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КІРІСПЕ 

 

Қазақстан  Республикасында  нарықтық  экономиканың  дамуына  

байланысты ішкі және сыртқы саудада кәсіпорындардың, фирмалардың, 

өндірістердің және ұйымдардың жұмыс істеу жағдайлары күрт өзгерді.  

Сондықтан отандық өндірістер бүкіл әлемдік саудада қолданылатын  

ережелерімен тәртіптерді оқып, зерттеп, біліп іс жүзінде өзінің 

тәжірибесіне  енгізу керек. Барлық бағыттағы халықаралық қарым – 

қатынас ұлттық және  халықаралық қалыптардың үйлесуін талап етеді. 

Жоспарлық экономикадағы  стандарттау, сертификаттау және 

метрологиялық  жүйелер  қазіргі  жағдайда  кедергі жасап, Қазақстан 

Республикасынның  өркендік экономикаға өтуіне   жол бермейді. 

 Қазіргі заманда нарықтық экономикаға ауысу кезінде көптеген  

мәселелер ішінде кәсіпорынның тұрақты жұмыс істеуі және оның 

дамуын  ұйымдастыруға негізгі және шешуші рөлді атқаратын мәселе - 

өнімдердің,  жұмыстардың және қызметтердің сапасы болып табылады. 

Жақын аралық  жылдарда еңбек өнімділігін және өнім сапасын жоғары 

бәсекелесу қабілеті  бар жаңа өнімдер шығара алатын кәсіпорындардың 

жағдайы жақсарады.   Өнімнің сапасын арттыру үшін материалдық 

базадан басқа ынталы және  біліктілігі (квалификациясы) жоғары 

қызметкерлермен қатар сапаны   басқару қажет. Осы мәселені түсінген 

кәсіпорындар сапаны басқаруды  бірінші орынға қояды. Себебі жұмыс 

процесіне сапа жүйесін енгізбей, өнім  сапасын қамтамасыз ету мүмкін 

емес. 

 Шығарылатын  өнімдердің  сапасы мен техникалық  деңгейінің  

өсуі,  қазіргі  уақытта  өнеркәсібі  дамыған  елдерде    кәсіпорын  

жұмысына  неғұрлым  тән  белгі  болып  табылады.    Қаныққан   нарық  

және  бағасы  жоқ  бәсекелестік  басымдылғы    жағдайында  өнімдердің  

жоғарғы  сапасы  ғана  негізгі  факторы  рөлін  атқарады. 

 Шығарылған өнімдердің сапасы кез-келген кәсіпорын қызметінің  

маңызды критерийлерінің қатарына жатады. Өнімдердің сапасын 

арттыру,  нарық жағдайында кәсіпорынның (фирманың) жұмыс жасау 

дәрежесін,  ғылыми–техникалық прогресс қарқынын, өндіріс 

тиімділігінің өсуін,  кәсіпорында пайдалынатын ресурстардың барлық 

түрлерінің үнемделуін   анықтайды. 

 Еліміздің кәсіпорындарында жоғары сапалы бұйымдар өндіруді  

ұлғайту нәтижесінде экономикасын интенсификациялауға, халықтың 

өмір  сүру деңгейінің өсуіне, ішкі және әлеуметтік нарықтарда отандық   

тауарлардың бәсекелестік мүмкіндіктерінің артуына әкелуі тиіс. Қазіргі  

заманғы  кәсіпорындар, ең алдымен, шығарылатын тауарлардың өмірлік  

циклының барлық сатыларында қажетті сапа деңгейін қалыптастыру,  
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қамтамасыз ету және ұстап тұру процестеріне әсер ететін 

экономикалық,  ұйымдастыру және құқықтық тетіктерді неғұрлым 

тиімді пайдалануды   үйрену қажет.  

Орталыққа тәуелді экономикадан нарықтық экономика 

жағдайындағы жұмысқа өткен кезде сапа екінші фактордан 

кәсіпорындардың елеулі табысты жұмыс істеу шартына айналады; сапа 

ел экономикасының түзелуіне оң ықпал етеді. Демек нарықтық 

жағдайда қалыпты жұмыс істеу үшін кәсіпорындар өнімге қойылатын 

сапамен байланысқан мәселелерді тұрақты шешіп отыруы тиіс. 

Сападан басқа бәсеке қабілетіне баға, тауарды жіберу мерзімі, 

берілген кепіл, сервистік қызмет көрсету және басқалар кіреді. 

Сапаны қамтамасыз ету үшін осыған сәйкес материалдық-

техникалық база, сапаны арттыруға ұмтылатын біліктілігі жоғары 

қызмет етушілер және сапаны өте мұқият басқару қажет. Сондықтан 

кәсіпорындар сапаны басқаруға жоғары көңіл бөлуде; қазіргі заманның 

сапа саласында ұйымдастыру деңгейіне сай келетін сапа жүйесін 

кәсіпорындарға енгізбей өнімнің сапасын тұрақты қамтамасыз ету 

мүмкін емес. 

Қазір сапаны басқару өзіне өте табанды жол салуда; осыған біз 

куәміз. Сапаны басқару қамтамасыз етуді, қаржыны және өндірісті 

басқарумен қатар кәсіпорындарды басқарудың өте маңыздысына 

жатады. Бұл тек қана жұмыстың басы. Мәселе мынаған келіп тіреледі: 

сапаны басқаруды алдыңғы қатарға шығару керек, дамыған 

елдердегідей сапаны жаппай басқаруды енгізу керек. 

Әрбір кәсіпорынның табысты және табанды жұмыс істеуі үшін 

өнімнің жоспарланған көлемін шығаруды қамтамасыз ету, қойылған 

мерзімді сақтау, бұйымның ең төмен өзіндік құнына ұмтылу және 

осындай жағдайда сапаға қойылатын талапты қамтамасыз ету керек. 

Сапаны жаппай басқаруды енгізген кезде кәсіпорын жұмысының 

ең негізгісіне сапаға қойылатын талаптарды міндетті түрде орындау 

жатады. Нарықтық жағдайда кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуінің 

негізіне бәсекеге қабілеттілік, демек шығарылатын өнім сапасына 

қойылатын талаптың тұрақтылығы жатады. 

Өнімнің бәсекеге қабілеті кәсіпорынның бәсекеге қабілетін 

қамтамасыз етеді; ал бұл экономиканың дамуына оң ықпал етеді. Демек, 

өнімнің сапасы кейбір тауар өндірушілердің жеке проблемасы емес; 

өнімнің сапасы жалпы ұлттық проблема болып табылады. 

Бәсекеге қабілеттілік сапасы өте жоғары өнім шығарғанды 

сипаттамайды. Сапа деңгейі халықтың әр түрлі бөлігіне (ауқатты, кедей) 

есептелген, демек, әртүрлі болуы мүмкін. 
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Осының бәрі сапаны басқару облысында жұмысты 

ұйыдастырудың белгілі тәжірибесін пайдалануды, өте икемді және 

шапшаң жұмыс істей білуді қажет етеді. 

Қазіргі кезде тауарды жіберушілер мен тапсырыс берушілер 

арасында мынадай өзара қатынас кең таралған: өнімге тапсырыс бермей 

тұрып тапсырыс беруші тауар жіберушінің сапаны ұйымдастыру 

жұмысының деңгейін тексереді және осындай тексеру нәтижесіне 

байланысты келісім-шартқа отыруды шешеді. 

Бәсекеге қабілеттіліктен басқа жақсы өнім қауіпсіздік және 

экологиялық тазалық талаптарын қамтамасыз етуі тиіс; қауіпсіздік пен 

экологиялық тазалықты мемлекеттік органдар бақылайды. Өнім және 

технология халыққа қауіпсіз болуы керек және қоршаған ортаға зиян 

келтірмеуі тиіс - Кәсіпопындар адам денсаулығына және қоршаған 

ортаға келтірген зиян үшін, тапсырыс алу және табысты жұмыс істеу 

үшін сапаны басқаруды қазіргі заман талабына сай үйымдастыруы 

керек. Ал осыны іске асыру үшін сапаны басқарудың теориялық 

негіздерін білетін, сапаны басқаруды ұйымдастыра алатын мамандар 

қажет. 

Кәсіпорындарды құру, яғни өнім шығармайтын кезеңде сапаның 

маңызын айта кету керек. Осы кезеңде сапа туралы сөз қозғау ерте 

сияқты. Осындай жағдайда жұмысты қаражаттан (ақшадан) бастау 

керек, мәселен банктен қарыз алу бағытында жұмыс істеу керек. 

Банктен қарыз алу үшін банк сенетіндей бизнес-жоспар жасау керек; 

бизнес-жоспарда міндетті түрде сапаға көңіл аудару керек. 

Материалдарды және құрал-жабдықтарды сатып алу керек - қаражаттың 

мөлшері осыған байланысты. Бизнес сападан басталатынына банк 

қызметкерлерін сендіру керек. Сапаны басқаруды тәжірибеде 

ұйымдастыруды оқып-үйренген кезде мынаған көңіл бөлу керек: бұл 

пән кәсіпорынның тәжірибелік қызметіне бағытталған ғылыми 

пәндермен тығыз байланысқан. 

Біріншіден, сапаны басқару кәсіпорынды жалпы ғылыми басқару 

өрісінің біріне, дәлірек айтсақ, өндіріс менеджментіне жатады. 

Сапа өнімді жасаған кезде құралады; демек, сапаны басқару үшін 

ең маңызды кезеңге жұмыс технологиясын білу және өндірісті 

ұйымдастыру жатады. Сапаны басқару өзіне сәйкес ақпаратсыз іске 

асуы мүмкін емес. Сондықтан сапаны басқару ақпарат теориясымен 

жанасады, маркетингпен және патенттік-лицензиялық жұмыстармен 

таныс екендікті талап етеді. 

Басқару стандарттаумен байланысқан. Себебі басқарудың негізгі 

нормативтік базасына сапа талаптары, сапаны тексеру және бағалау 

тәртібі жазылған стандарттар жатады. 
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Сапаны басқарудың негізгі жұмыстарының бірі сапаны бақылау 

болып табылады; сапаны бақылау сәйкес өлшеу құралдарымен іске 

асырылады. Демек метрологиялық білімді қажет ететін, кәсіпорында 

метрологиялық қамтамасыз етуді ұйымдастыра білетін қызмет етушілер 

керек. 

Жеке бақылау тәсілдерін қолдану техниканың - сәйкес 

облыстарында біліктілікті, статистикалық тәсілдерді қолдануға 

икемділік танытуды, есептеу құралдарын пайдалануды қажет етеді. 

Сапаны басқару өнім шығарушылар мен өнімді тұтынушылардың 

өз құқықтарын білуі үшін сапа облысында қолданылатын заң актілерін 

білуді міндетті түрде талап етеді. 

Сапаны басқаруды дамыту және кең еңгізу ғылыми пән болып 

табылады; осы пәннің тәжірибедегі жұмыс бағыты өнім сапасын қажет 

деңгейге жеткізуде ерекше рөл атқарады. Демек, осындай тапсырманы 

орындау осы облыста қызмет ете алатын мамандарды дайындауды 

қажет етеді. 
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1  САПА МАЗМҰНЫ БАСҚАРУ НЫСАНЫ РЕТІНДЕ 

1.1 Сапа аумағындағы негізгі түсініктемелер мен 

анықтамалар. Өнім сапасын бақылау 

 

Қазіргі уақытта тәжірибеде ИСО 8402 халықаралық стандарты 

қолданады, ол сапа аумағында процестер мен құбылысты білдіретін 

түсініктермен өзара қатынастың мәнін терең шешуге, негізгі 

терминдерді анықтауға болжау жасауға мүмкіндік береді . 

Терминдерді талдау кезінде біз осы ғылымда шығып жатқан 

негізгі жағдайдағы принциптерін басшылыққа аламыз. 

Біріншіден, терминді анықтау құбылыстың мәнін білдіретін 

түсінікті толық және дәлірек сипаттау қажет. Осыған қосымша 

анықтамада қубылыстың мәнінен басқа оның өзінше ерекшеліктері 

қосымша көрсетілуі мүмкін. 

Екіншіден, қолданбалы мағынада терминді анықтау түсінігі 

арасындағы байланыс негізгісіне қарсы шықпау қажет. Ондай болмаса 

бұл оның түсінігіне қайшы келуі мүмкін. 

Үшіншіден, шет тілдік терминологияны ауыстырған кезінде 

осындай ауыстырып алынған шарты мен принциптерін сақтау қажет. 

 

1.1.1 Сапа түсінігі 

Сапаның негізгі анықтамасы: сапа бұйымның сипаты мен 

қасиетінің жиынтығын білдіретін, яғни бұйымды анықтайтын және оны 

басқалардан ажыратуды айтады. 

ИСО 8402 стандартында сапаға келесі анықтама берілген: «Сапа» - 

бұл объектінің сипаттамасы мен қасиетінің жиынтығы, яғни қойылған 

және ұсынылған талаптарды қанағаттандыру қабілетін айтады. 

Осы анықтамадан басқа да көптеген анықтамалар бар, және де 

барлығында сапа тұтынушылардың талаптарын 

қанағаттандыратындығын көрсетіледі. 

Қалай болса да осы анықтамадан кейін мынаны қарастырамыз: 

егер сапа тұтынушылықты қанағаттандырса, онда бізді 

қанағаттандырмайтын өнімнің сапасы жоқ болады. 

ИСО 8402 стандартындағы қолданбалы анықтама сипаттамасы 

мен қасиетінің жиынтығын объективті сапа ретінде көрсететін 

негізгісіне қарама - қайшы болады. Ол дұрыс ойлауға да қарама-қайшы 

келеді, егер өнім бар болса, онда оның нақты сипаттамасы болады. 

Осыған байланысты сапа терминдерінің анықтамасын келесі 

бейнеде қалыптастыруга болады: 
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«Сапа» - ескертілген немесе ұсынылған қажеттілікті 

қанағаттандыру мақсаты мен оны құру кезінде жабдықтаушы мен 

қалыптастыру нұсқасы немесе өнімнің сипатының деңгейі  мен  

қасиеттерінің жиынтығын айтады. 

Осындай анықтамада: 

- сапа, бұл өзінің философиялық негізін сақтайтын объективтік 

шындық;  

-  процесінде жабдықтаушымен өнімнің сапасының қажетті 

деңгейін қалыптастыру жолында ұсынылған немесе ескертілген 

қажеттілігін қанағаттандыру маңыздылығына көңіл бөледі. Осыған 

байланысты, сапаны анықтау дәлелдірек көрсетіледі, мұнда ол 

объективті шындық ретінде шығады. 

Сапаны басқару аймағында қолданылатын түсініктер мен 

терминдер  халықаралық және ұлттық стандарттармен анықталады.   

Халықаралық ИСО–8402–94 стандартында сапа туралы терминдер  

келтірілген. 

 Сапа  –  дегеніміз объектінің сипаттамаларының жиынтығы, оның  

бекітілген  мұқтаждықты қамтамасыз ету қабілеті ретінде анықталады. 

 Объект  –  дегеніміз жеке сипатталған және қарастырылған өнім 

немесе  процес, ұйым немесе жеке тұлға болуы мүмкін мағанасы кең  

түсінік. 

 Өнім – процестің немесе қимыл іс–әрекеттің нәтижесі ретінде  

қарастырылады.  

 МемСТ  15467–79 сәйкес өнім сапасы – тағайындалу мақсатына  

байланысты белгілі бір мұқтаждықтарын қанағаттандыруға 

жарамдылығын   сипаттайтын қасиеттерінің жиынтығы.  

Өнім еңбек ету процесінің материалдық нәтижесі ретінде  

қарастырылады. Еңбек нәтижесі затқа айналдырылған (шикізат,  

материалдар, техникалық қондырғылар және т.б.) және затқа 

айналдырылмаған (энергия, мәлімет).  

 

1.1.2 Өнімнің қасиеттері және сапа көрсеткіштері 

 

Өнім   қасиеті  – бұйымды тұтыну немесе іске қосу, 

құрастыру кезінде   байқалатын объективті ерекшелігі. 

