кі тап сияқ ты бол ды. Бұл ке ре мет ин но ва ция 
жа пон эко но ми ка сы на үл кен та быс әкел ді.
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1980 жы лы олар дың са ты луы (30 мл рд дол лар) Жа по нияның 
элект рон ды өнеркәсі бі нің жар ты сын не ме се ұлт тық та быс тың 
16%-ын құ ра ды. Үй ви деомаг ни то фо ны пай да бо лы сы мен кең 
қол да ныс қа ие бол ған ке ре мет туын ды ға ай нал ды.

Екін ші ден, идея ның жа ңа шыл ды ғы (не ме се идея лар дың 
жиын ты ғы) ин но ва ция бо лып та был майды. Ой лап шы ға ру не 
жа ңа лық ашу, тіп ті күт пе ген және ке ре мет бол са да, ин но ва ция 
емес. Ин но ва ция тәжі ри бе лік мәнге ие бо лу үшін ол қол да ну ға 
бо ла тын дай дәре же де аяқ та луы ке рек. Ин но ва цияның та быс ты-
лы ғы – бір жа ғы нан, бел гі лі бір тех ни ка лық, эко но ми ка лық не 
ұйым дас ты ру шы лық мәсе ле нің ше ші мі не де ген қа жет ті лік, ал 
екін ші жа ғы нан, осы мәсе ле нің сәтті ше ші мі нің жиын ты ғы.

Де ген мен, ин тел лек ту ал ды ең бек тің нәти же сі бо лып жа ңа-
шыл дық та бы ла ды. Жа ңа шыл дық, қыс қа ма ғы на да – ин тел лек ту-
ал ды қыз мет тің же мі сі, кең ма ғы на сын да – ноу-хау дың, ұтым ды 
ұсы ныс тар дың, тауар бел гі сі нің, па те нт тің, өнер тап қыш тық ашы-
лым дар дың бей не сін де жа сал ған ин но ва циялық үде ріс тің нәти-
же сі. Егер жа ңа дан ен гі зу дің эко но ми ка лық не ме се әлеу мет тік 
құн ды лы ғы бол ма са, ол ин но ва ция ре тін де са нал майды, өйт ке-
ні ин но ва ция бо луы үшін бел гі лі бір пай да лы әсер ді қам та ма сыз 
ете тін ин но ва циялық үде ріс тің өн ді ріс ке ен гіз ген нәти же сі бо луы 
қа жет.

Ин но ва ция – ғы лы ми-тех ни ка лық зерт теу, өн ді ріс, мар ке тинг 
және ме не дж мент сияқ ты іс-әре кет тер ді қам ти тын ин но ва циялық 
үде ріс тің, ин но ва циялық қыз мет тің нәти же сі. Оның жа ңа ашы-
лым дар дан айыр ма шы лы ғы – пай да лы ин но ва циялық әсе рі нің 
тиім ді қыз ме ті ар қы лы жү зе ге асы ры лу ын ба ға лау. Қа зір гі за ман-
ғы эко но ми ка лық әде биет тер де ин но ва циялық өнім нің мін дет ті 
түр де бел гі лі бір тиім ді лік ке не гіз де луі дәлел ден ген. Ин но ва-
циялық пай да лы тиім ді лік тің мы на дай түр ле рі бо ла ды:

• эко но ми ка лық тиім ді лік, ин но ва циялық өнім не ме се тех но-
ло гия мін дет ті түр де пай да не ме се шы ғын дар ды үнем деу ге ба-
ғыт та ла ды;

• эко ло гиялық тиім ді лік – ин но ва циялық өнім эко но ми ка лық 
тиім ді лік ке ие бол мауы мүм кін, бі рақ оның эко ло гиялық тұр ғы-
дан тиім ді лі гі бар;
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• ғы лы ми-тех ни ка лық тиім ді лік де ге ні міз – өн ді ріс ке ен гі-
зіл ген ин но ва циялық өнім, тех но ло гия еш қан дай ақ ша лай пай да 
бер меуі мүм кін, бі рақ ол ғы лым мен тех ни ка ға теория лық жа ңа-
лық әке ле ді;

• әлеу мет тік тиім ді лік – ха лық ты әлеу мет тік қор ғау са ла сы на 
ар нал ған ин но ва циялық өнім дер жа сау.

• Аме ри ка лық ға лым Джей мс Брай ан Куинн ин но ва цияның 
жал пы си пат та рын атап өт ті (18-су рет). Олар мы на лар:

• қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ру ға ба ғыт та ла ды;
• ық ти мал ды си пат қа ие; 
• күр де лі лі гі мен ерек ше ле не ді;
• көп уа қыт ты та лап ете ді;
• ке дер гі нің пай да бо лу ына, қар сы ла су ға, тый ым са лу ға және 

шап шаң да му ға бейім;
• идея фа нат та ры мен оның бел сен ді жақ тау шы ла ры бас-

тайды.
Ин но ва цияны кең ау қым ды тү сін дір сек, бұл жа ңа шыл дық-

тар ды жа ңа тех но ло гиялар ре тін де, тауар лар мен қыз мет көр се ту-
лер дің түр ле рі ре тін де, өн ді ріс тік, әкім ші лік, қар жы лық ком мер-
циялық не гіз де гі тех ни ка лық-ұйым дас ты ру шы лық және әлеу мет-
тік-эко но ми ка лық ше шім дер ді пай да лы (рен та бель ді) қол да ну 
бо лып та бы ла ды. 

Ин но ва ция жай ға на өн ді ріс ке ен гі зіл ген емес, со ны мен қа тар 
сәтті ен гі зіл ген және та быс алып ке ле тін объект. Олар ашыл ған 
жа ңа лық не ме се жа сал ған ғы лы ми зерт теу дің нәти же сі ре тін де 
ал дың ғы ана лог тан ана ғұр лым са па лы ғы лым мен ерек ше ле не ді. 
Ин но ва циялар ды жү зе ге асы ру үде рі сін де бо ла тын ғы лы ми-тех-
ни ка лық, тех но ло гиялық және ұйым дас ты ру шы лық өз ге ріс тер-
дің жиын ты ғын ин но ва циялық үде ріс деп, жа ңа лық тар дың, жа ңа 
ен гі зу лер дің жа са лу, та ра лу және қол да ну ке зе ңін ин но ва цияның 
өмір лік цик лі деп атай мыз. Са ты лы жұ мыс тар дың жа са луы не гі-
зін де ин но ва цияның өмір лік цик лі ин но ва циялы үде ріс ре тін де 
қа рас ты ры ла ды. Аме ри ка эко но ми сі Джей мс Брай ан Куинн айт-
қан дай, ин но ва циялық үде ріс – бұл ғы лым ды, тех ни ка ны, эко но-
ми ка ны, кәсіп кер лік ті және де бас қа ру ды бі рік ті ре тін бір ден-бір 
үде ріс. Оның мәні жа ңа лық алу, идея ның пай да бо луы мен ком-
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мер циялық жү зе ге асуын да, со ны мен қа тар, ол – өн ді ріс, айыр-
бас, тұ ты ну сияқ ты қа ты нас тар ке ше ні нен өту.

18-су рет. Дж.Б. Куин нің ин но ва цияға бер ген си пат та ма сы

XVIII ға сыр дың ор та сын да құн ды ан ти био тик-пе ни ци лин, 
су рет, те ле фон, ра дио, дер бес ком пью тер лер (1918 ж. ЭЕМ шы-
ға ру ға қа жет бі лім жи нақ тал ды, бі рақ за ма науи тип ті ЭЕМ-дер 
1948 жы лы пай да бол ды), жер дің жа сан ды се рік те рі – бұ ның бәрі 
ин но ва циялық үде ріс же мі сі.

Ин но ва циялық сая сат өн ді ру ші бө лім дер қыз ме тін тұ ты ну-
шы лар дың та ла бы на сай қа на ғат та нар лық өнім өн ді ру ге, ком па-
нияның эко но ми ка лық әлеуе тін қам та ма сыз ете тін өн ді ріс бө лім-
ше ле рі нің қыз ме тін ба ғыт тайды.

Ин но ва циялық сая сат бас ты үш ба ғыт та жү зе ге асы ры ла ды:
• жа ңа өнім өн ді ру ге ма ман да ну;
• жа ңа өнім нің тех ни ка лық жа ңа ру ына бейім де лу.
• әстүр лі, жа ңа емес, бі рақ бас қа на рық та қа жет ті өнім дер ді 

шы ға ру ға ба ғыт алу.
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Ин но ва циялық сая сат ты рет теу ке ле сі дей мәсе ле лер ді ше шу-
ге кө мек те се ді:

1. На рық та пай да ла нуы бой ын ша ба ла ма сы жоқ, жа ңа тау-
ар шы ға ру. Бұл сая сат тех ни ка-эко но ми ка лық көр сет кі ші жо ға-
ры және тұ ты ну шы ға бел сен ді әсер ете тін өнім өн ді ру ге ба ғыт-
тал ған. Бұн дай өнім ді жү зе ге асы ру үшін ғы лы ми зерт теу лер ге 
көп қа ра жат жұм са луы, ғы лы ми-тех ни ка лық қыз мет те гі қо сал қы 
өні мі нің бо луы, те рең және қол дан ба лы ғы лым дар, тәжі ри бе лік-
конст рук тор лық жұ мыс тар са ла сын да ғы же тіс тік тер, өнім ді тез 
иге ру мен жап пай өн ді ріс ке ен гі зу қа жет. Ал бұл мақ сат тар ға же-
ту үшін ком па ния нақ ты бағ дар ла ма, қыз мет тер ді бас қа ру мен 
ұйым дас ты ру әдіс те рі не ие бо луы ке рек.

2. На рық та ұқ сас және ком мер циялық та бы сы бар өнім шы ға-
ру. Бұл ст ра те гияны таң дау мақ са ты – на рық та ғы ин но ва циялық 
көш бас шы лар шы ғар ған өнім та бы сы ның бел гі лі бір үле сін ием-
де ніп қа лу не ме се сол көш бас шы ның бас қан қа да мы ар қы лы жү-
ріп оты ру. Екі жағ дайда да көш бас шы ұсы на тын ин но ва циялық 
өнім ге ұқ сас өнім не ме се елік теу ден ту ған өнім жа сау мәсе ле сі 
ше ші ле ді. Мұн дай сая сат ты іс ке асы ру мық ты тәжі ри бе лі-конст-
рук тор лық бө лім нің бо лу ын және ин но ва циялық өнім ді тез ара да 
қайталауды та лап ете ді.

3. Шы ға ры ла тын өнім нің тех ни ка лық жа ңар ты луы жө нін де 
өн ді ріс ба ғыт-бағ да ры мы на дай сұ рақ тар ды ше шу ден тұ ра ды, өз-
гер ту лер ен гі зу ар қы лы және тау ар ды мо дер ни за циялау не гі зін де 
же тіл ді ру, бәсе ке лес ком па ниялар өн ді ре тін ұқ сас тауар лар дың 
тех ни ка лық-эко но ми ка лық көр сет кіш те рі не же ту. Жа ңар тыл ған 
қа сиет те рі бар тауар өн ді ру де гі өн ді ріс ба ғыт-бағ да ры, өн ді ріс 
тех но ло гиясын жа ңар ту ды және өн ді ріс қыз ме тін де шы ғын дар ды 
үне мі азайт ып оты ру ға се беп бо ла ды.

Ин но ва циялық сая сат иге ріл ген тауар дың үне мі са па лық си-
мат та ма сын жақ сар тып оты ру ға және ин но ва циялық қыз мет ке 
бағ дар ла ма құ ру ар қы лы жа ңа тауар мен тех ни ка лық үде ріс ті іс ке 
асы ру ды қам та ма сыз ете ді. Мұн дай сая сат ком па ния тау ар ла рын 
зерт теу не гі зін де жа ңар тыл ған тауар шы ға ру ға, на рық та пай да 
бол ған жа ңа тауар лар ға ұқ сас тауар өн ді ру не ме се бас қа ком па-
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ниялар дың ғы лы ми-тех ни ка лық же тіс тік те рін ли цен зия ар қы лы 
шет тен са тып алып жа ңа өнім жа сауға мүм кін дік бе ре ді.

Ин но ва циялық қыз мет тер ді ұйым дас ты ру және бас қа ру ин-
но ва циялық жо ба ны іс ке асы ру ст ра те гиясы нан бас та ла ды. Ин-
но ва циялық ме не дж мент ком па ния бас қа ру шы ла ры мен ең жо ғар-
ғы дәре же де жү зе ге асы ры ла тын ст ра те гиялық бас қа ру дың бел-
гі лі бір ба ғы ты бо лып та бы ла ды. Ин но ва циялық ме не дж мент те 
бас ты на зар ин но ва циялық ст ра те гияны жа сау және оны жү зе ге 
асы ру ша ра ла ры на ауда ры ла ды. Ин но ва циялық ст ра те гия – ин-
но ва циялық мақ сат тар ға же ту дің жан-жақ ты, ке шен ді жос па ры.

Booz Allen Hamilton жүр гіз ген зерт теу нәти же сі бой ын ша 
әлем нің 1000 ең ин но ва циялық ком па ния та быс та ры ның құ-
пиясы бар-жо ғы екеу ға на екен. Бі рін ші ма ңыз ды фак тор – ин но-
ва циялық са ла ст ра те гиясы мен жал пы кор по ра тив тік ст ра те гия 
ара сын да ғы бай ла ныс. Екін ші сі – тұ ты ну шы лар дың пі кі рін ес-
ке ру. Әрбір та быс ты ин но ва тор ком па нияның тұ ты ну шы лар мен 
бай ла ныс жа сау қыз ме ті және ин но ва циялық цикл дың әрбір фа-
за сын да ке рі бай ла ныс ме ха низ мі бар.

Ин но ва ция са ла сын да ғы ең та быс ты кор по ра тив тік ст ра те-
гиялар ды үш топ қа бө ліп қа рас ты ру ға бо ла ды:

1. Қа жет ті лік тер ді із деу. Осы ст ра те гияны қол да на тын ком-
па ниялар жа қын ара да қан дай өнім шы ға ру не ме се қыз мет көр-
се ту ке рек және ол үшін қан дай үде ріс тер ді жү зе ге асы ру ке рек 
де ген мәсе ле ні ше шу ге нақ ты кі рі сіп, бо ла шақ тұ ты ну шы ла рын 
өте бел сен ді тар та ды. Бұл ком па ниялар үшін өз на ры ғын да бі рін-
ші орын алу және өз са ла сын да қан дай да бір жа ңа лық ты бі рін ші 
шы ға ру ма ңыз ды. Мы са лы: DeWalt ком па ниясы.

2. На рық ты ба қы лау. Ин но ва циялар ға мұн дай көз қа рас 
ұстану шы ком па ниялар на рық ты өте те рең зерт теп, өз клиент те-
рі нің пі кі рі не құ лақ аса ды. Олар дың қыз ме ті өз өнім де рін тү бе-
гей лі және күрт өз гер ту ге емес, ақы рын дап же тіл ді ру ге ба ғыт тал-
ған. Мы са лы: Plantronics ком па ниясы.

3. Тех но ло гия со ңы нан жү ру. Ин но ва циялар ды өмір ге осын-
дай схе ма не гі зін де әке лу ді жөн са найт ын ком па ниялар бі рін ші 
ке зек те өз де рі нің тех но ло гиялық мүм кін дік те рі не ба ғыт та ла ды. 
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Олар кө бі не на рық қа қа жет ті лік тер ді қа на ғат тан ды ра тын 
өнім ұсы на ды. Мұн дай өнім нің пай да бо ла ты нын еш кім де ойла-
ма ған. Мы са лы: Siemens ком па ниясы.

Жо ға ры да көр се тіл ген топ тар дың әрқай сы сы ның ин но ва-
циялық үде ріс тің әрбір ке зе ңін де өзін дік ерек ше лік те рі бо ла ды, 
ол 5-кес те де көр се тіл ген.

5-кес те 
Ин но ва циялық ком па ниялар дың кор по ра тив тік ст ра те гияла ры

Бел гі лі бір ком па нияға ин но ва циялық ст ра те гияның қай тү-
рін таң дау ке рек? Бі рін ші ден, ин но ва циялық және жал пы ст ра те-
гия ара сын да ғы бай ла ныс қа, екін ші ден, бәсе ке лес тік ор та ға мән 

Стратегия Идеяны іздеу Жобаларды 
іріктеу

Жаңа өнімдерді 
шығару

Қажеттіліктері 
іздеу

Тұтынушылар 
идеяларын жи-

нау, олардың 
қажеттіліктерін 

талдау, клиенттік 
базаны 

қалыптастыру 
және сегменттеу

Инновацияға 
салынған 

инвестицияның 
қайтуын қатаң 

бақылау

Тұтынушылардың 
таңдауына сәйкес 

келетін өнімді 
жасау

Нарықты 
бақылау

Нарықты зерттеу, 
ресурстарды тарту

Үдерісті қатаң 
тәртіпте ұстау

Жетілдірілген 
белгісі бар өнімді 

нарыққа тез 
шығару

Технология 
соңынан жүру

Жаңа техноло- 
гияларды іздеу, 

инновацияларды 
идентификациялау 

және трендтерді 
талдау

Тәуекелдерді 
басқару

Сапаны терең 
сынақтан өткізу
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бе ру қа жет.  Ин но ва цияның жо ға ры тиім ді лі гі не, та быс ты лы ғы-
на қол жет кі зу үшін жо ба ның ба сы нан со ңы на дейін гі ин но ва-
циялық үде ріс ті нақ ты және қа таң бас қа ру ке рек еке нін ин но ва-
цияның әлем дік көш бас шы ла ры дәлел деп отыр. Мұн дай бас қа ру 
әрбір қа дам ды ба қы лау және әр фак тор ды са рап тап, тал дау ды, 
яғ ни жа ңа өнім ді жа сап шы ға ру ға кет кен уа қыт ша және қар жы-
лық шы ғын дар дан бас тап, жа ңа лық ты на рық тың қ а -
был дауына дейін гі ке зең ді қам ти ды. Бі рақ осы ған қа ра мас тан, 
ин но ва ция та быс ты лы ғы ком па нияның осы са ла ға қан ша қа ра-
жат кө ле мін де ин вес ти ция сал ға ны на қа ты сы жоқ.

Зерт теу нәти же сін де ең тиім ді ин но ва циясы бар 118 ком па-
ния анық тал ды. Олар дың жа ңа зерт теу лер жүр гі зу ге сал ған қа-
ра жа ты ның ақ та луы кө бі рек, ал ин но ва цияға кет кен шы ғын да-
ры ның са ты лым кө ле мі не қа тыс ты үле сі азы рақ бо лып ке ле ді. 
Өт кен жыл да ғы ті зім ге қа ра ған да 60 жа ңа есім бар. Сол жы лы 
жа риялан ған ең тиім ді ин но ва циялы 94 ком па нияның тек 58-і ға-
на өз по зи цияла рын биыл да сақ тап қал ған. Олар дың қа та рын да 
мы на дай ком па ниялар бар: Adidas, Apple, Christian Dior, Google, 
Plantronics, Samsung Electronics, Yahoo және т.б.

Ст ра те гияны таң дау, бас қа да ин но ва циялық қыз мет тің ғы лы-
ми-зерт теу жос пар ла рын жа саумен бай ла ныс ты. Ин но ва циялық 
ст ра те гияны жа сау не гі зі не жа та тын дар:

• өнім нің өмір лік цикл теориясы;
• ком па нияның на рық тық ұстаны мы;
• жүр гі зі ліп жа тыр ған ғы лы ми-тех ни ка лық сая сат; 
• ин но ва циялық ст ра те гиялар дың ке ле сі дей тип те рі көр се-

тіл ген:
1. Ша бу ыл дау ст ра те гиясы өз қыз ме тін кәсіп кер лік бәсе ке-

лес тік ұстаны мын да не гіз де ген ком па ниялар ға тән. Бұл ст ра те гия 
ша ғын ин но ва циялық ком па ниялар ға не ме се экс пле ре нт тер ге, 
яғ ни «жа рып өтер лік» жа ңа ен гі зі лім дер ге ма ман дан ған ком па-
ниялар ға ар нал ған. Қар жы көз де рі нің ба сым, кө бі не се тар тыл-
ған бө лі гі мұн дай ұйым дар да ғы лы ми зерт теу лер ге жұм са ла ды. 
Экс пле ре нт тік (пио нер лік) ст ра те гия жа ңа не ме се түп кі лік ті 
жа ңар ған ес кі на рық сег мен тін шы ға ру мен бай ла ныс ты, ре во-
лю ция лық ше шім дер ді із деу мен жү зе ге асы ру ды мақ сат тұ та тын 
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ал ғаш қы өн ді ру ші лер. Олар дың эко но ми ка да ғы бас ты рө лі – ин но-
ва циялық, түп кі лік ті өз гер ген, «жа рып өтер лік» жа ңа ен гі зі лім дер. 
Осын дай ком па ниялар дың қа та ры на iPod, iPad өнім де рін жа сап 
шы ғар ған «Apple» ком па ниясы, ал ғаш қы ұялы те ле фон ой лап тап-
қан «Motorola» ком па нияла ры жа та ды. Экс пле ре нт тер дің мық ты-
лы ғы түп кі лік ті жа ңа, на рық та бұ рын бол ма ған ин но ва циялар ды 
жа сап шы ға ру ын да. Мұн дай ин но ва циялық жо ба лар оны ның тек 
бі реуі ға на та быс қа же туі мүм кін, бі рақ осы жал ғыз жо ба нәти же сі 
үл кен тех ни ка лық, қар жы лық және мо раль дық же тіс тік тер ге же те-
ді. Бұл ин но ва циялар дың кей бі реуі жа ңа тех но ло гиялық ке зең нің 
қа лып та су ына се беп бо ла ды. Олар дың ұра ны – «Қол дан кел се, жа-
ңа, жақ сы және ар за ны рақ ин но ва циялар жа сау».

2. Қор ға ныс тық ст ра те гия – ком па нияның на рық та ғы бәсе-
ке лес тік по зи цияла рын сақ тап қа лу үшін ба ғыт тал ған ст ра те гия. 
Мұн дай ст ра те гияның бас ты функ циясы – ин но ва циялық қыз-
мет те гі «шы ғын дар-қо ры тын ды» ара қа ты на сын тиім ді ету. Бұл 
ст ра те гия ин тен сив ті ғы лы ми зерт теу лер ді қа жет ете ді. Мұн дай 
ст ра те гияны ірі ком па ниялар да, ша ғын ком па ниялар да қол да на 
ала ды. Әдет те бұл ст ра те гияны ком му тант ком па ниялар пай да ла-
на ды. Ком му та нт ты (бі рік ті ре тін) ст ра те гияның кү ші бел гі лі 
бір тұ ты ну шы топ тар дың ша ғын қа жет ті лік те рін қа на ғат тан ды-
ру ға қа бі лет ті лі гі. Бұл өнім нің тұ ты ну құн ды лы ғын кө те ру дің жо-
лы, яғ ни өте жо ғар ғы са па ар қы лы емес, на рық та ғы экс пле рент 
ком па ниялар дың ерек ше ин но ва циялық өнім де рін мо дер ни за-
циялау ар қы лы та быс қа же ту. Ком му та нт тар дың ұра ны «Тек Сіз-
дің мәсе ле ңіз ді шеш ке нім үшін тө лей сіз». Виолент тер, па тиент-
тер, экс пле ре нт тер қы зық пайт ын нәрсе лер дің бар лы ғы на кі рі се-
ді. Мы са лы Мак До наль дс ст ра те гиясы – бел гі лі бір тұ ты ну шы 
топ тар ға ба ғыт тал ған икем ді да му және ин но ва циялар ды тез ен-
гі зе тін ст ра те гия.

3. Елік теу ст ра те гиясын мық ты на рық тық және тех но ло-
гиялық по зи циялар ға ие ком па ниялар қол да на ды. Яғ ни жа ңа тау-
ар ды на рық қа ен гі зу де пио нер бо лып та был майт ын ком па ниялар-
мен пай да ла ны ла ды. Бі рақ ерек ше ин но ва циялар дың тұ ты ну шы-
лық қа сиет те рін ша ғын ин но ва циялық ком па ниялар дан не көш-
бас шы ин но ва циялық ком па ниялар дан кө ші ріп, жап пай өн ді ріс ке 
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ен гі зе ді. Бұл ст ра те гия кө бі не жет кі лік ті қар жы лық, адам ре су рс-
та ры на ие ірі ком па ниялар мен (вио лент-фир ма) си пат та ла ды, яғ-
ни бәсе ке лес те рі нен өн ді ріс тің се риялы лық және масш таб әсе рі 
есе бі нен озып оты ра ды. Виолент тік – жі гер лік ст ра те гия ірі стан-
дарт тық, жап пай өн ді ріс те жұ мыс жа сайт ын ком па ниялар ға тән. 
Ком па ниялар дың ұра ны «Ар зан, бі рақ са па лы», мы са лы, Nissan, 
LG, Samsung. Бұ лар кең ау қым ды, жұ мыс шы лар са ны көп, бө лім-
ше ле рі және ен ші лес кәсі по рын да ры, то лық ас сор ти мен ті және 
мық ты қар жы лық кү ші бар ком па ниялар. Ғы лы ми зерт теу лер ге 
қо мақ ты шы ғын да ры мен, күш ті мар ке ти нг тік зерт теу ле рі мен, 
жар на ма ла ры мен ерек ше ле не ді. Виолент тер дің тауары жо ға ры 
са па лы, стан дарт дең гейіне сай бо ла ды, бі рақ олар ин но ва циялық 
сфе ра да пио нер лер емес.

4. «Қуыс» ( ни ша) ст ра те гиясы кең на рық тың ша ғын сег мен-
ті не, жа ңа бі ре гей си пат та ма ла ры бар тау ар ды өн ді ру ар қы лы 
бейім де лу мен си пат та ла ды. «Қуыс тық» ст ра те гия бой ын ша тау-
ар диф фе рен циациясы ның мақ са ты, ин но ва циялар на рық тың ша-
ғын сег мен ті не ба ғыт та ла ды. Бұл ст ра те гияны қол да ну шы ком-
па ниялар ды па тиент деп атай ды. Па тиент-ком па ниялар әртүр лі 
кө лем де бо ла ды: ша ғын, ор та және кей де ірі. Бұл ст ра те гия шек-
теу лі тұ ты ну шы лар шең бе рі мен жұ мыс жа сайт ын ком па ниялар ға 
тән. Өз де рі нің қым бат және жо ға ры са па лы тау ар ла рын на рық-
та ғы кәдім гі тауар мен қа на ғат тан байт ын тұ ты ну шы лар ға ба ғыт-
тайды.

Олар дың ұра ны «Қым бат, бі рақ жақ сы». Па тиент ком па-
ниялар бас ты кор по ра циялар мен ті ке лей бәсе ке лес тік тен бас 
тар та ды, сон дық тан олар ды эко но ми ка ның «қу түл кі ле рі» деп 
атай ды. Кө ле мі әртүр лі бо луы мүм кін: ірі, ор та және ша ғын. Па-
тиент тік – тау ар ды диф фе рен циация лау ст ра те гиясы және ша ғын 
на рық сег мен тін де өз қуы сын та бу. Мы са лы, Край Ре серч ком па-
ниясы ин но ва циялық су пер компью тер лер ді ерек ше тап сы рыс пен 
жа сай ды.

Тал қы лауға ар нал ған жағ дай
Canon ком па ниясы ның ша бу ыл дық ст ра те гиясы
Canon кор по ра циясы 50 жыл дан ас там уа қыт тан бе рі жұ мыс іс тей ді. 

Кө шір ме ма ши на жа сауға 1962 ж. кі ріс ті, олар бел гі лі элект рон дық фо тог-
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ра фия ұстаны мын қол да на ды. Жа ңа ен гі зі лім дер порт фе лін қа лып тас ты ру ға 
10 жыл жұм сал ды. Canon өз қуы сын өте ты ғыз жа пон және әлем на ры ғын да 
тек қа на тау ар ла ры ның са па лы лы ғы на ға на емес, со ны мен қа тар үне мі жа-
ңар ту лар ен гі зу ар қы лы қам та ма сыз етіп отыр. На рық ты жау лау да бас ты сы 
– тұ ты ну шы ға мүл тік сіз дік ке әуес тік ті егу. Әрбір жа ңар ту тұ ты ну шы ның 
ең бе гін, өмі рін оңай ла ту ке рек және ақ ша сын, уақы тын үнем деу қа жет.

Жа ңа ен гі зі лім дер порт фе лін қа лып тас ты ру ға кор по ра ция  1 мл рд дол лар 
жұм сайды. Бір жыл да бір не ше зерт теу ор та лық та рын да 5 мың ға жуық жұ-
мыс шы лар жұ мыс іс тей ді.

Canon кейін нен кө шір ме ма ши на ла рын жақ сар тып, жа ңа, әртүр лі қыз-
мет түр ле рін көр се те тін түр лі түс ті кө шір ме ма ши на сын шы ғар ды. Кө шір ме 
ма ши на сы ның бөл шек тік эле ме нт те рі үне мі жақ са рып, жа ңа са па ға ие бо лып, 
жа ңа тех ни ка лық дең гейге кө те рі ліп оты ра ды. Ол кө ле мі бой ын ша кі ші рейіп 
(ми- ниап па рат тар кейс тің кө ле мі мен бір дей), жыл дам ды ғы тез (ми ну ты на 
100 кө шір ме), бас қа ру да және қыз мет көр се ту де же ңіл, су рет тің са па сын 
жақ сар тып оты ра ды.

Со ны мен қа тар, құ рам дас бө лік те рі мен бөл шек те рі бой ын ша, бағ дар ла-
ма лық қам сыз дан ды ру ға бай ла ныс ты ст ра те гиялар бар. Бұл ком па ния ал да ғы 
5-7 жыл да тұ ты ну шы лар ды не мен таң ғал ды ра ты нын бі ліп оты ра ды.

1. Canon ком па ниясы ның ин но ва циялық қыз ме ті ту ра лы не бі ле сіз?
2. Canon ком па ниясы ның ин но ва циялық ст ра те гиясы ның ерек ше лік те рі 

қан дай?

5.2. Бә се ке лес тік ст ра те гиялар дың түр ле рі 

Егер іс кер лік ст ра те гияның не гі зін де тұ рақ ты бә се ке лік ар-
тық шы лық бол са, ұйым қыз ме ті та быс ты де ген сөз. Бә се ке лік ар-
тық шы лық қа же ту дің бір не ше жол да ры бар: жо ға ры са па лы өнім 
шы ға ру, тұ ты ну шы лар ға жақ сы қыз мет көр се ту ді ұйым дас ты ру, 
бә се ке лес тер ге қа ра ған да тө мен ба ға қою, қо лай лы геог ра фия-
лық ор на ла су, өзін дік тех но ло гияның бо луы, қыс қа мер зім ішін де 
жа ңа өнім ді әзір леп, өн ді ріс ке ен гі зу, та ны мал тауар лық бел гі нің 
бо луы мен тұ ты ну шы лар ал дын да жақ сы бе дел ге ие бо лу, олар ға 
ақ ша ла ры үшін қо сым ша құн ды лық тар ұсы ну.