«Эксплуатация» деген термин мынадай өнімдерге қолданылады: 

Тұтыну кезінде өз ресурстарын шығындайтын, ал «тұтыну» – оны  

пайдалану  кезінде өзі шығындалатын өнімдерге қолданылады. 

Қасиеттер    жәй  және  күрделі  болып   бөлінеді. 

Мысалы:  бұйымның беріктігі күрделі қасиетке жатады, ол бірнеше жәй  

қасиеттерден құралған: жөндеуге жарамдылық, ұзақ мерзімді қызмет  

көрсету, тоқтаусыз жұмыс істеу және сақталыну. 
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Өнім белгісі – оның  кез–келген қасиеттері немесе күйінің сапалық  

немесе сандық сипаттамасы болып табылады. 

Сапалық белгісіне – материал түсі, пішіні, бетіндегі коррозияға 

қарсы  қабатының болуы, бұйымдарды біріктіру әдістері, техникалық  

қондырғыларды реттеу әдістері. 

Сандық (мөлшерлік) белгі  –  өнімнің  шамасы  болып  табылады  

және  оның  сапалық  көрсеткіштерінің  бірі  болуы  мүмкін. 

Өнімнің сапа көрсеткіші – өнімді  даярлау, эксплуатациялау және  

тұтыну кезіндегі, оның сапасын құрастыратын бір немесе бірнеше  

қасиеттерінің  сандық (мөлшерлік) сипаттамасы. 

Көптеген өнімнің сапалық көрсеткіштері оның шамаларының  

функциясы болып табылады. 

   Стандарттау және унификациялау көрсеткіштері – бұйым 

құрамына    кіретін бөлшектер, агрегаттар, комплектер және 

комплекстердің біртипті  стандарттармен қамтамасыздығы сипатталады. 

Бұл топтағы көрсеткіштерге  қолданылу коэффициенті, қайталану 

коэффициенті, бұйымның немесе  бұйым тобының біртиптік 

коэффициенті жатады. 

Патенттік–құқықтық көрсеткіші – бұйымды жасауда 

қолданылған  техникалық шешімдердің патенттік тазалығын және 

патентпен қорғалу  дәрежесін сипаттайды, оның ішкі және сыртқы 

нарықта бәсекелесу   қабілетін анықтайды. 

    Қауіпсіздік көрсеткіші – бұйымды қолдану және іске қосу 

процесінде   қоршаған ортаға зиянды әсерлерінің деңгейін анықтайды. 

Оларға  қауіпті  қоспалар мөлшері және қоршаған ортаға шығарылған 

шекті рұқсат етілген  концентрация жатады. 

   Анықтаушы көрсеткіштер – өнім сапасын бағалайтын шешімді   

қабылдайтын көрсеткіш. 

  Жалпыланған көрсеткіштер  – өнімнің негізгі қасиеттерін және 

олардың үлестік коэффициентін сандық (мөлшерлік) бағасын ескеретін 

орташа шама (мән). 

Күрделі өнімнің техникалық деңгейін бағалау үшін бірлік 

көрсеткіштерін есептеу керек, ол әртүрлі бағаланатын өнімнің 

деңгейінің қиындығы жайында шешім қабылдауды қыйындатады. 

Мұндай жағдайларда шешім қабылдауға  берілетін кеңестер арқылы 

өнімнің деңгейін әртүрлі санмен бағалау керек. Сонан–соң бір санмен 

бағалап әрбір өнімдерді біріктіріп, кешенді бағалау әдісіне келтіреді. 

Өнімнің техникалық деңгейін дұрыс анықтау үшін сапаның 

кешенді көрсеткіштерін толық түрде қалыптастыру керек. Сонда 

жоғарғы сапалы өнімдер кешенді көрсеткіштердің жоғарғы бағасына ие 

болу керек. 
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Қанағаттанарлық деңгейдегі кешенді көрсеткіштер күйлі 

көрсеткіштер деп аталады.  

Өнімнің сапалық кешенді көрсеткіштері екі жолмен көрсетіледі: 

1 Басты немесе интегралды көрсеткіштердің өнімнің сапасына  

функциональды  түрде бағыштылығымен. 

2  Өнімнің сапасының көрсеткіштері орташа өлшелуімен. 

Бірінші әдісте кешенді көрсеткіштердің бірлікті көрсеткіштеріне 

бағыныштылығының өнімді ережесімен қолдану процесі. 

Математикалық моделінің анықталуы. Мұндай көрсеткіштерге 

дайындық коэффициенті және өнімнің интегралды көрсеткіштері мысал 

бола алады. Бұл принциппен құрылған кешенді көрсеткіштер, егер 

қабылданған математикалық модель өнімді ережесі бойынша кұйлі 

болады. Мұндай болған жағдайда өнімнің өз негізіне толық әсер етуін 

анықтап сапалы кешенді бағалауға қолдану керек. 

Бағаланатын объектінің жеке сапа көрсеткіштерінің 

номенклатурасын анықтау. Көптеген обьектінің сапасы кең 

көрсеткіштер санынан тұрады, олардың көбінің ортақ бағалауға әсері аз. 

Өз алдына, түрлі мақсаттарға байланысты мұндай көрсеткіштер де 

өзгеруі мүмкін. 

Егер өнім бағаланатын болса, көрсеткіштер осы өнімге арнаулы 

техникалық  құжаттардан  таңдалады (техникалық тапсырма, жоба, 

стандарт немесе басқа нормативті техникалық құжат). Қызмет 

сапасының деңгейін де осындай жолмен бағалайды. Көрсеткіштерді 

анықтаудың дұрыстылығында сенімділік болмаса, тұтынушыларды 

сұрау процесі  немесе бәсекелес  фирманың өнімін зерттеу жүргізіледі. 

          Сапаның базалық көрсеткіштерін анықтау. Әдетте берілген 

көрсеткіштер объектінің базалық үлгісінің таңдау негізінде жүреді. 

Базалық үлгілер орындалу және қолдану шарттары ұқсас объектіге 

жатуы керек. 

          Сапаның жеке базалық көрсеткіштерінің мәндерін анықтау. Үлгі 

эталонының  сапа көрсеткішінің базалық мәндері реттерінде 

төмендегілер қабылдануы мүмкін: 

- Өнімнің алдағы сапа көрсеткіші үздік ұлттық немесе 

дүниежүзілік сапа деңгейіне жеткізетін өнімнің болашақтағы болжам 

сапа көрсеткіштері; 

- Халықаралық сапа ұйымдары ұсынатын өнім (қызмет) 

сапасының көрсеткіштері; 

- Іс-әрекеттегі дүниежүзілік және ұлттық объектілерінің сапа 

көрсеткіштері; 

 - Стандарттардың озық сапа көрсеткіштері, техникалық тапсырма, 

техникалық жетілдіру, даму және т.б. 
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Бағаланатын объектінің сапалық жеке көрсеткіштерінің  мәнін 

анықтау. Берілген мәндер бағаланатын объектіні  объективті түрде 

сипаттау керек және олар сынау және өлшеу, сараптама, техникалық 

тапсырмадан объектінің техникалық ережесінің, сәйкес стандарт және 

т.б. негізінде анықталуы мүмкін. 

 

1.2 Сапа деңгейін қалыптастыратын факторлар 

 

Сапа деңгейін қалыптастыратын факторлар - бұл бұйымның сапа 

жобасы. Сапа жобасын бағалауға жеткілікті көніл бөлінбейтінің ескеру 

керек, жобаның қателіктері өнімнің сапасына әсер ететінің  біле тұра 

қазіргі уақытта тек өнім ғана аттестацияланады, ал басқа жағдайда 

өнімді қолдануға  жарамсыз деп шығарады. Жобаның қателігін  

жөндеудегі шығындар, өндірістің қателіктеріне кететін шығындармен 

салыстыруға болмайды. Сондықтан сапа жобасының деңгейіне жоғарғы 

талаптар қойылуы тиіс, ол тұтынушылардың бұйымды аналогты 

тұтынушылық ақпараттар арқылы, бұйымды аналогты процес кезінде 

шығарылған. Барлық жағымды және жағымсыз жағдай жасалуы тиіс. 

Жобаға енгізілген  көрсеткіштері белгілі шамада алда болуы тиіс, 

ағынды кезде ғана емес, сонымен бірге тұтынушылықтың өзгеруінде 

есептеу керек. Біздің ойымызша, бұл сұрақтардың ұйымдық формадағы 

шешімі, жобанын сапа деңгейін аттестаттау болуы мүмкін. Өндірістік 

сферада жоба өзінің материалдық іске асуын табады, мұндағы бар 

материалдардың, шикізаттың сапасы, бұйымды жинақтау сияқты 

факторлар күшіне енеді. Шығарылатын өнімнің сапасы осылардың сапа 

деңгейіне байланысты болады. Өнімнің сапа деңгейін құрастыратын 

факторлар ол – еңбек сыныптауышы болып табылады. Мәдениеті 

жоғары және жалпы білімді жұмыс топтарының деңгейі кейде 

сыныптаудың жүзеге асу деңгейі ретінде қабылданады. Шын мәнінде іс 

бұлай емес. Бұл екі түсінік үнемі сәйкес келмейтіндігіне байланысты 

сыныптауыш деңгейі жобаның барлық талаптарының орындалуын 

қамтамасыз етуі тиіс. Тек осы жағдайда шығарылып жатқан өнімнің 

нормативті–техникалық құжаттарына және тұрғызудың тұтынуына 

сәйкестігіне сенімдеміз. Сонымен сапа деңгейін қалыптастыратын 

факторлар, олар: бақылау, сапаға қойылатын талаптар, нарықтағы 

бұйымдарға қанағаттану, бұйымдардың өзара ауысымдылығы, 

тұтынушының төлей алуы, бұйымды дайындау мен тұтынудағы жалпы 

шығындар сияқты факторлар болады. 

1 Өндіріс саласындағы өнім сапа деңгейін құрастырушы фактор, 

ол - бақылау, яғни өндірістік процесті толығымен қамтитын шикізат, 

материалдар, кешенді бұйымдар, өнімнің дайын болуына дейінгі 

технологиялық операциялар. Өнімнің сапа деңгейі көбіне шығаратын 
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өнімге қажетті сапалы материалдардың шығындарымен аңықталады. 

Сапаның экономикалық аспект мәселесі, өнімнің сапа деңгейі, 

тұрғындардың қажеттіліктерін төлеу қабілеттіліктерімен сәйкес 

келуімен қортындыланады. Өнім тұтынушымен төленуі керек, ол оның 

шығындары тұрғындардың  кірісі мен жобалануы тиіс. Бұйымды 

тұтыну құнының деңгейін тұтыну жағдайына тәуелді, ол өз кезегінде 

факторларға тәуелді. 

2 Сапаға қойылатын талаптар, яғни бұйым сапасы 

тұтынушыларды қанағаттандыруы. Бұл фактор бұйымның белгілі 

қасиеттерімен тұтынушының қажеттіліктерін ұғынады, соның ішінде 

функционалды тағайындалу қасиеті көбіне басым болады. 

3 Нарықтағы бұйымға қанағаттану деңгейі, яғни қол жету 

дәрежесі. Егер бұйым көп мөлшерде және әр түрлі модификацияда 

өндірілсе, онда қосымша ақпарат алып, тұтынушы бұйымның қасиетіне 

талаптарын күшейтеді. Оны тек функционалды белгілеудің қасиеті ғана 

қанағаттандырылмайды. Бұйымды тұтыну аясында бірінші ретті процес 

жүргенде ол бір мәселе, екінші мәселе түскен бұйымдарды бұйым 

аналогты тағайындауды өзгерту болып табылады. Тұтынушы талаптары 

шектелуі төменгі қол жеткізу жағдайында болса, таңдау кезінде 

функционалды тағайындау қасиеті болып аңықталады.  

2-ші және 3-ші факторлар өзара тығыз байланысты.  i- бұйымды 

тұтыну нарықтық қанағаттандыру деңгейі әртүрлі жағдайда 

қолданылуы мүмкін. Тұтынудың үш жағдайын көрсетуге болады – ол 

қанағаттанған тұтыну, қатысты қанағаттану тұтыну, яғни қанағаттану 

нүктесіне жақындағанда,  және тұтынудың толығымен қанағаттануы 

нүктесіне, яғни жеткенде. Қанағаттану нүктесі бұйымның физикалық 

және рухани тозуына басты тұтынуды қанағаттанған жағдайда 

сипатталады. Мұндай жағдайда тұтынушылардың кеңею нәтижесі 

байқалады. Бұйымның сол бір сапа деңгейі әртүрлі тұтыну жағдайына 

байланысты. Әртүрлі әлеуметтік баға алады, яғни тұтыну бағасы 

әртүрлі болады.  

Мұндай жағдайларда тұтыну процесі материалды түрде жүзеге 

асқанда тепе-тең жағдайда және тепе-тең емес жағдайда, екі жағдай 

дифференциалды  - тұтыну бұйымды дайындауды жоғарылайды және 

бұйымды даярлау, оған деген тұтыну жоғарылайды. 

4 i- бұйымның j бұйыммен өзара ауысымдылық дәрежесі. Әрен i - 

бұйымға қол жететін жағдайда тұтынушы тауардың орнына басқа 

ауысым іздейді. Ұзақ шақырымдарға жүру үшін жеңіл автокөліктің 

орнына басқа да көлікті қанағаттану мүмкін (мотоцикл, велосипед және 

т.б.) 
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5 Тұтынушының төлей алуы. Бұйымды тұтыну түріндегі жағдайда 

тұтынушының төлей алуы. Таурда дербес қолдануда төлеу көздері ол 

жанұяның табысы болып табылады. 

6 Бұйымды дайындау мен тұтынудағы жалпы шығындар. 

Жоғарыда байқағанымыздай сапа деңгейін қалыптастыру процесі, 

өндірістегі өнімнің өз құқының шығындары мен өнеркәсіптің көтерме 

бағасын қалыптастыру кезінде қатар дайындалады. Айналым кезінде 

және тұтынуда өнеркәсіптің көтерме бағасын және халықтың 

тұтынатын тауарына жекелеп бағалар бекітіледі. Жекелік бағаны 

қолдануда маңыздысы көрсеткіші, ол бұйымды алу үшін бөлінген жанұя 

табысының мөлшерін құрайды. Тұтыну аясында бұйымды қолданбайды, 

ол қажеттілік өнім өндірудегі еңбекке қанағаттанады. Тұтыну 

жағдайынан тұтынудың соңғы бағасына және оның тиімділігіне тәуелді. 

Тұтыну бағасы аргумент қатарының функциясы болып табылады: 

                                  P= f(αQβN)                                                                  (1) 

Мұндағы: 

P – тұтыну бағасы, өнімнің еңбек тиімділігі; 

Q – сапа деңгейі; 

N – қанағаттану мөлшері; 

α, β – сапа мөлшерінің өзара ауысымдылық деңгейін сипаттайтын 

және өзгермейтін тұтыну бағасының коэффициенттері. 

Қажетті мөлшер N келесі формуламен аңықталады: 

 

                            N= f(μ ΰ)                                                                            (2) 

Мұндағы: 

μ – икемділік коэффициенті, тұтыну деңгейінің өзгеруі, ол 

төлеудің өзгеруіне тәуелді; 

ΰ – басқа өнімдермен салыстырғанда берілген өнімнің тұтыну 

мөлшері. 

1.3 Сапаның    қалыптасу   сатылары 

  

Өнімді   сапамен  қамтамасыз  ету  және  қалыптастыру  оның  

барлық  өмірлік   цикліне   жүргізіледі.    

Өнімнің   өмірлік   циклдары: 

 зерттеу және құрастыруды негіздеу; 

 құрастыру; 

 өндіру; 

 іске қосу немесе тұтыну. 

Өнім өмірінің бірінші сатысына келесі жұмыстар атқарылады: 

  материалдар  мен  бұйымдарды  жасау  және  құрастыру  үшін  

алғашқы   мәліметтер; 



 16 

  техникалық   тапсырманы   құрастыру; 

  бұйымды құрастыру немесе жасау мақсатында тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарды орындау; 

  материалдарды  жасау  немесе  жаңарту  мақсатында  

тәжірибелік – технологиялық   жұмыстарды   орындау. 