Бә се ке лік ар тық шы лық ты қа лып тас ты ру ба ры сын да ком па ния 
са тып алу шы лар ға өз де рі не сай ке ле тін нәр се ні ұсы ну ке рек – жақ-
сы тау ар ды тө мен ба ға мен не ме се жақ сар тыл ған тау ар ды сәл қым-
бат тау ба ға мен са ту қа жет. Ком па нияның бә се ке лік ст ра те гиясы 
на рық та ғы жағ дай дың өз ге руіне бай ла ныс ты ша бу ыл даушы не ме-
се қор ға ну шы әре кет тер ге ба руы мүм кін. Бұ дан бө лек, бә се ке лік 



107

ст ра те гия бел гі лі бір жағ дайға сәй кес шұ ғыл түр де әре кет ету үшін 
қыс қа мер зім ді так ти ка лық қа дам дар жа сауды да қа рас ты ра ды, бұл 
қа дам дар дың нә ти же сі не ком па нияның на рық та ғы по зи циясы мен 
бо ла шақ та ғы бә се ке лік мүм кін дік те рі тәуел ді. 

 Бә се ке лік ст ра те гия ауқы мы жа ғы нан іс кер лік ст ра те-
гияға қа ра ған да тар лау ұғым. Іс кер лік ст ра те гия бә се ке лес тік ті 
қа лай жүр гі зу ді ға на емес, са ла да әр түр лі жағ дай орын ал ған да 
бас шы лық тың жү зе ге асы ра тын жос па ры мен іс-әре ке ті, функ-
цио нал дық ст ра те гиялар мен ме нед жер лер дің ст ра те гиялық мә-
се ле лер ді қа лай ше шуін де қа рас ты ра ды. Ал бә се ке лік ст ра те гия 
бас шы лық тың тек қа на бә се ке лік кү рес жүр гі зу жос па ры мен жә-
не са тып алу шы лар ға қо сым ша құн ды лық тар ұсы нуымен бай ла-
ныс ты. Әлем де гі бү кіл ком па ниялар жа ңа тұ ты ну шы лар ды тар ту 
үшін түр лі құ рал дар ды қол да нып, олар дың се ні мі не ие бо лып, бә-
се ке лес тер ден оза оты рып, на рық та ғы өз ор нын сақ тау ға ты ры-
са ды. Ком па ния бас шы лы ғы оның спе ци фи ка лық жағ дайы мен 
на рық тық ор та ны сәй кес тен ді ру үшін қыс қа мер зім ді жә не ұзақ 
мер зім ді ша ра ла рын үй лес ті ре бас та ға лы бе рі ст ра те гияның өте 
көп нұс қа ла ры мен түйт кіл де рі пай да бол ды. Бас қа ша айт қан-
да, қан ша бә се ке лес бол са, со лар дың әр қай сы сы на сәй кес бә се-
ке лес тік ст ра те гия бо луы мүм кін. Алай да ком па ния қыз ме ті нің 
на рық та ғы мақ са ты мен ком па ния қол жет кіз гі сі ке ле тін бә се ке-
лік ар тық шы лық тың ти пін қа рас тыр ған да, бір-бі рі не қат ты ұқ-
сайтынын кө ре міз. Тө мен де ком па нияның бә се ке лік ст ра те гиясы-
ның төрт нұс қа сы көр се тіл ген (19-су рет):

19-су рет. Ком па ния бә се ке лес тік ст ра те гиясы ның нұс қа сы
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Бұл на рық тық эко но ми ка да жиі кез де се тін бә се ке лес тік ст-
ра те гиялар. Әр бір ұйым өзі нің мүм кін дік те рін, бә се ке лес тік ор-
та сын тал дап, зерт теу жүр гі зіп, өзі не қа жет ті ст ра те гияны таң-
дайды.

1. Шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық ст ра те гиясы. Тауар 
өн ді рі сі мен қыз мет көр се ту дің шы ғын да рын ба рын ша тө мен де-
тіп, көп тұ ты ну шы лар ды тар ту ды қа рас ты ра ды. 

2. Кең диф фе рен циация ст ра те гиясы ком па ния тау ар ла ры-
на бә се ке лес-ком па ниялар дан ерек ше лік си пат бе ре тін өз ге ріс тер 
ен гі зу ге ба ғыт тал ған. Осы ар қы лы көп тұ ты ну шы лар тар ту ға бо-
ла ды. 

3. Оп ти мал ды шы ғын дар ст ра те гиясы тұ ты ну шы лар ға 
қол же тім ді ба ға ға қым бат құн ды лық ты алу ға мүм кін дік бе ре ді, 
се бе бі ст ра те гия бой ын ша тө мен шы ғын дар мен тауар дың кең ас-
сор ти мен тін үй лес ті ру ке рек. Яғ ни, не гіз гі мін дет – сәй кес са па 
мен си пат та ма да тауар шы ға ра тын өн ді ру ші лер ге қа ра ған да оп-
ти мал ды шы ғын дар жұм сау мен тө мен ба ға қою.

4. Фо кус тал ған ст ра те гиялар: 
• Тө мен шы ғын дар ға не гіз дел ген на рық тық тауаша ( ни ша) 

ст ра те гиясы тұ ты ну шы лар дың аз сан ды сег мен ті не ба ғыт тал ған. 
Бұл жер де ком па ния бә се ке лес те рін өн ді ріс тің әл де қай да тө мен 
бо луының нә ти же сін де та быс қа же те ді.

• Өнім нің диф фе рен циациясы на не гіз дел ген на рық тық тауа-
ша ( ни ша) ст ра те гиясы таң дал ған сег мент өкіл де рін қам та ма сыз 
ету ді мақ сат етіп қояды.

5.3. Тө мен шы ғын дар ст ра те гиясы

Шы ғын дар ды азайту жал пы үш ст ра те гияның ішін де ба-
рын ша ай қын жә не тү сі нік ті сі бо лып та бы ла ды. Осы ст ра те гия 
шең бе рін де ком па ния өз мақ са ты етіп са ла тау ар ла ры ның тө мен 
шы ғын ды өн ді рі сін рет теу ді қояды. Мұн дай ком па нияда көп жағ-
дайда қыз мет тің аясы кең: шек тес са ла лар ды мүм кін ді гін ше қам-
ти оты ра, ком па ния ин ду ст рия ның бір не ше сег мен ті не қыз мет 
көр се те ді, қыз мет тер дің мұн дай кең аясы ком па нияның шы ғын-
дар ды азайтуда көш бас шы бо лу ына мүм кін дік бе ре ді. Шы ғын дар 
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са ла сын да ар тық шы лық көз де рі әр түр лі бо луы мүм кін, олар са-
ла ның ти пі не бай ла ныс ты түр ле не ді. Же ке па те нт тел ген тех но-
ло гиялар, ши кі зат көз де рі не қол же тім ді лік тің ерек ше құ қық та ры, 
ау қым ды үнем деу есе бі нен тиім ді лік ті арт ты руы бо луы мүм кін. 
Мә се лен, те ле ди дар лар өн ді рі сін де шы ғын дар ды қыс қар ту да ғы 
көш бас шы лық оң тай лы кө лем де гі ки нес коп тар өн ді рі сі, қым бат 
емес ди зайн, ав то мат ты жи нақ тау өн ді ріс тің жа һан дық ауқы мын 
біл ді ре ді, олар ар қы лы зерт теу лер қар жы лан ды ры ла ды. Егер ком-
па ния қор ғау қыз ме тін ұсы на тын бол са, шы ғын дар да ғы ар тық-
шы лық тө мен үс те ме шы ғын дар, ар тық жұ мыс кү ші нің ар ты луы, 
со ны мен қа тар осы са ла да кадр лар жо ға ры тұ рақ сыз дық ты жою 
үшін қа жет ті оқы ту дың тиім ді бағ дар ла ма ла ры есе бі нен құ ры ла-
ды. 

Егер ком па ния шы ғын дар ға қа тыс ты сөз сіз көш бас шы лық-
қа же тіп, ұзақ уа қыт бой ына бұл ар тық шы лық тар ды ұс тап тұ ра 
ал ған бол са, мұн дай ком па ния жұ мы сы ның тиім ді лі гін ор та ша 
на рық тық дең гей ден бі раз кө те ре ді – ком па ния өз өні мі не ба ға-
лар ды сол ин ду ст рия үшін ор та ша не ме се одан аса тын дең гейде 
ұс тап тұ ра ал ған жағ дайда ға на жү зе ге аса ды. Шы ғын дар ды қыс-
қар ту са ла сын да ғы көш бас шы ком па ния осы ар тық шы лық бә-
се ке лес тер ба ға сы мен са лыс ты ру ға бо ла тын ба ға лар ке зін де не-
ме се бә се ке лес тер ге қа ра ған да ба рын ша тө мен ба ға лар ке зін де 
жо ға ры пай да алу ға мүм кін дік бе ре ді. Алай да мұн дай ком па ния 
диф фе рен циация не гіз де рі ту ра лы ес тен шы ғар мауы ке рек. Ком-
па ния өні мі са тып алу шы лар мен бә се ке лес тер өнім де рі мен са-
лыс ты ру ға ке ле тін дей не ме се кем де ген де то лық қо лай лы бо лу-
ына қа рай ба ға ла нуы қа жет, ке рі жағ дайда, шы ғын дар ды азайтуда 
көш бас шы бо ла тұ ра, са ты лым дар қа жет ті көр сет кіш тер ге же ту 
үшін тауар ба ға ла рын едәуір тө мен де ту ге мәж бүр бо ла ды. Ал бұл 
шы ғын дар ды қыс қар ту үшін қо лай лы по зи ция есе бі нен алы на-
тын пай да ны жоқ қа шы ға ра ды. Мы сал ға, бұл тұ зақ қа са ғат өн ді-
рі сін де гі Texas Instruments ком па ниясы жә не әуе та сы мал дау шы 
Northwest Airlines ком па нияла ры түс ті: екі ком па нияда өзі нің шы-
ғын да рын ба рын ша азайтуға қол жет кіз ді. Кейін Texas Instruments 
ком па ниясы өнім дер дің диф фе рен циациясы мен бай ла ныс ты мә-
се ле лер ді ше ше ал ма ды, ол на рық тан шы ғу ға мәж бүр бол ды. 
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Northwest Airlines фир ма сы мә се ле ні ай қын дап, бас шы лық 
ком па ния өнім де рі бә се ке лес тер дің өнім де рі не дес бер меуі үшін 
мар ке ти нг ті, жо лаушы лар ға қыз мет көр се те ді жә не би лет тер ді 
са ту бой ын ша қыз мет тер ді жақ сар ту ға ба ғыт тал ған күш-жі гер ле-
рін сал ды. 

Со ны мен, ком па ния шы ғын дар ды қыс қар ту тү рін де бә се ке-
лес тік ар тық шы лық тар ға қан ша лық ты сүйен се де, ол бә рі бір те-
пе-тең дік ке не ме се бә се ке лес тер дің өнім де рі не қа тыс ты өз өнім-
де рін диф фе рен циация не гіз де рін де те пе-тең дік ке жа қын дең-
гейге қол жет кі зу ке рек – тек осы жағ дайда ға на ком па ния ор та-
ша на рық тық дең гей ден аса тын тиім ді лік көр сет кіш те рі не шы ға 
ала ды. Диф фе рен циация не гіз де рін де гі те пе-тең дік шы ғын дар ды 
азайтуда ғы көш бас шы ком па нияға тө мен шы ғын дар да ғы өзі нің 
ар тық шы лық та рын бә се ке лес тер ге қа ра ған да ба рын ша жо ға ры 
пай да ға ауыс ты ру ға мүм кін дік бе ре ді. Бі рақ диф фе рен циация не-
гіз де рін де гі жа қын дас ты рыл ған те пе-тең дік ке на рық тың қа жет ті 
үле сін ба қы лау үшін ке рек тө мен ба ға лар шы ғын дар ды азайтуда 
көш бас шы ның ар тық шы лық та ры на ти мей ді, сон дық тан ол на-
рық та ғы ор та ша ма ға қа ра ған да ба рын ша жо ға ры та быс ала ды. 

Шы ғын дар ды азайтуда ғы көш бас шы лық ст ра те гиясы ның ло-
ги ка сы осы по зи цияда бо лу ды қа лайт ын топ қа кі ру ді емес, ком-
па нияның жал ғыз көш бас шы бо лу ын та лап ете ді. Осы фак ті ні 
мой ын даудан бас тарт қан көп те ген ком па ниялар күр де лі ст ра те-
гиялық қа те лік ке жол бер ді. Шы ғын дар ды азайтуда ғы көш бас шы 
по зи циясы на бір не ше үміт кер лер бол ған кез де, олар дың ара сын-
да ғы бә се ке ерек ше қиян-кес кі бо ла ды, се бе бі на рық тың әр бір, 
тіп ті ең кі ші гі рім фраг мен ті ше шу ші мән ге ие. Ком па ниялар дың 
ара сын да бі реуі көш бас шы лық ты алып, қал ған бә се ке лес тер ді 
ст ра те гиясын өз гер ту ге «сен дір ме се», пай да лы лық үшін бұл кү-
рес тің сал да ры зиян ды бо луы әб ден мүм кін, мұн дай жағ дайға 
мұ най-хи миялық өнер кә сіп тің бір не ше кә сі по рын да ры ұшы ра ды. 
Со ны мен, шы ғын дар ды азайтуда ғы көш бас шы лық ст ра те гиясы 
бел гі лі бір ар тық шы лық тар ға ие бо лу дың ба сым құ қық та ры на 
не гіз де ле ді. Егер ірі тех но ло гиялық же тіс тік тер есе бі нен шы ғын-
дар ға қа тыс ты өзі нің жағ дайын қан дай да бір уа қыт та тү бе гей лі 
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өз гер ту ге мүм кін дік ала ал ма ған кез де, бұл құ қық тан ком па ния 
бас тар туы қа жет. 

Шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар ды бел гі леу. Шы ғын-
дар бой ын ша ар тық шы лық тар ға же ту үшін құн ды лық тар дың 
бар лық тіз бек те рін де гі ком па ния өн ді рі сі нің жал пы шы ғын да ры 
бә се ке лес тер дің жал пы шы ғын да ры нан тө мен бо луы тиіс. 

Осы ған қол жет кі зу дің екі жо лы бар: 
• Бә се ке лес тер ге қа ра ған да жұ мыс ты ба рын ша жақ сы іс теу, 

құн ды лық тар дың іш кі құн ды лық та ры опе ра цияла рын тиім ді жү-
зе ге асы ру жә не құн ды лық тар тіз бе гін де шы ғын дар дың дең гейін 
ай қын дайт ын фак тор лар ды тиім ді бас қа ру. 

• Опе ра циялар ды бі рік ті ру ге дейін ком па ниялар дың құн ды-
лық тар тіз бе гін тү зе ту не ме се құн ды лық тар тіз бе гін де жо ға ры 
шы ғын ды әре кет тер ден бас тар туы тиіс. 

• Шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар ға же ту дің екі жо лын 
қа рас ты рай ық. 

Ком па ния шы ғын да ры ның мөл ше рі оның жал пы құн ды лық-
тар тіз бе гі нің әр бір бө лі мін де гі шы ғын дар жағ дайы мен анық та-
лы на ды. Әр бір бө лім де гі жал пы шы ғын дар ды ай қын дайт ын шы-
ғын дар дың не гіз гі көр сет кіш те рі екі са нат қа бө лі не ді: 

•  ком па ния айна лы са тын биз нес тің эко но ми ка лық та би ға ты-
на тәуел ді бо ла тын шы ғын дар дың құ ры лым дық көр сет кіш те рі; 

•  фир ма ішін де іс тер дің қан ша лық ты та быс ты жү руіне ті ке-
лей тәуел ді бо ла тын функ цио нал дық көр сет кіш тер. 

Шы ғын дар ды бас қа ру 
1. Өн ді ріс ауқы мын да ғы үнем ді лік құн ды лық тар тіз бе гі нің 

кез кел ген бө лі мін де ай қын да луы не ме се құ ры луы мүм кін. 
2. Тә жі ри бе нә ти же сі. Тә жі ри бе ге не гіз дел ген шы ғын дар ды 

үнем деу өн ді ріс тің тиім ді лі гін арт ты ра тын өн ді ріс тік үде ріс тер ді 
жыл дам да ту үшін ма ши на пар кін қайта жаб дық тан ды ру, жос пар-
ды жақ сар ту, ең бек тиім ді лі гін арт ты ру, тех но ло гияны ал мас ты-
ру, өнім ді түр лен ді руін құ ру, бә се ке лес тер дің үл гі ле рін са тып алу 
жә не тех но ло гия ма ман да ры ның өн ді рі сін бі лік ті иге ру, жет кі зу-
ші лер, ке ңес бе ру ші лер жә не бә се ке лес ком па нияның бұ рын ғы 
жұ мыс шы ла ры нан же ке ақ па рат тар алу есе бі нен жү ре ді. 
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3. Құн ды лық тар тіз бе гін де қыз мет тің бас қа түр ле рі мен 
бай ла ны сы. Бай ла ныс ты ор на ту дың ең қа ра пай ым жо лы – жет кі-
зу ші лер мен ком па ниялар жо ға ры шы ғын да ры бо ла тын сәт тер ді 
ай қын дау, се бе бі ке лі сім ді лік жә не (не ме се) бір лес кен оң тай лан-
ды ру жоқ. Бө лу ар на ла ры мен бай ла ныс қор лар ды бас қа ру қой-
ма ла ры үшін орын таң дау, өнім ді жі бе ру жә не өнім қап та ма сы 
айна ла сын да шо ғыр ла ну үр ді сі бар. 

4. Кә сі по рын ішін де әр түр лі өн ді ріс тік бір лік тер дің мүм кін-
дік те рін бір ле сіп қол да ну. Шек тес бө лім дер мен бір лес кен әре кет-
тер шы ғын дар ды едәуір үнем деуі мүм кін. Кей де бір бө лім де пай-
да алып ке ле тін ноу-хау бас қа бө лім де шы ғын дар ды тө мен де ту ге 
се бін ти гі зе ді. 

5. Геог ра фия лық жағ дайға тәуел ді лік. Ком па нияның ор на лас-
қан ауда ны на қыз мет кер ле рі нің жа ла қы дең гейі, тө ле не тін са лық 
со ма сы, электр энер гия құ ны, өнім ді алу жә не жө нел ту, та сы мал-
дау шы ғын да ры жә не т.б. тәуел ді. Шы ғын дар ды қыс қар ту үшін 
мүм кін дік тер әр түр лі бо луы мүм кін. Мә се лен, кә сі по рын ның ор-
на лас қан ор нын өз гер ту, кең се лер ді ба рын ша қо лай лы жер ге ауыс-
ты ру не ме се ком па ния штаб-пә те рі нің ме кен жайын өз гер ту. 

6. Бі рін ші өтіп ке те тін тауар лар дың ар тық шы лық та ры 
мен кем ші лік те рі. Кей де ал ғаш қы тауар бел гі сін (бренд) на рық та 
едәуір ар зан құ ру ға жә не бе кі ту ге бо ла ды, ал із ба сар ла ры на бұл 
қым бат қа тү се ді, ал ғаш қы өту ші бо лу ке ші гіп жү ру ге қа ра ған да 
та быс ты рақ. Бі рақ егер тех но ло гия жыл дам да мы са, едәуір тиім-
ді жә не бі рін ші ге қа ра ған да ар зан бо ла тын екін ші не ме се үшін ші 
ке зең дік жаб дық шық қан ша, кү те тұр ған тиім ді рек бо ла ды. 

7. Қуат тар дың жүк те ме пай ызы. Биз нес те гі ка пи тал қар-
қын ды рақ бол ған сай ын бұл көр сет кіш ба рын ша үл кен ма ңыз ға 
ие. Қуат тар дың мау сым дық жүк те ме сін де гі ауыт қу лар ды тө мен-
де ту жол да рын та бу шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар дың 
ма ңыз ды кө зі бо луы мүм кін. 

8. Ст ра те гиялық таң дау мен өн ді ріс тік ше шім дер. Әр түр лі 
дә ре же лі ме нед жер лер бел гі лі бір ше шім дер ді қа был дау ар қы лы 
ком па нияның шы ғын да ры на: 

• ұсы ны ла тын өнім нің са нын арт ты ра/ке мі те;
• са тып алу шы лар ға ұсы ны ла тын қыз мет тер ді қо са/қыс қар та;
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•  тау ар ға көп/аз са па си пат та ма ла ры мен ерек ше си пат та рын 
ен ді ре; 

• ұқ сас са ла да бә се ке лес тер ге қа ра ған да қыз мет кер лер ге көп/
аз жа ла қы тө лей оты ра; 

• ком па ния өнім де рін өт кі зу үшін бө лу дің әр түр лі ар на ла ры 
са нын кө бейте/азайта;

• бә се ке лес тер ге қа тыс ты ғы лы ми-зерт теу жұ мыс та ры ның 
дең гейін арт ты ра/тө мен де те; 

• бә се ке лес тер ге қа тыс ты өнім ді лік ті жә не тиім ді лік ті арт ты-
ру ға көп/аз ын та-жі гер ді жұм сай оты ра; 

• са тып алы на тын ма те ри ал дар дың ег жей-тег жейін ашуын 
ұл ғайта/азайта оты рып әсер ете ді. 

Құн ды лық тар тіз бе гін же тіл ді ру. Шы ғын дар бой ын ша едәуір 
ар тық шы лық тар үде ріс тер мен мін дет тер ді қайта құ ры лым дау, 
қа жет сіз шы ғын дар ды қыс қар ту жә не ба рын ша үнем ді жұ мыс тар 
үшін не гіз құ ру жол да рын тап қан кез де туын дауы мүм кін. 

Шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар ға өзі нің құн ды лық-
тар тіз бе гін қайта қа рас ты ру есе бі нен қол жет кі зуі мүм кін не гіз гі 
жол дар ке ле сі дей түр де бо ла ды: 

•  тауар әзір леу ді же ңіл де ту; 
• қа жет сіз қыз мет тер не ме се тауар лар ды асы ра сіл теу сіз ұсы-

ну жә не қа на ғат сыз дық ты жою, си пат та ма ла ры мен бел гі ле рі нің 
көп ті гі мен бай ла ныс ты шы ғын дар мен әрекет тер мен іле се ді; 

• қа жет ті өн ді ріс тік қа дам дар ды жә не тиім сіз әре кет тер ді 
қыс қар ту мақ са тын да не гіз гі өн ді ріс тік үде ріс тер дің реин жи ни-
рин гі; 

• ба рын ша қа ра пай ым, тө мен ка пи тал сый ым ды не ме се ба-
рын ша ұтым ды тех но ло гияны пай да ла ну; 

• қым бат тұ ра тын ма те ри ал дар мен жи нақ тау шы бұй ым дар 
пай да ла ну ды ең се ру үшін тиім ді жол дар із деу; 

• ақыр ғы тұ ты ну шы ға са ту ды, кө тер ме жә не бөл шек тей са-
ту шы лар дың пай да сы мен үл кен шы ғын да рын қыс қар та тын мар-
ке ти нг тік тә сіл де ме лер ді қол да ну (құн ды лық тар тіз бе гін де кө-
тер ме-бөл шек тей са ту бө лі мі нің пай да сы мен шы ғын да ры са тып 
алу шы тө лейт ін ақыр ғы ба ға ны құ рай ды); 



114

• өн ді ріс тік қуат тар ды тұ ты ну шы ға/жет кі зу ші ге жа қын 
ауыс ты ру, се бе бі ма те ри ал дар ды жет кі зу мен өнім ді жө нел ту шы-
ғын дар ға әсер ете ді; 

• бә се ке лес тер мен са лыс тыр ған да, «ал ға жә не арт қа» тік ин-
тег ра цияның үл кен эко но ми ка лық дең гейіне қол жет кі зу; 

• «әр қай сы сы үшін бір нәр се» тә сіл де ме сін іс ке асы ру ды ен-
ді ру жә не ар найы, бі рақ са тып алу шы лар дың ма ңыз ды та лап та-
рын қа на ғат тан ды ру, тауар лар ды түр лен ді ру дің үл кен са ны мен 
бай ла ныс ты қа жет сіз әре кет тер мен шы ғын дар ды ең се ру мақ са-
тын да тауар лар/қыз мет тер дің шек теу лі жиын ты ғы на на зар ды шо-
ғыр лан ды ру. 

Шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық тың бә се ке лес тік ст ра те-
гиясы ке ле сі дей жағ дай лар да ерек ше мық ты бо ла ды: 

• Са ту шы лар ара сын да ба ға лық бә се ке лес тік өте мық ты. 
• Са ла да өн ді рі ле тін өнім стан дарт ты, тауар си пат та ма ла ры 

тұ ты ну шы лар дың та лап та ры на сай ке ле ді (мұн дай жағ дай лар са-
тып алу шы лар ға тек ең жақ сы ба ға да са тып алу ту ра лы ше шім 
қа был дау ға кө мек те се ді). 

• Са тып алу шы ны тар ту мақ са тын да өнім нің диф фе рен-
циациясы ның бір не ше тә сіл де рі бар (са тып алу шы лар үшін 
тауар лық мар ка ара сын да ғы айыр ма шы лық ма ңыз ды бол майт ын 
жағ дайда ға на орын ала ды), алай да ба ға да ғы айыр ма шы лық са-
тып алу шы лар үшін ма ңыз ды. 

• Көп те ген са тып алу шы лар өнім ді бір дей қол да на ды – стан-
дарт тал ған өнім қол да ны луы бой ын ша жал пы та лап тар ды орын-
дай оты рып, олар дың мұқ таж дық та рын то лы ғы мен қа на ғат тан-
ды ра ды. Бұл жағ дайда тауар са па сы не ме се ерек ше лік те рі емес, 
оның ба ға сы тұ ты ну шы лық қа лаулар ды ай қын дайт ын үс тем дік 
фак тор бо лып та бы ла ды. 

• Са тып алу шы лар дың бір тауар дан бас қа тау ар ға ауысуына 
тө мен шы ғын дар, ар зан тауар лар ды із деуде таң дау дың бел гі лі бір 
ер кін ді гін бе ре ді. 

• Ба ға ны тө мен де ту үшін сал ма ғы ба сым са тып алу шы лар-
дың кө беюі. 

Са тып алу шы лар өз таң дауын ба рын ша тө мен ба ға ға жа сай-
ды. Бұл жағ дайда тө мен шы ғын ды ст ра те гия та быс қа алып ке ле-
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ді. Кү рес ба ға айна ла сын да жү ре тін на рық тар да бә се ке лес тер ге 
қа тыс ты тө мен шы ғын дар – ма ңыз ды бә се ке лік ар тық шы лық. 

Тө мен шы ғын дар ға же ту ст ра те гиясы ның тәуе кел де рі 
Тө мен шы ғын ды қам та ма сыз ету дің бә се ке лік тә сіл де ме сі-

нің ке рі жа ғы бар. Бә се ке лес тер дің тех но ло гиялық же тіс тік те-
рі шы ғын да рын тө мен де ту ге жол аша ды, бұл бар лық ал дың ғы 
ин вес ти циялар ды жә не шы ғын дар бой ын ша қиын дық пен қол 
жет кіз ген көш бас шы лық ты жо ғал ту ға алып ке луі мүм кін. Бә се-
ке ле се тін ком па ниялар шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лар дың 
дағ ды ла рын кө ші ру дің қа ра пай ым не ме се қым бат емес әдіс те рін 
та ба алуы мүм кін, бұл қол жет кіз ген ар тық шы лық тар дың өмі рін 
қыс қа ете ді. Шы ғын дар ды тө мен де ту мен айна лы са тын ком па-
ния то лы ғы мен осы ба ғыт та жұ мыс іс тей ді де са тып алу шы лар-
ға тау ар ды бас қа лай қол да ну ға не ме се ба ға ға де ген көз қа ра сын 
өз гер ту ге мүм кін дік бе ре тін, олар дың қы зы ғу шы лы ғын қо сым ша 
тауар лар мен қыз мет тер ді ұсы ну есе бі нен арт ты ру, жа ңа не ме се 
ұқ сас тауар лар ды ен ді ру сын ды бас қа да ма ңыз ды са ла лар ды көр-
мейді. Тө мен шы ғын дар ға ға на бағ дар ла ну да са тып алу шы өз қа-
лауын өз гер туі жә не са па сы жо ға ры ла ған, жа ңа си пат та ма ла ры 
бар тауар лар ды, ба рын ша жыл дам қыз мет көр се ту ді жә не т.б. та-
лап етуі мүм кін се кіл ді қауіп ті лік тер бар. Қо ры тын ды лай кел ген-
де, шы ғын дар ды тө мен де ту ге едәуір ин вес ти циялар ком па нияны 
қол да ныс та ғы тех но ло гиялар мен ағым да ғы ст ра те гия шең бе рін-
де оқ шаулап, оны жа ңа тех но ло гия жә не тө мен ба ға дан ерек ше ле-
не тін қан дай да бір нәр се ге, өс пе лі тұ ты ну шы лық қы зы ғу шы лық 
ал дын да осал етуі мүм кін. 

Шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық ст ра те гиясы ның қауіп-
те рі мен ке дер гі ле рін жою үшін бә се ке лес тер мен са лыс тыр ған да 
«тө мен шы ғын дар» ст ра те гиялық мақ са ты осы идеяны аб со лю ти-
за ция лау еке нін біл дір мейт ін ді гін ме нед жер лер тү сі нуі тиіс. Ме-
нед жер лер шы ғын дар бой ын ша көш бас шы бол ған кез де са тып 
алу шы лар мән бе ре тін бас қа да мә се ле лер ге кө ңіл бө луі қа жет. 
Бә се ке лес тік ст ра те гияның ке ле ше гі зор. 
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Тал қы лауға ар нал ған жағ дай
IKEA ком па ниясы ның шек теу лі шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық ст ра-

те гиясы
ИКЕА швед тік ком па ниясы көп те ген адам дар тө мен ба ға мен са тып алуы 

үшін үйді жаб дық тайт ын ың ғай лы жә не функ цио нал ды тауар лар дың кең ас-
сор ти мен тін ұсы на ды. Бұл идея тауар ди зай нін ой лап та бу мен жет кі зу ші-
лер ден са тып алу дан бас тап, дү ниежү зі бой ын ша ИКЕА дү кен де рін де са ту ды 
ұйым дас ты ру ға дейін гі ком па ния ісі нің не гі зі не кі ре ді. Жо ға ры са па лы жә не 
қым бат не ме се са па сыз ар зан тауар лар ды бә рі өн ді ре ала ды. Өтім ді тауар-
лар ды өн ді ру жә не өт кі зу бас қа ға қа ра ған да қиыны рақ. Ол үшін ар найы бір 
уа қыт та рен та бель дік жә не но ва тор лық әдіс ой лап та бу қа жет. Бұл Смо ланд 
про вин ция сын да пай да бол ған ИКЕА кон цеп циясы ның не гіз гі идеясы на ай нал-
ды. Ши кі зат ты мак си мал ды тиім ді қол да ну, тұ ты ну шы лар та ла бын қа на-
ғат тан ды ру – шы ғын ды азайтудың ке пі лі. ИКЕА-ның биз нес ті жүр гі зу әді сін 
қыс қа ша түр де бы лай си пат тау ға бо ла ды: тауар дың өзін дік құ ны ның тө мен-
деуі біз дің са тып алу шы лар ға, сон дай-ақ өзі ңіз ге де тиім ді бо луы тиіс. 

1. ИКЕА ком па ниясы шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар ға же ту үшін 
қан дай тә сіл дер қол дан ды? 

2. Тө мен шы ғын дар бой ын ша же тіс тік ст ра те гиясы ар тық шы лық та ры-
ның тәуеке лін атап бе рі ңіз. 

5.4. Диф фе рен циация ст ра те гиясы 

Бә се ке лес тік ст ра те гияның ке ле сі бір тү рі диф фе рен циация 
ст ра те гиясы. Ол ком па ния өні мін са тып алу шы лар ба ға лауына 
не гіз де ле ді. Мұн дай си пат та ма не ме се ерек ше лік бір не ме се бір-
не ше бо луы мүм кін, бас ты сы са тып алу шы лар үшін шын мә нін де 
ма ңыз ды бо луы ке рек. 

Ерек ше лік те рі ар қы лы са тып алу шы лар дың бел гі лі бір қа-
жет ті лік те рін қа на ғат тан ды ра тын ком па ния өзін таң дау лы ұйым 
ре тін де көр се тіп, оның ма ра па ты ре тін де са тып алу шы лар дың 
ком па ния өні мі не жо ға ры ба ға тө леуге дай ын ды ғы бо ла ды. 

Диф фе рен циация тә сіл де рі са ла дан са ла ға ерек ше ле не ді. 
Оның не гі зін де өнім нің бі ре гей ерек ше лік те рі, іс ке асы ру ерек-
ше лік те рі, ай рық ша мар ке ти нг тік тә сіл де ме лер, со ны мен қа тар 
әр түр лі бас қа да фак тор лар жа тыр. Мә се лен, құ ры лыс тық жаб-
дық тар өн ді рі сін де Caterpillar ком па ниясы өнім де рі нің диф фе-
рен циациясы қыз мет тік ма ши на лар дың ұзақ қыз мет етуіне, тех-
ни ка лық қыз мет көр се ту, бөл шек тер дің жә не үз дік ди лер лік же лі-
лер дің қол же тім ді лі гі не не гіз де ле ді. Пар фю мер лік-кос ме ти ка лық 
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өнер кә сіп те диф фе рен циация не гі зі өнім имид жі жә не оны әм бе-
бап дү кен сө ре ле рін де ор на лас ты ру бо лып та бы ла ды. 

Өні мін са ра лап, уа қыт сы ны нан өт кен ба ғыт бой ын ша жү-
ре тін ком па ния сол са ла да ғы ком па ниялар ға қа ра ған да ба рын ша 
тиім ді жұ мыс іс тейт ін бо ла ды. Бұл ком па нияның тау ар ла ры на үс-
те ме ба ға диф фе рен циацияға кет кен, яғ ни өнім ді бі ре гей ету үшін 
қо сым ша шы ғын дар дан ар тық бол ған жағ дайда ға на орын ала ды. 
Атал мыш ст ра те гияны таң да ған ком па ния диф фе рен циация шы-
ғын да ры нан аса тын пай да ны алу ға бо ла тын жа ңа тә сіл дер із деуі 
ке рек. Алай да диф фе рен циация жол да ры бой ын ша жү ре тін ком-
па ния шы ғын дар ту ра лы да ұмыт пауы тиіс: егер ком па ния шы-
ғын дар бой ын ша тиім сіз по зи цияны ал ма са, кез кел ген, тіп ті ең 
жо ға ры үс те ме ба ға лар еш нә ти же бер меуі мүм кін. Ком па ния ст-
ра те гия ре тін де диф фе рен циацияны таң да ған бол са, оның ба ғы-
ты на ті ке лей қа ты сы жоқ бар лық са ла лар да шы ғын дар ды қыс қар та 
оты рып, те пе-тең дік ке не ме се өзі нің бә се ке лес те рі не қа тыс ты шы-
ғын дар дың жа қын дас ты рыл ған те пе-тең ді гі не ұм ты луы ке рек. 

Диф фе рен циация ст ра те гиясы ның ло ги ка сы бә се ке лес ком-
па ния өні мі нен ай рық ша ла ну да. Егер ком па ния оның тауары үшін 
жо ға ры ба ға тө леуін қа ла са, өнім мін сіз бо луы тиіс. Алай да тө мен 
шы ғын дар ст ра те гиясы мен са лыс тыр ған да диф фе рен циация ст-
ра те гиясы са ла да тек бір көш бас шы бо лу ын та лап ет пей ді. Бұл 
жағ дайда сол са ла тау ар ла ры са тып алу шы лар мен ерек ше ба ға-
ла на тын бір не ше па ра ме тр лер бол ған жағ дайда ға на диф фе рен-
циация ст ра те гиясын та быс ты іс ке асы ра тын бір не ше ком па ния 
бо луы мүм кін. 

Диф фе рен циация ст ра те гиясы тұ ты ну шы лық сұ ра ныс тар ды 
әр түр лі жә не стан дарт ты тауар лар мен қа на ғат тан ды ра ал ма ған 
жағ дайда, тар тым сыз бә се ке лік тә сіл де ме бо ла бас тайды. Атал-
мыш ст ра те гия та быс ты бо луы үшін ком па ния са тып алу шы лар-
дың мі нез-құл қын, сұ ра ныс та рын зерт теуі ке рек, о лар дың қа лауы 
қан дай, тауар құн ды лы ғы ту ра лы не ой лай ды жә не қан дай ба ға 
тө леуге дай ын екен ді гін бі луі тиіс. Осы дан кейін са тып алу шы лар-
дың сұ ра ныс та ры на сәй кес тауар дың/қыз мет тің бір, мүм кін бір не-
ше ерек ше си пат та ма ла рын ұсы на ды, бі рақ бұл ұсы ныс тар ай қын 
жә не ес те қа лар лық тай бо луы қа жет. Бә се ке лес тік ар тық шы лық 
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са тып алу шы лар дың өте үл кен са ны ұсы ны ла тын са ра лан ған ерек-
ше лік тер мен си пат та ма лар ға қы зы ғу шы лық та ныт қан кез де пай да 
бо ла ды. Өнім нің әр түр лі си пат та ма ла ры на са тып алу шы лар дың 
қы зы ғу шы лық та ры арт қан сай ын ком па нияның бә се ке лік ар тық-
шы лы ғы күш ті рек бо ла ды. Та быс ты диф фе рен циация фир ма ға: 

•  тауар не ме се қыз мет ке жо ға ры ла тыл ған ба ға ор на ту ға; 
• са ты лым кө ле мін ұл ғайтуға, се бе бі са тып алу шы лар са ны 

тауар дың ай рық ша си пат та ма ла ры есе бі нен тар ты ла ды;
• өзі нің тауар лық мар ка ла ры ар қы лы са тып алу шы лар дың 

се ні мі не кі ру, се бе бі кей бір са тып алу шы лар өнім нің қо сым ша 
си пат та ма ла ры на өте қат ты бауыр ба сып қа ла ды. 

Егер диф фе рен циация жүр гі зу шы ғын да ры жа ңар тыл ған жә-
не өз гер тіл ген тау ар ға ба ға ның ұл ғаюы есе бі нен жа бы ла тын бол-
са, диф фе рен циация та быс ты жү ре ді. Ст ра те гияның мә ні са тып 
алу шы лар қа лайт ын тауар лар дың қо сым ша си пат та ма ла рын ұсы-
на тын жә не осы ар тық шы лық ты ұс тап тұ ра тын жал ғыз ком па ния 
бо лу дың жо лын та бу да жа тыр. Егер са тып алу шы бә се ке лес тер 
тауары ның ор ны на өз тау ар ла рын са тып алу да тауар мар ка сы ның 
бі ре гей лі гін де еш бір құн ды лық ты көр ме се не ме се ком па нияның 
диф фе рен циация тә сіл де ме сі бә се ке лес тер мен же ңіл кө ші ріл-
ген жә не қол да ныл ған бол ған кез де диф фе рен циация сәт сіз дік ке 
ұшы рай ды. 

Ком па нияның диф фе рен циацияға тә сіл де ме сі әр түр лі бо луы 
мүм кін: ай рық ша тал ғам дық са па сы жо ға ры Mercedes ав то кө лі гі, 
ар найы ерек ше лік те рі бар Apple ком па ниясы өнім де рі нің ерек ше 
функ цияла ры не гі зін де та быс қа ие бол ған, аз уа қыт ішін де жер 
ша ры бой ын ша пош та лық жө нел ті лім дер ді жет кі зу DHL Express 
ком па ниясы на бә се ке лес тік ар тық шы лық тар әкел ді, сол ақ ша-
ға тауар дың құн ды лы ғы McDonald’s жә не Starbucks Corporation 
үшін же міс ті бол ды, ди зайн мен бе зен ді ру де гі ерек ше лік тер 
Dolce & Gabbana мен Chanel, бе дел ді ай рық ша Rolex, се нім ді лік 
пен қауіп сіз дік Johnson & Johnson, ер лер мен әйел дер киі мін де гі 
ең жо ғар ғы имидж бен бе дел Louis Vuitton ком па ниясы на та быс 
әкел ді. 

Диф фе рен циация үшін мүм кін дік тер бар са ла лар 
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Диф фе рен циация – мар ке ти нг тік не ме се жар на ма бө лім де-
рін де жа сан ды құ рыл ған не ме се ой лап та был ған ға на емес, кең 
ау қым ды са па мен қыз мет көр се ту ге қол жет кі зу қа жет ті лі гі мен 
шек тел мейт ін іс-әре кет. Та быс ты диф фе рен циация мүм кін ді гі 
құн ды лық тар дың бар лық са ла лық тіз бе гі бой ын ша орын да ла тын 
әре кет те рін де бар. Диф фе рен циация мүм кін ді гі бо ла тын жал пы 
дү ниелер ке ле сі дей құн ды лық тар тіз бе гі нің бө лім де рі мен бай ла-
ныс ты: 

1. Өнім са па сы на өте қат ты әсер ете тін бө лім дер ді ма те ри ал-
ды-тех ни ка лық қам та ма сыз ету, мы са лы McDonald’s кар топ-фри 
дай ын дауына қа таң қа рай ды, сон дық тан жет кі зу ші лер ден са тып 
алы на тын кар топ тар ға өте ай қын ег жей-тег жейлі та лап тар бар. 

2. Жа ңа зерт теу лер мен әзір ле ме лер не гі зін де тауар жа саумен 
бай ла ныс ты іс-әре кет тер өнім нің ди зай нін жә не оның си пат та ма-
ла рын әлеует ті жақ сар ту ға ақыр ғы пай да ла ну дың жә не тау ар ды 
қол да ну дың ая сын ке ңейтуге, оны ба рын ша әр түр лі ету ге, жа ңа 
үл гі лер ді дай ын дау уақы тын қыс қар ту ға, на рық та ба рын ша жиі 
бі рін ші бо лу ға, өнім нің қауіп сіз ді гін қам та ма сыз ету ге, пай да ла-
ныл ған тауар лар ды екін ші рет ті қайта өң деуге жә не қор ша ған ор-
та ны қор ғауды жақ сар ту ға мүм кін дік бе ре ді. 

3. Зерт теу лер мен әзір леу ге бағ дар лан ған өн ді ріс тік үде ріс 
өн ді ру ші лер ге та би ғат ты қор ғайт ын ба рын ша же тіл ген тех но ло-
гиялар ды қол да ну ға, өнім нің са па сын, оның мүм кін дік те рін не-
ме се тар тым ды лы ғын жақ сар ту ға жағ дай ту ғы за ды. 

4. Өн ді ріс тік үде ріс ті же тіл ді ру ақау лар ды қыс қар ту ға, өнім-
нің ал дын ала бұ зы лу ын ең се ру ге, тауар дың мер зі мін ұзар ту ға, 
үл кен қауіп сіз дік ті қам та ма сыз ету ге, пай да ла ну дың үнем ді лі гін 
жақ сар ту ға, соң ғы тұ ты ну шы мұн дай тауар дың пай да бо лу ына 
қы зы ғу шы лық та ны туы үшін бар лық әре кет тер жа сауға мүм кін-
дік бе ре ді. Жа пон дық ав то кө лік құ рас ты ру шы ла ры ның соң ғы 
өнім са па сы жи нақ тау ли ниясын да күш ті өн ді ріс тік үде ріс тер 
мен опе ра циялар дың нә ти же сі бо лып та бы ла ды. 

5. Өнім ді бө лу бой ын ша әре кет тер мен жет кі зу ді же дел де ту-
ге, тап сы рыс тар ды ба рын ша тия нақ ты орын дау ға, қой ма алаң да-
рын қыс қар ту ға жә не дай ын өнім нің қор ла рын тө мен де ту ге мүм-
кін дік бе ре ді. 
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6. Клиент тер ге қыз мет көр се ту, мар ке ти нг тік зерт теу лер ді 
жүр гі зу жә не са ты лым дар ды қам та ма сыз ету бой ын ша әре кет тер 
нә ти же сі са тып алу шы ға кө мек көр се ту, жыл дам қыз мет көр се-
ту жә не жөн деу, тауар ту ра лы ба рын ша са па лы, то лық ақ па рат, 
са ты лым ның үз дік жағ дайла ры, тап сы рыс ты жыл дам орын дау, 
клиент пен ба рын ша жиі бай ла ныс жә не са тып алу шы ның сұ-
ра ны сын қам та ма сыз ету се кіл ді ай рық ша си пат та ма лар құ руы 
мүм кін. 

Диф фе рен циацияға не гіз дел ген бә се ке лес тік ар тық шы лық -
тар ға же ту. Диф фе рен циация ст ра те гиясы ның та быс ты бо лу-
ының кіл ті бә се ке лес тер мен са лыс тыр ған да ай рық ша ла на тын са-
тып алу шы лық құн ды лық ты құ ру бо лып та бы ла ды. Оны жү зе ге 
асы ру да үш тә сіл де ме бар. Бі рін ші сі, ком па ния өні мін пай да ла ну 
бой ын ша жал пы шы ғын дар ды тө мен де те тін тауар си пат та ма-
ла ры мен ерек ше лік те рін дай ын дау. Екін ші тә сіл де ме бой ын ша 
тауар дың пай да ла ну тиім ді лі гі ар та тын дай ерек ше лік те рін құ ру. 
Үшін ші тә сіл де ме – сұ ра ныс ты қа на ғат тан ды ру дең гейін үнем-
деу есе бі нен емес, бас қа әдіс тер ар қы лы арт ты ра тын бел гі лер ді 
тау ар ға бе ру. Goodyear ком па ниясы ның жаң быр лы ауа рай ына ар-
нал ған жа ңа ши на лар ды әзір леуі су лы ас фаль тта ав то кө лік тің жү-
руін жақ сарт ты. Мә се лен, жо ға ры дең гейлі мей рам ха на лар бас ты 
на зар ды клиент тер ге бө ле ді: ли мон ті лі мі бар бір ста қан су, те гін 
ав то кө лік қою, кел ге ні үшін ал ғыс жә не түс кі ас тан кейін гі жал-
быз ды дә рі. Диф фе рен циация ст ра те гиясын жүр гіз ген кез де өнім 
бір лі гі не кет кен шы ғын дар бә се ке лес тер дің дең гейі нен едәуір ас-
пауы ке рек ті гі не кө ңіл бө лу ке рек, өйт ке ні ба ға са тып алу шы тө-
ле гі сі кел мейт ін дей өсіп ке туі мүм кін. 

Диф фе рен циацияны не тар тым ды ете ді? Ол ком па ния үшін 
қар сы лас тар ст ра те гиясы нан бел гі лі бір қор ға ныс жа сай ды, се-
бе бі тұ ты ну шы лар да тауар мар ка сы на де ген се нім ар та тү се ді де 
ұнап қал ған тауар үшін тө леуге дай ын бо ла ды. 

Та быс ты диф фе рен циа ция:
• ең се рі луі қиын са ла ға жа ңа ком па ниялар дың кі ру ке дер гі-

ле рін құ рай ды; 
• са тып алу шы ның әсер ету кү шін рет тейді, се бе бі ба ла ма са-

ту шы лар дың өні мі тар тым ды емес; 
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Тауар-субс ти тут та ра пы нан туа тын қауіп тер ден құ ты лу ға се-
бін ти гі зе ді, өйт ке ні олар дың си пат та ма ла ры мен са па ла ры са-
ра лан ған өнім мен са лыс ты ру ға кел мейді. Егер диф фе рен циация 
ком па нияға ба рын ша жо ға ры ба ға ны ор на ту ға жә не үл кен пай да 
нор ма сын алу ға мүм кін дік бер се, он да тау ар ға ба ға ны кө те ру ге 
ұм ты ла тын жет кі зу ші лер дің күш те рі не ер кін қар сы тұ ру мүм кін-
ді гі туын дай ды. Со ны мен, шы ғын дар бой ын ша көш бас шы ре тін-
де та быс ты жүр гі зіл ген диф фе рен циация бес бә се лес тік күш тер-
мен өза ра әре кет тер ке зін де қор ғау ли нияла рын құ рай ды. 

Бұл ст ра те гия ке ле сі дей жағ дай лар бар на рық тар да жақ сы 
жұ мыс іс тей ді: 

•  тауар не ме се қыз мет ті өз гер ту дің көп те ген тә сіл де рі бар; 
•  тауар/қыз мет ті пай да ла ну дың тә сіл де рі не ме се тұ ты ну шы-

лар қа жет ті лік те рі; 
• бә се ке лес тер дің кіш ке не бө лі гі диф фе рен циацияға де ген 

ұқ сас тә сіл де ме ні қол да на ды. 
Бә се ке лес тер дің диф фе рен циация жүр гі зе тін ком па нияның 

әре кет те рін жыл дам жә не аз шы ғын дар мен кө ші ру мүм кін ді гі аз 
бол ған сай ын бұл ст ра те гия ол үшін тар тым ды бо ла ды. Тауар дың 
же ңіл кө ші рі ле тін ерек ше си пат та ма ла ры тұ рақ ты бә се ке лес тік 
ар тық шы лық та рын жа са май ды. Шы нын да, бел гі лі бір ре су рс та-
ры бар бә се ке лес тер уа қыт өті сі мен кез кел ген тауар жа сауы мүм-
кін. Мі не сон дық тан диф фе рен циацияны жүр гі зу іш кі дағ ды лар-
мен, тә жі ри бе лер мен жә не құ зы рет ті лік пен бай ла ныс ты бо луы 
ке рек. 

Ком па ния бә се ке лес тер қол жет кі зе ал майт ын дағ ды лар мен 
мүм кін дік тер ге ие бол ған жағ дайда, оның тә жі ри бе сі құн ды лық-
тар дың бар лық тіз бе гі бой ын ша та быс ты әре кет тер үшін, ұзақ 
диф фе рен циация үшін мық ты не гіз бо ла ды. Диф фе рен циация 
ке ле сі лер ес ке ріл ген де ба рын ша пай да лы жә не ұзақ бә се ке лес тік 
ар тық шы лық тар ға ие бо ла ды: 

• зор тех ни ка лық мүм кін дік; 
• өнім са па сы; 
• клиент тер ге мін сіз қыз мет көр се ту. 
Мұн дай ай рық ша си пат та ма лар тұ ты ну шы лар ға ке ңі нен та-

ны мал жә не құн ды; со ны мен қа тар, бә се ке лес тер дің осы си пат та-



122

ма лар ға ие бо лу үшін қа жет дағ ды лар мен тә жі ри бе лер ді кө ші ріп, 
пай да мен қол да нуы олар ға қиын дық ту ғы за ды. 

Диф фе рен циация ст ра те гиясы ның тәуе кел де рі. Әри не, 
диф фе рен циация елеу лі түр де бә се ке лі ба сым дық алып ке ле ді 
де ген нақ ты ке піл жоқ. Егер са тып алу шы тауар дан ақау көр се, 
он да шы ғын дар ст ра те гиясы диф фе рен циация ст ра те гиясын оңай 
же ңіп ке те ала ды. Се бе бі, стан дарт тық бұй ым дар оның та лап та-
ры на сай ке ле ді. Диф фе рен циация ст ра те гиясы, сон дай-ақ, бә се-
ке лес тер ком па ния ұсы на тын бар лық жа ңа лық тар ды кө ші ріп ал-
ған жағ дайда да же ңі ліс ке ұшы рауы мүм кін. Жыл дам қайталау 
мы на ны біл ді ре ді: ком па ния еш қа шан бә се ке лік ба сым дық қа қол 
жет кі зе ал май ды, се бе бі оның бә се ке лес тер ұсы на тын тауар лар ға 
ұқ са майт ын, қайталан бас бұй ым дар шы ға ру ға күш са лу ына қа ра-
мас тан, әр қа шан бә се ке лес тер дің де тау ар ла ры осы ған ұқ сас жол-
да өз ге ріп оты ра ды. Егер са тып алу шы стан дарт тық тауар лар ға 
қа на ғат тан ған бол са жә не ар тық шы ғын дар жұм са ғы сы кел ме се, 
шы ғын да ры тө мен өн ді ру ші лер ком па нияның диф фе рен циация 
бой ын ша күш са лу ын жоқ қа шы ға руы мүм кін. Осы лай ша, диф-
фе рен циация ның та бы сы ком па нияның жыл дам кө ші ріп алу ға 
кел мейт ін не ме се қайтала нуы қым бат қа тү се тін бі ре гей тауар-
лар дың қа сиет те рін жа сау жә не ұзақ уа қыт қа сақ тау қа бі ле ті не 
тәуел ді. Диф фе рен циацияны жүр гі зу де гі жиі кез де се тін қа те лік-
тер ке ле сі лер ден кө рі не ді:

• Са тып алу шы ның шы ғын да рын тө мен дет пейт ін жә не оның 
әл-ауқа тын кө тер мейт ін диф фе рен циация тұ ты ну шы ға се зі ле ді.

• Бә се ке лес тер мен са лыс тыр ған да, ба ға өс се, тауар дың/қыз-
мет тің қа сиет те рі са тып алу шы ның қа жет ті лік те рі нен жо ға ры 
диф фе рен циацияға ар тық күш са лу.

•  Тауар дың қо сым ша қа сиет те рін ен гі зу ге өте жо ға ры ба ға 
қоюға ты ры су. Диф фе рен циация ның ба ға сы жо ға ры бол ған сай-
ын, клиент тер ді бә се ке лес тер дің бір ша ма тө мен ба ға да ғы тауар-
лар ға ауы сып ке туінен сақ тап қа лу қиын дай тү се ді.

• Диф фе рен циация ның бел гі ле рін на си хат тау ды еле меу жә не 
оны жүр гі зу дің ма те ри ал дық си пат та ры на ба ғыт та лу.

• Са тып алу шы тауар дың құн ды лы ғы ре тін де не ні қа рас ты-
ра ты нын тү сін беу не ме се ол ту ра лы бі лім нің бол мауы.
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5.5. Оп ти мал ды шы ғын дар ст ра те гиясы

Ст ра те гия тұ ты ну шы лар ақ ша сы на кө бі рек мән бе ру ге ба-
ғыт тал ған. Бұл тө мен шы ғын дар ға ст ра те гиялық ба ғыт та лу ды 
біл ді ре ді, мұ ны мен қо са, са тып алу шы ға ең тө мен гі дең гейде гі 
са па, қыз мет, тауар дың си пат та ма ла ры мен тар тым ды лы ғы ның 
ор ны на бір ша ма кө бі рек мүм кін дік тер бе ру қа жет. Мұн да ғы идея 
«са па – қыз мет – қа сиет – тауар дың сырт қы си пат та ма ла ры» шка-
ла сы на сәй кес ке ле тін, са тып алу шы күт кен са па ға жауап бе ре тін 
не ме се одан асып тү се тін жо ға ры құн ды лық тар жа сау жә не бір 
ме зет те са тып алу шы лар ды ба ға ның қи сын ды лы ғы на көн ді ру ден 
тұ ра ды. Ст ра те гиялық мақ сат – тө мен шы ғын ды жә не жақ сы дан 
өте жақ сы ға дейін гі ерек ше си пат та ма ла ры бар тауар дың не ме се 
қыз мет тің өн ді ру ші сі бо лу, со дан кейін шы ғын дар бой ын ша ба-
сым дық тар ды пай да ла на оты рып, бә се ке лес тер өн ді ре тін ұқ сас 
тауар лар мен са лыс тыр ған да ба ға ны тө мен де ту.

Мұн дай бә се ке лік тә сіл оп ти мал ды шы ғын дар ст ра те гиясы 
бо лып та бы ла ды, се бе бі бұл жағ дайда өн ді ру ші «са па – қыз мет 
– қа сиет – тар тым ды лық» ме же сін де бір дей орын ала тын бә се ке-
лес тер дің ұқ сас тау ар ла ры мен са лыс тыр ған да ең тиім ді, ең тө мен 
шы ғын дар ға ие.

Ком па ния оп ти мал ды шы ғын ды өн ді ру ші ге айна лу үшін бә-
се ке лес тер мен бір дей са па, қыз мет, тауар дың мүм кін дік те рін ұсы-
нуы қа жет, алай да мұн да ба ға тө мен бо луы тиіс. Мұн дай ком па-
нияның ерек ше си пат та ры на аз шы ғын ды тау ар ды дай ын дау жә не 
ен гі зу қа бі ле ті не ме се бә се ке лес тер ге қа ра ған да қо лай лы ба ға ла ры 
бой ын ша ерек ше ле не тін өнім ді ұсы ну жа та ды. Бұл ст ра те гияда 
же тіл ген ком па ниялар шы ғын дар ды тө мен де те оты рып бас қа ра ды, 
сон дай-ақ тау ар ға қо сым ша қа сиет тер қо са ды. Бі рақ та, шы ғын-
дар ды тө мен де ту де гі көш бас шы лық қа ие ком па ния диф фе рен-
циация тұ жы рым да ма сын еле мей оты ра ал май ды, се бе бі егер де 
тұ ты ну шы лар өнім ді бә се ке лес тер өні мі мен бір дей деп есеп те се, 
көш бас шы ға бә се ке лес те рін әл сі ре ту үшін жа ңа тауар лық же ңіл-
дік тер жа сауға ту ра ке ле ді, ол өзі нің көш бас шы лы ғы нан айыры-
лып қа луы мүм кін. Диф фе рен циация өнім өн ді ру ші тұ ты ну шы-
лар дың ба сым бө лі гі не ма ңыз ды қан дай да бір на рық тық қыз мет 
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кө рі ні сі нің қайталан бас ты ғы на ұм ты луын біл ді ре ді. Ол осын дай 
бір не ше кө рі ніс ті таң дап, тұ ты ну шы лар дың сұ ра ныс та рын қам-
та ма сыз ету ге ты ры са ды. Бұн дай әре кет тің нә ти же сі ре тін де өнім 
өн ді ру де гі жо ға ры шы ғын бо луы мүм кін. Осы ған қа ра мас тан, әр-
бір са ла үшін диф фе рен циация па ра ме тр ле рі ерек ше. Мы сал ға, 
диф фе рен циация қа ра пай ым өнім ге, жет кі зу тә сі лі не, мар ке тинг 
жағ дайла ры на жә не қан дай да бір бас қа фак тор лар ға қа тыс ты бо-
луы ық ти мал. Диф фен циацияны ұстана тын ком па ниялар шы ғын-
дар ды тө мен де ту мен өнім ді лік тің тиім ді лі гін арт ты ру жол да рын 
із деп та буы қа жет, әйт пе се ол өзі нің бә се ке ге қа бі лет ті лі гін жо-
ға ры шы ғын дар есе бі нен айыры лып қа лу ға тәуе кел ете ді. Егер 
ба ға да ғы көш бас шы лық қа шы ғын дар дың тиім ді құ ры лы мын ор-
на ту ар қы лы қол жет кі зу мүм кін бол са, диф фе рен циация мен ба-
ға да ғы көш бас шы лық ара сын да ғы айыр ма осы дан тұ ра ды.

5.6. Фо кус тал ған ст ра те гиялар

Бә се ке нің үшін ші ор тақ ст ра те гиясы – тар шең бер де қа рас-
ты ру ст ра те гиясы. Бұл ст ра те гия бас қа ла ры нан ерек ше ле не ді: 
ол қан дай да бір са ла да тар шең бер де гі сфе ра ны таң дау ға не-
гіз дел ген. Мұн дай жол мен жү ру ге ше шім қа был да ған ком па ния 
бел гі лі бір сег мент ті не ме се са ла ның сег мент тер то бын таң дап, 
өз қыз ме тін со лар ға ба ғыт тайды. Өзі нің ст ра те гиясын мақ сат ты 
сег мент тер ге сәй кес оң тай лан ды ра оты рып, ком па ния бел гі лі бір 
бә се ке лік ба сым дық тар алу ға ты ры са ды, алай да бұл са ла да ғы 
жал пы бә се ке лік ба сым дық тар жоқ.