Техникалық  тапсырма (ТТ) -  келесі бөлімдерден тұрады: 

  өнімнің  аталуы  және  қолданылу  аймағы; 

  құрастыру мақсаты және тағайындалуы; 

  негізгі техникалық талаптар; 

  экономикалық көрсеткіштер; 

  құрастыру сатылары; 

  қабылдау және бақылау тәртібі. 

Техникалық тапсырма (ТТ) қандай бөлімдерден тұратынын    

тапсырыс беруші мен құрастырушы анықтайды. 

 Тапсырыс берушінің функциясын өнімге тапсырма беретін ұйым,  

тұтынушылар мүддесін қорғайтын өкіл,  жасайтын өндіріс орны. 

Тапсырыс  беруші:   

  алғашқы мәліметтерді даярлайды; 

  қажетті техникалық деңгейдегі өнімді  жасауға қажетті 

мүмкіндікті   қамтамасыз ету; 

  өнімді өндіріске қою мерземдерін қысқарту; 

  шығынды азайту; 

  келешекте қателік болдырмай алдын–алу үшін негізгі 

мәселелерді   қайта тексеруден өткізу қажет. 

Бастапқы мәліметтер нарық сұранысына және оның даму  

тенденциясына байланысты жобалануы қажет.     

Құрастырушы - тапсырыс берушінің талабына және де 

орындалған    ғылыми–зерттеу жұмыстарының және тәжірибелік 

жұмыстардың    нәтижелерін ескере отырып, өз және шет елдердің 

техникаларының, көлік   техника жүйелерінің және қондырғыларының 

алдыңғы қатарлы жетістіктері талданып, патенттік құжаттарымен 

танысып, ішкі және сыртқы  нарықтық талабына сәйкес осылардың 

негізінде техникалық тапсырма    құрастырады.  

 Тапсырыс беруші құрастырушымен бірге техникалық тапсырманы  

өткізу және қабылдау тәртібін бірге анықтайды: 

  даярланылған үлгілер (тәжірибелік); 

  сынау категориясы; 

  қабылдау комиссиясы және оның құрамы; 

  қабылдауға ұсынылытын құжаттар. 

Өнімнің өмірлік циклінің екінші сатысында  өнім өндіріске қою  

туралы шешім қабылданылады және бекітіледі. Дайындалған өнімнің    
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стандарттан өткен нормативтік құжат бойынша дайындалу кезіндегі 

сапасы  анықталады. 

 Стандартталынған нормативтік құжат (НҚ) - келесі түрлерге 

бөлінеді: 

 мемлекеттік стандарттар (ҚР СТ); 

 салалық стандарттар (ОСТ); 

 техникалық шарттар (ТУ); 

 кәсіпорындар мен бірлестіктердің стандарттары (СТП); 

  ғылыми–техникалық және инженерлік қоғамдардың 

стандарттары (СТО). 

Стандартталынған нормативтік құжаттарды (СНҚ) құрыстыру,  

бекіту,  есепке алу және қолдану Мемлекеттік стандарттау жүйесінің 

талаптарына  сәйкес жасалуы қажет. 

 Өнімнің өмірлік циклінің үшінші сатысында өнім өндірістен  

шығарылады. Өнім шығарылып жатқан құжат бойынша  шығарылып  

жатқан  өнімнің талапқа сәйкестігі тексеріледі. Ол үшін өнімнің 

сапалық  көрсеткіштерінің нақты мәндері анықталып талап етілетін 

мәндермен  салыстырылады. Өнім өмірінің бұл сатысында әртүрлі 

категорияда және  көлемде бақылау сынақтары жүргізіледі. 

Өнімнің өмірлік циклінің  төртінші сатысында  өнімді тұтыну 

немесе  іске қосу кезінде өнім өзінің сапалық көрсеткіштерін іске 

асырады. 

Бұйымның сапалық деңгейін қажетті мөлшерде қамтамасыз ету 

үшін   бұйым циклінің «өміршеңдігін» ұзарту қажет. 

Өміршеңдік цикл – бұл процесті құру және өнімнің жүре келе 

талапқа сай қалыптасуда өзгеріске ұшырау жағдайы және оның 

өндірістен   шығарылуы немесе тұтынушы арасындағы өзара жиынтық. 

Өміршеңдік циклдің бірінші деңгейін сатыға бөлуге болады: 

зерттеу   және өңдеу, дайындау, тарату және пайдаға асыру. 

 

1.4 Өнімнің сапасына әсер ететін факторлар 

 

Талдап көрсетілген сатыларды кезеңдерге, процестерге т.б. бөлуге 

болады. Өнім сапасын тұрақты ұстап тұру өміршеңдік циклі кезінде 

туындайтын көптеген факторларға байланысты. Оларды нақты түрде   

былай   көрсетуге болады (1- сурет).  

Әлемдік тәжірибе көрсетіп отырғандай, сапамен қамтамасыз 

етудің бірлік жүйесінде бөлім жумысын үйлестіру, сапаның барлық 

факторларын есепке алу, жүмыстың барлық сатыларын қамту ғылыми 

негізде экономикалық және әлеуметтік ұйымдастыру, техникалық 

шараларды тек қана жүйелі, кешенді түрде жүзеге асырады. 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- сурет. -   Өнім   сапасына   әсер   ететін   факторлар 

 

1 кесте - Өнімнің сапасына әсер ететін факторлардың жіктелуі 
Факторлар 

Техникалық Ұйымдастырушылық Экономикалық Әлеуметтік 

- Дайындалатын 

өнім түрі мен оның 

өндірісінің сериясы; 

- Техникалық 

құжаттың жағдайы; 

- Технологиялық 

жабдықтардың, 

құралдардың 

сапасы; 

- Сынақ 

жабдықтарының 

жағдайы; 

- Бақылау және 

өлшеу 

құралдарының 

жағдайы; 

- Шығатын 

материалдар, 

шикізат, 

жинақталатын 

бұйымдардың 

сапасы 

- Шикізатпен, 

материалмен және 

т.б. қамтамасыз ету; 

- Құрал 

жабдықтармен 

техникалық қызмет 

көрсету; 

- Жұмыстың 

ырғақтылығы мен 

жоспарлығы; 

- Тасымалдаушылар 

мен жұмысты 

ұйымдастыру; 

- Ақпаратпен 

қамтамасыз етуді 

ұйымдастыру; 

- Өндіріс мәдениеті 

және еңбекті 

ғылыми 

ұйымдастыру; 

- Демалыс пен тамақ 

ты ұйымдастыру 

- Еңбек ақы түрі 

және жалақы 

мөлшері; 

- Жоғары сапалы 

жұмысты және 

өнімді марапаттау; 

- Ақауға ұстап қалу; 

- Өнімнің сапасы 

мен өзіндік құны, 

бағасы арасындағы 

байланыс; 

- Шаруашылық 

есепті өткізу және 

ұйымдастыру 

- Тәрбиелеу 

жұмысының 

жағдайы; 

- Кадрларды 

орналастыру, таңдау 

және кадрларды 

ауыстыру; 

- Біліктілікті 

жоғарылату және 

оқуды 

ұйымдастыру; 

- Әлеуметтік 

жарыстарды өткізу 

және ұйымдастыру; 

- Ұжымдағы қарым-

қатынас; 

- Жұмыстан тыс 

уақытта демалысты 

ұйымдастыру 

 

Өнімнің сапасына 

әсер ететін өте 

қажетті жағдайлар 

Шикізат, 

комлектеуші 

материалдар. Бұйым 

конструкциясы, 

техникалық 

процестер мен және 

т.б. –лардың сапасы 

 

Жағдай жасау 

сапасы 
Өндірістің 

әлеуметтік және 

экономикалық 

жағынан мақсатқа 

сәйкестігі мен 

тиімділігі. 

Материалдық 

қызығушылық т.б. 

Субъективті 

Кәсіби шеберліктер 

Жеке қызығушылығы 

Объективті 

Конструкция 

Өндіріс деңгейі 

Тексеру 

құралдары және 

т.б. 

Сапаны сақтау 

мүмкіндігі 

Буып-түю, 

таңбалау, сақталу 

жағдайы, 

тасымалдау, 

тарату, пайдаға 

асыру. 

 

Сапа 

факторлары 
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Өндірілген      өнімнің   сапасы   фактордың   келесі   блоктарына 

байланысты: сыртқы жағдайы мен адамдық факторына 

 

2 кесте - Өнімнің сапасына әсер ететін факторлар 
Өнімнің сапасы 

Ішкі жағдайы Адамдық фактор Сыртқы жағдайы 

- пән 

 

- жабдықтар 

 

- технология 

 

- метрологиялық 

қамтамасыз ету 

 

- сынақ базасы 

 

- техникалық 

бақылау 

 

- құрылымды 

ұйымдастыру 

 

- жүйе 

- мамандық 

 

- тәжірибе 

 

- кәсіпшілік 

 

- марапаттау 

 

- ықыласы мен 

белсенділігі 

 

- алдыңғы 

тәжірибемен 

алмасу 

- нарық талаптары 

 

- конструкторлық 

өңдеулердің деңгейі 

 

- жинақталатын 

бұйымдар, 

материалдар, 

шикізаттың сапасы 

 

- жасалатын өндіріс 

пен өнімнің 

талаптарына өзара 

келісімділігі 

 

- бақылау мен 

бағалаудың талабы 

 

- сапаны заңмен 

қамтамасыздандыру 

 

- мемлекеттік қолдау 

мен инвестициялар 

 

- сапаны растау және 

бағалау қажеттілігі 

 

1.5 Өнімді  зерттеу  және  өңдеу 

 

Бұл  сатының  мақсаты – жаңа өнімнің сапасына қойылатын 

перспективтік талаптарды қалыптастыру,  конструкторлық және басқа 

түрде техникалық шешім құжаттары, осы талаптарды үнемді 

тәсілдермен тезарада іске асыру. Өнімнің   сапасын қалыптастыруда бұл 

сатыда сапа факторы айырықша роль   атқарады. 

Күрделі бұйымдарды құрастыру үшін (авиациялық 

қозғалтқыштар, көлік техникасын т.б.) жоба–конструкторлық және 

құрастыруды аяғына   дейін жеткізу өте көп шығынды талап етеді. 

Мысалы, поездың электроқозғалтқышын жасау кезінде өте қажетті 

ғылыми-зерттеу  жұмыстарына  кететін  шығын  электроқозғалтқышты  

сатқан   кездегіден   125–150 есеге көбейеді, ақырында  жасап  шығуға 
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тура келеді. Осындай  қаржы өндірістің қатаң арттыруға, өндіріс орнын 

ұйымдастыруға және ашуға кетеді. 

Американдық мамандардың пікірінше, егер сапаны 100%-ға 

жеткізудің  жолын қарастырсақ, онда  75 -ы  конструкторлық шешімді 

іздестіруін,   макетін жасауға, технологияны құюға, 20%-ы өндіруші 

процесті тексеруге,    5 % -ы  бұйымды қабылдауға кетеді. 

Еуропалық сапа жөнінде ұйым («ЕСҰ» – «ЕОК») мәліметі 

бойынша   бұйым бағалау кезінде «70–20- 10»   ережесі  салдарынан  

қабылданбайды.     Келісім бойынша бұйымның 70 % -ы  дұрыс 

жобаланбағандықтан,  20%-ы    сапасыз жасалғандықтан, 10 %-ы  

пайдалану кезінде қателік жіберуден    қабылданбайды. 

Бұйымды өңдеудің жалпы сызбасы. Бұйымды өңдеу жұмысы 

МемСТ 15.001 «Бұйымды өндірісте өңдеу және жолға қою» жүйесіне 

сәйкес   қарастырылады:  

  техникалық талаптарды жете зерттеу; 

  техникалық және нормативті құжаттарды жете дайындау: 

  жете зерттеу қорытындыларын қабылдау. 

Техникалық талаптар (ТТ) бұйымды өңдеу үшін негізгі құжат 

болып табылады. ТТ-да болашақ бұйымның техникалық деңгейі 

қолданылуы    бойынша   салынады.  

Бұйымның   маңызды  түрін өңдеу барысында техникалық  

талаптарда (ТТ-да)  сапа көрсеткіштері келешек деңгейге сай келу 

керек,  яғни сапа   деңгейі әлемдік саудада өзіне ұқсас бұйымнан ең 

үздік болып басым түсуі белгіленуі тиіс. Берілген «сапаның қоры» 

бұйымды жасау кезінде неше  жылдан бері шығарып келе 

жатқандықтан, шығарар алдында үздік үлгімен     сәйкестендіруге қол 

жеткізу керек. 

Техникалық талаптарды (ТТ-ды) құрастыруда болашақ бұйымның   

нарықтық бәсекеде алда болуы үшін маркетинг әдісті қолдану керек.  

Батыс фирмаларының мәліметі бойынша көптеген жағдайларда   

маркетингке жұмсалатын шығын өндірісті жаңа өнім шығаруға 

дайындауға    кететін шығынның  жартысынан көбі кетеді. 

Техникалық құжаттарды (конструкторлық және техникалық 

құжаттар)  конструкторлық-сынақ және технологиялық-сынақ 

(тәжірибе) жұмыстары шеңберінде жасайды. Жасалған техникалық 

құжаттар қорытынды  талаптарына сай келуі және үздік үлгіні таңдау 

үшін тәжірибелік үлгі   дайындалады (партия), олар қабылдауда 

сынақтан өткізіледі де содан кейін   барып бекітуге жіберіледі. 

Дайындалған өнімді бағалау және өндіріске жіберу туралы 

шешімді   құрамында тапсырыс берушінің өкілі, өңдеуші және жасаушы 

бар қабылдау   комиссиясы жүргізеді. Комиссия төрағасы тапсырыс 

берушіні тағайындайды, ал ол жоқ кезде – негізгі тұтынушыны. 
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Ұсынылған материалдар қорытындысы бойынша комиссия акт 

жасайды. Актіде көрсетілуі керек: 

 талаптар мен нұсқауларға сай  келетіндіктен жасалған бұйымды,    

өндіріске жіберу туралы нұсқау беріледі; 

 өнімнің техникалық деңгейінің бағасы қорытындыланады; 

 бекітілген серияны дайындау туралы (серияны немесе бүкіл 

бұйым  үшін) және оның көлемі туралы нұсқау; 

 өнімді жасап шығару барысында кездесетін ескертулер мен 

ұсыныстар (егер қажет болса); 

  эталон үлгісін бекіту. 

Қабылдау комиссиясы бекіткен акт өңдеудің аяқталғанын 

білдіреді, ТМ әрекетін тоқтатуды және бұйымды өндірісте жасауға 

рұқсат береді. 

Үлгі - эталон   шығарылған   бұйымды   жасалған  бұйыммен 

салыстыру   үшін  жасалады   әрі,  бұйымның  көркем  де   әсем   

жасалған   және  қабылданған  үлгісі   жасаушының   қолында   барлық 

кезеңде  сақталады,  арыз – шағымдар  бола  қалған  жағдайда  және  

тауар  партиясын  сапалық   жағынан    жарнамала   кезінде    көрсетуі  

ие   болады.     Қабылдаушы   мекеме   өнім   партия    құрамын   

ұсынған кезде   үлгі – эталонының   көшірмесін (дубликатын)   кіріс - 

тексеріске көрсету   үшін   талап   етуі    мүмкін.  

Дубликаттың  жазба   қағазын  көркем-техникалық  кеңес  

басшысы жазуы  немесе  басқа   адам    үлгі – эталонға    сай    толтыруы   

тиіс.               

 2- суретте үлгі ретінде бұйымды жобалау процесінің сызбасы 

келтірілген, ол жобалау саласы мамандарына түсінікті болу үшін негізгі   

жұмыс  түрлерінің  кілті қызметін атқаруы мүмкін. 

Бұйымды   дайындау    үш    кезеңнен    тұрады: өндірісті   жолға   

қою,   өндіріске  орналастыру   және  өндірістен алып тастау. 

Өндірісті   жолға   қоюға  өндірісті   дайындау   және   игеру   

кіреді. 

Өндірісті дайындауда өндірісті дайындау және технологиялық 

процесте   өнімді   шығару   шаралары   қарастырылады. 

Өндірісті   игеру  кезінде   технологиялық  процесті   іске   қосу   

және оның дайындығын тексеру,  сондай–ақ  тұрақты  маңызды  

көрсеткіштер бойынша өнімді дайындаудың сараптамалық 

(тәжірибелік) әдістерін меңгеру    іске   асырылады. 

Өндірістің  сериялық (жаппай)  өнім  шығаруға   дайындығына   

келісім беру үшін дайындаушы бекітілген серия үлгісіне (бірінші 

өнеркәсіп   партиясын)    сапаны   бағалау   тәжірибесін   жүргізеді. 
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Технологиялық процеспен байланысты өнімде негізгі параметрден 

ауытқушылық  мүмкіндік  шегінен   аспайтынын, ал қабылдау 

комиссиясы  анықтаған кемшіліктер жойылғанын тәжірибе растауы 

керек. 

Сапаны бағалау комиссиясы зерттеу нәтижесі бойынша дұрыс 

қорытынды   шығарса    өндірісті   игеру   аяқталады   деп   есептеледі,   

ал   дайын   өнімді   тапсырыс   берушіге    ұсынуға   болады. 

Өндіріс  орнын   құру  –  өндіріс  бұйымдарын  конструкторлық   

және технологиялық   құжат    бойынша    жасап    шығару. 

Өндіріс орнынан бұйымды алып тастау – өнеркәсіптен өндіріс 

бұйымын   шығаруды   тоқтату   бойынша     іс – шаралар   жиынтығы.     

Өнімді   өндірістен   мына   жағдайда   алып   тастайды: 

  бүгінгі  талапқа  сай  келмесе;   

  жоғары  көрсеткішке  жеткен  жаңа   өнімді  игергенде;  

  пайдалану кезінде немесе тұтыну кезінде адам денсаулығына 

және  қоршаған  орта  жағдайына   кері   әсер  ету   қасиеті  білінсе. 

Айналымға   шығару   және  тарату  -  өнімнің   қажеттілік   

циклінің  бөлігі:   дайындаушы   өндіріс   орнынан   тиеп   шыққаннан 

бастап  тұтынушының  қолына  тигенге  дейінгі  кезеңі.  Айналымға 

шығару кезінде дайын өнімнің жоспарлы және нормативті (НҚ) 

белгіленген көлемі мен  сапасының жоғары мөлшерін  сақтау,  

тасымалдау  кезінде бүлдіріп   алмау   және    таратуға   дайындауды   

қамтамасыз   ету   қажет.     

Өнімді  пайдалану  -  өнімнің  қажеттілік  циклінің сатысы, 

таратылады, қолдау көрсетіледі, оның сапасы қалпына келтіріледі. 

Бұйымның белгіленгені бойынша пайдаланылуы, тасымалдануы, 

сақталуы,   техникалық   қызмет   және   жөндеу   жұмыстары   кіреді 

.Бұл сатыда сапаны басқаруда негізгі тұтынушы болып табылады. 

Пайдалану  ережесі,  пайдалану  құжаттары – таратуға басшылық 

жасауда, нұсқауларда, бұйымды күтіп ұстау туралы естеліктерде 

баяндалады. 

Осы құжаттардың жасалу сапасына және оның ішіндегі 

ережелерді қатаң  сақтауға,  бұйымды  дұрыс  сауатты  пайдалана білуге 

байланысты. 

Мынаны ескерте кету керек, егер тұтынушы тауарға мұқият   

күтім жасаса, оның пайдалану мерзімі ұзаруы мүмкін. Ал оның 

пайдалану мерзімінің ұзаруы оны қосымша шығаруға тең. Олай болса, 

бұйымды дұрыс пайдалану материалды және еңбек ресурстарын 

үнемдеуге    мүмкіндік   береді. 
 

 

 

Директорлар 

бағасы 

Ойлап  

шығару 

Сауданы 

зерттеу 
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1.6   Сапамен қамтамасыз ету 

 

ИСО 8402 стандартында келесі анықтама берілген. 

Тұрмысқа 

қажеттілік

к 

Техникалық 

анықтамалар 

Бұйымды анықтау 

Техникалық міндеттер 
Қызметке қойылатын талап. 

Сыртқы іс-әрекеті. 

Ішкі іс-әрекеті. 

Жобалау алаңы. 

Әсер етуші факторлар. 

Кездесетін кедергілер 

Жуықтап 

алынған есептеу 

Бұйымның эскизі 

мен моделі 

Базистік 

зерттеудің 

басталуы 

Жалпы түрінің 

сызбалары, 

чертеждері. 

Конструкцияның 

моделі 

Конструкторлық есептеулер 

Математикалық есептеу 

Статистикалық жобалау 

Жуық есеп 

Эксперимент жүргізу 

Болып өткен тәжірибе (жасалған тәжірибе) 

Базистік зерттеудің қорытындылары 

ЭВМ-де оптимизациялау қорытындылары 

 

Бөлшектер мен түйіндердің 

техникалық тапсырмасы 

Қорытындыларға 

конструкторлық 

ымыраға келу 

Өнім талапқа 

сай келе ме 

 

Тұтынудан 

шығып қалған 

жоқ па Негізгі үлгіні сынақтан 

өткізуге дайындау 

Жетістікті бағалау 

үзілісі 

Нақтылау 

Жобалау кезінде 

қажеттілік қалай 

өзгереді 

Бағалаудың 

өте дәлдігі 

Жетістікке басқа 

жолмен жетуге бола 

ма 

Бұйым (өнім) 
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«Сапамен қамтамасыз ету» - сапа жүйесі жолындағы барлық 

жоспарланып, сонымен қатар дәлелденіп отырған және жүйелі жүзеге 

асушы қызмет түрлері, егер ол қажет болса, сапаның қойылган 

талаптарын орындайтын объект нақты сенімдерін жасау үшін қажетті. 

Сапамен қамтамасыз етудің маңызын немен аяқталатынын осы 

анықтамадан кейін тусіну мүмкін емес. 

Сапамен қамтамасыз етудің маңыздылығымен, мүмкін жасау 

кезіндегі өнімнің қажетті сипаттамасын қалыптау процесін немесе 

қажетті сипаттамасының жетілгендігін түсінеміз, осыдан соң - сапа 

қамтамасыз етілген деп айтуға болады. 

«Сапамен қамтамасыз ету» - оны жасау негізгі қажетті өнімнің 

сипаттамасын қалыптастыру нәтижесі немесе процесі, сонымен қатар - 

өнімді эксплуатациялау және тасымалдау, сақтау кезіндегі осы 

сипаттамаларды қолдауды айтады. 

Қажетті сапа адамдық (факторлардың) және әкімшіліктік-

техникалық факторларды қолдануда барлық қажетті қызмет түрлерінің 

тиімділігін қамтамасыз етеді. 

 

1.7  Сапаны басқару және жалпы басшылық 

 

ИСО 8402 стандартына сәйкес «Сапаны басқару» - бұл сапаға 

қойылатын талаптарды орындау үшін қолданылатын әдістер, қызмет 

түрлері. 

Осы тұжырымдама сапаны басқару ерекшелігін қамтып 

көрсетпейді және белгісіз болып табылады. 

Онда сапаны басқару терминін анықтауда келесі тұжырымдамада 

көрсетуге болады: 

«Сапаны басқару» - бұл өнімді эксплуатациялаудың барлық 

сатыларында оларды іске асыру, оперативті желімдерді қабылдау, 

шаралар жасау, сапа туралы ақпаратты тарату және жинау, сапаны 

бақылауды өзіне енгізу, оперативті қызмет түрлері мен әдістері. 

ИСО 8402 стандартында «Жалпы» басшылық (quality managment) 

анықтамасы былай тұжырымдалған: 

«Сапаны әкімшілік басқару мен сапаны жалпы басқару» - бұл сапа 

жүйесі шеңберінде сапаны жақсарту және сапамен қамтамасыз ету, 

сапаны басқару, сапаны жоспарлау секілді, осы жолдардың көмегімен 

жүзеге асырады, мақсаты мен жауапкершілігі, сапа аумағында саясатты 

анықтайтын басқарудың жалпы функция аспектілері. 

Осы мағлұматты талдай отырып біз келесілерді белгілеуге болады: 

осы түсініктердің байланысынан сапаны басқару мен қамтамасыз ету 

принциптерін қорытындылай келе сапаны басқаруға қарағанда сапамен 
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қамтамасыз ету кең мағыналы болып табылады, ал жалпы басқару - бұл 

да сапаны басқару, бірақ оның деңгейі жоғары. 

Сондықтан сапаны басқаруды анықтаудың ұқсастығына қарай 

сапаны басқаруды анықтауда, жалпы басқаруды анықтау кезінде оған 

басқарудың осы аспектісіне қатысты функцияларды жазып қоюға 

болады.  

«Quality managment» терминін анықтауды ескере отырып 

келесідей орынды тұжырымдама беруге болады: 

«Сапаны басшылық ету» - әкімшілік қызметі сапа саясатын 

қалыптастыру мен мақсатын анықтау, сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастыру және жоспарлау, тапсырма берушілер, тасымалдаушылар 

және үкімет органдары стратегиялық шешімдер қабылдау және сыртқы 

ортамен сапа сұрақтары бойынша қарым -қатынасы. 

 

1.8 Сапа жүйесі 

 

ИСО 8402 стандартына сәйкес «Сапа жүйесі» - сапаны жалпы 

басқаруды жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар мен процестер әдістеме 

үйымдастырылған құрылымның жиынтығы. 

Осыдан сапамен қамтамасыз ету жүйесі кәсіпорынның барлық 

қызмет элементтерін енгізу қажеттігін байқатады. Бірақта ол өзінің 

шекарасын жоғалтып барлық кәсіпорынның басқару жүйесіне 

айналады. 

ИСО 9000 стандартында барлығы тек қана кәсіпорынның қызмет 

элементтері ғана, яғни олар сапаға көптеген әсер етеді. Осы әлементтері 

жиынтығы сапамен қамтамасыз ету жүйесі ретінде көрсетілген. 

Сонымен осы жүйеге сапаны басқару функциясымен бірге (өнімді 

тексеру, түзетуге ықпал жасау шамалары және т.б.) сапаға әсер ететін 

өндірісті басқару элементтері, жобалары, жабдықтау және басқа 

элементтері кіреді. 

Қызметтің әртүрлі сферасындағы осындай элементтердің шеттен 

алып пайдалануы мынаған әкеледі, мұнда сапамен қамтамасыз ету 

жүйесі басқа жүйенің шекарасына ауыстырылады. Сондықтан ол толық 

өз бетінше жүйе болып саналмайды, өйткені онда жүйенің теориясының 

бір жағдайы сақталынады: қандай - жүйе ретінде қабылданған жүйе, 

қашанда оның өзінің шекарасы бар. 

Сондықтан «сапа жүйесі» терминін қолдана отырып, осы 

терминнің ерекшелігін ескере отырып, осы жүйеден кең 

ұйымдастырушылық құрылымын түсінеміз, сонымен бірге өнімнің 

сапасына көп әсер ететіндер, қызметтің басқа сферасындағы 

әлементтері кіреді. Осыған байланысты сапа жүйесін қамтамасыз етуді 

келесі бейнеде көрсетуге болады: 
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«Сапамен қамтамасыз ету жүйесі - кәсіпорынның өзінің әртүрлі 

функциясын орындау кезінде сапаға көптеп әсер ететін кәсіпорынның 

қажетті ресурстарын қолдануда бекітілген әдістерімен сферасындағы 

қатысты құрылымның жиынтыгы». 

Сапа жүйесінің орталық бөлігі болып сапа қызметі табылады, 

оның құрамына: техникалық бақылау бөлімі, сапаны басқару бөлімі, 

метрологиялық қызмет, орталық зауыттық зертханасы және стандарттау 

бөлімі кіреді, 

Сапа қызметі кәсіпорындағы сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастырады (сапа жүйесін жасайды), өзінің сапасын бақылайды, 

өлшеу құралдарымен қамтамасыз етеді, байланыстырады, сапа жүйесі 

функциясын орындайтын басқа құрамының жұмысына басшылықты 

жүзеге асырады және бақылайды, 

 

1.9 Сапа спиралі мен ілгегі 

 

ИСО 8402 сәйкес «Сапа ілгегі - өзара тәуелді қызмет түрлерінің 

концептуалды үлгісі. Олардың қанағаттануын бағалауға дейінгі 

қажеттілігін анықтаудан әртүрлі сатыдағы сапаға әсер етуі». Сапа 

спиралі ұқсас түсінік болып табылады. 

Анықтамаға сәйкес, сапа тұзағы өнімді жасаудың барлық 

сатыларында қызметтің қандай да түрінің көмегімен сапаға әсерін 

жүзеге асырылуын көрсетуі қажет. Бірақта, келтірілген тұжырымдамада 

бұл қызмет түрлері көрсетілмеген, ал онсыз бұл анықтама өте түсініксіз 

болып табылады. 

Осыған байланысты сапа тұзағына дәлөлдірек келесідей анықтама 

беріледі: 

«Сапа ілгегі» - қызмет көрсету мен өнімнің өмірлік циклінің 

барлық сатыларында сапа жүйелерінің әсер ету моделі. Мұндай әсерлер 

функцияны жүйелі жолымен жұзеге асады: сапаны жоспарлау мен 

саясаты, персоналды мотивациялау мен оқыту, сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастыру, сапаны бақылау, қажетті шараларды жасау, кәсіпорын 

басшыларымен шешімдерді қабылдау және оларды жұмыс сатыларына 

сәйкес енгізу. 

Мұндай сапа ілгегі сапа жүйесі қалай жұмыс істейтінін, сапа 

жүйесін жасау кезінде оны орынды қолдануды көрсетеді. 

Сапа «Сапа спиралі» - болашақ кеңістік моделі ретінде тұзағымен 

салыстырғанда өте жоғары көрсету қабілеті бар. Ол әр уақытта жаңа 

деңгейдегі сапа тұзағының қайталану циклі секілді сапаны басқарудың 

әрбір табысты циклынан кейін өнімнің сапасын жоғарылату мақсатында 

көрсетілуі мүмкін. Осыдан кейін «сапа спиралі» термині келесідей 

анықталуы мүмкін: 
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«Сапа спиралі» - бұл басқарудың әрбір табысты циклынан кейін 

өнімнің сапасын жоғарлатуымен сапа тұзағының қайталану циклы 

ретінде, сапаны басқару процесін көрсететін кеңістік моделі. 

Бірақ өз бетінше сала спиралі аяқталмаған бір нәрсеге әсер етеді, 

сонымен бірге сапа тұзағының спиралға айналу себебін көрсетеді. 

Мұндай себепке адамдық факторлары мен материалдық базаның оңды 

есері қызмет етеді, яғни ол «сапа векторы» ретінде көрсетілуі мүмкін. 

Осыдан сапа спираліне қосымша біз оны ойлауға жеткізіп «сапа 

моделін» аламыз. Мұндай моделді сапамен қамтамасыз ету 

концепциясын шартты түрде көрсетуді қарастыруға болады. Осыдан 

кейін жұмысты ұйымдастыру және адамдық факторы, материалдық 

базаның бірлесіп әсерлесу нәтижесінде өнім сапасын жоғарлатуды 

көрсетеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2  САПАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ САПАМЕН  

ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ПРИНЦИПТЕРІ 
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Сапаны басқару дегеніміз - қызмет көрсету немесе өнімнің қажетті 

сапасын қамтамасыз ету мақсатымен өндірістік процеске әсерін 

айтамыз. 

Сондықтан, сапаны тиімді басқару үшін біз мұндай әсерде 

«технология» қандай екенін және өнім сапасы қандай негізгі 

факторларға байланысты екенін және сапаны басқару кезінде қалай 

жасау керектігін білу үшін нақты көрсетуіміз қажет. 