Тар шең бер де қа рас ты ру ст ра те гиясы екі түр лі бо ла ды. Шы-
ғын дар ға на зар ауда ру – бұл ком па ния мақ сат ты сег мент те жұ-
мыс жа сай оты рып, тө мен шы ғын дар дың есе бі нен ба сым дық қа 
ие бо лу ға ты ры суы. Ком па ния өзі нің мақ сат ты сег мен тін де диф-
фе рен циацияны жү зе ге асы ра ды. Ст ра те гияның екі нұс қа сы да 
таң дал ған мақ сат ты сег мент ті осы са ла ның бас қа сег мент те рі нен 
ерек ше лейт ін си пат тар ға не гіз де ле ді. Мақ сат ты сег мент ең жақ-
сы жол мен қа на ғат тан ды ры ла тын жә не са ла да ғы қа был дан ған 
стан дарт тар дан өз ге ше ле не тін ерек ше қа жет ті лі гі бар клиент-
тер ді де, өн ді ру жә не өт кі зу жүйеле рін бі рік ті ре ді. Шы ғын дар-
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ға на зар ауда ра оты рып, ком па ния са ла ның түр лі сек то рын да ғы 
құ ры лым дар дың ерек ше лік те рін өз пай да сы на ай нал ды ра ды, ал 
диф фе рен циацияға не гіз дел ген ком па ния на рық тың бел гі лі бір 
сег мент те рін де түр лі қа жет ті лі гі бар са тып алу шы лар то бы есе-
бі нен пай да ала ды. Шы ғын дар жә не тұ ты ну шы лар дың сұ ра ны сы 
құ ры лы мын да ерек ше лік тер дің бо луы мұн дай сег мент тер ге кең 
ма ман дан ған бә се ке лес тер ар қы лы на шар қыз мет көр се ті ле ді. 
Мұн дай жағ дайда тар шең бер де қа рас ты ру ст ра те гиясын таң да-
ған ком па ния өз қыз ме тін осы сег мент ке то лық тай шо ғыр лан ды-
ра оты рып, бә се ке лік ба сым дық тар ға ие бо ла ды. Сег мент тің кең 
не ме се тар ма ман да нуы ма ңыз ды емес: тар ма ғы на да қа рас ты ру 
ст ра те гиясы ның мә ні ком па ния сег мент тің өзін бас қа өн ді ріс тен 
ерек ше лейт ін си пат та ры ның есе бі нен пай да та ба ды. Тар шең бер-
де ма ман да ну ком па ния на рық тық ор та ша көр сет кіш тер ден жо-
ға ры бо ла тын тиім ді лік көр сет кіш тер ге қол жет кі зуі үшін жет кі-
лік сіз.

Hammermill Paper ком па ниясы ның мы са лын қа рас ты рай ық. 
Бұл ком па нияның қыз ме ті тар ма ғы на да қа рас ты ру ст ра те гиясын 
жү зе ге асы ру дың ке ре мет үл гі сі бо лып та бы ла ды: ол өн ді ріс-
тік про цес тер дің ерек ше лік те рі не не гіз дел ген ст ра те гия таң да-
ды, осы дан кейін өз қыз ме тін мақ сат ты сег мент ке сәй кес тен ді-
ріп оң тай лан дыр ды. Күн нен күн ге ар найы мақ сат тар ға ар нал ған 
жо ға ры са па лы қа ғаз дар дың ша ғын пар тияла рын шы ға ру да, ал 
осы ме зет те, жаб дық та ры үл кен пар тия лар ды дай ын дауға ба ғыт-
тал ған ірі ком па ниялар мұн дай өнім дер ді шы ға ру ар қы лы елеу лі 
шы ғын ға ұшы рар еді. Hammermill ком па ниясы ның жаб дық та ры 
тауар лар дың ша ғын пар тия сын шы ға ру ға жә не өнім нің бел гі лі 
бір ерек ше лік те рі не бай ла ныс ты қа лып қа кел ті ріп оты ру ға икем-
дел ген.

Тар ма ғы на да қа рас ты ру ст ра те гиясын бә се ке лік ст ра те гия 
ре тін де таң дап ал ған ком па ния кең шең бер де ма ман дан ған бә се-
ке лес те рі нің ал дын да елеу лі ба сым дық қа ие бо ла ды, олар оп ти-
мал дау дың ба ғы тын, яғ ни диф фе рен циация не ме се шы ғын дар ды 
азайтуды таң дай ала ды. Мы са лы, бә се ке лес тер на рық тың қан дай 
да бір сег мен ті не на шар қыз мет көр се туі мүм кін, мұн дай жағ-
дайда ком па нияның ал дын да тар ма ғы на да қа рас ты ру мен диф-
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фе рен циацияға жақ сы мүм кін дік тер ашы ла ды. Бас қа жа ғы нан, 
кең шең бер де ма ман дан ған бә се ке лес тер сег мент ке қыз мет көр-
се ту үшін көп шы ғын дар мен күш жұм сауы мүм кін, бұл де ге ні міз 
са тып алу шы лар қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру ға ке те тін шы ғын 
жо ға ры бо ла ты нын көр се те ді. Атал мыш жағ дайда ком па нияның 
шы ғын дар ға на зар ауда ру ды таң дау мүм кін ді гі бар, се бе бі, осы 
сег мент те гі са тып алу шы лар дың қа жет ті лі гін қа на ғат тан ды ру 
үшін ға на қа ра жат жұм сай оты рып, шы ғын да рын қыс қар та ала ды.

Егер ком па ния таң да ған мақ сат ты сег мент тің бас қа сег мент-
тер ден еш бір ерек ше лі гі бол ма са, бұл ст ра те гияның нә ти же сі 
бол майды. Мы са лы, ал ко голь сіз су сын дар өн ді рі сін де Coca-Cola 
жә не Pepsi ком па нияла ры түр лі құ рам да ғы жә не дәм де рі ерек-
ше кең ма ғы на да ғы өнім дер ас сор ти мен тін шы ға ра ды, ал Royal 
Crown ком па ниясы тек ко ла су сы нын шы ға ру ға ға на ма ман да-
ну ды таң да ды. Ком па ния таң да ған сег мент ке Coke жә не Pepsi 
ком па нияла ры мен жақ сы қыз мет көр се ті ле ді, мұ ны мен қо са, бұл 
ком па ниялар бас қа да сег мент тер ге са па лы жұ мыс іс тей ді. Сон-
дық тан, Coke жә не Pepsi ком па нияла ры ның Royal Crown ком па-
ниясы мен са лыс тыр ған да, құ ра мын да ко ла бар су сын дар на рық 
сег мен тін де бір ша ма жо ға ры ба сым дық қа ие, мұ ның бар лы ғы 
өнім дер дің бір ша ма кең ас сор ти мен тін шы ға ра ты ны се бе бі нен 
бо лып отыр. Тар ма ғы на да қа рас ты ру ст ра те гиясын таң да ған 
ком па ния қыз ме ті тиім ді лі гі нің көр сет кіш те рі, егер 

• ком па ния өз сег мен тін де шы ғын дар ды ми ни мал дау ар қы лы 
оған на зар ауда ру не ме се осы сег мент те өз өні мін ба рын ша диф-
фе рен циация лау ар қы лы тұ рақ ты көш бас шы лық қа ие бол са; 

• мұ ны мен қо са, сег мент құ ры лым бой ын ша тар тым ды бол-
са, са ла бой ын ша ор та ша көр сет кіш тер ден жо ға ры бо ла ды.

 Сег мент тің құ ры лым дық тар тым ды лы ғы қа жет ті та лап бо-
лып та бы ла ды, се бе бі са ла да ғы кей бір сег мент тер дің бас қа ла-
ры мен са лыс тыр ған да пай да сы азы рақ бо луы мүм кін. Көп те ген 
жағ дай лар да өн ді ріс бір не ше ұзақ мер зім ді тар ма ғы на да қа рас-
ты ру ст ра те гияла рын жү зе ге асы ру ға мүм кін дік бе ре ді, бі рақ бұл 
тек осы ст ра те гияны таң да ған ком па ниялар түр лі сег мент тер де 
бол ған жағ дайда ға на жү зе ге аса ды. Көп те ген са ла лар да бір не-
ше түр лі сег мент тер ді бө ліп көр се ту ге бо ла ды, олар са тып алу-
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шы лар дың ерек ше қа жет ті лік те рін не ме се өн ді ру мен жет кі зу дің 
ерек ше жүйе сін есеп ке ала ды, осы ның нә ти же сін де, атал ған сег-
мент тер тар ма ғы на да қа рас ты ру ст ра те гиясын жү зе ге асы ру дың 
ке ре мет по ли го ны на айна ла ды. 

Тө мен шы ғын дар мен диф фе рен циация ның шо ғыр лан ды рыл-
ған ст ра те гияла ры

Диф фе рен циация жә не шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық 
ст ра те гиясы мен са лыс тыр ған да, шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те-
гиялар на рық тың тар бө лі гі не ба ғыт тал ған. Мақ сат ты сег мент 
геог ра фия лық ерек ше лік ке, осы сег мент үшін тар тым ды тау ар-
ды пай да ла ну дың ерек ше та лап та ры на не ме се тауар дың ерек ше 
си пат та ма ла ры на бай ла ныс ты анық та луы мүм кін. Мақ сат – сег-
мент тің са тып алу шы ла ры на қыз мет көр се ту жұ мыс та рын жақ-
сы рақ орын дау. Бұл ст ра те гияда мы на дай шарт тар орын дал ған 
жағ дайда же тіс тік тер ге же ту ге бо ла ды:

• на рық тың бе ріл ген бө лі гін де бә се ке лес тер мен са лыс тыр-
ған да шы ғын дар дың тө ме ні рек бо луы;

• бе ріл ген сег мент тің са тып алу шы ла ры на бә се ке лес тер ден 
ерек ше ле не тін нәр се са тып алуына мүм кін дік жа сау.

Тө мен шы ғын дар дың шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гиясы са тып 
алу шы лар дың шы ғын дар ға та лап та ры (сәй ке сін ше, ба ға ға) бас қа 
на рық тық ке ңіс тік пен са лыс тыр ған да ерек ше ле не тін на рық тық 
сег мент пен бай ла ныс ты.

Өнім нің диф фе рен циациясы на не гіз дел ген на рық тық тауа-
ша ( ни ша). Шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гия не ме се өнім ді диф фе-
рен циацияға не гіз дел ген на рық бө лі гі нің ст ра те гиясы

Диф фе рен циация ның шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гиясы тауар-
дың бі ре гей қа сиет те рі мен си пат та рын та лап ете тін са тып алу сег-
мен ті нен тәуел ді. Шо ғыр лан ды ру дың түр лі нұс қа ла рын орын дайт-
ын ком па ниялар дың мы са лы на мы на лар жа та ды: тұ рақ ты жұ мыс 
жа сайт ын ком пью тер лер өн ді рі сі не ма ман дан ған, тоқ тау сыз жұ мыс 
жа сайт ын жүйе мен аса сән ді кө лік тер құ рас ты ра тын Rolls-Royce, 
Cannondale тау ве ло си пед те рі; тек ме ке ме лер үшін қа ғаз өнім де рін 
өн ді ре тін Fort Howard Paper; бас әуе жай лар ды 50-250 миль қа шық-
тық та ор на лас қан ша ғын қа ла лар мен бай ла ныс ты ра тын қыс қа 
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қа шық тық ты ұшу ға ма ман дан ған Horizon жә не Atlantic Southeast 
сияқ ты жо лаушы әуе ли нияла ры. 

Диф фе рен циация ның шо ғыр лан ған ст ра те гиясын жа са ған 
Ritz-Carlton, Tiffany, Porsche, Louis Vuitton жо ға ры са па лы қа-
сиет те рі бар тауар не ме се қыз мет ал ғы сы ке ле тін қал та лы са тып 
алу шы лар ға ба ғыт тал ған. Шы нын да да, көп те ген на рық тар тау-
ар ға қо сыл ған елеу лі қа сиет тер үшін жо ға ры ба ға тө леуге дай ын 
сег мент тер ден тұ ра ды, бұл на рық тық пи ра ми да ның шы ңы на ба-
ғыт тал ған диф фе рен циация ның шо ғыр лан ған ст ра те гиясын жү-
зе ге асы ру үшін кей бір бә се ке лес тер ге ст ра те гиялық мүм кін дік 
ту ғы за ды.

Мә се лен, Rolls-Royce – ав то кө лік әле мін де гі та ма ша аңыз. 
Ком па нияның ұзақ жыл ғы та ри хын да не бә рі ав то кө лік тің 20 мо-
де лі ға на шы ға рыл ған. Ал ірі ав то кө лік ком па нияла ры кө лік тің 
жа ңа мо дель де рін жыл дам жа сап шы ға рып жа та ды. Де ген мен, 
Rolls-Royce еш қа шан да сан дық көр сет кіш тер ді көз де ген емес. 

Rolls-Royce шы ғар ған кө лік тің са наулы мо дель де рі өз за-
ма ны ның аңы зы на айна лып, ұзақ жыл дар бойы өн ді ріс тен түс-
пе ген. Атал мыш бри тан дық ав то кө лік тер де әлем нің ең атақ ты 
биз нес мен де рі, сая сат кер ле рі, шоу-биз нес жұл дыз да ры жүр ген. 
Осы лай ша Rolls-Royce ав то кө лік те рі не тұ ты ну шы лар дың өз де рі 
жо ға ры ста тус бе ріп, оны тек ақ сүйек тер ав то кө лі гі деп ақы сыз 
жар на ма лай ды. 

Бұл мар ка адам ның әлеу мет тік ста ту сы ның жо ға ры еке нін 
көр се тіп, бай лық пен мол шы лық си но ни мі не ай нал ған. Әри не, 
мар ка ның имид жі өсуіне оның са па сы да үлес қос қан. Rolls-Royce 
ав то кө лік те рі нің са па сы өте жо ға ры жә не олар қол мен жи на ла ды. 
Са па эта ло ны – осы фра за Rolls-Royce ав то кө лік те рін шы найы 
си пат тайды. 

1931 жы лы Rolls-Royce Bentley ком па ниясын са тып алып, 
өз ас сор ти мен тін та ғы да бір ерек ше ав то мо биль дер ар қы лы ке-
ңейтуге мүм кін дік ал ды. 

Шо ғыр лан ды ру қа шан тиім ді? Шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те-
гиялар ке ле сі дей шарт тар орын дал ған да, тар тым ды бо лып та бы-
ла ды:

• та быс ты бо лу үшін сег мент тым үл кен;
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• сег мент тің өсу үшін әлеуеті жо ға ры;
• сег мент бә се ке лес тер үшін бас ты сәт ті лік емес;
• шо ғыр лан ды ру ст ра те гиясын пай да ла на тын ком па ния осы 

сег мент те сәт ті жұ мыс жа сау үшін жет кі лік ті қа бі лет тер мен ре-
су рс тар ға ие;

• ком па ния бас қа ком па ниялар дан ке ле тін қауіп тен өз сег-
мент те рі нің са тып алу шы ла ры на қыз мет көр се ту де гі ерек ше қа-
бі лет те рі не клиент тер дің се нім де рі ар қы лы жауап бе ре ді. 

Осы ст ра те гияны пай да ла на тын ком па ниялар дың ар найы қа-
бі лет те рі мен тә жі ри бе сі бес бә се ке лік күш тен қор ға ну ға не гіз 
бо лып та бы ла ды. Шо ғыр лан ды ру мы на дай жағ дай лар да жақ сы 
нә ти же бе ре ді:

– түр лі сег мент тер де қыз мет жа сайт ын ком па ниялар ға ар-
найы ма ман дан ды рыл ған бө лік те гі са тып алу шы лар дың та лап та-
ры на жауап бе ру қым бат әрі қо лай сыз;

– бә се ке лес ком па ниялар дың еш қай сы сы бұл сег мент те ма-
ман да ну ға тал пын бай ды;

– фир ма да на рық тың бір ша ма кең үле сі не қыз мет көр се туі 
үшін ре су рс тар жет кі лік сіз;

– са ла ның көп те ген сег мент те рі бар, бұл фир ма ға өз кү ші мен 
қа бі ле ті не сәй кес ке ле тін на рық та ғы өз ор нын та бу ға мүм кін дік 
бе ре ді.

Ст ра те гия әр түр лі лі гі ал дын ала бел гі лі қыз мет кө рі ні сін де 
бар лық на зар ды ау дар ту ар қы лы да құ ры луы мүм кін. Ол жо ға-
ры да айт ыл ған дар дан ерек ше ле не ді де, са ла ішін де гі тар ай мақ-
та ғы бә се ке лес тік ті таң дау ға не гіз де ле ді. Шо ғыр лан ды ру дың 
ма ғы на сы на рық тық са ла да ғы сег мент ті таң дап, оны өзін дік ст-
ра те гиямен бә се ке лес тер ге қа ра ған да тиім ді рек әрі жақ сы рақ 
қыз мет көр се ту де. Ком па ния же ке алын ған мақ сат ты топ тың 
ст ра те гиясын оң тай лан ды ру ар қы лы таң дал ған ба ғыт бой ын ша 
өзі не бә се ке лес тік ар тық шы лық ты қам та ма сыз ету ге ты ры са ды. 
Бас қа ша айт қан да, ком па ния әріп тес те рі ара сын да бә се ке лес тік ті 
сәт ті жүр гі зу мақ са тын да қан дай да бір қыз мет тү рі не бар кү шін 
шо ғыр лан ды ра ды. 

Шо ғыр лан ды ру ст ра те гиясы мен бір неше қауіп түрі бай ла-
ныс ты. Мы са лы, атал мыш ст ра те гияны таң да ған ком па ниялар 
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мен бас қа өн ді ру ші лер ара сын да ғы шы ғын дар ал шақ ты ғы тар 
мақ сат ты топ тар ға қыз мет көр се ту мен бай ла ныс ты ар тық шы лық-
тар ды жой ып жі бе ре ді.

Әр қа шан, жа ңа өнім ді жа сап шы ға ру ба ры сын да, біз осы мін-
дет ті не ме се осы ған ұқ сас мін дет тер ді біз ге дейін қа лай шеш кен 
екен ді гін тү сі ну ге ұм ты ла мыз. 

Әде биет тер де жа зыл ған біз ге дейін гі лер дің тә жі ри бе сі қа рас-
ты ры лып отыр ған ком па ниялар ға ст ра те гиялар дың үл гі сін жо ба-
лап кө ру ге мүм кін дік бе ре ді. Олар ды со ны мен қо са үл гі не ме се 
ге не ри ка лық деп атай ды. Ен ді ұйым дас тыр ған не ме се да му дең-
гейін де гі биз нес ст ра те гиясын жа сау осын дай үл гі лер ді жо ба лап 
кө ру ден бас та ла ды.

Шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гияның тәуе кел де рі. Шо ғыр лан-
ды ру дың кей бір тәуе кел де рі бар. Бі рін ші ден, тар на рық сег мен-
тін де бә се ке лес тер дің ком па ния қыз ме ті не жа қын дау ық ти мал-
ды ғы бол са; екін ші ден, мақ сат ты сег мент са тып алу шы ла ры ның 
та лап та ры мен қа лаула ры бар лық на рық қа та рал са. Са тып алу 
сег мент те рі нің ара сын да ғы ерек ше лік тер ді бұ зу, мақ сат ты орын-
ға кі ре тін ке дер гі лер дің әсе рін тө мен де ту бә се ке лес тер ге тұ ты-
ну шы лар сұ ра ны сын жау лап алу ға жол аша ды. Үшін ші ден, сег-
мент тің тар тым ды лы ғы көп те ген бә се ке лес тер дің на за рын ауда-
ра тын дай жо ға ры бо луы ке рек, нә ти же сін де, бұл сег мент тің та-
быс ты лы ғы тө мен дейді.

 
Тал қы лауға ар нал ған жағ дай 
Қо на қүй са ла сын да ғы шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гиялар: Ritz-Carlton қо-

на қүйі
Ritz-Carlton қо на қүй қыз ме ті на ры ғы ның бар лық са ла сын да бә се ке ге тү-

се ді. Motel 6 ком па ниясы ның шо ғыр лан ды рыл ған ст ра те гиясы тө мен шы ғын-
дар ға ба ғыт тал ған, Ritz-Carlton ком па ниясы диф фе рен циацияға не гіз де ле ді.

Motel 6 ком па ниясы ба ға ға мән бе ре тін, та за, ың ғай лы, ар тық шы ғын сыз 
тү нейт ін орын қа жет сая хат шы лар ға ар нал ған. Ком па ния қо на қүй биз не сін-
де тө мен шы ғын дар ды қам та ма сыз етуі үшін мы на дай әре кет тер жа сай ды: 

• өз ғи ма рат та рын со ғу ға са лыс тыр ма лы түр де ар зан, әдет те, ав то-
ма ги ст раль дерден қа шық емес орын дар таң дайды. Бұл жер ге ар тық шы ғын 
жұм сау дан сақ тайды; 

• тек қа жет ті ғи ма рат тар со ғу, оған бар лар мен мей ман ха на лар кір-
мейді, тек кей жағ дай лар да ға на ком па ния бас сейн дер ді жаб дық тауы мүм кін; 
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• ар зан ма те ри ал дар мен құ ры лыс тех ни ка ла рын пай да ла на тын стан-
дарт тық сәу лет жо ба ла ры на ба ғыт та ла ды;

• жаб дық тал ған жә не де ко ра ция лан ған қа ра пай ым бөл ме ле рі бо ла ды.
Бұл жағ дай лар мо тель дердің құ ры лы сы мен олар ға қыз мет көр се ту шы-

ғын да рын тө мен де те ді. Бар сыз, мей ман ха на сыз жә не бас қа да қо на қүй қыз-
ме тін сіз ком па ния тек тір кеу, та за лау пер со нал да ры мен, құ ры лыс шы лар мен 
жұ мыс жа сай ала ды. Ол қа ра пай ым, бі рақ ың ғай лы орын із дейт ін сая хат шы-
лар ды тар ту үшін ра ди оға атақ ты ра диоком мен та тор Том Ба дет жа са ған 
жә не эфир ге шы ға ра тын, бі ре гей, та ны мал жар на ма ны пай да ла на ды. Жар на-
ма да бөл ме лер дің та за лы ғы, ар тық шы ғын дар дың бол мауы, дос тық ат мос фе-
ра сы, әри не, тө мен ба ға сы, бір түн үшін 30 дол лар кө ле мін де еке ні айтыла ды.

Бұ ған қа ра ма-қар сы Ritz-Carlton жо ға ры са па да ғы қыз мет көр се ту мен 
же ке ле ген қыз мет көр се ту лер үшін тө леуге қа бі лет ті сая хат шы лар мен 
клиент тер ге ба ғыт та ла ды. Ritz-Carlton қо на қүй ле рі нің ерек ше лік те рі: 

• та ма ша жер де ор на ла суы, көп те ген бөл ме лер ден қа ра ған да жақ сы кө-
рі ніс тер дің бо луы; 

• таң дау лы мә зі рі бар та ма ша мей рам ха на лар;
• қо на қүй лер ді ұлт тық сәу лет пен со ғу; 
• әде мі вес ти бюль дер мен де ма лыс орын да ры; 
• де ма лыс пен уа қыт өт кі зу ге ар нал ған бас сейн дер, спорт зал да ры жә не 

бас қа да ғи ма рат тар; 
• нө мір лер ге қыз мет көр се ту са па сы ның жо ға ры лы ғы; 
• көп те ген қо на қүй қыз мет те рі; 
• қыз мет кер лер дің ар найы даяр лан ған үл кен шта бы, олар клиент тің кез 

кел ген қа лауын ең жо ға ры дең гейде орын дау ға дай ын.
Екі ком па ния да өз күш те рін на рық тың тар сег мент те рін де шо ғыр лан-

ды ра ды. Motel 6 ком па ниясы ның бә се ке лік ба сым ды ғы ның не гі зі не бә се ке лес-
тер мен са лыс тыр ған да тө мен шы ғын да ры, сая хат шы лар ға үнем ді қыз мет 
көр се ту жа та ды. Ritz-Carlton ком па ниясы ның ба сым ды ғы та ла бы жо ға ры 
клиент тер үшін қыз мет тер дің таң да ма лы жиын ты ғын көр се ту мүм кін ді гі-
нен құ рал ған. Ст ра те гияла ры ның қа ра ма-қай шы лы ғы на қа ра мас тан, екі әдіс 
те сәт ті бо лып та бы ла ды, се бе бі қо на қүй қыз ме ті на ры ғы клиент тер дің түр-
лі қа лаула ры мен қыз мет тер ді өтеу дің мүм кін дік те рі бар түр лі са тып алу сег-
мент те рі нен тұ ра ды.

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Бә се ке лес тік ст ра те гия түр ле рін ата ңыз.
2. Ин но ва циялық ст ра те гиялар: ша бу ыл даушы ст ра те гиялар, қор ға ну шы 

ст ра те гиялар мә нін ашы ңыз. 
3. Шы ғын дар бой ын ша көш бас шы лық ст ра те гиясы ның мә ні мен маз мұ-

нын жә не оны қол да ну шарт та рын си пат та ңыз.
4. Шы ғын дар бой ын ша ст ра те гияны қол да ну тәуеке лі қан дай?
5. Шы ғын дар бой ын ша ар тық шы лық тар ды бел гі леу үде рі сін си пат та ңыз.
6. Кең диф фе рен циация ст ра те гиясын қол да ну шарт та ры ның мә ні мен маз-

мұ нын ашып көр се ті ңіз. 
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7. Кең диф фе рен циация ст ра те гиясын қол да ну ар тық шы лық та ры қан дай?
8. Оп ти мал ды шы ғын дар ст ра те гиясы ның мә ні мен маз мұ нын ашып көр-

се ті ңіз.
9. Фо кус тал ған ст ра те гияның мә ні мен маз мұ нын ашып көр се ті ңіз.
10.  Тө мен шы ғын дар ға не гіз дел ген на рық тық тауаша стар те гиясын си-

пат та ңыз.
11.  Өнім нің диф фе рен циациясы на не гіз дел ген на рық тық тауаша ( ни ша) 

ст ра те гиясы ның мә нін ашы ңыз. 
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6.1. Ди вер си фи ка ция ның (әр та рап тан ды ру) 
кор по ра тив тік ст ра те гияла ры

 
Қа зір гі таң да ха лы қа ра лық эко но ми ка лық аре на да көп те ген 

ди вер си фи ка ция лан ған – яғ ни бір не ше са ла да қыз мет ат қа рып, 
түр лі өнім дер мен қыз мет тер ұсы нып отыр ған ірі ком па ниялар ды 
бі ле міз. Samsung, Procter & Gamble сияқ ты ірі кор по ра циялар әр-
түр лі са ла да та быс ты қыз мет ат қа рып ке ле ді. 

Бі рақ ком па ниялар ұзақ жыл дар бойы ди вер си фи ка ция ст ра-
те гиясын пай да лан бай-ақ, бір ға на биз нес тү рі не ба ғыт тал ған ст-
ра те гия не гі зін де үл кен же тіс тік тер ге же туі мүм кін бе? 

McDonald’s, KLM, Coca-Cola, Apple, Xerox ком па нияла ры 
тар шең бер де қыз мет ете оты рып, өз бе дел де рін жо ға ры ла тып, 
та быс қа жет ті. Бір ау мақ қа шо ғыр ла ну, бір са ла да ға на қыз мет 
ат қа ру, яғ ни биз нес бір лік тер ст ра те гиясын ұстану ком па нияны 
ұйым дас ты ру жә не бас қа ру қыз ме тін де өзі нің ар тық шы лық та рын 
бе ре ді.

Бі рін ші ден, шо ғыр ла ну, бір са ла да қыз мет ат қа ру «біз кім біз 
жә не не мен айна лы са мыз» де ген екіұш ты сұ рақ тар ды жоюға кө-
мек те се ді. Бұл жағ дайда бар лық мүм кін ші лік тер мен ре су рс тар 
биз нес тің бір тү рін та быс ты ат қа ру ға ба ғыт та ла ды жә не жо ғар ғы 
бас шы лық тың әр са ла ға бы ты рау мүм кін ді гін жояды. Кә сіп кер-
дің зейіні ком па ния ст ра те гиясы на сәй кес қөз де ген мақ сат қа же-
ту ге, са ла да ғы әр түр лі өз ге ріс тер мен тұ ты ну шы лар дың қа же тін 
қа на ғат тан ды ру ға ба ғыт та ла ды. 

Бар лық бас шы лық жә не оның ішін де жо ғар ғы бас шы лық 
кә сі по рын да ғы өн ді ріс про цес те рі нен ха бар дар бо лып оты ру 
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мүм кін ді гін ала ды. Жо ға ры бө лім бас шы лы ғы не гі зі нен ком па-
нияда ғы өсу дің бар лық са ты сы нан өте ді жә не өн ді ріс са ла сын да 
үл кен тә жі ри бе ге ие бо ла ды.

Екін ші ден, ком па нияның ұзақ мер зім ді ст ра те гиясын ұмы-
тып, бір сәт тік пай да та бу ға жол бер мей, ке рі сін ше бір са ла ға 
шо ғыр ла ну ар қы лы ұзақ мер зім ге ба ғыт тал ған ком па нияның бә-
се ке ге қа бі лет ті лік по зи циясын жо ға ры ла ту ға мүм кін дік ала ды. 
Өз са ла сын да ком па ния үл кен же тіс тік ке же ту үшін бар лық құ ры-
лым дық қор ла рын пай да ла на ды.

Мұн дай жағ дай лар да ком па нияның бә се ке лік ар тық шы лық-
та рын көр се ту оңай. Егер ком па ния ме нед жер ле рі нің зейіні бір са-
ла да ғы қыз мет ке ба ғыт тал ған бол са, он да өн ді ріс тех но ло гиясын 
жақ сар ту ту ра лы, тұ ты ну шы лар дың сұ ра ны сын жа ңа қа сиеті бар 
тауар лар мен қа на ғат тан ды ру ту ра лы, бар лық бө лім дер де гі «өн-
ді ріс-шы ғын» тіз бе гі нің тиім ді лі гін арт ты ру жө нін де жа ңа ой лар 
мен ұсы ныс тар туын дай ды. Кә сі по рын ның мо но биз нес те қыз ме-
ті қан ша лық ты озық бол са, жи нал ған тә жі ри бе ні пай да ла ну, бә-
се ке лік ар тық шы лық тар ды ба ға лау, со ны мен қа тар өз са ла сын да 
же тек ші лік ету де мүм кін дік кө бейеді. 

Бір жа ғы нан, айт ыл ған ар тық шы лық тар мен қа тар тар шең-
бер де ма ман дан ды ру ст ра те гиясы ның тәуеке лі үл кен бо лып ке ле-
ді. Ком па ния үшін бір ға на қыз мет тү рі не шо ғыр ла нуы, оның бар 
кү ші нің бір ба ғыт қа жи на луы үл кен тәуе кел ге апа руы мүм кін. 

Бі рін ші ден, егер де қыз мет көр се ту са ла сы әр түр лі се беп-
тер мен бұ рын ғы дай тар тым ды бол ма са, ком па нияның бо ла ша ғы 
бұлың ғыр, өсу қар қы нын бұ рын ғы қа лып та ұс тап тұ ру қиын дап, 
пай да та бу да күр де ле не тү се ді. 