 

2.1 Өнімді сапамен қамтамасыз ету принциптері 

 

Сапа деп өнімнің қасиеті мен сипаттамасының жиынтығын 

айтамыз, яғни деңгейімен байланысы бойынша әртүрлі болуы мумкін. 

Сондықтан қазіргі кезде біз сапаның түрлі деңгейлерімен жумыс 

жасаймыз, онда өнімнің жоғары немесе төменгі сапасы туралы, сорты 

туралы, шығарылатын бұйымның моделі немесе нұсқалары туралы 

айтылады. 

Сапамен қамтамасыз ету деп өнімнің қажетті қасиеттері мен 

сипаттамасын жасау процесін айтамыз. 

Кәсіпорында сапа мәселесін талқыланғанда онда көптеген әртүрлі 

факторлар жүргізіледі, олар осы мәселелерді шешуге кедергі жасайтын: 

технология деңгейі, жобалау сапасы, сатып алынған материалдар мен 

бұйымның сапасы, жұмысшылардың жалақысы мен мамандығы, жұмыс 

шарты және т.б. Егер сапаға әсер ететін барлық факторларды санап 

шығып жене көрсетуге тырыссақ, онда кәсіпорынның барлық өндірістік 

қызметі, оны қамтамасыз ететін, түзу немесе қиғаш, үлкен және кіші 

деңгейде сапаның қалыптасуына әсер етеді. 

Сондықтан сапамен қамтамасыз етудің жалпы принципін өзімізге 

анық түсіну үшін, ол үшін бәрінен бұрын сапаға әсер ететін негізгі 

факторларды, дәлірек айтсақ осындай фактордың негізгі топтары қажет. 

Сапамен қамтамасыз ету үшін ИСО 9000 халықаралық 

стандартында келесілер талап етіледі: 

1. Қажетті материалдық база (сатып алынған бұйымдар мен 

материалдар, технологиялық және сынақ жабдықтары, өлшеу 

құралдары, ғимарат, көлік, қүрылыс және т.б.); 

2. Мамандандырылған персонал, жақсы жұмысқа деген 

қызығушылық (адамдық фактор); 

3. Терең ойластырылған ұйымдық құрылым және кәсіпорынның 

басқару және сапаны нақты басқару. 

Мамандандырылған персонал мен материалдық база осы екі 

фактор белсенді - жоғары сапалы өнімді шығару үшін қажетті құрамын 

анықтайды. Сондықтан осы факторлар сапа базасының негізі болып 

саналады. 
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Үшінші сапаның қажетті факторы - кәсіпорынды басқару мен 

ұйымдастыру - осы фундаментті толықтырады, қажеттілігін жүзеге 

асырады, яғни онда материалдық база мен адамдық факторлар 

жасалады, немесе адамдар және материалдар бар өнімді шығаруға 

болмайды. Сонымен басқаруды жөндеу және қажетті құрылымды жасау 

жұмыстарын ұйымдастыру қажет. Осыдан көрсетілген үш факторды 

бекітуге болады: онда қажетті материалдық база, сонымен бірге өнімді 

сапамен қамтамасыз етудің нақты шарттарын, белсенді және 

мамандандырылған персонал мен нақты жұмысты ұйымдастыру 

жиынтығында қажеттілікті ғана құрамайды. 

Мұны 3 суретте сапаның мәселелерін шеше бастауда бірінші ретті 

фактор болып адам факторы табылады, онда өнім сапасын жоғарлатуда 

жұмысшылардың қызығушылығы кіреді. 

 

Өнімді сапамен қамтамасыз ету сұлбасы 

 

 

 
 

 

3 сурет 

 

Басқаша айтқанда, жақсы материалдық базамен бекітілген қажетті 

фундамент ғана болуға қабілеті бар, онда яғни өнім сапасын 

жоғарылату жүзеге асуы мүмкін. 

Осыған байланысты, өнімді сапамен қамтамасыз ету үшін үш 

негізгі фактор қажет болады: қажетті материалдық база, жұмысты нақты 

және белсенді ұйымдастыру және мамандандырылған персонал, 

сонымен бірге - өнім сапасын басқару. Осыдан келіп, бірінші сапалы 

еңбек етуге жұмысшылардың қызығушылықтарын арттыру қажет. 

Осыдан өнімді сапамен қамтамасыз ету концепциясы жалпы принципі 

аяқталады. 

Нәтиже:белгілі сападағы өнім 

Қызметкерлер 

құрамы 

Кәсіпорынды 

басқару соның 

ішінде: өңдеуді 

қамтамасыз ету, 

өндірісті, сапаны, 

және т.б. 

сфералармен 

Материалдық 

база 
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2.2 Өнім сапасын басқару принципі 

 

Барлық басқару процесі сияқты, сапаны басқару басшылық 

функциясын орындау жолымен жүзеге асады, әртүрлі кездерде бірақ 

кейбір ерекшеліктерімен және ескертулермен келесі функция құрамы 

жүргізіледі: жоспарлау, ұйымдастыру, бақылау, ақпарат, шаралар жасау, 

шараны енгізумен шешімдер қабылдау, мотивациялау. 

Сапаны басқару кезінде осы жалпы басқарушы функциясы өзінің 

мазмұны мен сапаны басқару функциясының құрамымен толтырылады, 

оны мынадай түрде көруге болады: 

- сапа аумағындағы саясат; 

-  сапаны жоспарлау;  

-  персоналды мотивациялау және оқыту; 

-  сапа бойынша жұмысты ұйымдастыру; 

-  сапаны бақылау; 

- ғылыми-техникалық прогрес және нарық қажеттілігін өнімнің 

сапасы туралы ақпарат; 

-  қажетті шараларды жасау; 

-  кәсіпорын басшыларымен шешімдер қабылдау; 

- шараларды жузеге асыру; 

-  сыртқы ортамен қарым-қатынас, тұтынушымен, мемлекеттік 

органдармен, жабдықтаушылармен сапа сұрақтарын шешу.  

Бұлардың бәрі бір-бірімен тығыз байланыста және бірізді жүзеге 

асуы өнімнің сапасын басқару процесін көрсетеді. Бұл процес өндірістің 

барлық процестерін қамтуы қажет және ол «сапа тұзағы» түрінде 

көрсетілуі мүмкін. Сонымен бірге, егер сапаны бақылау нәтижесі 

бойынша және алынған ақпарат нәтижесі дайындалатын, басшылықпен 

бекітілген және барлық қажетті шаралар енгізілсе - басқарудың келесі 

циклі өте жоғары деңгейде қайталанады. 

Сапаны басқару принципін қарастырған кезде мынаны ескеру 

қажет, /ИСО 8402/ терминологиясы бойынша халықаралық стандартта 

сапаны басқарудың екі аспектісі көрсетілген: сапаны «жалпы» басқару 

(quality managment) және оперативті қызмет ретінде сапаны басқару 

(quality control). 

Осыдан стандарт логикасы бойынша осындай функциялар, сапаны 

жоспарлау мен саясаты секілді сапа бойынша жұмысты ұйымдастыру, 

персоналды мотивациялау және оқыту, стратегиялық шешімдерді 

қабылдау және сыртқы ортамен қарым-қатынасы сапаны «жалпы» 

басқаруға тапсырылуы қажет.  
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Сапаны бақылау, ақпарат, шаралар жасау, оперативті шешімдер 

қабылдау және оларды жүзеге асыру сапаны «оперативті» басқарудың 

құрамына енгізілуі қажет. 

Басқарудың   көрсетілген   аспектісі  бойынша   функциялардың 

бөлінуді келесі түрде көруге болады (4-сурет). 

Бұл жерде біз көріп отырғандай «шешімді қабылдау» басқарудың 

екі аспектісіне кіреді, стратегиялық немесе оперативтік қандай шешім 

турлері соған байланысты. Басқарушы қызметіне сапаны оперативті 

басқару және жалпы басқару жатады, сондықтан оларды сапаны 

басқарудың жалпы процесіне қосу орынды болар еді. 

Жалпы басқару функциясының осы процесі өндірістік процесте 

қажетті ереже күйіне келтіреді, бұдан былай сапаны оперативті басқару 

есебімен қолданып отырады. 

 

 
 

Сапаны басқарудың функциясы мен аспектісі 

 

 
 

4-сурет. 

 

 

PDCA циклы - Деминг шеңбері 
 

 

КӘСІПОРЫН КӨЛЕМІНДЕ 

САПАНЫ БАСҚАРУ  

 
САПАНЫ ЖАЛПЫ БАСҚАРУ 

 

 

 

САПАНЫ ОПЕРАТИВТІ 

БАСҚАРУ 

Сапаны бақылау 

Сапа туралы ақпарат 

Шараларды жасау 

Оперативті шешімдерді қабылдау 

Шараларды нақтыландыру 

Сапаны жоспарлау мен саясаты 

Сапа бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 

Персоналды оқыту және мотивациялау 

Стратегиялық шешімдерді қабылдау 

Сыртқы ортамен қатынас 

 



 32 

 
 

5 сурет. 

 

Сапаны басқарудың көрсетілген принципіне қосымша өнім 

сапасын жоғарылату бойынша қызмет көрсету үшін В.Шухарт-

Э.Деминг (АҚШ-да ұсынған) көпке танымал PDCA циклын айтып 

кетуге болады (5 сурет). 

Мұнда жоғарыда көрсетілген «сапа тұзағын» құрайтын он 

функцияны орындаудан айырмашылығы, мұнда жұмыстың төрт 

сатысын орындау қарастырылады: 

-  жоспарлау (рlаn- Р) 

-  жұмысты орындау - қызмет (Do-D) 

-  нәтижелерді бақылау (Сһесk-С) 

-  түзету қызметі (Асtіоn - А) 

Жоспарланған нәтижеге жетпейінше цикл бойынша жұмыс 

қайталана береді. 

Сапаны басқару мен сапамен қамтамасыз ету принципін 

қарастырған соң, осы түсініктер арасындағы байланысқа қатысты өте 

маңызды ескерту айтуға болады. 

Егер сапамен қамтамасыз ету — негізгі үш фактордың 

(техникалық, әкімшілік және адамдық) әсерінен қажетті сапаны жасау 

процесі болса, онда сапаны басқару, біреуінің бөлімі болып табылады, 

соның ішінде - әкімшілік факторы да. 

 

2.3 Сапа үлгіcі 

 

             А                        Р 
Түзету қызметі       жоспарлау 

  (action)                         ( plan) 

 

 

 

 

          

      C                               D 
нәтижелерді                      әрекет                        

 бақылау                              ( do) 

    (check )                                      
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Сапамен қамтамасыз етудің принципін қарастырғанда 6 суретте 

көрсетілгендей «Сапа үлгісі» қолданылуы мүмкін 

 

 

 
 

6 сурет 

 

Көрсетілген «Сапа үлгісі» мағынасына былай қорытынды 

жасайды: кәсіпорынның материалдық базасы мен персоналы өндірістің 

негізгі шарты анықталады және «сапа базасы» қызмет атқарады. Егер 

кәсіпорында жақсы материалдық база мен нормаланған персоналдар 

болса, кәсіпорында жұмысшылардың өз еңбек нәтижелеріне 

қызығушылығына жағдай жасалынса, осыдан жоғары сапалы өнім 

шығару үшін қолайлы негіздер бар. 

Осындай базаның оңды әсері сапа векторы түрінде көрсетілген. 

Егер кәсіпорында сапаны басқару нақты ұйымдастырылған болса, онда 

сапа векторы әсерінен сапа тұзағы ұлгайып келе жатқан спиралға 

айналады және өнім сапасы басқарудың әрбір циклынан кейін қажетті 

деңгейіне дейін көтеріледі. 

Егер кәсіпорында қажетті материалдық база немесе жоғары 

сапалы жұмыстардың өз еңбектеріне қызығушылығы жоқ болса, онда 
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бұл тірегінің жоқ екенін білдіреді. Ол жоғары сапалы өнімді жасау үшін 

қажет болатын. Осыдан кейін сапа векторы нольге тең болады, және 

ұлғайып келе жатқан спираль жолақ сызыққа айналады, яғни сапаны 

басқару бойынша жұмыстар өнімнің сапасын жоғарлатусыз бостан 

босқа жасалынады. 

 

 

2.4 Сапа қызметін басқару мен қамтамасыз ету принциптері 

 

Жоғарыда қарастырылған өнімнің сапасын қамтамасыз ету 

принциптерді дәлелдеуді талап етеді, сапа қызметін басқару мен 

қамтамасыз ету ерекшеліктерімен байланысқан бойынша сапаны 

қызметпен қамтамасыз ету ИСО 9004-2 стандартында белгілейді. Бұл 

тұтынушының қанағаттанушылығы, персонал және материалдық 

ресурстар, басшылық, сонымен қатар сапа жуйесі құрылымының өзара 

қатынасының жауапкершілігі болған кезде ғана жүзеге асуы мүмкін. 

Басқаша айтқанда, сапаны қызметпен қамтамасыз ету принципі, 

өнімді сапамен қамтамасыз ету принципі сияқты болады, оның негізінде 

де сол факторлар болады: материалдық база, персонал және жұмысты 

ұйымдастыру, яғни онда сапа жүйесі құрылымына және басшылықтың 

жауапкершілігіне ерекше көңіл бөлінген. 

Бірақта, ИСО 9004-2 стандарттарының ұқсастығына сәйкес сапаны 

қызметкерлермен қамтамасыз ету үшін жұмысты ұйымдастыру мен 

адамдық факторға қатысты қосымша элементтердің қатарына - 

персоналға жағдай жасау және оның жетістіктері қажет. 

Сапа қызметін басқару принципі - сапаны қызмет етумен 

қамтамасыз ету - тұтынушыны қанағаттандыру мақсаттарымен басқару 

функцияларын жүзеге асыру жолымен ұсынылған қызмет көрсетеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  САПАНЫ БАСҚАРУДЫҢ ЖҮЙЕЛІ ТӘСІЛІ 

 

3.1 Сапаны басқарудың отандық тәжірибесі 
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1950 жылдары ақаусыз өңімді дайындауды және оны бірінші 

ұсынып тапсыруды Саратов жүйесі кеңінен таратты. 

Жүйенің мақсаты - техникалық құжаттардан шегінусіз өнімді 

дайындауды қамтамасыз ету, өндірістің шарттарын жасау. 

Жұмысшылардың еңбектерінің сапасын сандық бағалау үшін 

қолданылатын негізгі критериясы болып, ОТК ұсынуымен және 

жұмысшылармен өңделген жалпы партия санына, бірінші ұсынғанда 

қабылданған, партия санының пайыздық қатынасымен есептелінетін, 

бірінші ұсынған өнімнің пайыздық өткізуі табылады. 

Бірінші ұсынғандағы өнімді өткізу пайызы орындаушының 

материалдық және моральдық жағдай жасауы шкаламен анықталуына 

байланысты. 

БИП жүйесін енгізу мүмкіндігі: 

• технологиялық    операцияларды        қатаң    орындауды 

қамтамасыз ету; 

• өз еңбектерінің сапалы нәтижесіне жұмысшылардың жеке 

жауапкершілігін арттыру; 

• жұмысшылардың еңбектерінің сапасына моральдық және 

материалдық қолдауды тиімді қолдану; 

 • өнім сапасын арттыру мақсатында қозғалысты күшейту үшін 

алғы шарттарды жасау. 

Сонымен бірге БИП жүйесінде іс-әрекеттің шектелген сферасы 

бар, ол негізгі өндірістің жұмыс цехтарында ғана таралған. 

Жүйе "ақау бар - ақау жоқ" принципі бойынша жұмыс істеді. БИП 

принципі, АЕЖ - ақаусыз еңбек жүйесінің негізіне жатты, КБ және ҒЗИ, 

цехтар мен зауыттардың функциональды бөлінуіне таралды. Саратов 

жүйесінің Львов нұсқасы - ақаусыз еңбек жүйесі бірінші рет жасалынды 

және 60-жылдардың басында енгізілді. 

Жұмыстың мақсаты - кәсіпорындағы әрбір жұмысшыға жөне 

өндірістегі ұжымның еңбек нәтижесіне жағдайлар жасау, отандықты 

арттыру мақсатымен ұзақтылығы мен сенімділігі, жақсы өнім 

шығаруды қамтамасыз ету. 

Материалдық сыйлықтың өлшемін анықтайтын және еңбек 

сапасын сипаттайтын негізгі критерии болып еңбек сапасының 

коэффициенті табылады, яғни өндірісте жіберілген тәртіпті 

бұзушылықтың маңыздылығы және әрбір ұжымда бекітілген уақыт 

(апта, ай, квартал) аралығында, кәсіпорынның әрбір жұмысшысы үшін 

есептелінеді. Жүйеде өндірістік тәртіпті бұзушылардың негізгі 

түрлерінің жіктелуі бекітіледі: әрбір ақауға нақты төмендету 

коэффициенті сәйкестенеді. 

Еңбек сапасын максимальды бағалау және сыйлықтың 

максимальды өлшемі тек қана есептеу кезінде бірде-бір тәртіп бұзбаған 
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жұмысшыларға және ұжымға тағайындалады. Ақаусыз еңбектің 

жүйесін енгізу мынаны көрсетеді: 

• әрбір ұжым, әрбір жұмысшының еңбек сапасын сандық бағалау; 

• әрбір ұжым, әрбір жұмысшының оның жасаған еңбегіне 

қызығушылығы мен жауапкершілігін арттыру; 

• кәсіпорында барлық жұмысшылардың өндірістік және еңбек, 

тәртібін жоғарылату; 

• кәсіпорынның барлық жұмыстарынын өнімнің сапасын арттыру 

бойынша жұмыстарға қатыстыру;  

• еңбек өнімділігін жоғарылату, рекламация мен ақаудан болған  

шығынды қысқарту. 

КАНАРСПИ жүйесі (бірінші бұйымның ресурсы, сенімділігі, 

сапасы). Бірінші рет 1957-58 ж.ж. Горький қаласында машина құрылыс 

кәсіпорнында енгізілген және жасалған. Бұл жүйеде өндірістің 

технологиясы мен КБ жұмысының технологиялық дайындығын нығайту 

есебімен бұйымның сенімділігін жоғарылатуға тірек жасалынған, 

олардың үлесінде эксплуатацияда табылған 60-85% ақаулар болды. 

Түйіндер, бөлшектердің сынақ үлгілері жасалынды. Бұйым мен жүйенің 

сынақ зерттеулері жүргізілді. 

Едәуір өркендеуді, стандарттау және унификациялау, стандарттың 

жалпы технологиялық жүйесі, конструкторлық құжаттың бірлік жүйесі 

(ЕСКД), өндірістің технологиялық дайындығының бірлік жүйесі 

(ЕСТПП) сияқты тәжірибелі өндіріс алды. 

КАНАРСПИ жүйесінің ерекшелігі болып, өнімді дайындау 

сатыларының шеңберінен шығатын  және жобалау мен зерттеу 

сатыларында көптеген жұмыс түрлерін қамтуы жатады. Бұл мәселені 

шешу зерттеу және базаның даму есебімен унификациялау 

коэффициентін жоғарылату жылдамдатылған сынақты моделдеу және 

макеттеу әдістерін кеңінен қолдану, сонымен қатар өндірістің 

технологиялық дайындық процесінде бұйымды конструкторлы-

технологиялық жұмыспен өтеу арқылы жүзеге асады. Бұйымның 

эксплуатация нәтижелері кейін қайтарылған байланыс ретінде 

қарастырылады және бұйымның конструкциясы мен оны дайындаудағы 

технологиясын әбден жетілдіру үшін қолданылады. 

КАНАРСПИ жүйесінде өнімді ақаусыз даярлау мен ақаусыз еңбек 

принциптерін кеңінен қолданады. 

Горький облысындағы кәсіпорында КАНАРСПИ жүйесін енгізу 

мынаны береді: 

• жаңа бұйымның дәлелдеу мерзімін сапа деңгейін берілгенге  

дейін 2-3 рет қысқарту; 

• шығарылған бұйымның сенімділігін 1,5-2 ретке жоғарылату, 

ресурсты 2 есе ұлғайту; 
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• еңбек өнімділігі мен монтаждау-жинау жұмыстарының циклын 

1,3-2 рет төмендету. 

Осы критерии бойынша өнімнің сапасын басқару мен өнімнің 

сапасын жақсартуды жоспарлау, сонымен қатар өнімнің барлық өмірлік 

циклы бойынша сапаға назар аударып тарату НОРМ жүйесінің дамуына 

жол алды. 

НОРМ жүйесі (моторесурсты ұлғайту бойынша еңбекті ғылыми 

ұйымдастыру) 1963-1964 жылдары алғаш рет Ярославск мотор 

зауытында енгізілді және жасалынды. Жүйенің мақсаты - шығарылған 

өнімнің узақтылығы мен сенімділігін арттыру. 

Жүйедегі жұмыстың ұйымдастырылуы циклдік принцип бойынша 

әрбір жаңа цикл алдын-ала жоспарланған моторесурс деңгейін өндірісте 

жетілдіруден кейін басталады және оның нақты деңгейін анықтауды,   

түйіндер мен бөлшектерді табу, моторесурсты лимиттейтін; 

моторесурсты   ұлғайтудың оптимальды деңгейін жоспарлау; 

жоспарланған моторесурс деңгейін қамтамасыздау бойынша 

инженерлік ұсыныстарын тексеру және жасау; өндірісте жаңа ресурсты 

қозғалтқыштарды игеру бойынша   конструкторлық-технологиялық 

шаралардың кешенді жоспарын жасау; конструкторлық-технологиялық 

шараларды және тәжірибелік-зерттеу жұмыстарының кешенін өткізу; 

өндірісте жетілген ресурсты бекіту; экслуатацияда жетілген деңгейді 

қолдау қарастырылады. 

НОРМ жүйесі өндірістің сатыларына БИП жүйесінің және СБТ 

жүйесінің жағдайы, ал жобалау сатыларына - КАНАРСПИ жүйесінің 

негізгі жағдайы кіреді. 

1975 жылы Львов облысында өнімнің сапасын басқарудың 

кешенді жүйесі пайда болды. 

Оның мақсаты болып ғылым мен техниканың дамуына және өте 

күшті әлемдік аналогқа сәйкес өнімді жасау табылады. 1978 жылы 

Мемстандартпен УКП негізгі функцияларының жүйесі жасалынды және 

бекітілді. Кәсіпорында КСУКП енгізуімен байланысты өндірісті 

метрологиямен қамтамасыз ету кең өріс алды /МОП/, ақаудың көп 

сатылы талдануы мен сапаны статистикалық бақылау, сапа топтары 

жасалынды, өнімнің аттестациялауы енгізілді, базалық және алдыңғы 

қатарлы жүйесі кеңінен өріс алды, сонымен қатар УКП саласында 

мамандардың біліктілігін жоғарылату бойынша мекеменің жүйесі 

құрылды, жоғарғы оқу орындарында  УКП /ӨСБ/ және стандарттау 

бойынша курстарды оқу бағдарламасы енгізілді. 1985 жылы КСУКП 

көмегімен он жыл ішінде өнімнің бәсеке қабілеттілігін табысты жүзеге 

асыру және жасау, 2-3 есе сапа категориясы жоғары өнімнің салмағын 

арттыру, рекламация мен ақауларды болдырмау жасалынды. Осымен 

қатар көптеген кәсіпорындарда сапаны басқару жүйесін жасаған кезінде 
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кешенді жүйенің негізгі принциптері бұзылған, яғни ол жүйенің 

болмауына жөне жұмыстың істелінбеуіне әкеледі. Осының негізгі 

принципі - өнімнің сапасын жақсарту мақсатында кәсіпорынның 

қызықпаушылығы, сондықтан жүйеде, басқа әкімшілік әдістерімен 

кәсіпорында СУК /СБЖ/ енгізу. 

СБЖ-ның одан әрі қарай дамуы басқару жүйесінің құрамында өте 

жоғары жүрді; салалық, аймақтық және территориялық және базада 

"сапа" бағдарламасын жасау және оларды халық шаруашылығының 

жоспарына енгізу. Сондықтан өнімнің сапасын басқару жүйесінің 

негізгі принциптері Мемстандартпен жасалынды және бекітілді. 

Кәсіпорын ішінде өнімнің сапасын басқару мен бірге одан басқада 

проблемалар болды. Өндірістің тиімділігін жоғарылатудың кешенді 

жүйесі және кәсіпорынды басқару жүйесі /МемСТ 24525/ қосылу 

жасалынды. 

Нарықтық жағдайға ауысқан кезінде басқарудың директивті 

әдістері жоғалып, тауар өндірушілердің бәсекелестігі қалыптасты, яғни 

өнімнің сапасына әлемдік бірлестіктің талаптары анық сезілді. 

Мемстандарттың нарыққа ауысар кезеңіндегі ең бастапқы қызметі 

болып сапа жүйесінде отандық стандартты халықаралықпен үндестіру 

бойынша жұмыс табылады, яғни онда ОСБ бойынша отандық тәжірибе 

мен кескіні табылады. 

Сапа проблемасы - кешенді, яғни оны, экономикада, техникада, 

білім және төрбие заң шығару сферасында бір мезетте сәйкестенетін 

саясатты жүргізген кезде, сонымен қатар заң шығару және атқарушы 

органдарда, ғылыми және инженерлік құрылым, тұтынушылар, 

өндірушілердің байланысқан жұмыстарының негізінде ғана шешуге 

болады. 

Сапаны басқару аумағында МемСТ-ның техникалық проблемасын 

ИСО 9000 Халықаралық стандартының талаптарына сәйкес кәсіпорында 

сапа жүйесін енгізу бойынша отандық тауар өндірушілерге көмектесуді 

қарастырады. 

Сапаны кешенді басқарудың отандық тәжірибесі ИС0 9000 

стандартын меңгерушілердің жақсы іргесі болып табылады, яғни ол 

сапаны басқару ғылымының өте жоғары деңгейін көрсетеді. КСУКП-

дан /ИСО 9000/ сапа жүйесінің ерекшелігі болып мыналар табылады: 

• тұтынушылардың   талаптарын   қанағаттандыруға   хабардар 

болу; 

• өнімнің сапасына жауапкершілікті нақты бір адамға тапсыру;  

• тасымалдау өндірісін тұтынушылармен тексеру; 

• материалдар мен бұйымды жинақтайтын тасымалдаушыны 

таңдау; 
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• материалдан бастап және өнімді пайдаға асырудан аяқтап, 

өнімнің сапасын тура бақылау; 

•  маркетинг; 

• сападағы шығынды талдау мен есептеуді ұйымдастыру; 

• өндірістің барлық циклы бойынша жинақталатын бұйым мен 

материалды бақылап шығу. 

Сапаны басқару бойынша прогрессивті әлемдік тәжірибені игеру 

ушін шамаларды қамтамасыз ететін кешенді ұйымдастыру, яғни оған 

жұмысты ынталандыратын, жүйенің артықшылығы мен шамаларын 

жасау және енгізу қажет. Бұған мемлекетте жасалынып жатқан 

ұйымдастыру құрылымы, сапа жүйесін мақұлдайтын және бағасын 

беретін, сонымен қатар сапаны жақсарту мен бақылау, қамтамасыздау 

саласында жұмыстың барлық түрін орындау қабілеті бар мамандарды 

оқыту, мақсатталынуы қажет. 

 

3.2 Сапаны басқарудың шетелдік тәжірибесі 

 

Халықаралық ұйым өнімнің сапасына деген техникалық 

талаптарды нормалаудың бірлік әдісін таңдайды. Бұл қызметте 

маңызды орынды заң шығару алады, ол сапаны мемлекеттік басқару 

мен оны қамтамасыз ету әдістері ретінде көрсетеді (7-сурет). 

Қазіргі кезеңде өнім сапасының ғылыми-техникалық прогресінің 

дамуы ұлттық экономиканың дамуымен бірге жылжып келе жатыр. 

Әлемнің барлық өндірісі дамыған елдерде өнімнің сапасын жоғарылату 

проблемасын шешу жолдарын бірлесіп табу жүргізіліп жатыр, сонымен 

қатар әлемдік нарықта оның бәсеке қабілеттілігі де. 

Әлемнің ең негізгі региондарында сапаны басқарудың даму 

тарихын қарастырамыз: АҚШ, Жапония, Батыс Европа және Ресей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Техникалық нормалар мен талаптардың пирамидасы 
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7 сурет 

 

. 

 

3.2.1 АҚІІІ-да сапаны басқару 

 

40-50 жылдары Америкада өндірілетін тауарлардың сапасы өте 

төмен болды. АҚШ-да өнеркәсіп үшін ең маңызды проблемасы сапаның 

төмен деңгейіне байланысты көптеген шығындар болды. Американдық 

кәсіпорындардың барлық өтпелі шығындардың 20-25 пайызы өнімдегі 

ақауларды табуға және болдырмауға кетті. Егер нарыққа шыққан және 

кәсіпорынның шегінен шыққан ақауы бар бұйымдарды ауыстыру 

немесе жөндеуге кеткен шығындарды осыған қоссақ, онда сапа деңгейі 

төмен болғандықтан соммалық шығындар 30 және одан жоғары 

пайызды өндірістік шығындар құрайды. 

АҚШ-ғы көптеген мамандар американдық өнімдердің бәсеке 

қабілеттілігі мен еңбек өнімділігін өсу шегі тоқтататын төменгі сапаны 

деп санады. 

Сапа деңгейін жоғарылату немесе жеңілісте болу - американдық 

өнеркәсіп үшін басқа альтернативтер қалыптасқан жоқ. 

АҚШ-да сапаның проблемасын шешуді көбінесе әртүрлі 

протекционды шаралардан, тарифтен, квотадан, бәсекелестіктен, 

американдық өнімдерді қорғаудан, баж салығынан табуға тырысты. Ал 

сапаны жақсарту сұрақтары екінші жоспарға қалдырылды. 

Өкімдерді бекіту 
 

Нұсқаулар 
 

 

Стандарттар, ережелер, 

регламенттер 
 

 

заңдар 

Детальдау 

дәрежедегі 

ырғақтылы

ғы 

Міндетті орындау 

мерзімі 
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Осымен бірге АҚШ-ғы ең жақсы ойланатын басқарушы фирмалар 

тауардың сапасын жақсартуды түсінді. Мынадай проблемаларды 

шешуге көңіл аударылды. Олар : 

1. жұмысшылардың мотивациясы; 

2. сапа үйірмесі; 

3. бақылаудың статистикалық әдістері; 

4. басқарушылар мен қызметкерлердің саналығын жоғарылату; 

5. сапаға кеткен шығындарды есептеу; 

6. сапаны жақсарту бағдарламасы; 

7. материалдармен қамтамасыздау. 

АҚШ-да 80-жылдардың басында сапаны басқару сапаны 

жоспарлауға алып келді, бұл сапаның шексіз қызметі болды. 

Сонымен қатар өндіріс ішіндегі тұтынушыларга көп көңіл 

бөлінген жоқ - сапаны жақсарту жоспарлары фирма ішінде 

тұтынушылардың есебінсіз жасалынды. Сапаны басқарудың осындай 

процесінде жоспарлар емес, проблемалар жасалынды. 

АҚШ-да сапа проблемасына нақты қарайтын болды. Американдық 

өнерқәсіптер үшін ресурстар, потенциал, амбиция және жақсы төлейтін 

жоғары бөлімдегі басшылықтар бар. Жаңа технологияға үлкен капитал 

салымы және өнімнің жаңа түрлерін жасау, сонымен қатар басшылар 

мен жұмысшылар арасындағы жаңа қатынастар, жұмыс пен өнімнің 

сапасын жақсартуда жалпы ынталығын құрайтын, АҚШ-да жаңа 

техникалық революция үшін алғы шарттар жасайды. 