Екін ші ден, кей де тұ ты ну шы лар дың сұ ра ны сы бой ын ша өз ге-
ріс – тех но ло гиялық жа ңа лық тар не ме се жа ңа тауар-субс ти ту ты-
ның пай да бо луы фир ма по зи циясын тү бе гей лі өз гер туі мүм кін 
не ме се то лық тай жоюы ық ти мал. Мы сал ға, ком пью тер лік мә тін ді 
өң деу қол мен те ру ма шин ка ла рын ал мас ты руы жә не ла зер лік дис-
кі лер дің ком пакт-кас се та лар жә не грамп лас тик тер ді ал мас ты руы, 
ком пакт диск тер ді на рық тан флеш кар та лар дың ығыс ты руы, бен-
зин мен жү ре тін ав то кө лік тер ді элект ро мо биль дермен ал мас ты руы. 
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 Сон дық тан да көп те ген тар шең бер де гі, бір са ла да ға на қыз-
мет ат қа ра тын ком па ниялар өз да му ше гі не жет кен де, ди вер си-
фи ка ция лау ту ра лы ойла на бас тайды. Көп те ген ком па ниялар өз 
қыз ме тін жер гі лік ті не ме се ай мақ тық на рық ты қам та ма сыз ете тін 
тар шең бер де ма ман дан ды рыл ған кә сі по рын ре тін де бас тайды. 
Ал ғаш қы да ком па нияның шы ға ра тын өні мі де, ас сор ти мен ті де 
көп емес, өз қа ра жат та ры аз, ал бә се ке лес тік ұстаны мы әл сіз бо-
лып ке ле ді.

 Көп те ген жа ңа ком па ниялар на рық үле сін ұл ғайт ып, тұ ты ну-
шы лар ды жау лай оты рып, са ту кө ле мін кө бейтеді. Қар қын ды өсу 
мүм кін ді гін ке ңейту үшін алын ған пай да қайта ин вес ти цияла-
нып, жа ңа не сиелер алы на ды. Тұ ты ну шы лар дың қы зы ғу шы лы-
ғы на қа рай ба ға, са па жә не жар на ма өте мұ қият жа са ла ды. Әр-
түр лі тұ ты ну шы лар дың сұ ра ны сын қа на ғат тан ды ру үшін шы ға-
ры ла тын өнім нің түр ле рі кө бейеді, са па сы жо ға ры лай ды. Ке ле сі 
ке зең де геог ра фия лық экс пан сия лар дың мүм кін ді гі қа рас ты ры-
ла ды. Әдет те олар мы на ке зек пен жү ре ді: жер гі лік ті, ай мақ тық, 
ұлт тық, ха лы қа ра лық на рық тар. Ком па ния өз өні мін шы ға рып, 
пай да тү сір мейін ше, ди вер си фи ка ция жа саудың қа жет ті лі гі жоқ. 
Бі рақ, өсу қар қы ны азая бас та са, на рық үле сін ұл ғайту мақ са тын-
да бас қын шы лық сая сат ты жүр гі зу не ме се бас қа қыз мет түр ле рі-
мен айна лы су, бас қа да са ла лар ға ену ст ра те гиялық тұр ғы да дұ-
рыс ше шім бо лып та бы ла ды.

 Ком па ниялар мы на дай се беп тер ге бай ла ныс ты ди вер си фи-
ка ция саяса тын ұстана ды:

• Бі рін ші ден, ком па ния өз са ла сын да ста ре гиялық мақ са тын 
орын дап, өсу қар қы ны ның ең биік нүк те сі не жет кен де. Яғ ни ком-
па ния бұл са ла да әрі қа рай да му бо ла ша ғын көр ме се, на рық то-
лық қам тыл са, одан тү се тін та быс тұ рақ та лып, са ла да му ке зе ңі-
не көш се, ол та бы сын бас қа да са ла лар ға са лып, өз ге өнім дер мен 
қыз мет тер өн ді ру ше ші мін қа был дауы мүм кін.

• Екін ші ден, ком па ния қыз мет ат қа ра тын са ла өмір цик лі нің 
құл ды рау фа за сы на кө шіп, са ла ның жой ылу қаупі ту са. Ком па-
ниялар бұл жағ дайда құл ды раушы са ла лар дан ак тив те рін те зі рек 
шы ға рып, бас қа жыл дам өсіп жат қан са ла ға кө шуі ық ти мал. 
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• Үшін ші ден, ком па ния бұл са ла да өз ор нын та ба ал май, қыз-
ме ті ойда ғы дай та быс ты жүр ме ген кез де бас қа са ла лар дан пай да 
та бу мүм кін ді гін із дес ті ре ді. Кей де ірі ком па ниялар дың са ла ға 
еніп, бә се ке ні үде тіп, са ла да ғы бас қа ком па ниялар дың банк рот қа 
ұшы рауына не ме се бас қа са ла лар ға ке туіне се беп бо ла ды. Осын-
дай жағ дай лар туын да ған ме зет те көп те ген ком па ниялар өз ге са-
ла да қыз мет ат қа ру ға мәж бүр. 

 Ком па ния ди вер си фи ка ция лан ған кез де са ла лар дың бір-бі-
рі не ұқ сас не бел гі лі бір ба ғыт та ры бой ын ша бай ла ны сы бо ла ты-
нын не ме се са ла лар дың әр түр лі бо ла ты ны на мұ қият зерт теу жүр-
гі зе ді. Тә жі ри бе жү зін де қол да ны ла тын 6 ст ра те гиялық ди вер си-
фи ка ция ба ғы тын қа рас ты ру ар қы лы ди вер си фи ка ция саяса тын 
ұстана тын ком па ниялар мен кор по ра тив тік ме нед жер лер дің ст ра-
те гиялық таң дауын жақ сы тү сі не міз.

1. Жа ңа са ла ға ену ст ра те гиясы; 
2. Туыс са ла лар дың ст ра те гиялық ди вер си фи ка циясы;
3. Туыс емес са ла лар да ғы ст ра те гиялық ди вер си фи ка ция;
4. Өзін-өзі та ра ту мен қыс қар ту ст ра те гиясы;
5. Қайта құ ры лу, үнем деу жә не қал пы на ке лу ст ра те гиясы;
6. Ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лау ст ра те гиясы.
Ал ғаш қы үшеуі ди вер си фи ка ция ст ра те гиясын жа ңа дан 

ұстану, ал соң ғы ла ры ди вер си фи ка ция лан ған ком па нияның ұста-
ны м  ын жо ға ры ла ту үшін қол да ны ла тын ст ра те гиялар. 

 6.2. Қыз мет тің жа ңа са ла сы на ену де гі ст ра те гиялар

Жа ңа са ла ға ену ст ра те гиясы тө мен де гі дей 3 фор ма ның бі-
рін де жүр гі зі ле ді:

• таң дал ған са ла да ғы бір не ме се бір не ше ком па нияны жұ ту, 
са тып алу; 

• жа ңа ком па ния құ ру; 
• са ла да ғы та быс ты ком па ниямен қо сы лып, бі рік кен кә сі по-

рын құ ру. 
 Жұ мыс іс теп тұр ған ком па нияны жұ ту не ме се са тып алу ке-

ңі нен та рал ған әдіс тер дің бі рі жә не ол мақ сат ты са ла ға тез ену 
мүм кін ді гін қам та ма сыз ете ді. Өз ке зе гін де бұл ди вер си фи ка ция-
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лау әді сі ену ке зін де гі қиын дық тар ды ат тап өту ге кө мек те се ді, 
сол қиын дық тар ды көр се тіп кет сек:

• тех но ло гиялық арт та  қа лу шы лық;
• жет кі зу ші лер мен бай ла ныс ор на ту;
• бас қа ком па ниялар мен бә се ке лес дең гейде бо лу үшін өнім-

нің өзін дік құ нын жо ға ры ла ту;
• жар на ма лау мен өт кі зу ар на сын қам та ма сыз ету;
• өнім мар ка сын мой ын да ту;
• ірі қар жы лан ды ру.
 Көп те ген са ла лар да ақ па рат тық ба за ны қа лып тас ты рып, ре-

су рс тар мен қам та ма сыз ету ге жә не се нім ді бә се ке лес бе де лі не ие 
бо лу үшін бір не ше жыл дар ке рек. Сон дық тан да, егер ком па ния 
қар жы ре су рс та ры мүм кін дік бе ріп тұр са, мақ сат ты на рық та дай-
ын ком па нияны са тып алу оң тай лы ше шім бо луы мүм кін. Бі рақ 
кей де ке рек ті ком па нияны із деу бір ша ма қиын дық тар ту ды ра ды. 
Ком па ния са тып алу ды көз де ген кор по ра ция екі ойда бо ла ды: жо-
ға ры ба ға да сәт ті ком па ния са тып алу не ме се ар зан ба ға ға тө мен 
бә се ке лес тік по зи цияға ие ком па нияны са тып алу. 

Бір жа ғы нан, егер са тып алу шы ком па нияның осы са ла да та-
быс ты жұ мыс іс теуге бі лі мі жет кі лік сіз бол са, бі рақ ка пи та лы көп 
бол са, он да ком па ния жо ға ры перс пек ти ва лы бар жә не ба ға сы 
қол же тім ді сін са тып ал ған дұ рыс. Бас қа жа ғы нан ал ған да, егер 
са тып алу шы ның әл сіз ком па нияны мық ты ға ай нал ды ру ға мүм-
кін ді гі, со ған сәй кес қар жы сы, жа ңа ноу-хау тех но ло гиясы, шы-
да мы бол са, он да әл сіз ком па нияны ұзақ мер зім ді ин вес ти циялау 
ар қы лы өсі ру са тып алу шы үшін жақ сы ше шім бо лып та бы ла ды.

Sony ком па ниясы ның не гі зін қа лаушы Акио Мо ри та Бет хо-
вен, Битлз, Эл ви са Прес ли сияқ ты му зы ка нт тар шы ғар ма шы лы-
ғы ның жан күйері бол ған. 70-жыл да ры Sony ал ғаш қы маг ни то ла 
жа сап шы ға ра ды. 1979 жы лы му зы ка жа зу жә не ойна ту құ рыл ғы-
ла ры на ры ғы ның не гі зі Sony Walkman пай да бо ла ды. Ал Walkman 
сө зі ұзақ жыл дар бойы mp3-плеер дің си но ни мі ре тін де есеп те ле-
ді. Со ны мен қа тар, Sony ви део жа зу ға ар нал ған Betamax фор ма-
тын жа сай ды. 

Ал 1982 жы лы Sony ком па ниясы Phillips ком па ниясы мен бір-
ле сіп ал ғаш қы ком пакт-диск ті на рық қа шы ғар ды. Диск кө ле мі 
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640 ме габайт , ол кез дей соқ жа са лын ған жоқ, өйт ке ні бұл 74 ми-
нут тық му зы ка ойна ту ға ар нал ған еді. Акио Мо ри та ның ең жақ-
сы кө ре тін туын ды сы, Жа по нияда хит қа ай нал ған Бет хо вен нің 
9-сим фо ниясы ту ра 74 ми нут қа со зы ла тын еді. 

Өз ком па ниясын ұзақ жыл дар ға му зы ка мен се рік тес ету мақ-
са тын да 1988 жы лы Sony му зы ка жа зу шы CBS Records Inc ком-
па ниясын са тып алып, оны Sony Music Entertainment деп атай ды. 
Бү гін осы ком па ния әлем де гі ең та ны мал ірі му зы ка жа зу шы ком-
па ния. Ар ты нан Sony Columbia Pictures Entertainment Inc. ком па-
ниясын да са тып алып, ки но ин ду ст рияға да ене ді. Sony осы лай ша 
жа ңа са ла лар ға ену ар қы лы ди вер си фи ка ция ст ра те гия сын жү зе-
ге асы ра ды. 

 Жа ңа са ла ға ену ст ра те гиясын да қол да ны ла тын ке ле сі әдіс  
–  таң да лын ған  на рық та жа ңа дан ком па ния құ ру. Бір са ла да ұзақ 
уа қыт бойы та быс ты қыз мет ат қар ған ком па ниялар дың ме не дж-
мент пен мар ке тинг са ла ла рын да тә жі ри бе сі мол бо луы мүм кін. 

Олар осы жи нақ тал ған тә жі ри бе ні бас қа са ла лар да жа ңа дан 
биз нес ашып, та быс ты қол да на алуы тіп тен мүм кін. Жа ңа са ла-
лар ға кі ру ке зін де гі ке дер гі лер ді ға на емес, со ны мен қа тар жа ңа 
өн ді ріс са ла ла ры на ин вес ти ция құю ке рек еке нін, ши кі зат көз де-
рін да мы ту, пер со нал ды жал ға алу мен оқы ту, өнім өт кі зу ар на-
сын құ ру, тұ ты ну шы ба за сын қа лып тас ты ру жә не т.б. ес ке ру ке-
рек еке нін са тып алу шы ком па ниялар жақ сы бі ле ді. Олар ға бас қа 
са ла да жа ңа ком па ния құ ру ке ле сі жағ дай лар да тиім ді:

• биз нес ті нөл ден бас тау үшін уа қыт жет кі лік ті бол ған жағ-
дайда, яғ ни таң да лын ған са ла өз өмір цик лін жа ңа дан бас тап жат-
қан кез де не ме се са ла да орын та бу ға мол уа қыт бар бол са;

• са тып ал ған ға қа ра ған да таң да лын ған са ла да жа ңа сын ашу 
жо лы мен на рық қа шы ғу әл де қай да ар за ны рақ бол са;

• ком па ния қыз мет етуі үшін тә жі ри бе сі жет кі лік ті бол са;
• жа ңа өн ді ріс қуа тын құ ру са ла да ғы сұ ра ныс пен ұсы ныс қа 

ке рі әсе рін ти гіз бейт ін бол са;
• таң да лын ған мақ сат ты са ла кі ші ком па ниялар мен то лық-

қан, сон дық тан да олар жас не ме се өзі нен ірі ком па ниялар мен бә-
се ке лес бо лу ға ша ма сы кел ме се.
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Бі рік кен кә сі по рын құ ру кем де ген де үш жағ дайда оң тай лы. 
Бі рін ші ден, бі рік кен кә сі по рын тәуеке лі жо ға ры қыз мет са ла сын-
да жә не жал ғыз қыз мет ат қа ру тиім сіз бол ған жағ дайда қо лай лы. 
Екін ші ден, бі рік кен кә сі по рын дар ың ғай лы, се бе бі екі не одан 
да көп тәуел сіз ком па ниялар дың бі рі гуі – бә се ке лес тер ге қар сы 
тұ рып, мақ сат қа же ту ге ке рек ті ар тық шы лық тар ту ғы за ды. Мұн-
дай жағ дай лар да әр се рік тес ком па ния ор тақ биз нес тің тиім ді лі гі 
үшін бас қа лар да жоқ тә жі ри бе сі мен бі лім де рін ор та ға са ла ды. 
Үшін ші ден, ше тел дік се рік тес тер мен бі рік кен кә сі по рын дар им-
по рт тық кво та ға, та риф тер ге, ұлт тық саяси қы зы ғу шы лық жә не 
мә де ни ке дер гі лер ге қар сы тұ ра ала тын жал ғыз мүм кін дік ке ие 
бо ла ды. Әр ел де гі эко но ми ка лық, бә се ке лес жә не саяси жағ дай-
лар ұлт тық на рық қа шы ғу мақ са тын да ше тел дік ком па ниялар ды 
жер гі лік ті ком па ниялар мен бі рі гу ге мәж бүр лей ді. Жер гі лік ті ком-
па ниялар өз де рі нің ше тел дік се рік тес те рі не ке рек ті тә жі ри бе ні 
қол да ну ға, бас қа ру мен мар ке тинг са ла сын да ма ман дар тар ту ға 
мүм кін дік бе ре ді. 

6.3. Туыс са ла ға ди вер си фи ка цияла ну

Ди вер си ка цияла ну түр ле рін қа рас ты ру ба ры сын да ком па ния 
өз таң дауын туыс са ла ға не ме се мүл де жа ңа са ла ға жа сауы мүм-
кін. Бі рін ші жағ дайда ком па нияның өз қыз мет ба ғы ты на сәй кес, 
өнім не ме се қыз мет өн ді ру тех но ло гиясы ұқ сас са ла ға ди вер си-
фи ка цияла на ды. Бұл мы на дай ар тық шы лық тар ға ие:

• ком па ния туыс са ла да ғы жа ңа ком па нияға іс кер лі гі мен тә-
жі ри бе сін қол да на ды;

• өн ді ріс тің шы ғы нын азайту мақ са тын да әр түр лі өн ді ріс пен 
тех но ло гиялық тіз бек тек тер ді бір жүйеге бі рік ті ру ге бо ла ды;

• та сы мал жә не жар на ма түр ле рін ор тақ пай да ла ну ға мүм-
кін дік туады;

• ши кі зат тың ұқ сас не ме се бір дей түр ле рін қол да на ды. 
Ком па ния ұқ сас өн ді ріс те рі нің өза ра бай ла ны сын пай да ла на 

оты рып, бір ша ма ст ра те гиялық ар тық шы лық тар ға жә не екі ком па-
нияның пай да сы нан да асып тү се тін нә ти же ге қол жет кі зе ала ды.
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Туыс тық ди вер си фи ка ция ұқ сас өн ді рі сі мен сәй кес ст ра те-
гиясы бар ком па ниялар дың ара сын да жүр гі зі ле ді. Ст ра те гиялық 
сәй кес тік тен ала тын пай да арт са, со ған сай туыс тық ди вер си-
фи ка цияны жү зе ге асы ру да ғы бә се ке лік ар тық шы лық тар да кө-
бейеді жә не ол «қо сым ша кі ріс көз де рін», ком па ния ак циясы ның 
та бы сын есе лей ді. Туыс са ла ға ену ке зін де кез де се тін өн ді ріс тік 
бай ла ныс тар:

• өн ді ріс тех но ло гиясын да;
• пер со нал дың ма ман да нуы дең гейін де;
• ма те ри ал дық ре су рс тар мен жет кі зу ші лер де;
• ұқ сас өн ді ріс әдіс те рін де;
• мар ке тинг пен өт кі зу ар на ла рын да; 
• ор тақ сау да бел гі сін қол да ну тиім ді лі гін де.
Туыс са ла лар ға ди вер си фи ка цияла ну ұқ сас ком па нияның 

әр са ла сын да туын дауы мүм кін. Бұл ди вер си фи ка ция тү рі өн ді-
ріс тің тұ рып қа лу ын азайтуға, ор тақ сау да бел гі сін қол да ну дың 
қо сым ша ар тық шы лық та рын ием де ну ге, жа ңа тех но ло гия жә не 
дағ ды мен ал ма су ға, бас қа да бі рік кен қыз мет тер ден пай да алу ға 
өте ың ғай лы. Ол өз ке зе гін де әлі ди вер си фи ка ция лан ба ған не ме-
се ди вер си фи ка цияла на ал ма ған бә се ке лес те рі нің ар тық шы лық-
та рын жау лау да өте ма ңыз ды сәт бо лып та бы ла ды.

Туыс тық са ла да ди вер си фи ка цияла ну дың ең көп та ра ған 
жол да ры мы на лар:

• өнім ді өт кі зу мен жар на ма лау бір ге жүр гі зе тін са ла ға кі ру, 
мы са лы Chanel, Dior та ғы да бас қа киім, пар фюм, ак сес суар жа-
сайт ын ком па ниялар бар лық өнім дер үшін бір ға на жар на ма мен 
бренд қол да нып, та быс ты қыз мет ат қа ра ды; 

• бір ши кі зат тү рі мен бір тех но ло гия не гі зін де түр лі өнім дер 
жа сауға бо ла ды, мы са лы ағаш өң дейт ін ком па ния жи һаз жа сауға 
да ма ман да нуы мүм кін;

•  ноу-хау мен тә жі ри бе ні бір са ла дан екін ші са ла ға бе ру;
• фир ма лық атау ды жә не бе де лін бас қа қыз мет тү рі не не ме се 

өнім ге бе ру. Toyota ком па ниясы өз брен дін ав то кө лік ті кү ту жә не 
жөн деу қыз ме тін көр се ту ор та лық та рын да да қол да на ды; атақ ты 
Armani тек қа на киім брен ді емес, со ны мен қа тар Armani қо на-
қүйі мен мей рам ха на ла ры да бар;
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• не гіз гі қыз мет ке қол дау көр се ту мақ са тын да жа ңа са ла да-
ғы ком па ниялар ды са тып алу. Disney ки нос ту дия мен ойын- сауық 
пар кі ға на емес, ол ак сес суар лар мен ойын шық тар дү ке ні нің иесі. 

Мұн дай ди вер си фи ка цияла ну ға көп те ген мы сал дар кел ті ру ге 
бо ла ды. Ар зан қа лам сап шы ға ра тын атақ ты BIC Реn өзі нің ар тық-
шы лық та рын пай да ла на оты рып, шы лым тұ тат қыш пен ұс та ра 
шы ғар ды. Қа лам сап пен ұс та ра бір дей ши кі зат не гі зін де өн ді рі-
ле ді жә не бір дү кен де са ты луы да мүм кін. Бұл өнім ді өн ді ру үшін 
аз шы ғын ке те тін жә не тау ар ды тұ ты ну дың мар ке тин гін жүр гі зе-
тін ноу-хау қа жет бол ды. Шы лым шы ға ра тын Philip Morris ком-
па ниясы Miller Brewing, General Foods, Kraft ком па нияла рын ала 
оты рып, туыс тық ст ра те гияны пай да лан ды, өз тә жі ри бе сін де гі 
шы лым биз не сін сы ра өн ді ру мен та мақ өнер кә сі бі не бер ді.

Procter & Gamble өн ді ру ші ле рі нің өні мі: Jif ара хис тік майы, 
торт дай ын дайт ын жар ты лай фаб ри кат тар Duncan Hines, Folger 
ко фе сі, Tide кір жу ғыш ұн та ғы, Crisco өсім дік майы, Crest тіс 
пас та сы, Ivory са бы ны, Charmin дә рет ха на қа ға зы жә не Head and 
Shoulders су са бы ны. Жо ға ры да кө рес тіл ген бар лық тауар тұ ты-
ну қа сиеті бой ын ша әр түр лі тех но ло гиямен түр лі бә се ке лес тік 
жағ дайда өн ді рі ле ді. Де ген мен Procter & Gamble өнім де рі өза ра 
туыс тық қа ты нас қа ие, се бе бі олар бір на рық та бір са тып алу шы-
ға қыз мет ете ді, бар лы ғы бір жол мен жар на ма ла на ды жә не сау да-
сат тық пен мар ке тинг са ла сын да ком па нияның жал пы тә жі ри бе-
сін пай да ла на ды.

Colgate ком па ниясы әлем де гі ең ірі транс кон ти не нт тік кор-
по ра циялар дың бі рі. Ол ауыз қуысы мен де не ги гиена сын кү ту ге 
ар нал ған өнім, тұр мыс тық хи мия жә не үй жа ну ар ла ры на ар нал-
ған жем шы ға ру мен айна лы са ды. Colgate 200-ге жуық мем ле кет-
те өз өні мін са та ды. Оның та ны мал тауар мар ка ла ры: Colgate, 
Palmolive, Mennen Speed Stick, Lady Speed Stick, Softsoap, Protex, 
Sorriso, Kolynos, Ajax, Axion, Soupline, Suavitel жә не Fab, со ны-
мен қа тар үй жа ну ар ла ры на ар нал ған жем дер: Hill’s Science Diet 
& Hill’s Prescription Diet pet foods.
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6.4. Туыс емес са ла лар ға 
ди вер си фи ка цияла ну ст ра те гияла ры

Са ла лар ды ди вер си фи ка ция лау дың ст ра те гиялық сәй кес тік-
те рі нен алы на тын пай да ға қа ра мас тан, кей бір ком па ниялар та-
быс та бу мүм кін ді гі бар са ла лар ды көз дейді. Со ны мен бір ге кор-
по ра тив тік ме нед жер лер өз биз не сі мен бас қа да қыз мет са ла сы 
ара сын да ст ра те гиялық сәй кес тік ті із деуге еш қан дай нұс қау бер-
мейді. Де ген мен, мүл де жа ңа са ла ға ди вер си фи ка ция жүр гі зу ші 
ком па ния өз мақ са тын, «кі ру шы ғын да рын», қо сым ша пай да та бу 
көз де рін анық тап, олар дың іс ке аса ты нын не екін ші жос пар ға қа-
ла ты нын бі лу ке рек. Ком па нияның осы са ла ға не ме се бас қа са-
ла ға ди вер си фи ка цияла ну ту ра лы ше ші мі із де ніс пен тиім ді ком-
па ниялар та буының қо ры тын ды сы бо лып та бы ла ды. Про филь ді 
емес ди вер си фи ка ция ның не гі зін де тиім ді қар жы лық жағ дайда 
алын ған жә не пай да алу ға мүм кін ді гі мол кез кел ген ком па ния 
ди вер си фи ка ция ның тиім ді ба ғы тын көр се те ді. Сол уа қыт та ди-
вер си фи ка цияға лай ық ты кан ди дат із деп, оны қа рауға үл кен күш 
пен бір ша ма уа қыт ке те ді. Не гі зі нен кан ди дат тық қа ке ле сі бел гі-
лер бой ын ша таң да ла ды:

• Өнім өн ді ру ші ком па ния та быс қа же те ала ма жә не бас тап-
қы ка пи тал дың қайтары лу ын қам та ма сыз ете ала ма?

• Не гіз гі ка пи тал ды ал мас ты ру ға, өн ді ріс тік қор ды не ме се 
ка пи тал дың айна лы мын тол ты ру ға қа ра жат құю қа жет пе?

• Өн ді ріс тің да му ына аз да бол са мүм кін дік бар ма?
• Өн ді ріс бас ком па ния ісін жү зе ге асы ра ала ма?
• Қор ша ған ор та ны қор ғау мен қауіп сіз дік ті қам та ма сыз ету 

жә не тұ ты ну шы құ қы ғын қор ғауға қа тыс ты мем ле кет тік ор ган-
дар мен кә сі по дақ тар та ра пы нан қиын шы лық тар дың бо луы мүм-
кін бе?

• Осы өн ді ріс са ла сы ел саяса тын да ғы өз ге ріс тер ге, инф ля-
цияға, өн ді ріс қа ты на сы ның тө мен деуіне жә не жо ға ры пай ыз дық 
қойы лым дар ға тө теп бе ре ала ма?

Кей де про филь ді емес ди вер си фи ка ция жүр гі зе тін ком па-
ниялар өз де рі нің ерек ше жағ дайы нан тез қар жы лық пай да алу ды 
ұсы на тын ком па ниялар ды із деуге күш са ла ды. Қар жы лық та быс-
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қа уәде бе ре тін өн ді ріс тік са ла ны про филь ді емес ди вер си фи ка-
ция ст ра те гиясы бар ком па ния тар та ды. Ст ра те гиялық сәй кес тік 
қа ты на сы екін ші жос пар да қа ла ды. 

Мұн дай үш түр лі ком па ния бо ла ды:
• Құ ны түс кен ком па ния. Бұл жағ дайда ком па нияны на рық та 

ар зан ба ға мен са тып алып, ары қа рай қым бат ба ға да са ту ға мүм-
кін дік бар. 

• Қар жы лық қиын дық қа ұшы ра ған ком па ниялар. Олар ке лі-
сіл ген ба ға бой ын ша са тып алы нып, қыз ме ті бас ком па нияның 
қар жы лық қор ла ры мен бас қа ру, ноу-хау ар қы лы жүр гі зі ле ді. 
Кейіні рек бұ лар бас ком па ния та ра пы нан ин вес ти циялық порт-
фель де ұзақ мер зім дік ка пи тал са лы мы бар ком па ниялар ре тін-
де қа рас ты ры ла ды (тү сім нің көп мөл ше рі мен қол да бар қа ра жат 
есе бі нен) не ме се та быс пен са ты луы мүм кін. 

• Өсу ге мүм кін ді гі бар, бі рақ ин вес ти циялық мүм кін ді гі жоқ 
ком па ниялар. Мұн дай ком па ниялар кө бі не се қар жы лық жағ дайы 
мық ты бол ға ны мен, тар тым ды лы ғы жоқ ком па ниялар үшін ди-
вер си фи ка цияға кан ди дат бо ла ды. 

• Көп те ген про филь ді емес ди вер си фи ка цияла ну шы ком па-
ниялар бір жақ ты кор по ра тив тік құ ры лым ға жа ңа бө лім құр ған-
нан гө рі, қыз мет көр се ту ші ком па ниялар ар қы лы жа ңа са ла лар ға 
ене ді. Мұн дай ст ра те гиялар бас қа ком па ниялар ды жұ ту ар қы лы 
өсу ді қам та ма сыз етіп, ак цияла рын тұ рақ тан ды ра ды. Туыс емес 
са ла ға ди вер си фи ка цияла ну дың оң жә не те ріс жақ та ры

 Мұн дай са ла ға ди вер си фи ка цияла ну тө мен де гі дей көз қа рас 
тұр ғы сы нан тиім ді:

• Туыс емес са ла ға ди вер си фи ка цияла ну ком па нияның әр-
түр лі қар жы лық тәуеке лін әр ба ғыт қа бө ліп, ор тақ та быс әке ле тін 
әр түр лі өн ді ріс ке қар жы құюға, со ны мен қа тар түр лі да му са ты-
сы на қа ты су ар қы лы өз та бы сын тұ рақ тан ды ру ға мүм кін дік бе-
ре ді. 

Ком па нияны проб ле ма лар ға тәуел ді қы ла тын әр са ла да 
туын дауы ықтимал ке ліс пеуші лік тер, ком мер циялық тәуе кел әр 
өн ді ріс са ла сы на ша шы ра ған. Бі рақ мұн дай жағ дай туыс са ла ға 
ди вер си фи ка ция ке зін де де бо луы мүм кін. Сон дық тан да туыс 
емес са ла ға ди вер си фи ка цияла ну туыс са ла мен са лыс тыр ған да 



144

ин вес ти циялар ды әр түр лі қыз мет ара сын да бө лу се кіл ді қар жы-
лық тәуе кел ді де бө лу тиім ді рек. 

• Ком па нияның қар жы лық қор ла ры тұ рақ ты лық перс пек ти-
ва сы тұр ғы сы нан тар тым ды са ла лар ға ин вес ти цияла нуы мүм кін. 
Қар жы та бы сы аз са ла лар дың қо ры нан жо ға ры та быс алу үшін 
жә не тұ рақ ты өсу үшін ком па нияны ке ңейтуге алы на ды. Осы лай-
ша, кор по ра цияның қар жы лық қор ла ры тиім ді жұм са луы ық ти-
мал. 

• Ком па нияның іш кі нор ма сы бір ша ма тұ рақ та ла ды, се бе бі 
қиын ке зең дер де бір са ла бас қа са ла есе бі нен ком пен са цияла-
на ды, яғ ни кор по ра ция айна лы са тын қыз мет са ла сын да цикл дік 
құл ды рау бас қа лар дың цикл дік биік теуі мен те ңе се ді. 

• Кор по ра ция бас шы лы ғы ба ға лан ба ған ком па ниялар дың не-
гіз гі құ нын жи на ған тә жі ри бе ге сүйене оты рып анық та са, он да 
кор по ра цияның қар жы лық жағ дайы мен ак циялар дың та быс ты-
лы ғы жақ са ра ды. 

General Electric бір лес ті гі элект ро мо тор, элект рлі құ рал-жаб-
дық тар, ме ди ци на лық диаг нос ти ка лық ап па рат тар, ме ди ци на-
лық ла зер лік құ рал-жаб дық тар, тер моп лас ти ка, ком пью тер лік 
бас қа руы бар ло ко мо тив тер, рент ген жә не ультра ды быс ты ап па-
ра ту ра шы ға ра тын же тек ші өн ді ру ші. Бар лық бө лім ше сін де 307 
мың адам жұ мыс жа сай ды, оның ішін де 22 мың адам ҒЗЖ-мен 
айна лы са тын ғы лы ми қыз мет кер лер мен ин же нер лер. 1998 жы-
лы НИОКР-ға 3,5 мл рд дол лар жұм сал ған. 1995 жы лы General 
Electric бір лес ті гі ең ірі ком па ниялар дың ара сын да айна лым бой-
ын ша 8-орын ды, пай да сы бой ын ша 2-орын ды, қыз мет кер ле рі 
бой ын ша 5-орын ды ал ған. 

 
6.5. Кор по ра тив тік ст ра те гиялар ды қайта жа сау, үнем деу 

жә не порт фель ді қайта құ ру 

Кә сі по рын дар да көр сет кіш тер тө мен де ген жағ дайда кор-
по ра ция бас шы лы ғы жағ дайды дұ рыс тау үшін қайта жа сау ст-
ра те гиясын, үнем деу мен порт фель ді қайта құ ру ке рек бо ла ды. 
Кор по ра цияның ор тақ көр сет кіш те рі оның бір не ме се екі ен ші-
лес ком па нияла ры ның тө мен көр сет кіш те рі нен, оған әсер ете тін 
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эко но ми ка лық қиын жағ дай лар дан, қа рыз дың жо ға ры мөл ше рі-
нен не ме се са тып алын ған зат тар дың үміт ті ақ та мауы нан бо луы 
мүм кін. 

Кор по ра тив тік қайта құ ру ст ра те гиясы ба ға лар дан құ ты лу-
ды емес, қа рыз ға бат қан кә сі по рын дар дың жан да ну ын, олар дың 
қайта құ ры лу ын көз дейді. Бұл ст ра те гияның мақ са ты – бі рік кен 
көр сет кіш тер дің тө мен деуіне «көп те ген та быс» әке ле тін жағ дай-
лар ды кә сі по рын ның мә се ле сін ше шу ар қы лы дұ рыс тау. Егер де 
құл ды рау қыс қа мер зім ді си пат та бол са, он да ст ра те гия тиім ді, 
егер ұзақ мер зім ді си пат та бол са, оны жою дың пай да сы жоқ. 
Үнем деу ст ра те гиясы ди вер си фи ка ция ауқы мын азайтуға жә не 
кә сі по рын са нын қыс қар ту ға ба ғыт та ла ды. 

Бұл ше шім ком па ния ша ма дан тыс ди вер си фи ка ция лан ған-
да не ме се нақ ты ба ғыт тар бол ма ған кез де жү зе ге аса ды. Кей де 
ком па ниялар ұзақ жыл дар бойы көз де ген та быс қа ие лен бе се, өз 
порт фе лін де гі бас қа ба ғыт тар ды қол дап, ин вес ти циялау ға қар-
жы ла ры жет пе се, ст ра те гиялық үнем деу ге ба ру ға мәж бүр бо ла-
ды. Не гі зі нен мұн дай ст ра те гиялар пай да сы аз не ме се кор по ра-
цияның ст ра те гиялық мақ са ты на сәй кес кел мейт ін порт фель де гі 
кә сі по рын дар ды жоюға әке ле ді. Бұл әре кет ком па нияның не гіз гі 
қа рыз дар дан құ ты лып, ары қа рай ке ңеюіне қар жы лық жол аша-
ды. Порт фель де гі қайта құ ру ст ра те гиясы кор по ра цияның іс кер-
лік порт фе лін де гі пай ыз дық қа ты нас ты жә не құ рам ды тү бе гей лі 
қайта қа рауды көз дейді. Ол бір кә сі по рын ды са ту ар қы лы не ме се 
бас қа кә сі по рын алу ар қы лы ди вер си фи ка ция лық кор по ра ция құ-
ры лы мы ның ст ра те гиялық өз ге ріс те рін тү бе гей лі қа рас ты ра ды. 

Қайта құ ру мы на жағ дай лар да қа жет:
• ст ра те гиялық тал дау бой ын ша порт фель де пай да кө ле мі 

аз, тар тым ды лы ғы жоқ, бә се ке лес тік са ла да әл сіз, тиім сіз ком па-
ниялар нә ти же бер ме ген жағ дайда;

• бір не ме се бір не ше тұт қа лы ба ғыт тар қиын жағ дайда қал са;
• ком па нияның жа ңа бас шы сы ст ра те гиялық сая сат ты қайта 

қа рау ту ра лы ше шім қа был да са;
• жа ңа тех но ло гиялар мен өнім дер дің пай да бо луы перс пек-

ти ва лы тың са ла лар ды жау лау үшін порт фель құ ры лы мы на өз ге-
ріс ен гі зу ді қа жет ет се;
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• ұйым үшін үл кен кә сі по рын алу мүм кін ді гі туып, бі рақ қар-
жы лық жағ дайы жет пе ген жағ дайда өзі нің ен ші лес ком па нияла-
рын са ту ға тиіс бол са;

• порт фель де гі көп те ген са ла лар дың тар тым ды лы ғы азай ып 
ба ра жат са, кор по ра цияның жал пы көр сет кіш те рі нің жақ са руы 
үшін ба ғыт тар қайта қа ра ла ды. 

Порт фель дің қайта құ ры луы ере же ге сай жа ңа са ла лар ды 
са тып алу ды не ме се ес кі са ла лар ды жоюды қа рас ты ра ды. Бұл 
кан ди дат тық қа тек қа на әл сіз не ме се тұ рақ сыз ком па ниялар ға-
на емес, со ны мен қа тар кор по ра цияға сай кел мейт ін (тіп ті олар 
пай да ны әке ле тін жә не тар тым ды са ла лар бол са да) ком па ниялар 
да кі руі мүм кін. Көп те ген ди вер си фи ка ция лан ған ком па ниялар 
өз де рі нің ал ған ком па нияла ры на кө ңіл де рі тол май, бір-бі рі мен 
бай ла ны сы жоқ са ла лар ды бас қа ру ға ша ма сы жет пе ген жағ дайда, 
пот фельді қайта құ ру ту ра лы ше шім ге ке ле ді. Ди вер си фи ка ция 
та ла бы на сай емес ен ші лес ком па ниялар тыс қа луы мүм кін, ал 
қал ған ком па ниялар бі рік ті рі ле ді не ме се үл кен ст ра те гиялық ар-
тық шы лық тар ға же ту үшін қайта құ ры ла ды. 

 Бө лі ну мен бі рік пеу тен ден циясы кең ау қым ды ди вер си фи-
ка ция мен са лыс тыр ған да кей бір таң да лы нып алын ған са ла лар да 
мық ты бә се ке лес ұстаным ның жо ға ры лауы нан туын да ды. Шы-
нын да, көп те ген ком па ниялар порт фель ді қайта құ рыл ған жә не 
олар ды бі рік кен де мес үшін он да ғы кә сі по рын са нын азайту жө-
нін де ше шім қа был дай ды. 

6.6. Ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лау ст ра те гияла ры

Ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лау ст ра те гиясы ның ең тиім ді 
си па ты – порт фель де гі кә сі по рын са ны ның көп ті гі жә не ба рын-
ша ұлт тық на рық ты қам туы. Бұл жағ дайда кор по ра ция бас шы лы-
ғы әр ел дің әр са ла сы ның мүм кін бо ла тын түр ле рі не бай ла ныс-
ты түр лі ст ра те гиялық тә сіл дер ді ой лап тауып, оны ен гі зу ке рек. 
Со ны мен қа тар ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лан ған кор по ра ция 
ме нед жер ле рі әр ел де гі әр түр лі са ла бой ын ша тиім ді ше шім та-
ба бі луі тиіс. Бұл ст ра те гиялық үй лес тік тің мақ са ты – қор лар ды 
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мак си мал ды пай да ла ну жә не ұлт тық на рық тың әр бір қыз мет ету 
са ла сын да тұ рақ ты бә се ке лес тік ті қам та ма сыз ету. 

Ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лау дың бә се ке лес тік ту ғы за тын 
ар тық шы лы ғы – өт кі зу ар на сы мен ор тақ сау да бел гі сін пай да-
ла нуы. Мы сал ға Samsung жә не LG ұл та ра лық ди вер си фи ка ция-
лан ған кор по ра циясын ал сақ.  Бұл екеуі де тұ ты ну шы тауа рын 
өн ді ру де әр түр лі са ла ға ди вер си фи ка ция лан ған (те ле ди дар, сте-
ре оап па ра ту ра лар, ра ди оқа был да ғыш тар, тұр мыс тық құ рал дар 
жә не же ке копьютер лер). Samsung жә не LG ком па нияла ры осы 
тауар лар дың бір жол мен жү ре ті нін ес ке ре оты рып, олар одан да 
мық ты туыс же лі лер ор на ту ар қы лы өз де рі нің дист рибьютор-
лық же лі ле рін құр ды, ло гис ти ка лық жә не өт кі зу ар на сын пай да-
ла на оты рып, өз де рі не үл кен та быс әкел ді, бұл сау да бел гі сі нің 
аты әлем ге та рал ды. Бә се ке лік ар тық шы лық тар бір ел де жә не бір 
са ла да іс тейт ін кә сі по рын дар үшін қол же тім сіз. Со ны мен бір ге, 
ұл та ра лық ди фер си фи ка цияла ну шы кор по ра циялар жа ңа ұлт тық 
жә не тауар лық на рық қа еніп, он да тұ ты ну шы лар ға на рық ба ға-
сы нан тө мен ба ға да тауар ұсы ну ар қы лы өз де рі нің бас қа ел де-
гі не ме се бас қа са ла да ғы шы ғын да рын жа ба ды.  Қа рас ты рыл ған 
кор по ра циялар ды ди вер си фи ка ция лау дың 6 әді сі бі рін-бі рі жоқ қа 
шы ға ру шы бо лып та был майды. Олар ком па нияның нақ ты та лап-
та ры на сәй кес ди вер си фи ка ция ның ст ра те гиясы на бай ла ныс ты 
әр түр лі жағ дайда, тәр тіп те қол да ны луы мүм кін. Ком па нияны 
ди вер си фи ка ция лау да, ша ру ашы лық порт фель құ ру да тө мен де гі 
нұс қа лар ке ңі нен та рал ған: 

• ба сым ба ғыт та ғы ком па ниялар, олар дың қор ла ры не гі зі нен 
бір ба за лық са ла да топ тал ған, бі рақ ша ру ашы лық порт фе лі бас қа 
са ла лар да ғы кә сі по рын дар дан да құ рал ған;

• ша ғын ди вер си фи ка ция лан ған ком па ния, оның бір-бі рі мен 
бай ла ныс ты са ла да не гіз гі ба ғыт та ры бар;

• кең ди вер си фи ка ция лан ған ком па ния, оның порт фе лін де 
туыс са ла да ғы не гіз гі кә сі по рын дар дың жет кі лік ті са ны бар;

• көп са ла лы ком па ния, мұн да әр түр лі өза ра бай ла ныс сыз 
ба ғыт та ди вер си фи ка ция лан ған, бі рақ кей бір кә сі по рын бел гі лі 
туыс са ла бой ын ша топ тас ты рыл ған; 
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Қа рас ты рыл ған әр жағ дайда ком па нияның қыз мет ету са ла сы 
нақ ты ба ғыт та, яғ ни ай мақ, мем ле кет, об лыс, ел дер шең бе рін де 
қыз мет етуі не ме се еш қан дай шең бер де бол мауы ық ти мал. Осы-
лай ша ком па ния бір са ла да жер гі лік ті дең гейде, бас қа са ла да ұлт-
тық дең гейде жә не үшін ші са ла да ха лы қа ра лық дең гейде бә се ке-
ге қа бі лет ті бо луы мүм кін. 

Тал қы лауға ар нал ған жағ дай 
Disney ком па ниясы ның ди вер си фи ка ция ст ра те гиясы
 Disney ком па ниясы жә не оған кі ре тін құ ра мы 1923 жы лы жа сақ тал ған-

нан бас тап, өзі нің не гіз гі – сәт ті жұ мы сы ар қа сын да, көп те ген жыл дар бойы 
жи на ған өте бай тә жі ри бе ні қол да на оты рып, ойын- сауық аума ғын да тек са-
па лы өнім құ ру қа ғи да сы на адал бо лып ке ле ді. Қа зір гі кү ні Disney ком па ниясы 
төрт биз нес бө лі мі нен тұ ра ды: Сту дия (Studio Entertainment), Сая бақ тар жә-
не де ма лыс орын да ры (Parks and Resorts), Тұ ты ну шы лық тауар лар (Consumer 
Products) жә не Ме диа-жүйе лер (Media Networks). Әр бір бө лім бір не ше өза ра 
бай ла ныс ты ком па ниялар ды, әлем дік масш таб ты ұйым ре тін де, Disney-дің 
конст рук тив ті да му ына ба ғыт тал ған ке лі сім ді қыз мет ті бі рік ті ре ді. 

1. Disney ком па ниясы кор по ра тив ті ст ра те гияның қан дай тү рін жү зе ге 
асы ра ды?

2. Сіз дің көз қа ра сы ңыз бой ын ша, ком па нияның бә се ке лес тік кү ре сін де 
сәт ті лік тің кілт ті фак то ры қан дай?

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ди вер си фи ка ция тү сі ні гін ашып кор се тіп, оның мақ сат та рын ата ңыз. 
2. Ди вер си фи ка ция әдіс те рі мен кри те рий ле рін си пат та ңыз. 
3. Ди вер си фи ка ция ст ра те гияла ры ның түр ле рін ата ңыз. 
4. Ди вер си фи ка ция лық кор по ра тив тік ст ра те гиясы ның мә ні мен маз мұ нын 

ашып көр се ті ңіз. 
5. Қыз мет тің жа ңа са ла ла рын иге ру ст ра те гиясы ның мә ні мен маз мұ нын 

ашып көр се ті ңіз. 
6. Туыс са ла лар дың ст ра те гиялық ди вер си фи ка циясы мә ні мен маз мұ нын 

ашып көр се ті ңіз. 
7. Туыс емес са ла лар да ғы ст ра те гиялық ди вер си фи ка ция мә ні мен маз мұ-

нын ашып көр се ті ңіз. 
8. Өзін-өзі та ра ту мен қыс қар ту ст ра те гиясын си пат та ңыз.
9. Қайта құ ры лу, үнем деу жә не қал пы на ке лу ст ра те гиясы ның мә нін ашып 

көр се ті ңіз. 
10. Ұл та ра лық ди вер си фи ка ция лау ст ра те гиясы ның ерек ше лік те рі қан-

дай?
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Ком па ния әр та рап тан ды ру ды бас та ған кез де ме нед жер лер ал-
дын да мы на дай 3 сұ рақ туын дай ды: Ком па ния жұ мыс іс теп жат-
қан биз нес са ла сы қан ша лық ты тар тым ды? Ком па ния өз қыз мет 
ба ғы тын ұстана оты рып, бір не ше жыл дан кейін қан дай дә ре же де 
же те ді? Егер де ал дың ғы екі сұ рақ тың жауабы қа на ғат та нар лық 
бол ма са, ком па ния кей бір қыз мет са ла сын тоқ та тып, қал ған са-
ла да өзі нің ор нын мық тап алып, қол да ғы «іс кер лік бел сен ді лік 
порт фе лін» оп ти ми за циялап, жа ңа са ла ны мең ге ру үшін не іс теуі 
ке рек?

Кор по ра ция дең гейін де гі ст ра те гиялық бас қа ру кон цеп-
циясын да ең ма ңыз ды мә се ле – тар тым ды лық ты арт ты ру, ком па-
нияның іс кер лік бел сен ді лік порт фе лі нің әр бір бө лі гін де гі бә се-
ке лес тік күш тер ді ны ғайту жос па рын да мы ту жә не іс ке асы ру. 

Әр та рап тан ды рыл ған ком па ния қыз ме ті нің ст ра те гиялық 
тал дауы бір дей қыз мет ат қа ра тын ком па ниялар қол да на тын кон-
цеп циялар мен тә сіл дер ден тұ ра ды. Со ны мен қа тар на зар ауда ра-
тын бір не ше ас пек ті лер қа та ры мен қол да ны луы мін дет ті қо сым-
ша ана ли ти ка лық тә сіл дер де бар. Әр та рап тан ды рыл ған ком па ния 
ст ра те гиясы ның оны жос пар лау аума ғын да ғы ке ле сі қыз мет те рі 
жай лы ше шім қа был дау дың ма ңыз ды лы ғы мен әлеует ті мүм кін-
дік те рін ба ға лауда ме нед жер лер 8 са ты дан тұ ра тын рет ті лік ті қа-
таң сақ тауы тиіс:

1. Ком па нияның ағым да ғы ст ра те гиясын анық тау.
2. Си пат та ма сын ай қын дау үшін ком па нияның іс кер лік 

порт фе лі нің бір не ме се бір не ше мат ри ца сын құ рас ты ру.
3. Ком па ния өз қыз ме тін жүр гі зе тін әр бір са ла ның ұзақ мер-

зім ді тар тым ды лы ғын са лыс ты ру.

ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАНҒАН 
КОМПАНИЯЛАРҒА СТРАТЕГИЯЛЫҚ ТАЛДАУ
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4. Мық ты бә се ке лес бо лып та бы ла тын, өмір сү ру ге бейім ді 
са ла ны анық тау үшін ком па нияның ша ру ашы лық бө лім ше ле рін-
де гі бә се ке лес тік күш тер ді са лыс ты ру.

5. Бо ла шақ перс пек ти ва лар дың да му та ри хын есеп ке ала 
оты рып, ша ру ашы лық бір лік тер ді ор на лас ты ру.

6. Әр бір ша ру ашы лық бө лім ше нің кор по ра ция ст ра те гиясы-
мен сәй кес ке луін жә не қа зір гі бө лім ше лер мен ст ра те гиялық бай-
ла ны сы ның ма ңыз ды лы ғын ба ға лау.

7. Әр бір бө лім ше үшін ст ра те гия си пат та ма сы ның ин вес-
ти циялық жә не ше шім қа был дау прин цип те рі бой ын ша ша ру а-
шы лық бө лім ше лер ді жік теу: бұл – аг рес сив ті өк тем дік жүр гі зу, 
ны ғайту жә не қор ға ну, қайта қа рау жә не өз гер ту не ме се «егін ді 
жи нау, лик ви да ция» бо луы мүм кін. 

8.   Жа ңа ст ра те гиялық өл шем дер ді жа сау: кор по ра цияның 
жал  пы жағ дайын жақ сар ту; са тып алу мен ием де ну ар қы лы құ ры-
лы мын өз гер ту; шы ғын дар ды қыс қар ту мен пай да лы дағ ды лар ды 
та ра ту ға мүм кін дік бе ре тін бір-бі рі мен бай ла ныс ты ша ру ашы лық 
бө лім ше лер қыз ме тін үй лес ті ру; ең жо ға ры мүм кін дік тер ашы ла-
тын ау мақ қа қа рай кор по ра ция ре су рс та рын ба ғыт тау. 

Әр та рап тан ды рыл ған ком па нияның ст ра те гиялық тал дауы ұйым-
ның ағым да ғы ст ра те гиясы мен оның іс кер лік бел сен ді лі гі құ ры лы-
мын ба ға лаудан бас та ла ды. Ал іс кер лік порт фе лін ба ға лау оның әр-
та рап тан ды рыл ған ст ра те гиясын нақ ты ай қын дау дан бас та луы тиіс:

• Ком па нияның әр та рап тан ды ру дең гейі қан дай? 
• Ком па ния порт фе лі бай ла ныс қан не ме се бай ла ныс па ған 

әр та рап тан ды ру не гі зін де ма, әл де ұқ сас са ла лар ды бі рік ті ру ден 
құ рал ған ба?

• Ағым да ғы по зи цияны ны ғайту мен бас ты ша ру ашы лық бө-
лім ше лер ді да мы ту ға ба ғыт тал ған ша ра лар дың си па ты қан дай?

• Жа ңа са ла ны мең ге ру мен порт фель ді ке ңейту үшін қа дам-
дар жа са лу да ма?

• Пай да әкел мейт ін жә не тар тым сыз ша ру ашы лық бө лім ше-
лер ден «құ ты лу» ша ра ла ры жа са лы на ды ма?

• Бә се ке лес тік ті арт ты ру үшін әр та рап тан ды ру қа лай қол да-
ны ла ды жә не ст ра те гиялық өза ра бай ла ныс тан пай да та бу үшін 
кор по ра тив ті бас қа ру қан дай ша ра лар қол да ну да?



151

• Әр бір ша ру ашы лық бө лім ше ле рін де гі ка пи тал са лым да ры-
ның қа ты на сы қан дай?

Кор по ра тив тік ст ра те гия бас шы ше ші мі бой ын ша тиім ді бо-
лып та бы ла тын объек тив ті ана лиз не гі зін де анық та ла ды. 

7.1. Мат ри ца лық ана лиз ді қол да ну ар қы лы 
әр та рап тан ды рыл ған порт фель ді ба ға лау

Әр та рап тан ды рыл ған ком па ния қыз ме ті нің са па сын ба ға лау 
тә сіл де рі ішін де ша ру ашы лық порт фель ді мат ри ца лық ана лиз деу 
ке ңі нен қол да ны ла ды. Ол әр бір бө лім ше нің ст ра те гиялық по зи-
циясын са лыс ты ра тын кес те ден тұ ра ды. 

Ша ру ашы лық порт фель мат ри ца сы – әр та рап тан ды рыл ған 
ком па нияның әр қыз ме ті нің ст ра те гиялық жағ дайын са лыс ты-
ра тын екі есе лен ген мо дель. Мат ри ца ст ра те гиялық по зи цияны 
си пат тайт ын кез кел ген көр сет кіш тер жұ бы ның не гі зін де құ рас-
ты ры ла ды. 

Ең көп кол да ны ла тын да ры: са ла ның өсу қар қы ны, на рық та-
ғы үле сі, са ла ның ұзақ мер зім ді тар тым ды лы ғы, бә се ке ге қа бі-
лет ті лі гі жә не бе ріл ген өнім не ме се на рық тың да му дең гейі. Мат-
ри ца ның бір бө лі гі са ла ның тар тым ды лы ғын, ал екін ші бө лі гі он-
да ғы нақ ты қыз мет жағ дайын көр се те ді. Ша ру ашы лық порт фель 
мат ри ца сы ның 3 тү рі ке ңі нен қол да ны ла ды:

1. Boston Consulting Group ком па ниясы жа са ған «өсім/үлес» 
мат ри ца сы. 

2. General Electric ком па ниясы жа са ған «са ла ның тар тым-
ды лы ғы/бә се ке лес тік жағ дайы» мат ри ца сы.

3. Hofer/A. D. Little өмір лік цикл мат ри ца сы.
Boston Consulting Group ком па ниясы жа са ған «өсім/үлес» мат-

ри ца сы ша ру ашы лық порт фель мат ри ца сы ның ішін де ке ңі нен қол-
да ны ла ты ны. Ол төрт квад рант тан тұ ра ды. 20-су рет осы мат ри ца-
ны көр се те ді. Ось бой ын да са ла ның өсу қар қы ны мен на рық та ғы 
үлес бө лі гі бар. Әр бір ша ру ашы лық бө лім ше лер кө ле мі бе ріл ген 
бө лім ше нің кор по ра ция бө лім ше ле рін де гі жал пы пай да дан ала тын 
үле сі не бай ла ныс ты анық та ла тын дөң ге лек тен тұ ра ды. 
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BCG мат ри ца сы әр та рап тан ды рыл ған ком па нияның ша ру-
ашы лық бө лім ше ле рі по зи циясын өсу қар қы ны мен на рық та ғы 
үле сі не гі зін де са лыс ты ра ды. 

 
 На рық та ғы үле сі

                            жо ға ры                тө мен 

20-су рет. Ком па нияның ша ру ашы лық порт фе лі нің өсім/үлес BCG мат ри ца сы 

 Жыл дам қар қын мен өсе тін са ла да қыз мет ете тін ша ру ашы-
лық бө лім ше лер жо ға ры қар қын мен өсе тін квад рант қа тү су ке-
рек. Ал баяу өсе тін са ла ке рі сін ше, яғ ни тө мен гі квад рант тар ға 
ор на ла са ды. 

«Сұ рақ бел гі сі» жә не «қиын ба ла лар». Мат ри ца ның жо ғар-
ғы, оң жақ та ғы тор ға тү се тін ша ру ашы лық бө лім ше лер ді не ме-
се биз нес бір лік тер ді BCG «сұ рақ бел гі сі» жә не «қиын ба ла лар» 
деп атай ды. Тез өсе тін са ла да ғы «сұ рақ бел гі сі» биз нес са ла ның 
жо ға ры өсу қар қы ны на іле су үшін көп қар жы лық са лым дар ды 
қа жет ете ді. Бұл бө лім ше лер жо ға ры қар қын мен өсіп жат қан са-
ла да ор на лас қа ны мен, на рық та ғы үле сі тө мен. Егер бұл биз нес 
бір лік тер ді ме нед жер лер тиім ді бас қа рып, оған қо мақ ты қар жы 

С
ал

ан
ы

ң 
өс

у 
қа

рқ
ы

ны

 Жоғары

Жұлдыздар «Сұрақ белгісі» 
және «қиын 
балалар»

 

 Төмен 

Сауын сиырлар Иттер
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са лып да мы тып, на рық та ғы үле сін арт ты ру ға ық пал ет се, бо ла-
шақ та жұл дыз дар қа та ры на кө шуі мүм кін. 

«Жұл дыз дар». BCG мат ри ца сын да жыл дам қар қын мен өсіп 
жат қан, на рық та жо ға ры үле сі бар ком па нияны, би зес бір лік тер ді 
«жұл дыз дар» деп атай ды. Әдет те осын дай ком па ниялар мен биз-
нес бір лік тер ден кор по ра ция ша ру ашы лық порт фе лі нің жал пы 
жағ дайы тәуел ді. Тез өсіп отыр ған на рық та ба сым үлес ті ала тын 
«жұл дыз ком па ниялар» айна лым ка пи та лын өсі ру жә не өн ді ріс-
тік мүм кін дік тер ді ке ңейту үшін кө лем ді ин вес ти ци ялар ды қа-
жет ете ді. Бі рақ олар жи нақ тал ған өн ді ріс тік тә жі ри бе мен өн ді-
ріс аума ғын да ғы үнем деу ар қы лы тө мен шы ғын дар дең гейі мен 
қа ра жат тү сі мін өз де рі қам та ма сыз дан ды ра ды. «Жұл дыз ком па-
ниялар» ин вес ти циямен қам та ма сыз ету дең гейі мен ажы ра ты-
ла ды. Олар дың кей бі рі өзі нің ин вес ти циялық қа жет ті лік те рін 
қыз мет тен түс кен пай да ар қы лы жа буы мүм кін. Де ген мен, бұл 
бө лім ше лер ді кор по ра ция ме не дж мен ті тиім ді бас қа рып отыр ма-
са, олар на рық та ғы үле сін ұс тай ал май, «сұ рақ бел гі сі не» айна-
лып ке туі мүм кін. Егер жұл дыз дар ды тиім ді бас қа рып, на рық та-
ғы үле сін ке ңейт іп отыр са, бәл кім бо ла шақ та са ла өсу қар қы нын 
баяу лат қан кез де осы «жұл дыз дар» « сауын сиыр лар ға» айна луы 
ық ти мал. 

« Сауын сиыр лар». BCG мат ри ца сын да баяу өсе тін жә не на-
рық та жо ға ры үлес алып тұр ған ком па ниялар сауын сиыр лар деп 
ата ла ды. Са ла жо ға ры қар қын мен да мып жат қан кез де «жұл дыз-
дар» бо луы мүм кін. « Сауын сиыр лар» өз үле сі нің жо ға ры бо лу 
се бе бі не бай ла ныс ты кор по ра ция үшін не гіз гі та быс кө зі. Ша ру-
ашы лық бө лім ше нің на рық та ғы үле сі нің үл кен ді гі не жә не са ла да 
көш бас тау шы ор нын алуына бай ла ныс ты са ту кө ле мі мен жақ сы 
бе дел оған жо ға ры та быс та бу ға мүм кін дік бе ре ді. Са ла ның өсу 
қар қы ны тө мен бол ған дық тан, ком па ния осы қыз мет тен ка пи тал-
дық қайта ин вес ти циялау мен на рық та көш бас шы ор нын сақ тап 
қа лу үшін ке те тін шы ғын дар дан да көп пай да та ба ды. 

 « Сауын сиыр лар» ар қы лы тү се тін қо сым ша та быс тар дың тү-
сі мі ди ви де нт тер, қар жы лық са тып алу лар, да мып жат қан «жұл-
дыз дар» мен бо ла шақ «жұл дыз дар» бо ла ала тын «қиын ба ла лар-
ға» жұм са луы мүм кін. 
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Кор по ра ция бар кү шін та быс әке ліп тұр ған « сауын сиыр лар-
ды» қол дау ға ба ғыт тауы тиіс. Бас қа бө лім ше лер ді да мы ту ға ба-
ғыт та ла тын ақ ша қа ра жат та рын та бу мүм кін ді гі не ие ке зең ішін-
де « сауын сиыр лар дың» на рық та ғы ор нын қор ғау мен же тіл ді ру 
үшін мақ сат қой ылуы тиіс. Бі рақ, қа тал бә се ке лес тік пен ка пи тал 
са лым да ры на де ген жо ға ры сұ ра ныс қо сым ша та быс тар дың тау-
сы лу ына не ме се ке рі әсе рін ти гі зе тін фак тор лар бол са, квад рант-
тың тө мен гі, оң жақ бө лі гі не жыл жып, әл сі ре ген « сауын сиыр-
лар», бір те-бір те «қыс қар ты ла тын» жә не егін жи наудан алы нып 
тас та лы на тын кан ди дат бо луы ық ти мал. « Сауын сиыр лар» бір-
тін деп «ит ке» айна луы да мүм кін. 