Атқарушы және заң шығару билігі жағынан ұлттық өнімнің 

сапасын жақсарту - елдің экономикасының дамуына жаңа 

құбылыстардың енуі сұрақтарына назар аударуда. Сапаны жақсартуда 

жалпы ұлттық компанияның ең бір бастапқы шешімі - "Бәрінен бұрын - 

сапа" деген ұранға жету. Осы ұран бойынша жылда сапа айлығы 

өткізіледі, инициаторы болып сапаны бақылау бойынша Американдық 

ұйым табылады. 

АҚШ конгресс өнімнің сапасын жақсарту аумағында жақсы 

жетістіктері үшін Малькольм Болдридж атындағы ұлттық сыйлықты 

берді, яғни ол 1987 жылдан бері жыл сайын үш жақсы фирмаларға 

беріліп тұратын. 

Сапа аумағындағы американық тәжірибені талдай отырып, оның 

мынадай ерекшеліктерін сипаттауға болады: 

• математикалық статистика әдістерін - қолдаумен өнімді жасауда 

сапаны қатаң бақылау; 

• жоспарды орындауда әкімшілік бақылау, көлемді және сапалы 

көрсеткіштері бойынша өндірісті жоспарлау процесіне назар аудару; 

• фирманы жалпы басқаруды толық жетілдіру. АҚШ-да 

қолданылатын шаралар, өнімнің сапасын үнемі жақсартуға бағытталған, 
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АҚШ пен Жапония арасында сапа деңгейінде үзілісті жоюды ұзаққа 

созбады, осыған байланысты әлемдік нарықта бәсеке күресін күшейтті, 

бірыңғай глобальды нарық айналымына әкелді. 

 

3.2.2 Жапонияда сапаны басқару 

 

1945 жылы Жапония құлау үстінде болды, оның өнеркәсібі 

толығымен құлаган. Бірақта 40 - жылдардың соңы - 50 жылдардың 

басында Жапон мамандары сапаны басқару бойынша беделді 

американдық оқырмандардан Э.Деминг және Дж. Джураннан сабақ 

алып, осы Жапондық көсіпорындарда алған білімдерін табысты қолдана 

бастады. 

Деминг циклы енгізілді, ол цикл PDCА ("Plаn - Do - Cһесk - 

Асtіоn") жоспарлау - орындау - түзетуші әсерін сапа деңгейін арттыру 

ушін жоспарлаумен, өндіріспен, өнімнің өтімімен, оның нәтижесін 

өзгертуден шығаруға және талдауға байланысты. 

Технологиялық процесті басқару үшін бақылау карталары 

қолданылады. Демингтың алтын медалі мен сыйлығы 1951 жылдан бері 

кәсіпорын және жеке тұлғалар үшін беріледі. 

Жапонияның алдыңғы қатарлы фирмаларында оның жалпы 

толықтығымен және бірізділігімен сапаны жүйелі басқару принциптері 

және кешенді әдістері енгізілді. Осындай фирманың тәжірибесі 

әрдайым талданылады, оқытылады және Батыс Европа елдерінен және 

АҚШ - дан жалпы пайдалану әрекеттері жасалынды. Сапаны басқаруда 

Жапониялық әдістің ажырату белгілерінің қатары бар, бірақта 

теориялық жағынан универсалды сипаттамасы бар екенін талдап 

салыстырып көрсетеді. 

Сапаны басқаруда Жапондық әдістердің ажырату элементтері 

болып: 

1 барлық бөлімшелерде еңбек нәтижесін және  процестерді 

әрдайым толық жетілдіруге хабардар болу; 

2 өнімнің   сапасына   емес,   процестің   сапасын   бақылауда 

хабардар болу; 

3 жіберілген ақауларды болдырмау мүмкіндігінен хабардар болу; 

4 жоғарыдан келген ағынның принципі бойынша пайда болған 

проблеманы талдау және мұқият зерттеу. 

5 "Сенің тұтынушың - келесі өндірістік операцияны орындаушы" 

принципін одан әрі өсіру; 

6 өз  бетімен   орындаушының  еңбегінің  нәтижелі  сапасына 

жауапкершілігін толық бекіту; 

7 адамдық факторды белсенді қолдану, қызметкерлердің және 

жұмысшылардың шығармашылық потенциалдарын дамыту. 
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"Қарапайым адамға нашар жұмыс істеген ұят" моралін өсіру. 

"Жапондық ғажап" негізгі концепциясы - қазіргі технология қызмет 

көрсету немесе басқару, өндіріс технологиясы секілді. Фирмаларда 

микропроцессорлы және есептеу технологиясы, жаңа материалдар, 

жобалаудың автоматтандырылған жүйелері енгізілуде, толық 

компьютерленген, статистикалық әдістер кеңінен қолданылуда. 

Соңғы жылдары сапаны басқару жүйесін жасаудың ерекшелігі 

болып тасымалдаушылармен жүйенің байланысы және тұтынушылар 

мен жүйенің байланысы табылады. 

Фирманың басшылары келешекте сапаны жақсарту проблемасын 

шешу жолдарын тек қана ынтымақтастықта, өндірушілер мен 

тұтынушылардың, тасымалдаушылардың бір-біріне сенушілігінде деп 

білді. 

Өнімнің сапасын арттыру жолында бірлесіп іздеу негізделген, 

тасымалдаушылармен сенімді арақатынас болған кезінде  

тасымалдаушының фирмасынан түсетін бөлшектер мен 

материалдардың кірісін бақылауын жүргізуге қажетті, құралдар мен 

уақытты нақты үнемдеу Жапонияда кең тараған сенім жүйесіне ауысу 

қамтамасыз етіледі. 

Сапаның табысты жұмысының алғы шарттары болып персоналды 

оқыту мен дайындау табылады. 

Оқу процесін жоғарғы басқарушы звенолардан бастау керек 

екендігін бірнеше рет айтып кеткен. Оқу процесінде берілетін сапа 

бойынша қызмет туралы жалпы мағлұматтар, нақты ұсыныстар мен 

тәсілдерге сәйкес болу қажет. Әрбір фирмаға өзінің оқу бағдарламасын 

жасау керек. 

Сапаны кешенді басқару концепциясын тарату және енгізу 

кезіндегі озаттығы компанияның жоғары басшылығы жатады. 

Соңғы жылдары оқыту қазіргі заман әдістерімен жүргізіледі. 

персоналды ЭЕМ қолданумен сапа бойынша іскер ойын бағдарламасы 

жасалынған. Оқушы өзі шешім қабылдайды және өнімнің жоғары 

бәсеке қабілеттігіне жету үшін кәсіпорынға ең жақсы шарттар жасауға 

тырысады.  

Сапа үйірмесіне үлкен назар аударуда, зерттеулер көрсеткендей, 

үйірмеге қатысуда және тақырыптарын жеке таңдауда, ішкі сұрақтарын 

шешуде тікелей байланыс бар. "Кәсіпорынның тағдырын сапа 

анықтайды", "Бүгінгі таңдағы керемет, ертең ескіреді", "Әрбір минут 

сайын сапа туралы ойла" атты сапа үйірмесінің лозунгтары бар. 

Жапон кәсіпорындарында персоналдар үшін сапамен қамтамасыз 

етуге қатысу бағдарламасы жасалынған, ол "бес ноль" атын алган. Ол 

қысқа тәртіп ретінде қалыптасқан - өсиет: 

• жасамау (ақаулардың пайда болуына жағдай жасау); 
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• жібермеу (келесі сатыға ақаулы өнімді); 

• қабылдамау (алдыңғы сатыдағы ақаулы өнімді); 

• өлшемеу (технологиялық режимдерді); 

• қайталамау (қателікті); 

Бұл тәртіптер нақтыланған өндірісті дайындау бөлімдері үшін 

және өндіріс және әрбір жұмысшыға жеткізілген. 

Осыған байланысты, Жапонияда сапаға деген негізгі байланысты 

көрсетуге болады: 

• технология мен басқару саласында ғылыми жұмыстарды кеңінен 

енгізу; 

• басқарудың   барлық   операцияларын   жоғары   дәрежеде 

компьютерлендіру; 

• адамның мүмкіндігін максимальды қолдану, шығармашылық 

белсенділігіне жағдай жасау бойынша шаралар қабылданады (сапа 

үйірмесі), өзінің фирмасында патриотизмге тәрбиелеу, персоналды 

жүйелі және жаппай турде оқыту. 

 

3.2.3 Сапаны басқарудың Европалық тәжірибесі 

 

Егер АҚШ пен Жапонияда бірнеше жыл бойына сапаны арттыру 

бағдарламасы жүзеге асырылса, сапа сұрақтарына белсенді саясат 

жүргізілсе, онда Европада сапаны басқару сапаны бақылау болып қала 

береді. 

1980 жылдар ішінде Европада жоғары сапалы өнім мен қызмет 

көрсету қозғалысы, сонымен қатар сапамен қамтамсыз етуді жетілдіру 

байқалып отырылды. ИСО 9000 стандартының негізінде сапа жүйесі 

кеңінен енгізілді. 

Бұл сапа сұрақтары бойынша жүйелі позициясына, сапаның 

тұрақты деңгейі мен сенімді жеткізіп беруге алып келді. 

Елдер арасындағы жұмысшы күштері мен тауарды тиімді 

алмастыруды қамтамасыз ету қабілеті, бірыңғай талаптар мен 

процедураны жасау, бірыңғай европалық нарықты жасауға дайындық 

бойынша Батыс Европа елінде үлкен мақсаттылық әрекетін белгілеу 

қажет. 

Осы әрекеттегі аумақ масштабында ең маңызды орынды 

үйлесімділігін жүзеге асыратын арнайы ассоциаиялар мен ұйымдар 

алады. Жалпы Европалық ашық нарыққа дайындалу процесінде 

бірыңғай стандарттар, ИСО сериясы 9000 стандарты негізінде 

жасалынған, технологиялық регламентке бірыңғай келу, сапа жүйесінде 

ұлттық стандарттар сай келтірілген, әрекетке олардың европалық 

аналогтары - ЕN сериясы 29000 енгізілген. 
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Осы стандартқа сәйкес сапа жүйесін сертификаттауға көп көңіл 

бөлінуде ЕN сериясы 45000 стандартының талаптарына сәйкес 

сертификаттау бойынша беделді европалық органдарды құруға. 

Көрсетілген стандарттар жоғары сапаға кепіл болуы қажет, төмен 

сұрыпты өнімнен миллиондаған тұтынушыларды қорғау, сапа 

аумағында жаңа жетістіктерге өндірушілерді ынталандыру қажет. 

Европалық нарықтың жақсы жұмыс істеуі үшін жеткізіліп отырған 

өнім тәуелсіз ұйыммен сертификатталуы қажет. Бұдан басқа сынақ 

зертханаларында және жұмысшыларда аккредитациялау жүргізіледі, ол 

өнім сапасын бағалау және бақылауды жүзеге асырады. Оның 

қызметінің маңызды аспектісі - өнімді жеткізуші және өндіруші 

арасында орын алатын дауды шешу және тұтынушының талабын 

қаңағаттандыруын бақылау. 

Фирмалар өнімнің сапасын арттыру саласында өте қарқынды 

саясатты жүргізіп отыр, ол процестер өте қатал бақылауға ұшырап 

отыр. 

Сапа Европа елдерінде бәсеке қабілетін қамтамасыздау факторы 

болып отыр. Осы стратегияны жасау үшін қажет болғандар: 

1 Бірыңғай заң шығару талаптары; 

2 Бірыңғай стандарттар; 

3 Тексерудің бірыңғай процестері, фирма нарықтың талаптарына 

сәйкес келетінін байқау үшін. 

1985 жылы сәйкестенген стандарттың жаңа концепциясы 

қабылданды, қауіптігі мен сенімділігін қамтамасыз ету бойынша 

талаптар енгізілді, бірақ бұл талаптар ұсынылатын болып табылады. 

Сонымен бірге бірыңғай талаптарды қамтамасыз ету үлкен мағынаны 

береді. Сондықтан Европа ИСО 9000 және ЕN 21000 негіз қалаушы 

стандарттардан хабардар алады. СЕ белгісі бар өнімнің маркировкасы 

енгізілген. 

Сапа жүйесін сертификаттау және бағалау бойынша Европалық 

комитет пен сертификаттау және сынау бойынша Европалық 

үйлестіруші кеңесі білім алған. Комитеттің құрамына сертификаттау 

бойынша ұйымдары Ұлыбритания, Швейцария, ФРГ, Австрия, Дания, 

Швеция, Голландия, Бельгия, Норвегия, Италия, Ирландия кіреді. 

Жұмысты жүргізудің бастапқы шешімі - аз шығынмен бірыңғай 

Европалық нарықта миллиондаған тұтынушылардың сұранысын 

толығымен қанағаттандыру. 

Европалық нарық басқа елдегі фирмаларға қатаң шешімдер қойып 

отыр. 

1988 жылы қыркұйекте Батыс Европадағы 14 ірі фирмалардың 

президенттері сапаны басқарудың Европалық қорын құру туралы 

келісімге қол қойды. 
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Сапаны басқарудың Европалық қорының қызмет саласы: 

1 Жалпы бәсекелестікке жету үшін сапаны жасау процесін 

жылдамдатуда Батыс Европа компанияларының басшыларын қолдау; 

2 Евролалық сапа мәдениетін нығайту және сапаны арттыру 

бойынша Батыс Европаның бірлестігінің барлық сегменттеріне осы 

әрекетке қатысуға көмектесу және жағдай жасау. Сапаны басқарудың 

европалық қоры сапа бойынша Европалық ұйыммен сапа бойынша 

Европалық сыйлықты ұйымдастырады, яғни ол 1992 жылдан бастап өте 

жақсы фирмаларға беріліп келеді. 

Сапа проблемасын шешудегі Европалық тәсілдің ерекше 

өзгешеліктері болып мыналар табылады: 

• Сапаны  дәлелдеумен және бағалаумен байланысты жүргізілген 

барлық жұмыстар үшін заң шығару негіздері; 

• Сертификаттау процедурасы және тәртіп, ұлттық стандарттың 

талаптарын үндестіру; 

• Ұлттық ұйымдар жүйесі мен аумақтық инфрақұрылымды құру, 

сапа бойынша мамандарды тіркеу, зертханаларды аккредиттеу, сапа 

жүйесі және өнімді сертификаттау бойынша жұмыстарды өкілеттілер 

жүргізеді. 

 

3.2.4 Ресейде сапаны басқару 

 

Сапаны бағалаудың негізінде сапа бойынша талаптардан ауытқу 

себептерін талдау орындалуы мүмкін, яғни ол біріншіден сапаны 

жақсарту жоспарын және шамасын реттеуді жасайды, екіншіден сапа 

туралы объекті мәліметтері негізінде нарыққа қатысушылар арасындағы 

экономикалық қатынасты туғызады. 

Осы әрекеттерді қолдау стандарттау құралдарымен (стандарттау, 

стандарттың жалпы техникалық жүйесі) жүзеге асады. 

Осының бәрі отандық өнеркәсіптің бәсеке кабілеттілігін 

жоғарылату үшін жұмыстың қазіргі тәсілдерін қолдануға және сапаны 

жалпылама басқару принципін игеру бойынша жүйелі, жоспарлы 

жұмысты ұйымдастыруга мүмкіндік береді. 

Ресейдің МемСТ-ы жұртшылықпен бірге Ресей үшін сапа 

облысында сыйлықтың критерии жүйесін және моделін жасады. Осы 

сыйлықтың критериясын анықтаған кезінде оны жасаушылар барлық 

халықтардың тәжірибесін қолданып, бәрінен бұрын сапа бойынша 

Европалық сыйлықтың барлық ерекшеліктерін ескерді. Европалықтан 

Ресейлік сыйлықтың ерекшелігі онда сапа аумағында оны жоспарлауда 

ерекше көңіл бөлінген, сонымен қатар фирмадағы ресурстарды тиімді 

пайдалануға көңіл бөлу қажет. 
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Ресей Федерациясының сыйлығы сапа облысында 1997 жылдан 

бастап жыл сайын байқау негізінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету, сонымен қатар сапаны басқарудың тиімді әдістерін мекемеде 

енгізу, қызмет көрсету және өнімнің сапа облысында мекеменің нақты 

нәтижесіне жетуіне беріледі. 