«Ит тер» – әл сіз, өсу перс пек ти ва сы жоқ, на рық та көш бас шы-
лар со ңын да ор на ла суынан та быс та ры ның шек те луі нә ти же сін-
де баяу өсе тін, на рық та ғы үле сі тө мен ком па ниялар. Әл сі ре ген 
«ит тер» ұзақ мер зім ді перс пек ти ва да көп қа ра жат та ба ал май ды. 
Мұн да же тіл ді ру жә не қор ға ну ст ра те гиясын қол дау үшін тап қан 
та быс, әсі ре се, на рық та қа тал бә се ке лес тік пен та быс нор ма сы 
өте тө мен бол са, жет кі лік сіз. Нә ти же сін де BCG мат ри ца сы ма-
ңыз ды жағ дай лар ды есеп те ме ген де, әл сі ре ген «ит тер де» та быс 
әке лу тиім ді рек бо лу ына бай ла ныс ты егін ді жи нау, қыс қар ту не-
ме се жой ып жі бе ру нұс қа сы ның бі рін қол да ну ды та лап ете ді. 

 Ин вес ти циялау жә не ке ңейту ст ра те гиясы сәй кес кел мейт ін 
әл сіз әрі тар тым сыз «сұ рақ бел гі лер» әр та рап тан ды рыл ған ком-
па нияға ма сыл бо ла ды, се бе бі оған ке те тін жо ға ры шы ғын дар на-
рық та ғы тө мен үле сі мен сәй кес ке ле ді жә не ре су рс тар ды жау лап 
алу бей не сі оны аш қан кор по ра циядан на рық та ғы жо ға ры өсу 
қар қы ны нан қа лып қой мас үшін осы биз нес ке көп мөл шер де ка-
пи тал са лым да рын та лап ете ді. BCG бой ын ша, «сұ рақ бел гі лер» 
мен «ит тер» жой ып жі бе ру де бі рін ші қа тар да ғы кан ди дат бо луы 
тиіс, егер де: 1) олар өзі нің та быс та бу дең гейін ұс тап отыр ма са 
жә не өз қа ра жат та ры ар қы лы тір ші лік ете ал ма са; 2) бас ком па-
нияның ка пи тал са лым да ры на сұ ра ны сы тұ рақ ты бол са.

Бі рақ бар лық «сұ рақ бел гі лер» жау лап алу шы не ме се үміт-
сіз бә се ке лес бо лып та был майды. Кө лем ді ка пи тал са лым да рын 
қа жет ет пейт ін, үнем деу мүм кін ді гі бар жә не тә жі ри бе қи сы ғы на 
әл сіз әсер ете тін өн ді ріс аума ғы на қа ты сы бар са ла лар көш бас-
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шы лар мен қа тар бә се ке ге тү сіп, қыз мет етуіне жет кі лік ті пай да 
әке ле ала ды. Бі рақ, әл сіз сұ рақ бел гі лер ге кор по ра ция ре су рс та-
рын са лу ба сым ды ғы тө мен жә не олар дың ком па ния порт фе лін-
де гі ор ны ма ңыз ды емес екен ді гі ай қын. «Жұл дыз» бо ла ал май  т ын 
«сұ рақ бел гі лер» са ла да муы те же ліп, құл ды рап кет кен кез де «ит-
тер ге» айна лып, мат ри ца ның тө мен гі то ры на жыл жи ды. 

«Ит тер» кор по ра ция қыз ме ті не сәй кес та быс әке ліп тұр ған ға 
дейін порт фель құ ра мын да бо ла ды. Мық ты «ит тер» қа жет ті қа-
ра жат тар кі рі сі мен пай да ның ор та ша дең гейін қам та ма сыз ете 
ала ды. «Ит тер» BCG мат ри ца сын да оң ға қа рай тө мен жыл жы ған 
сай ын кор по ра ция ак тив те рін тиім ді ор на лас ты ру ға мүм кін дік 
ала ды. BCG мұн дай «ит тер ге» қа тыс ты егін жи нау ст ра те гиясын 
қол да ну ды ұсы на ды. Егер мұн дай ст ра те гияны қол да ну ақ тал ма-
са, он да «ит тер» порт фель құ ра мы нан алы нып тас та луы тиіс. 

BCG жүйесі ком па ния үшін сәт сіз аяқ та луы мүм кін екі жағ-
дайды кел ті ре ді (21-су рет):

1. «Жұл дыз дың» по зи циясы әл сі ре ген кез де «қиын ба ла ға», 
ал са ла ның да му дең гейі тө мен де ген сай ын «ит ке» айна ла ды. 

2. « Сауын сиыр» на рық та ғы көш бас шы лық по зи циясы нан 
тү сіп, «ит ке» ай нал ған сәт те кор по ра ция не гіз гі та быс кө зі нен 
айыры ла ды. 

 Ст ра те гиялық қа те лер ге мы на лар жа та ды: 
• тұ рақ ты « сауын сиыр лар ға» шек тен тыс көп ин вес ти ция 

құю; 
• «жұл дыз» бо лу дың ор ны на «ит тер» дең гейіне дейін тү сіп 

ба ра жат қан «сұ рақ бел гі лер ге» са лым дар ды аз са лу;
• «жұл дыз ға» айна лу ға үміт бе ре ді деп, перс пек ти ва лық ба-

ғыт тар ға на зар ауда ру дың ор ны на бар лық «сұ рақ бел гі лер ге» ре-
су рс тар ды ша шу. 

General Electric (GE) ком па ниясы BCG мат ри ца сы ның кем-
ші лік те рін азайтатын ба ла ма лы тә сіл ұсын ды. Ол McKinsey and 
Company кон сал ти нг тік ком па ниясы ның қа ты суымен өзін дік әр-
та рап тан ды рыл ған порт фель ді тал дау ға ар нал ған то ғыз тор лы 
«Тар тым ды са ла/бә се ке лес тік по зи циясы» ат ты мат ри ца құ рас-
тыр ды. Оның эле ме нт те рі жал ғыз көр сет кіш пен емес, тік жә не 
көл де нең ор на лас қан кө лем ке ше ні мен си пат та ла ды. Мат ри ца 
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не гіз гі екі көр сет кіш ке – «бә се ке лес тік по зи ция» мен «са ла ның 
ұзақ мер зім дік тар тым ды лы ғы на» не гіз дел ген. 

21-су рет. «Тар тым ды са ла/бә се ке лес тік по зи циясы» мат ри ца сы

Са ла ның ұзақ мер зім дік тар тым ды лы ғын анық тау кри те рий-
ле рі:

• на рық сый ым ды лы ғы мен оның өсу қар қы ны; 
• бә се ке лес тік тің кү шеюі;
• са ла ға ену мен шы ғу ке дер гі ле рі; 
• мау сым дық жә не цикл дік тер бе ліс тер; 
• ка пи тал са лым да ры на қа жет ті лік; 
• да му шы са ла да ғы мүм кін дік тер мен қауіп тер; 

 - инвестиция құюға тартымды сала
 - инвестиция құюға орташа тартымды сала
 - инвестиция құюға тартымсыз сала

Бәсекелестік позициясы 
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• са ла ның перс пек ти ва лық жә не та ри хи құ рал ған та быс ты-
лы ғы сын ды мем ле кет тік рет теу, эко ло гиялық, әлеу мет тік фак-
тор лар дың әсе рі нен құ ра ла ды. 

«Бә се ке лес тік по зи цияны» ба ға лау үшін қол да ны ла тын фак-
тор лар:

• биз нес бір лік тер дің на рық та ғы үле сі; 
•  тауар са па сы бой ын ша бә се ке лес тер ді озып өту мүм кін ді гі;
• тұ ты ну шы лар ға та ны мал бо лу дең гейі; 
• тех но ло гиялық ноу-хау дың бо луы;
• та быс ты лық тың бас ты фак тор ла ры бо луы; 
• бә се ке лес тер ге қа ра ған да ме не дж мент пен та быс та бу дең-

гейі. 
General Electric мат ри ца сын да дөң ге лек тер ауда ны са ла ның 

кө ле мі не, ал дөң ге лек ішін де гі сек тор бе ріл ген ша ру ашы лық бө-
лім ше нің, биз нес бір лік тің на рық та ғы үле сін көр се те ді. 

«Тар тым ды са ла/бә се ке лес тік по зи циясы» мат ри ца сын да ең 
ма ңыз ды ст ра те гиялық нә ти же лер ком па нияның әр бір биз не сін-
де гі ин вес ти циялық ба сым ды лық қа қа тыс ты. Мат ри ца сы ның жо-
ғар ғы сол жақ та ғы үш то ры ин вес ти ция үшін ең тиім ді бо лып та-
бы ла ды. 

Осы үш тор ға түс кен ша ру ашы лық бө лім ше лер дің ст ра те-
гиялық ал дын ала бол жа мы – «өсу жә не са лу», со ны мен қа тар 
«жо ға ры-мық ты» то ры на түс кен биз нес ин вес ти ция мөл ше рі не 
ең жо ға ры та лап қояды. Кейін, ба сым ды лық бой ын ша тө мен сол 
жақ тан жо ға ры оң жақ та диаго наль бой ын ша ор на лас қан биз нес 
түр ле рі тұ ра ды. Бұл биз нес түр ле рі ор та ша ба сым ды лық ты көр-
се те ді. 

Олар өзі нің по зи циясын сақ тап қа лу жә не қор ғау үшін бір-
қа лып ты қайта ин вес ти циялау ға сай ке ле ді. Егер де осы тор да ғы 
биз нес тің бі реуі өте тар тым ды мүм кін дік ке ие бол са, ол жо ға ры 
ин вес ти циялық ба сым ды лық ты ала ала ды жә не аг рес сив ті ст ра-
те гиялық тә сіл дер қол да ну ға бел гі ала ды. Мат ри ца ның тө мен оң 
жақ та ғы бұ рыш та ор на лас қан ша ру ашы лық бө лім ше лер ге ұсы-
ны ла тын ст ра те гиясы әдет те егін ді жи нау жә не қыс қар ту бо лып 
та бы ла ды. 

Өмір лік цикл мат ри ца сы
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 Да мып жат қан, яғ ни жо ға ры қар қын мен да му са ты сын да ғы 
биз нес ті сәй кес тен ді ру үшін ана ли тик тер ша ру ашы лық бө лім ше-
ле рі нің ор на ла суы са ла ның да му са ты сы мен бә се ке лес тік по зи-
цияда ғы кү ші не тәуел ді бо ла тын 3*5 кө ле мін де гі мат ри ца ны қол-
да нуы мүм кін. 

 «Өмір цик лі мат ри ца сы» әр та рап тан ды рыл ған ком па ния бө-
лім ше ле рі нің қыз мет ат қа ру са ла ла ры өмір цик лі са ты сын да ор-
на ла су ын көр се те ді. Дөң ге лек тер ауда ны са ла ның кө ле мін, ал 
оның ішін де гі сек тор бә се ке лес тік биз нес тің на рық та ғы үле сін 
көр се те ді. 

Порт фель ді ана лиз деу де мат ри ца ның тек бір тү рін қол да-
ну мен шек тел меу ке рек. Әр бір мат ри ца ның ар тық шы лы ғы мен 
кем ші лі гі бар жә не олар ком па нияның ша ру ашы лық порт фе лі нің 
мық ты жә не әл сіз жақ та рын көр се те ді. Егер де бар лық мә лі мет-
тер қол же тім ді бол са, он да 3 мат ри ца ны да құ рас ты ра оты рып, 
тал дау жа сау ке рек, се бе бі олар ар қы лы кор по ра циялар дың ин-
вес ти циялық порт фель де рі нің жан-жақ ты по зи циясы зерт те ле ді. 

 Кор по ра ция ме нед жер ле рі ше шім қа был дау ба ры сын да мы-
на дай сәт тер ді ес ке ру ле рі тиіс: 1) бө лім ше лер мен биз нес бір лік-
тер қыз мет ат қа ра тын са ла лар жиын ты ғын; 2) порт фель ді да мы-
ту дың әлеует ті мүм кін дік те рін; 3) нақ ты са ла да ғы әр бір биз нес-
тің ст ра те гиялық ор на ла су ын; 4) қар жы мен ре су рс тар ды ор на-
лас ты ру да ғы ше шім нұс қа ла рын. 

Әр та рап тан ды рыл ған ком па нияның ст ра те гиясын ба ға лауда-
ғы тү бе гей лі сұ рақ оның еніп отыр ған са ла сы ның тар тым ды лы ғы 
бо лып та бы ла ды. Са ла тар тым ды бол ған сай ын ком па ния ал дын-
да жақ сы, ұзақ мер зім ді та быс алу перс пек ти ва сы ашы ла ды. 

Са ла ның тар тым ды лы ғын 3 ба ғыт ар қы лы ба ға лау ке рек:
1. Порт фель де көр се тіл ген әр са ла ның тар тым ды лы ғы. 

Мұн да «Бұл жұ мыс іс теу үшін ба рын ша тиім ді са ла ма?» де ген 
сұ рақ орын ды. 

2. Әр бір са ла ның бас қа са ла лар мен са лыс тыр ған да ғы тар-
тым ды лы ғы. «Қай са ла тү рі ең тар тым ды, ал қай сы сы тар тым-
сыз» де ген сұ рақ қа жауап алу ке рек. Са ла ны ең тар тым ды сы нан 
тар тым сы зы на дейін рет теу кор по ра ция ре су рс та рын ор на лыс ты-
ру да ғы ал ғы шарт. 
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22-су рет. Өмір лік цикл мат ри ца сы ның порт фе лі

3. Бар лық са ла лар дың бір топ ре тін де гі тар тым ды лы ғы. 
Мұн да «Са ла жиыны қан ша лық ты тар тым ды?» де ген сұ рақ қой-
ыла ды. Та бы сы мен пай да сы тар тым сыз са ла да ғы әре кет те рі не-
гі зін де қа лып тас қан бол са, он да ком па ния өзі нің іс кер лік бел сен-
ді лік порт фе лін қайта құ ры лым дау мә се ле сін қа рас ты руы тиіс. 

Са ла ның тар тым ды лы ғы биз нес те гі бә се ке лес тік по зи ция 
мат ри ца сы тиім ді құ рас ты рыл са ға на ай қын бо ла ды. Осы тал дау 

 Саланың тартымдылық деңгейі 
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тар тым ды са ла лар да ор на лас қан ша ру ашы лық бө лім ше лер дің 
мық ты бас та ма сын қам та ма сыз ете ді. Егер де мұн дай мат ри ца 
құ рыл ма са, он да са ла ның тар тым ды лы ғын сан дық ба ға лауды бұ-
рын си пат тал ған 9 тор лы GE мат ри ца сын қол да ну ар қы лы жүр-
гі зу ге бо ла ды. Не гі зін де, ша ру ашы лық бө лім ше лер де көр се тіл-
ген са ла лар дың бар лы ғы да кем де ген де тар тым ды лық тың ке ле сі 
фак тор ла ры мен ба ға ла нуы тиіс:

• На рық тың сый ым ды лы ғы мен бол жаулы өсу қар қы ны бір-
дей жағ дайда өн ді ріс тің жай да му шы са ла сы на қа ра ған да тез қар-
қын мен да му шы са ла лар тар тым ды рақ бо лып та бы ла ды. 

• Бә се ке лес тік тің қар қын ды лы ғы бә се ке лес тік қы сым әл сіз 
бо лып тұр ған са ла жо ға ры қы сым көр се те тін бә се ке лес тік са ла-
мен са лыс тыр ған да тар тым ды рақ.

• Та лап бой ын ша тех но ло гиялық жә не өн ді ріс тік дағ ды тех-
ни ка лық жә не өн ді ріс тік ноу-хау шек тел ген ком па ниялар мен са-
лыс тыр ған да ком па ния мүм кін дік те рі мен сай ке ле тін дағ ды лар ға 
сұ ра ны сы бар са ла тар тым ды рақ.

• Ка пи тал ға де ген сұ ра ныс ин вес ти циялық та лап жо ға ры бо-
ла тын кор по ра ция са ла сы мен са лыс тыр ған да ка пи тал ға сұ ра ны-
сы тө мен са ла тар тым ды рақ. 

• Мау сым дық жә не цикл дік фак тор лар тұ ты ну шы лар сұ ра-
ны сын да тер бе ліс жо ға ры са ла мен са лыс тыр ған да сұ ра ныс тұ-
рақ ты бо лып та бы ла тын са ла тар тым ды. 

• Са ла ның та быс ты лы ғы – тәуеке лі жо ға ры, та бы сы бас тап-
қы да тө мен бо ла тын са ла мен са лыс тыр ған да ди ви де нт тер мен та-
быс тар дың жо ға ры дең гейде бо луы тар тым ды рақ.

• Әлеу мет тік, саяси, құ қық тық жә не қор ша ған ор та фак то ры 
– осы ау мақ та қиын шы лық қа тап бо ла тын са ла мен са лыс тыр ған-
да көп те ген ком па ниялар дың осы ау мақ та қиын шы лық та ры ның 
аз бо луы тар тым ды рақ.

• Ком па ния әр та рап тан ды рыл ған са ла лар ст ра те гиясы ның 
ұқ сас ке луі – ком па нияның іс кер лік бел сен ді лік порт фе лін де көр-
се тіл ген са ла лар мен ст ра те гиялық бай ла ны сы ба ға лы бол ған сай-
ын тар тым ды бо ла ды. 

Кор по ра тив ті порт фель ге кі ріп тұр ған бар лық са ла лар дың 
тар тым ды лы ғын ба ға лау ең тар тым ды сы нан бас тап тар тым сыз 
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са ла ға дейін рет теу дің не гі зі бо лып та бы ла ды. Егер де са ла ның 
тар тым ды лы ғын фор мальды ба ға лау тә сі лі есеп теу үшін кө лем ді 
жә не тез жа лық ты ра тын бол са, он да ме нед жер лер әр бір са ла ны 
оның тар тым ды лық дең гейі бой ын ша жо ға ры, ор та ша, тө мен са-
ты сын да рет теу үшін өзі нің бі лік ті лі гі не се не ала ды. Бі рақ та бұл 
суб ъек тив ті ба ға лаудың нә ти же ле рі не не гіз дел ген бо луы үшін 
бас шы лық тың осы са ла ны қан ша лық ты жақ сы зерт те ге ні не бай-
ла ныс ты. 

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ди вер си фи ка ция лан ған ком па ниялар ды ст ра те гиялық тал дау дың мә ні 

мен маз мұ нын ашып көр се ті ңіз. 
2. Ди вер си фи ка ция лан ған ком па ниялар дың порт фель дік тал дауы ма ңыз-

ды лы ғын си пат тап бе рі ңіз. 
3.  Ди вер си фи ка ция лан ған ком па ниялар ға ст ра те гиялық тал дау үде рі сі нің 

са ты ла рын си пат та ңыз.
4. Мат ри ца лық ана лиз ді қол да ну ар қы лы ди вер си фи ка ция лан ған порт-

фель ді ба ға лау мә нін ашып бе рі ңіз.
5.  Boston Consulting Group мат ри ца сы ның «өсім/үлес» мат ри ца сы на си-

пат та ма бе рі ңіз. 
6. Boston Consulting Group мат ри ца сын қол да ну мақ са тын ашып айтыңыз.
7. General Electric ком па ниясын да ғы «тар тым ды лық/бә се ке лес тік те гі по зи-

ция» мат ри ца сын си пат та ңыз. 
8. Мат ри ца лық тал дау әдіс те рі нің ар тық шы лық та ры мен кем ші лік те рін са-

лыс тыр ма лы тал да ңыз.
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Ком па нияның ст ра те гиялық жос па рын құ ра тын бас шы лар 
көп жағ дайда ст ра те гияның не еке нін, оның сәт ті жү зе ге асы ры-
луы үшін не іс теу ке рек еке нін тү сі не бер мейді. Дү ниежү зі не та-
ны мал «ст ра тег» Май кл Пор тер сәт ті ст ра те гияны құ ру дың нақ ты 
әрі тү сі нік ті 10 не гіз гі эле мен тін көр сет ті:

1. Бі рін ші бо лу ға емес, бі ре гей бо лу ға ұм ты лу ке рек.
Ст ра тег тер жі бе ре тін қа те лер дің ішін де гі ең бас ты сы жә не ең 

қауіп ті сі – бұл бә се ке лес тер мен бір тауаша ның шең бе рін де сай-
ысу: «Бә се ке лес те рің нің іс-әре ке тін қайталау ст ра те гия тұр ғы сы-
нан қа ра ған да сәт сіз дік ке ұшы рау де ген сөз». 

Мақ са ты ңыз өз өнер кә сі бі ңіз де гі нө мі рі 1 не ме се 2, тіп ті ең 
озық ұйым дас ты ру шы бо лу емес. Сіз жа ңа мар ке тинг жол да рын 
тауып, бі ре гей сау да ұсы ны сын паш ете тін ұйым дас ты ру шы бо-
луыңыз ке рек. 

2. Сіз дің не гіз гі мақ са ты ңыз – тиім ді ин вес ти циялар.
Ком па нияның бас ты мақ са ты – ин вес ти циялық қар жы тиім-

ді лі гі нің жо ға ры коэф фи циен ті. Ұйым өсуі екін ші рет те гі мақ-
сат тар қа та рын да, оны жү зе ге асы ру тек бі рін ші бас ты мақ сат қа 
жет кен нен кейін мүм кін бо ла ды. На рық та ғы үле сін арт ты ру, та-
бы сын, са ты лым дар ды өсі ру, т.с.с. мақ сат та ры на аса на зар ауда ру 
ком па ния ст ра те гиясы ның іш кі тәуе кел де рін елеу лі арт ты ра ды. 

3. Өн ді ріс – ст ра те гиялық тал дау дың не гі зі.
Ком па нияның эко но ми ка лық тиім ді лі гі екі нәр се ден: өн ді ріс 

құ ры лы мы жә не өз са ла сын да ғы ала тын ор ны нан, яғ ни бә се ке-
лес тік тің ар тық шы лық кө зі нен құ ры ла ды. Ст ра те гия осы эле ме-
нт тің екеуін де қам ти ды. 

4. Ор тақ ше шім ге ке лу.

СТРАТЕГИЯНЫ ӘЗІРЛЕУ 
ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ

8
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Ст ра те гияның ең ма ңыз ды бө лі гі – екі ст ра те гиялық тұр ғы 
бір-бі рі не қа ра ма-қай шы кел ген кез де дұ рыс таң дау жа сау, де мек 
ком па нияға қай сы сы тиім ді еке нін ажы ра та бі лу. 

5. Ст ра те гияның әр бір буыны та быс ты бо луы ке рек.
Ком па нияның бә се ке лес тік ар тық шы лы ғы құн ды лық тіз бе гі-

нің тек бір буы нын да шо ғыр ла нуы дұ рыс емес. На рық ты аз уа қыт 
ішін де жау лап ал ған Zara ком па ниясын сәт ті ст ра те гияның ай қын 
мы са лы ре тін де кел ті ру ге бо ла ды. Zara кол лек циясын жиі (жы-
лы на 15 рет тен ас там) ауыс ты ра ды, қол же тім ді ба ға лар мен жа ңа 
тен ден циялар, киім ді Еуро па ның өзін де ті гу, дү кен дер ді қа лың 
жұрт бі ле тін жә не де көп ке ле тін жер лер де: ірі сау да ор та лық та-
рын да, бас ты кө ше лер де ор на лас ты ру, ақ па рат құ рал да рын да ғы 
жар на ма дан гө рі ри за бол ған адам дар дың бір-бі рі не мақ тап айт-
қан жар на ма сы на се нім ар ту, т.с.с., мі не осы лар дың бар лы ғы нә-
ти же сін де ком па нияны үл кен та быс қа жет кіз ді. Ал олар дың бір 
буы нын ажы ра тып, тек со ны ға на қайталау мүм кін емес. Бұл ст-
ра те гия тек бір тұ тас күйін де ға на тиім ді. 

6. Ст ра те гия тұрақ ты бо лу ке рек.
Ст ра те гияның тия нақ ты лы ғы ком па ния та бы сы ның ке пі лі 

бо ла ты ны сөз сіз. Өз ст ра те гияң нан қайта-қайта ауыт қып, үне мі 
пай да ла ну шы ның ыр қы на жы ғы ла бе ру ге бол майды. Тұ ты ну-
шы лар дың та лап та ры мен ша ғым да ры на кө бі рек кө ңіл бө лу таң-
дап алын ған ст ра те гияны жүйелі жү зе ге асы ру ға бө гет жа сайт-
ын жайт : «Біз олар ды тым қат ты тың дай мыз. Кей де тіп ті олар-
ға бас қа бә се ке лес ком па нияға жү гі не бе рі ңіз» деу ге де бо ла ды. 
Өйт ке ні дұ рыс ст ра те гия осын дай тәуе кел дер ді құп тайды – бас қа 
пай да ла ну шы лар дың ри за шы лы ғын арт ты ру үшін кей бір пай да-
ла ну шы лар дың на ра зы лы ғын ту ды ру мүм кін деп са на ла ды. 

7. Сег мент таң дау.
Ст ра те гия құ ру дың ма ңыз ды бө лі гі – ол сег мен та ция. Сіз кез 

кел ген тұ ты ну шы сег мен тін, өнім жә не қыз мет не ме се тау ар ды 
са тып алу мо ти ва ция сын таң дай ала сыз. Тіп ті ол ал ға шын да тар-
тым сыз бол са да. Ең ма ңыз ды сы, таң дап ал ған сег мент шек те рі 
нақ ты бел гі ле ніп, құн ды лық ты құ ру тіз бе гі нің буын да ры сол сег-
мент ке сәй кес бо лу ке рек. 
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8. CEO – ст ра те гияны «тұ ты ну шы» да, оны ал ға қа рай қоз-
ғаушы да емес. Ұйым дас ты ру бас шы сы ның ст ра те гияны өң деп, 
жү зе ге асы ру да ғы рө лі мы на дай:

• Ст ра те гиялық жос пар ды құ ру ке зін де есеп ке алы на тын мә-
се ле лер ді қою; ст ра те гияны әзір леу про це сі не қа ты са тын адам-
дар ды таң дау;

• Ст ра те гияны әзір леу дің ал ғаш қы ке зе ңін де ком па нияның 
бар лық биз нес-бө лім ше сін де жа са лы на тын жұ мыс қа бел се не қа-
ты су;

• Ди рек тор лар ке ңе сін ком па нияның не гіз гі ст ра те гиялық 
жос па ры мен та ныс ты ру; 

• Сырт тан ке ңес ші лер ді тар ту. 
Ес те сақ тайт ын жайт , ст ра те гия тек жо ға ры лауа зым да ғы бас-

шы лар ға ға на емес, ме ке ме нің бар лық мү ше ле рі не де ор тақ бо лу 
ке рек: «Егер ұйым дас ты ру қыз мет ке рі (қай дең гейде гі қыз мет кер 
бол ма сын) таң дап ал ған ст ра те гияны мүл дем ма құл да ма са, он-
дай қыз мет кер сіз дің ұйым дас ты руыңыз да әрі қа рай жұ мыс іс теуі 
мүм кін емес. 

9. Мақ сат тар, қайта құ ры лым да ну, бі рі гу мен сі ңі ру, альянс-
тар жә не се рік тес тік тер, тех но ло гиялар, ин но ва циялар, аут сор-
синг, оқы ту ст ра те гия ре тін де са нал майды. 

10. Ст ра те гия – бұл бі ре гей ма ғы на лы ұсы ныс, бә се ке лес 
ұйым дас ты ру лар дан мүл дем өз ге ше бо ла тын құн ды лық құ ру тіз-
бе гі; икем ді бо лу ға ты ры су жә не де ком па ния та ра пы нан еш қа-
шан жа са лын байт ын әре кет ті анық тау; бір-бі рі мен үй лес кен жә не 
бі рі нің нә ти же сін екін ші сі арт ты ра тын әре кет жа сау; тұ рақ ты лық. 

 Ком па нияны бас қа ру ст ра те гиясы на рық та мүм кін бо ла тын 
өз ге ріс тер ді есеп ке ала оты рып, да муының ұзақ мер зім ді мақ сат-
та ры мен та быс ты лық тың өсу фак тор ла рын анық тау ды біл ді ре-
ді. Бас қа ру ст ра те гиясын да ком па ния да муының ұзақ мер зім ді 
мін дет те рі, оны жү зе ге асы ру ға қа жет ті қа ра жат тар мен ре су рс-
тар кө рі ніс та ба ды. Сон дай-ақ, ком па нияның сырт қы жағ дайла-
ры мен по тен циал ды мүм кін дік те рін та бу, оны жү зе ге асы ру дың 
жағ дайла рын, жа ңа өнім ге, тех но ло гияға өту, бас қа ру жүйе сін, 
ша ру ашы лық саяса тын жүр гі зу ша ра ла рын ой лас ты ру қа жет. Ст-
ра те гиялық бас қа ру дың мін де ті кор по ра цияны на рық тық жағ дай-
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лар дың мүм кін бо ла тын өз ге ріс те рі не дай ын дау, кез дей соқ фак-
тор лар дың қо лай сыз әсе рі нен қор ғау. Ол мүм кін бо ла тын өз ге ріс-
тер ге икем ді құ рал бо луы қа жет. 

 Ком па нияның да му ст ра те гиясын жа сау жә не оны ен гі зу 
бой ын ша жұ мыс тар дың бар лық ке ше нін ке ле сі дей ірі блок тар ға 
бө лу ге бо ла ды:

• са ла ның ин вес ти циялық тар тым ды лы ғын тал дау; 
• оның да му бол жа мын жа сау; 
• іш кі жә не сырт қы на рық тар да сұ ра ныс пен ұсы ныс кон-

ъюнк ту ра сын да сұ ра ныс өз ге ріс те рін бол жау;
• са ла да ғы ұйым ның бә се ке лес тік тұр ғы сын тал дау;
• ке ле шек ұйым бей не сін қа лып тас ты ру;
• ст ра те гияны ен гі зу бой ын ша жұ мыс тар ке ше нін анық тау. 
Са ла ның ин вес ти циялық тар тым ды лы ғын тал дау ком па ния 

да муының ст ра те гиясын жа саудың ма ңыз ды құ рам дас бө лі гі бо-
лып та бы ла ды. Оның мақ са ты ке ле сі сұ рақ тар ға жауап тар алу:

– са ла да бә се ке лес тік тің ин тен сив ті лік дең гейіне не гіз гі бә-
се ке лес күш тер дің әсер ету дә ре же сі қан дай?;

– оның құ ры лы мын да бо ла тын өз ге ріс тер ді не туын да та ды 
жә не бұл фак тор дың ке ле шек те әсе рі қан дай бо ла ды?;

– қан дай фак тор лар бә се ке лес кү рес те же тіс тік не ме се қо лай-
сыз дық ты анық тайды?;

– тал да нып отыр ған са ла тар тым ды ма жә не та быс тың жо-
ға ры дең гейін қам та ма сыз ету бой ын ша оның перс пек ти ва ла ры. 

Бо ла шақ ты жос пар лау жүйесі нің тұт қа сы ре тін де ұйым дас-
ты ру дың ст ра те гиясын жа сау қа рас ты ры ла ды. Ке ле шек тің бей-
не сі нақ ты бо луы қа жет. Оны жо ба лау ке зін де са ла ның да му ба-
ғы тын, сұ ра ныс пен ұсы ныс кон ъюнк ту ра сы ның өз ге рі сін, ша-
ру ашы лық құ ры лы мы ның күш ті жә не әл сіз жақ та рын, іш кі жә не 
сырт қы ор та ға әсер ете тін мүм кін дік тер мен қауіп тер жә не бас қа 
да көп те ген фак тор лар ды есеп ке алу қа жет. 

Бұл іс те ст ра те гиялық мақ сат ты ой лау ке зе ңі ма ңыз ды. Он да 
ке ле шек тің са па лы нақ ты бей не сі, да му дың ұзақ мер зім ді ба ғыт-
та ры ның ті зі мі қа лып та са ды жә не ол ке ле сі дей ба ғыт тар дан тұ-
ра ды:

• өн ді ріс жә не айна лым шы ғын да ры ның тө мен деуі;
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• іш кі жә не сырт қы на рық тар да үлес тің өсуі;
• ұйым дас ты ру ды ка пи тал дау (ак циялар дың на рық тық құ ны-

ның) про це сі нің өсуі;
• ұйым дас ты ру дың ин вес ти циялық тар тым ды лы ғы дең гейі 

өсуі. 
Ст ра те гиялық ба ғыт тар ке шен ді си пат та бо ла ды жә не ар-

найы бағ дар ла ма лар дың не гі зін де жүр гі зі ле ді. 
Ком па нияға өз ге ріс тер ен гі зу ст ра те гияны жү зе ге асы ру ға 

қа жет жағ дай лар туын да та ды. Са ла ахуалы, ұйым дас ты ру жағ-
дайы, өнім мен на рық жағ дайы сияқ ты не гіз гі фак тор лар дың жағ-
дайына бай ла ныс ты өз ге ріс тип те рі нің төрт не гіз гі тү рін ажы ра-
ту ға бо ла ды. 

Ком па нияның қайта құ ры луы елеу лі өз ге ріс тер ге ұшы рауды 
біл ді ре оты рып, оның мис сия сын өз ге ріс ке тү сі руі мүм кін. Бұн-
дай өз ге ріс тер ұйым дас ты ру дың қыз мет ету са ла сын өз ге рт кен 
жағ дайда тууы ық ти мал, сәй ке сін ше на рық та ғы ор ны мен өн-
ді ре тін өні мі өз ге ре ді. Ком па нияның ст ра те гияны жү зе ге асы ру 
ке зе ңін де ая қас ты нан қайта құ ру ша ра ла ры са ла ны ауыс тыр май, 
тек он да пай да бол ған күрт өз ге ріс тер ге бай ла ныс ты, мы са лы, 
оның ана лог тік ұйым дас ты ру мен бі рі гуі нә ти же сін де жүр гі зі луі 
мүм кін. Мұн дай өз ге ріс тер тек ұйым дас ты ру дың на рық қа жа ңа 
өнім мен шы ғып, оған тұ ты ну шы лар ды тарт қы сы кел ген де жү зе ге 
асы ры лып, олар жа ңа өнім ді жар на ма лаумен айна лы са тын мар ке-
ти нг тік бө лім ге қа тыс ты бо ла ды. 

Әдет те гі өз ге ріс тер мар ке ти нг тік са ла да өнім ге қы зы ғу шы-
лық ты ояту мақ са ты мен жүр гі зі ле тін өз ге ріс тер ге бай ла ныс ты. 
Ст ра те гиялық өз ге ріс тер дұ рыс жүр гі зіл ген жағ дайда жүйе лік 
си пат қа ие бо ла ды. Со ның әсе рі нен ол ұйым дас ты ру дың бар лық 
жақ та ры на қа тыс ты, бі рақ не гі зі нен ұйым дас ты ру құ ры лы мы мен 
мә де ниеті не тиесі лі. 

Ком па нияның да му ст ра те гиясын жа сап шы ға ру бас қа ру дың, 
жос пар лаудың не гіз гі прин цип те рін бі лу мен қол да ну ды біл ді ре-
ді. Жос пар лау қа ғи да ла ры ша ру ашы лық суб ъект тің си па ты мен 
маз мұ нын анық тайды. Ата лып кет кен дей, да му ст ра те гиясын 
жа сау ал дын да мис сия мен ком па ния мақ сат та ры ай қын да ла ды. 
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Жа ңа ст ра те гияны жа сап шы ға ру ба ры сын да ком па нияға ке ле сі 
мақ сат тар сәй кес. 

Ст ра те гиялық мақ сат тар:
• На рық та ғы жо ға ры әрі тұ рақ ты орын ға ие бо лу. 
• Өні мі нің тү рін кө бейту жә не са па сын арт ты ру. 
• На рық та ғы үде сін кө бейту. 
• Тұ ты ну шы лар ара сын да бе де лін кө те ру. 
• Жақ сы жар на ма ны қам та ма сыз ету. 
• Жа ңа өнім шы ға ру ба ры сын да тех но ло гиялық зерт теу лер ді, 

тә жі ри бе лер ді қол да ну. 
• Ше тел дік бә се ке лес тер на ры ғы на тө мен шы ғын мен ену. 
• Өт кі зу ар на ла ры мен қам та ма сыз ету. 
• Тұ ту ны шы лар дың қа жет ті лік те рі мен тал ға мын қа на ғат-

тан ды ру. 
 Ст ра те гияны жү зе ге асы ру мін де ті ст ра те гияның жұ мыс іс-

теуі мен оны орын дау мер зі мі нің сақ та луы үшін не іс теу ке рек 
еке нін тү сі ну де. Бас қа ша айт қан да, мұн да ғы өнер ст ра те гия ор-
нын анық тау бой ын ша әре кет тер ді дұ рыс ба ға лау, оны кә сі би 
дең гейде орын дау жә не жақ сы нә ти же лер алу да бо лып отыр. Ст-
ра те гияны жү зе ге асы ру бой ын ша жұ мыс тар ал ға шын да, ке ле сі-
дей не гіз гі сәт тер ді өзі не бі рік ті ре тін әкім ші лік мін дет тер қа та-
ры на жат қы зы ла ды: 

• ст ра те гияның сәт ті орын да луы үшін ұйым дас ты ру шы лық 
мүм кін дік тер ді жа сау;

• құ рал дар ды ұтым ды ор на лас ты ру мақ са тын да бюд жет ті 
бас қа ру; 

• ст ра те гияның жү зе ге асуын қам та ма сыз ете тін фир ма саяса-
тын анық тау;

• ба рын ша тиім ді жұ мыс үшін қыз мет кер лер ді ын та лан ды ру;
• ст ра те гияны жү зе ге асы ру бой ын ша жақ сы нә ти же лер ге қол 

жет кі зу мақ са тын да жұ мыс си па ты мен қыз мет кер лер мін дет те рі-
не өз ге ріс тер ен гі зу; 

• сый ақы лар кө ле мін көз дел ген нә ти же лер ге қол жет кі зу мен 
бай ла ныс ты ру;

• көз дел ген мақ сат тар дың сәт ті орын да луы үшін ком па ния 
ішін де қо лай лы ат мос фе ра қа лып тас ты ру; 
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• ком па ния пер со на лы на өзі нің ст ра те гиялық рө лін күн де-
лік ті тиім ді орын дауы үшін жағ дай лар ды қам та ма сыз ете тін іш кі 
шарт тар ды жа сау; 

• жұ мыс ты үне мі жақ сар ту үшін ең ал дың ғы қа тар лы тә жі ри-
бе ні қол да ну;

• ст ра те гияны жү зе ге асы ру мен оны қа да ға лау бой ын ша іш кі 
же тек ші лік ті қам та ма сыз ету. 

Же тек ші нің мақ са ты ст ра те гияны тиім ді жү зе ге асы ру үшін 
қа жет ті ба ға лау жүйе сін жа сауда бо лып отыр. Жүйені әзір леу 
са па сы ст ра те гияны дай ын дау са па сын анық тайды. Ана ғұр лым 
ма ңыз ды тәуел ді лік тер – ст ра те гия мен ұйым дас ты ру шы лық қа-
бі лет тер ара сын да, ст ра те гия мен сый ақы мөл ше рі нің ара сын да, 
ст ра те гия мен жұ мыс тың жү руін қам та ма сыз ете тін іш кі сая сат 
ара сын да, ст ра те гия мен кор по ра тив тік мә де ниет ара сын да бо ла-
ды (соң ғы сы қыз мет кер лер дің бой ын да ғы құн ды лық тар мен се-
нім дер, пер со нал ды бас қа ру да ғы кор по ра тив тік ба ғыт жә не өн ді-
ріс тік тә жі ри бе не гі зін де пай да бо ла ды). 

Ком па ния ішін де гі жұ мыс тар ды ұйым дас ты ру мен бас қа ла-
ры ның ара сын да ғы сәй кес тік ст ра те гияны тиім ді жү зе ге асы ру ға 
мүм кін дік бе ре ді, ком па нияны өз жос пар ла рын жү зе ге асы ру ал-
дын да бір тұ тас етіп көр се те ді. 

Ст ра те гияны жү зе ге асы ру мін де ті ст ра те гиялық бас қа ру дың 
күр де лі әрі ең бек сыйым ды бө лі гі бо лып та бы ла ды. Бұл мін дет 
бас қа ру дың бар лық дең гейі ар қы лы өте ді жә не ком па нияның көп-
те ген бө лім де рін де ес ке рі луі тиіс.

Ст ра те гияны нақ ты жү зе ге асы ру ст ра те гиялық жос пар ды 
сәт ті орын дау үшін оны мұ қият тал дау дан бас та ла ды. Әр бір ме-
нед жер: «Жал пы ст ра те гияны орын дау да өз үле сім ді қо су үшін 
мен не іс теуім қа жет жә не оны қа лай ша жақ сы іс тей ала мын?» де-
ген мә се ле бой ын ша ойла ну ға мін дет ті. Ком па ния ст ра те гиясын 
тиім ді жү зе ге асы ру үшін іш кі сая сат ты өз гер ту қа жет ті лі гі ст-
ра те гиялық өз ге ріс тер дә ре же сі не жә не оның ауыт қу ына тәуел ді. 

Жа ңа жағ дай лар дың үне мі пай да бо луы тү зе ту лер ен гі зу ге 
мәж бүр лей ді. Да му дың ұзақ мер зім ді ба ғы ты өз ге руі, ком па ния 
қыз ме ті қайта бағ дар ла нуы, жа ңа ком па ния тұр ғы сы нан бас қа ру-
дың мін дет те рі қайта қа ра луы мүм кін. Өт кен тә жі ри бе мен бо ла-
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шақ перс пек ти ва лар ға бай ла ныс ты ком па ния қыз ме ті нің мақ сат-
та ры қайтадан қой ылуы ық ти ма л. Ком па нияның да му бол жа мы-
ның өз ге руі, жа ңа мақ сат тар, на рық та ғы ауыт қу лар өзі мен бір ге 
ст ра те гияға тү зе ту лер ала ке ле ді. Қыз мет ті ба ға лау мін де ті мен 
тү зе ту лер ді қа был дау бір уа қыт та ст ра те гиялық ме не дж мент цик-
лі нің со ңы жә не ба сы бо лып та бы ла ды. Іш кі жә не сырт қы жағ-
дай лар дың жү ру ба ры сы ер те ме, кеш пе, ком па нияның ба ғы тын, 
қыз мет мақ са тын, ст ра те гия мен оны жү зе ге асы ру үде рі сін қайта 
қа рауға мәж бүр лей ді. Ме не дж мент тің мін де ті – әре кет ету ші ст-
ра те гияны жақ сар ту жол да рын тауып, оның орын да лу ба ры сын 
қа да ға лау. 

 Тү зе ту лер әдет те іші на ра бо ла ды, бі рақ кей де сырт қы күш-
тер дің айт ар лық тай әсе рі нен не ме се ком па нияның қар жы лық 
жағ дайы ның бір ден на шар лауы нан не гіз гі ст ра те гияны қайта қа-
рау қа жет ті лі гі туын дай ды. Ме нед жер лер ст ра те гияға қай кез де 
өз ге ріс ен гі зу қа жет еке нін анық тау үшін жағ дай дың өз ге руіне 
нақ ты жауап бе руі тиіс. «Жел дің қай дан со ға ты нын», жағ дайды 
өз гер ту қа жет ті лі гін ал ғаш қы ке зең де анық тап, оған сәй ке сін ше 
жауап бе ру олар дың мін де ті. 

Кә сіп кер лік уақы ты кел ген де ком па ния мис сия сын ауыс ты ру
Maytag ком па ниясы Ди рек тор лар ке ңе сі нің мү ше сі еуро па-

лық тұр мыс тық элект ро құ рыл ғы лар өн ді ру ші-ком па нияны са-
тып алу мен ха лы қа ра лық на рық та ғы өз қыз ме тін ке ңейту се бе-
бін айта ке ліп: «Уа қыт өз гер ген де, жағ дай лар да өз ге ре ді» де ген. 
Жа ңа оқи ға лар дың пай да бо луы мен жағ дай дың өз ге руі ме нед-
жер лер ді ком па нияның қа зір гі жағ дайы мен перс пек ти ва сын 
әр қа шан да да му дың ба ғы тын өз гер ту ге тек се ре оты рып, қайта 
қа рауға мәж бүр лей ді. Биз нес те гі ал дын ала бай қап отыр ған өз ге-
ріс тер ге дай ын бо лу үшін қа зір қан дай жа ңа да му ба ғы тын таң дау 
қа жет ті гі ма ңыз ды мә се ле. 

Ст ра те гияны жү зе ге асы ру мә се ле сі ст ра те гиялық тұр ғы да 
жұ мыс іс теу үшін жә не оның бел гі лен ген мер зі мі сақ та луы үшін 
не іс теу қа жет еке нін тү сі ну ден тұ ра ды. Бас қа сөз бен айт қан да, 
мұн да ғы ше бер лік ст ра те гияның ор нын анық тау бой ын ша әре-
кет тер ді, оның кә сі би орын да лу ын жә не жақ сы нә ти же лер ді алу-
ды дұ рыс ба ға лаудан тұ ра ды. 
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Ст ра те гияны жү зе ге асы ру жұ мыс та ры ал ғаш қы әкім ші лік 
мін дет тер дің аясы на жа та ды, ол ке ле сі не гіз гі ке зең дер ді көр се-
те ді:

• ст ра те гияны та быс ты орын дау үшін ұйым дық мүм кін дік-
тер ді жа сау;

• бюд жет ті қа ра жат тар ды пай да лы ор на лас ты ру мақ са тын да 
бас қа ру;

• ст ра те гияның жү зе ге асы ры лу ын қам та ма сыз ете тін ұйым-
ның саяса тын анық тау;

• өте тиім ді жұ мыс үшін қыз мет кер лер ді мо ти ва ция лау;
• қа жет бол ған жағ дайда ст ра те гияны жү зе ге асы ру бой ын ша 

өте жақ сы нә ти же лер ге же ту мақ са тын да олар дың мін дет те рі мен 
жұ мыс та ры ның си пат тү рін өз гер ту;

• сый ақы мөл ше рін бел гі лен ген нә ти же лер ге же ту мен ұш-
тас ты ру. 

Осы ке зең дер ден өту ар қы лы ст ра те гияны тиім ді бас қа ру ға 
бо ла ды. Ол үшін іш кі сая сат ты өз гер ту қа жет ті лі гі ст ра те гиялық 
өз ге ріс тер дің дә ре же сі не, іш кі сая сат тың ст ра те гия та лап та ры на 
қан ша лық ты сәй кес ті гі не жә не ст ра те гия бір лес кен мә де ниет пен 
қан ша лық ты жақ сы ке лі се ті ні не тәуел ді. 

Ше тел дік ком па ниялар ст ра те гиялық жос пар лау тә жі ри бе-
сін де ке ле сі ерек ше лік тер ді бө ліп қа рас тыр ған:

• жос пар әдет те ке ле шек те әре кет ету дің бір ға на ст ра те-
гиясын құ рай ды;

• жос пар да ком па нияның бар лық әл сіз жә не күш ті жақ та ры 
ба ға ла на ды;

• жос пар да бол жам дар мен ал дын ала ұйға рым дар, тұ жы рым-
дар көр се ті ле ді;

• көп те ген жос пар лар да тәуе кел ба ға лан байды, бі рақ әр түр лі 
мүм кін бо ла тын іс-әре кет нұс қа ла рын қа рас тыр ған да ес ке рі ле ді;

• бар лық жос пар лар ком па нияның қар жы лық қыз мет те рі нің 
не гіз гі көр сет кіш те рін бей не лейт ін, кү ті ле тін мақ сат тар не гі зін де 
құ ры ла ды;

• ұзақ мер зім ді жос пар да қа жет ті ин вес ти цияның кө ле мі, кү-
ті ле тін та быс тар мен шы ғыс тар, ұзақ мер зім де тө ле не тін ди ви де-
нт тер ту ра лы мә лі мет тер бей не ле не ді. 
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Әри не, ше тел дік тә жі ри бе ні қа зақ стан дық ұйым дар да қол да-
ну ст ра те гиялық бас қа ру ды же тіл ді ру дің бір ден-бір жо лы. Се бе-
бі, олар уа қыт пен, нә ти же лер мен жә не тә жі ри бе мен тек се ріл ген. 

Ұйым ды бас қа ру ст ра те гиясы на рық та мүм кін бо ла тын өз ге-
ріс тер ді есеп ке ала оты рып, да муының ұзақ мер зім ді мақ сат та ры 
мен та быс ты лық тың өсу фак тор ла рын анық тау ды біл ді ре ді. Он да 
ұйым да муының ұзақ мер зім ді мін дет те рі, сон дай-ақ оны жү зе ге 
асы ру ға қа жет ті қа ра жат тар мен ре су рс тар кө рі ніс та ба ды. Сон-
дай-ақ, ұйым ның сырт қы жағ дайы мен по тен циал ды мүм кін дік-
те рін та бу, оны жү зе ге асы ру дың жағ дайла рын, жа ңа өнім ге, тех-
но ло гияға өту, бас қа ру жүйе сін, ша ру ашы лық саяса тын жүр гі зу 
ша ра ла рын ой лас ты ру қа жет. Ст ра те гиялық бас қа ру дың мін де ті 
ұйым ды на рық тық жағ дай лар дың мүм кін бо ла тын өз ге ріс те рі не 
дай ын дау, кез дей соқ фак тор лар дың қо лай сыз әсе рі нен қор ғау. Ол 
икем ді құ рал бо луы қа жет. 

Бас қа ру ст ра те гиясын жа сау жә не оны жү зе ге асы ру ке ле сі 
рет тер ден тұ ра ды:

• сырт қы ор та да муының перс пек тив ті ба ғыт та рын ба ға лау 
(на рық тың, ғы лы ми-тех ни ка лық прог рес тің, жал пы эко но ми ка-
лық жағ дай дың, бә се ке лес тік тің жә не т.б.);

• сырт қы ор та ның да му ын да олар дың қо лай лы жә не те ріс ба-
ғыт та рын та бу;

• ұйым дас ты ру дың по тен циал ды мүм кін дік те рін жә не оның 
да муының перс пек тив ті ба ғыт та рын анық тау;

• ұйым дас ты ру да муының ұзақ мер зім ді мін дет те рін жа сау;
• іс-әре кет тер бағ дар ла ма сы мен оны жүр гі зу қа ра жат та рын 

анық тау. 
На рық кон ъюнк ту ра сы ның тұ рақ сыз дық жағ дайла рын да бас-

қа ру ст ра те гиясы ұйым дас ты ру дың қар жы лық-ша ру ашы лық қыз-
ме тін тұ рақ тан ды ру ға ық пал ете ді. Ол ст ра те гиялық ше шім дер-
дің са па сы на ті ке лей бай ла ныс ты. 

Ст ра те гиялық бас қа ру ісін де ұйым ның тиім ді қыз мет етуін 
жо ға ры ла та тын бар лық фак тор лар ды жи нақ тау қа жет:

• ор та зерт теу ле рін ен гі зу;
• жұ мыс са па сын өсі ру;
• ұйым дас ты ру ды бас қа ру жүйе сін же тіл ді ру;
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• ең бек ре су рс та рын тар ту саяса ты;
• ұйым дас ты ру дың қар жы лық саяса ты. 
Бұл ба ғыт тар дың бар лы ғын да бас қа ру дың ст ра те гиялық мін-

дет те рін жа сау жә не жүр гі зу есеп ке алы нуы қа жет. Осы лай ша, 
ст ра те гиялық бас қа ру іш кі жә не сырт қы жағ дай лар ды тұ рақ ты 
түр де тал дап, олар дың өз ге ріс те рін ба қы лап оты ру ды біл ді ре ді. 

Ба қы лау сұ рақ та ры
1. Ст ра те гияны әзір леу жә не жү зе ге асы ру мә ні мен маз мұ нын ашы ңыз. 
2. Май кл Пор тер бой ын ша сәт ті ст ра те гияны құ ру дың не гіз гі эле ме нт те рін 

ата ңыз. 
3. Ст ра те гияны жү зе ге асы ру мін дет те рі мен жұ мыс та ры ның тиім ді бө лі ну 

ма ңыз ды лы ғын айтыңыз.
4. Кор по ра тив тік мә де ниет тің ст ра те гияны жү зе ге асы ру үде рі сін де гі ма-

ңыз ды лы ғын си пат та ңыз. 
5. Ст ра те гиялық өз ге ріс тер ді бас қа ру үде рі сін тү сін ді рі ңіз. 
6. Ст ра те гияны жү зе ге асы ру да ғы мә де ниет пен ст ра те гиялық бас шы лық-

тың рө лі қан дай? 
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Тест тап сыр ма ла ры
 
1. Ст ра те гиялық ме не дж мент тің зерт теу объек ті сі? 
a) Ұйым кадр ла ры;
b) Ұйым ның ұзақ мер зім де гі да му тен ден цияла ры мен үр діс те рі;
c) Кә сі по рын ның қар жы лық көр сет кіш те рі;
d) Са ту әдіс те рі;
e) Кә сі по рын ның ұйым дық құ ры лы мы. 

2. Ұйым ның бо ла шақ та тиім ді жұ мыс іс теуін қам та ма сыз ету үшін мис сия 
мен мақ сат қа лып тас ты рып, ст ра те гия таң дау үде рі сі қа лай ата ла ды? 

a) Ст ра те гиялық ор та ны тал дау; 
b) Ст ра те гиялық бас қа ру; 
c) Ст ра те гиялық мар ке тинг;
d) Ин но ва циялық ме не дж мент;
e) Өн ді ріс ті ұйым дас ты ру.

3. Тө мен де гі кә сі по рын қыз ме ті нің шарт та рын ба ға лау әдіс те рі нің қай сы сы 
ком па нияның іш кі жә не сырт қы ор та сын ке шен ді зерт теу ге мүм кін дік бе ре ді? 

a) БКГ мо де лі; 
b) SWOT-тал дау; 
c) Порт фель ді тал дау;
d) «Дже не рал Элект рик» мат ри ца сы;
e) «Үлес ар ту» мо де лі.

4. Айны ма лы ла ры бар ст ра те гиялық қыз мет алаң да ры (СҚА) мат ри ца сы 
же тіл ді ріл ген ст ра те гиялық порт фе лін әзір леу де қай фир ма пио нер бо лып та-
бы ла ды? 

a) McKinsey;
b) General Electric;
c) Mc Donald`s;
d) Coca-Cola;
e) Крас ный ок тяб рь.

5. «Кор по ра тив тік ст ра те гия» тү сі ні гі нің си но ни мін ата ңыз: 
a) Функ цио нал дық ст ра те гия;
b) Іс кер лік ст ра те гия;
c) Порт фель дік ст ра те гия;
d) Ұйым ның мис сиясы;
e) Ұзақ мер зім ді жос пар лау. 
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6. Кә сі по рын ның ст ра те гиялық әре ке тін қа лып тас ты ру да не гіз гі мән ге ие: 
a) Кә сі по рын ның іш кі саяса ты; 
b) Кә сі по рын ның на рық та ғы әре ке ті; 
c) Кадр лар дың бі лік ті лі гін арт ты ру; 
d) Қыз мет кер лер ді ын та лан ды ру;
e) Мар ке ти нг тік іс-ша ра лар жүр гі зу.

7. БКГ мо де лін де гі бас ты на зар ға алы на тын көр сет кіш: 
a) Ком па нияның бә се ке лес тік по зи циясы; 
b) На рық та ғы ком па нияның үле сі;
c) Ком па нияның ақ ша ағы мы; 
d) Ком па нияның іш кі па ра ме тр ле рі;
e) Адал дық көр сет кі ші. 

8. Порт фель дік тал дау дың не гіз гі тә сі лін ата ңыз: 
a) Сы зық тық тең дік;
b) Мат ри ца лар дың құ ры лы мы;
c) Про пор ция лар ды құ рас ты ру; 
d) Коор ди нат тар жүйе сін құ ру; 
e) Ық ти мал ды лық тар ды бө ліп та ра ту. 

9. На рық ты қам ту мен са ту кө ле мін, тұ ты ну шы лар дың қа жет ті лік те рін қа-
на ғат тан ды ру мүм кін дік те рін анық тайт ын не гіз гі фак тор лар дың бі рін ата ңыз: 

a) Ком па нияның се нім ді лі гі; 
b) Ау қым ды лық;
c) Ас сор ти мент;
d) Фир ма имид жі;
e) Са па. 

10. Ба ға саяса тын қа лып тас ты ру ке зін де не ні ес ке ру ке рек?
 a) Тауар порт фе лі нің құ ра мын; 
b) Бә се ке лес тер мен са лыс тыр ған да ғы өнім нің ор на ла су дең гейін; 
c) На рық тық үр діс те рін; 
d) Ком па ния қыз ме ті нің масш та бын;
e) Ын та лан ды ру әдіс те рін.  

11. Не нің кө ме гі мен ст ра те гияның жү зе ге асы ры лу ын ба қы лап, өз гер ме лі 
шарт тар ға сәй кес тү зе ту лер ен гі зу ге бо ла ды? 

a) Ст ра те гиялық мис сия;
b) Ст ра те гиялық көр сет кіш тер;
c) Ба ға ның өсуі;
d) Ұйым құ ры лы мы;
e) Өнім ба ға сы.
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12. Бас қа ру дың қай дең гейін де ст ра те гиялық топ тар кар та сы жа са луы мүм кін? 
a) Бас қа ру дың ор та ша дең гейі;
b) Бас қа ру дың ең жо ға ры дең гейі;
c) Бас қа ру дың тө мен дең гейі;
d) Функ цио нал ды бө лім дер де;
e) Бе ріл ген жауап тың бә рі дұ рыс.

13. Көп те ген ком па ниялар дың әр та рап тан ды ру дан кө ңіл де рі қа лу се бе бін көр се-
ті ңіз.

a) Ком па нияның өз са ла сын да тех но ло гия өз ге руі сал да ры нан туын да ған 
тұ рақ сыз дық қа бейім де ле алуы; 

b) Ком па нияның өз са ла сын да тех но ло гия өз ге руі сал да ры нан туын да ған 
тұ рақ сыз дық қа бейім де ле ал мауы; 

c) Ком па нияның іш кі ор та сы ның әл сіз ді гі;
d) Мақ сат тар дың орын дал мауы;
e) Бе ріл ген жауап тың бә рі дұ рыс.

14. Ком па нияның бә се ке лік по зи циясын анық тау үшін не қол да ны ла ды?
a) Өсу ин ди ка тор ла ры; 
b) Та быс тың не гіз гі фак тор ла ры бой ын ша бал дық ба ға лау; 
c) Транс порт тық мін дет тер мат ри ца сы; 
d) Сы зық тық функ ция лар; 
e) Ық ти мал дық теориясы.

15. Ком па нияның бә се ке лік по зи циясын ба ға лауда ғы жал пы ере же ні анық та. 
a) Ке ліс сөз дер де гі мүд де лер ді қор ғау;
b) Бә се ке лік мық ты жақ тар ға ие бо лу жә не бә се ке лік әл сіз тұс тар ды қор ғау; 
c) Мис сияны өз гер ту;
d) Бә се ке лес тер дің ст ра те гиясын анық тау;
e) Не гіз гі қор лар ға ин вес ти ция са лу. 

16. Ком па нияның әл сіз бә се ке лес тік по зи циясын не көр се те ді? 
a) Ма ңыз ды ерек ше ба сым дық тар дың бо луы; 
b) Нақ ты ерек ше ба сым дық тар дың бол мауы; 
c) Ст ра те гиялық қыз мет көр сет кіш те рі;
d) Жұ мыс шы лар са ны;
e) Фа во рит тік ст ра те гиялық топ та бо луы. 

17. Ұйым ның бар лық бө лім ше лер мен дең гей лер үшін жүр гі зе тін қар жы-
ны, қыз мет кер лер ді, өн ді ріс ті бас қа ру да ғы ст ра те гиясы ол:

a) Функ цио нал ды ст ра те гия;
b) Кор по ра тив тік ст ра те гия;
c) Биз нес-ст ра те гия;
d) Ин но ва циялық ст ра те гия;
e) Биз нес-жос пар.
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18. Ст ра те гиялық жос пар лау де ген не?
a) Іс-әре кет ке ын та лан ды ру;
b) Мақ сат қою жә не со ған же ту үшін ре су рс тар ды бө лу;
c) Ма те ри ал дық бай лық;
d) Адам ның қа жет ті лі гін өл шеу;
e) Заң, бұй рық.
 
19. Ст ра те гиялық жос пар лаудың ба ғыт-бағ да ры не де?
a) Бү гін гі күн ге не гіз де лу;
b) Бү гін гі күн ге жә не бо ла шақ қа ба ғыт;
c) Өт кен тә жі ри бе;
d) Бә се ке лес тер ге қа рау;
e) Өт кен ге жә не бү гін ге қа рау.
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