 

3.3 Сапаны жалпы басқару (TQM) 

 

Отандық жөне шетелдік тәжірибеден кейін болып жатқан 

процестің мәнін толық және терең көрсететін "Сапаны жалпы басқару" 

термині ағылшынның синонимі "Тоtal quality Маnаgement" (ТQМ). 

Сапаны жалпы басқару - техникалық мүмкіндіктерді пайдалану 

және барлық деңгейдегі қызметкерлер мен басшылардың қатысуымен 

жан-жақты бағытталған және жақсы үйлестірілген жүйені қолдану және 

барлық деңгейде қызметкерлер мен басшылардың қатысуымен 

қызметтің барлық сферасында зерттеуден және сатудан кейін қызмет 

көрсетуді жасау, сапаны басқару әдістерін қарастыратын концепция.  

ТQМ мыналар кіреді: 

• Жаңа өнім жасау процесін бағалау; 

• Тәжірибелі үлгінің сапасын бақылау, өндірістік процесте өнімнің 

сапасын жоспарлау, бақылау, бағалау және тасымалданатын 

материалдың сапасын жоспарлау; 

• Кіріс материалдарын бақылау; 

• Өнімнің сапасын бақылау; 

• Өндірістік процестің сапасын бақылау;  

• Арнайы процестің (сапа облысында арнайы зерттеулер) 

талдануы; 

• Өнімнің сапасы туралы ақпаратты қолдану; 

• Өнімнің сапасы туралы ақпаратты беретін ақпаратты бақылау; 

• Персоналдардың біліктілігін жоғарылату, сапамен қамтамасыз 

ету әдістерін үйрету; 

• Кепілдіқ қызмет көрсету; 

• Сапа облысында жұмыс үйлестірілуі; 

• Сапада тасымалдаушылармен бірге жұмысты жүргізу; 

• PDCA циклын қолдану; 

• Сапаның үйірме жұмыстары; 

• Тұтынушы акционерлерде, тұрмыстық және қызмет көрсететін 

мекемелерде, тасымалдаушыр фирмаларда, фирманың жетістіктері мен 

гүлденуі, қолайлы атмосфераны құру жолында адамдық факторды 

басқару; 

• Функция аралық басқару әдісі бойынша сапа облысындағы 

жұмыс;  
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• Сапа бойынша ұлттық компанияларға қатысу; 

• Сапа облысында саясатты жасау; 

• Қаржы қызметте қызметкерлердің қатысуы (пайдада, 

акционерлік капиталда); 

• Сапа мәдениетін қалыптастыру бойынша шаралар өткізу; 

• Сапа облысында қызметті басқару үшін басқарушы кадрларды 

дайындау; 

• Сапа облысында жоғарғы басшылықтың қызметіне 

жауаптылығын қою. 

Сапаны жалпы басқару ТQМ - бұл теориялық пән емес, сапаны 

арттыру процесінің басқару технологиясы, ол үш негізгі жүйеден 

құралады: 

1. Негізді, белгілі жүйе - бұл зерттеу мен талдау үшін 

қолданылатын,   құралдар мен әдістер. Олар бақылаудың статистикалық 

әдістеріне, жалпы қолданылған математикалық аппаратына негізделген. 

Сондықтан барлық    фирмаларда қолданылады. Олар барлық елдерге 

импортталуы мүмкін. 

2. Техникамен қамтамасыз ету жүйесі - осы құралдармен 

персоналдарды оқыту және оларды дұрыс қолдауға жол беретін 

қабылдау мен бағдарламалар. Бұл жүйе әрбір кәсіпорын мен елдің 

өзгешелігін көрсетеді, яғни ол ұлттық мәдениет пен елдің саясатына 

байланысты. Оны өзіміз жасауымыз керек. 

3. Принциптерді үздіксіз дамыту жүйесі мен ТQМ мағынасы. Онда 

ұлттық ерекшеліктері, елдің ішіндегі экономикалық тәртіптер, қазіргі 

заң шығарушылар байқалады. 

Сапаны жалпы басқарудың тиімділігі үш негізгі шартына 

байланысты: 

- Кәсіпорында жоғарғы өкілетті тұлғасы сапаны арттыруға 

белсенді түрде шығады;  

- Инвестициялар жабдықтарға емес, ол адамдарға салынады; 

- Ұйымдық құрылымдар сапаны жалпы басқаруда арнайы 

жасалады және құралады. 

Сапаны жалпы басқару фирмаларда нақты қабылдау мен 

құралдарды қолданудың арқасында жасалынады. 3 кестеде басқарудың 

төрт сферасы бойынша осындай қабылдау көрсетілген: сапамен, 

процеспен, персоналмен, ресурстармен.  
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Сапаны бойлық басқару механизмінің құрылысы 
 

 
 

8 сурет 

 

 

 

 

Заңдар және заң актілері 

Мемлекет денгейіндегі сапа жүйесіндегі 

жұмыстарды қадағалау және ретке келтіру 

Арнайы ғылыми-техникалық 

бағдарламалар 

Сапаны бағалау, сертификаттау. Сәйкестікті 

бағалау және дұрыстығына көз жеткізу 
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Талдау, ақауларды анықтау 

және жөндеу 

Сапа көрсеткіштеріне негізделген 

кәсіпорындар арасындағы экономикалық 

қатынастар 

Сапаны жалпы басқару 

принциптерін игеру 

Қазақстандын сапаға берілетін сыйлық 

критерилерін жетілдіру 

Сериясы 9000 

стандарттарын 

енгізу туралы 

ұсыныстар 

жасау Ұлттық сыйлықтарды негізге 

алып өзін-өзі бағалау 

Кәсіпорын мен мекемелерде          жұмысты жетілдіру мақсатында өзін- 

Сапа жүйесін енгізу                         өзі бағалау нәтижелерін қолдану 
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Сапаны жалпы басқару 

 
9 сурет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сапа бойынша 

фирманын саясаты 

Сапамен 

қамтамасыз ету 

Сапа үйрмесі TQM 

принципі 

 

оқыту 
 

станадарттау 
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4.  САПАНЫ БАСҚАРУ ФУНКЦИЯЛАРЫ 

 

Сапаны басқару функциясын қарастырған кезінде келесі функция 

құрамы анықталған болатын: сапаны жоспарлау және саясат, 

персоналды мотивациялау және оқыту, сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастыру, сапаны бақылау, сапа туралы ақпарат, шаралар жасау, 

кәсіпорынның басшылығымен шешімдер қабылдау, өндірістік процеске 

шараны енгізу, сапа сұрақтары бойынша сыртқы ортамен қарым-

қатынас (тасымалдаушылармен, тұтынушылармен, үкімет 

органдарымен). 

Сол сияқты ИСО 8402 бойынша осы функцияның жартысы сапаны 

жалпы басқаруға жатады (quality management), ал қалғандары сапаны 

оперативті басқаруға (quality соntrоl) кіреді. Бірақ бул осы 

функциялардың барлығы сапа ілгегі секілді бір-бірімен байланысқан 

және барлық кәсіпорындарда сапаны басқару процесінің жиынтығын 

өзара көрсетеді. 

Аталған әрбір функцияның мазмұнын қарастырамыз.  

 

4.1 Сапа облысындағы саясат 

 

ИСО 8402 стандартында келесі анықтама берілген: "Сапа 

облысындағы саясат - бұл арнайы жоғары басшылықпен 

тұжырымдалған, сапа облысыңдағы мекеменің мақсаты мен негізгі 

бағыты". 

Осы анықтамаға ескерту айтылған, онда сапа облысындағы саясат 

жалпы саясаттың элементі болып табылады және жогарғы 

басшылықпен бекітіледі.  

Сапа саясатын анықтаған кезінде жиі кездесетін сұрақтар - бұл 

кәсіпорынның қызмет орны мен оның ролін анықтау және кәсіпорын 

стратегиясы мен саясатының ара қатынасы. 

Сондықтан саясат қабылданған стратегияны орындау бойынша 

қызметті дұрыс бағыттау үшін қосымша қадағалау ретінде түсіндіріледі. 

Осындай кәсіпорынның стратегиясын жүзеге асыру үшін жалпы 

саясат қабылданады, ол бәсеке қабілеттілігін және еңбек өнімділігін 

арттыруға, тасымалдаушылармен тығыз байланыста болу және т.б. 

Мұнда сапа саясаты жалпы саясаттан шығады - шығарылып жатқан 

өнімнің бәсеке қабілетін арттырудың мақсаты және ол, өз кезегінде, 

жұмыстың бағытын және сапа облысында кәсіпорынның мақсатын 

қамтамасыз ету керек. 

Былайшы айтқанда, сапа саясаты - сапа облысындағы 

кәсіпорынның қызметін жалпы жүргізуге арналған бағыты. 



 52 

Ол кәсіпорынның басшылығымен қысқаша арыз түрінде 

толтырылады және - "Сапа бойынша басшылық" енгізіледі, яғни ол 

тапсырыс берушілерге келісімді қорытындылау кезінде көрсетіледі 

және сапа жүйесінің сипаты болып қызмет атқарады. Сапа 

облысындағы саясатты жасауға әсер ететін негізгі факторлар болып: 

ғылыми-техникалық прогрес және бәсекелестіктің жетістіктері, 

кәсіпорын ішіндегі жағдай, сонымен қатар кәсіпорынның даму кезіндегі 

инвестицияның болуы мен экономиканың жалпы жағдайы, нарықтағы 

жағдай табылады. Экономиканың тұрақты дамуында сапа саясатының 

негізгі бағыты перспективті жобаларды жасау, өтім нарығында 

бәсекелестерден озу мақсатында алдыңғы қатарлы технологияны енгізу, 

белсенді зерттеулер жүргізу болады. 

Дағдарыс кезеңінде, инвестиция жетіспегенде және «өндіріс 

құлдырағанда» сапа саясатында бірінші ретте қажет болатын қандай да 

бір уақытта өнімге деген сұранысты қолдау қабілеттілігі бар, сапаның 

жақсы жетілген деңгейін сақтауды қарастыру керек. 

Сондықтан дағдарыс кезіндегі сапа саясатының негізгі бағыты, 

сапаны төмендетпей-ақ шығынды қысқартатын, сапаны қолдау үшін 

ішкі резервтердің барлығын қолдану қажет. 

Осындай кезеңдерде сапаны арттыру үшін елдегі экономикалық 

жағдайларды әрдайым талдауды қарастыру қажет, яғни олар 

экономиканың дағдарыстан шығуын береді. 

Барлық жағдайларда сапа саясаты тапсырыс берушіні үгіттеу 

керек, сапа облысындағы кәсіпорынның мақсаты мен жұмыстардың 

бағыты дұрыс анықталған және оларды жүзеге асыру үшін нақты 

құралдар таңдалған, ол қажетті сапасы жақсы өнімді кәсіпорында 

жеткізеді. 

 

4.2 Сапаны жоспарлау 

 

ИСО 8402 стандартында сапаны жоспарлау қызмет түрінде 

анықталған, яғни сапа жүйесінің элементтерін қолдану және сапаға 

қойылатын талаптарын және мақсаттарын бекітеді. Қосымша ескерту 

айтылған, сапа жүйесін жоспарлауды, сапа бағдарламасын және сапа 

жүйесін дайындауды, сапаны арттыру бойынша жағдайды жасауды 

қамтиды. 

Жоспарлау тәртіп бойынша екі деңгейде жүзеге асады: 1-деңгей - 

стратегиялық жоспарлау, мұнда перспективасы бойынша сапа 

облысындағы жұмыстың негізгі бағыттары айтылады. Сапа стратегиясы 

кәсіпорынның жалпы стратегиясы болып табылады, сонымен қатар 

өзіне ресурстардың бөлінуін, сыртқы ортаның өзгеруіне бейімделуді, 

енгізеді. Сапа стратегиясы сапа саясатымен бірге баяндалуы мүмкін. 
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2-деңгей - сапаны ағымды жоспарлау, келесі жылға белгіленген 

шаралар кіретін. Бұл шаралар әдетте былай қарастырылады: 

• Ескірген бұйымдарды өндірістен алып тастау; 

• Шығарылып жатқан бұйымның сапасын арттыруды 

модернизациялау; 

• Жаңа бұйымдарды меңгеру және жасау; 

• Ғылыми-техникалық жұмыстарды жүргізу;  

Жоспарлау функциясы үш сұраққа жауап беру қажет: 

1) қазіргі уақытта біз қайда тұрмыз; 

2) біз қайда жылжимыз; 

3) біз бұны қалай жасаймыз. 

Сапаны жоспарлау нарық өтімімен және тапсырыс берушілердің 

талаптарымен жүзеге асады және олардың қанағаттануына бағытталған. 

Сапа жоспары маркетинг бөлімімен, конструкторлық, зерттеу, 

технологиялық және өндірістік қызметтің ұсынысымен, сапа қызметі 

және жоспарлау органымен жасалынады. Жоспарды бекітпей тұрып осы 

ұсыныстың барлығын бір-бірімен өзара байланыстыру қажет және 

негізгі көрсеткіштерін анықтап: типтердің санын және қайтадан 

жасалатын және бұйым өндірісінен алынатын «салыстырмалы кұшін» 

ғылыми-техникалық кеңесте талқылау керек. 

 

4.3 Сапа бойынша жұмысты ұйымдастыру 

 

Жұмысты ұйымдастыру деп құрылымды құру және оның тиімді 

жұмыс істеуін қамтамасыз етуді түсінеміз. Сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастырған кезде басқару ғылымындағы қолданған принциптер 

қолданылады; мамандық бойынша еңбекті бөлу және тұрғызылған 

құрылымды басқару үшін жауапкершілік. 

Сапа бойынша жұмысты ұйымдастыру келесі этаптардан тұрады. 

Біріншіден, бұл сапа жүйесін жасау, яғни сапа жүйесіне кіретін 

құрылымды, олардың функциясы мен жұмыс тәсілдерін анықтау. 

Сонымен қатар сапа жүйесін құру үшін қазіргі деңгейге жауап беретін, 

мұндай жүйені жасау тәжірибесі жалпыланған, яғни олар дамыған 

елдерде жиналған, ИСО 9000 халықаралық стандартының ұсыныстары 

қолданылады. 

Өңдеуден кейін сапа жүйесін енгізу кезеңдері келеді, жүйенің ішкі 

тексерулері жүргізіледі және оның нәтижесі тексеруден байқалады. 

Сапа жүйесін енгізгеннен кейін тиімді жұмыс істеуін және толық 

жетілуін қолдау үшін жүйеге жоспарлы ішкі тексеру жүргізу қажет 

болады. Жүйені сертификаттағаннан кейін берілген сертификатты 

дәлелдеу мақсатымен инспекторлық тексеру ұйымдастырылады. 
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Сапа бойынша жұмысты ұйымдастырған кезінде өндірістік 

процестің барлық этаптарында өнімнің сапасын қамтамасыздау үшін 

қажеттілердің барлығы қарастырылған: жақсы материалдар, білімді 

персонал және қажетті құжаттар, өлшеу құралдары мен жабдықтар, 

қазіргі құрал-жабдықтар. 

Сапа жүйесін жасау және сертификаттау, жүйенің тиімді жұмыс 

істеуін қамтамасыз ету және оның одан әрі толық жетілуі кәсіпорында 

сапаны басқару бойынша жұмысты ұйымдастырудың негізгі мазмұнын 

құрайды. 

 

4.4 Қызмет етушілерді мотивациялау және оқыту 

 

Қызмет етушіні мотивациялау және оқыту - персоналды басқару 

функциясының бөлімі, сапаны басқару функциясы сияқты, кәсіпорынды 

басқарудың бір аспектісі болып табылады. Персоналды мотивациялау 

және оқыту - бұл, сөз жоқ, екі түрлі функция. Олар белсенді және білікті 

персоналды қалыптастыруға бағытталған, сонымен қатар жұмысты 

ұйымдастырумен және материалдық базамен, сапаның негізгі факторы 

болып табылады. Тек қажетті материалдық базаға мүмкіншілігі бар, 

жұмысты ұйымдастыруға сәйкес қабілетті біліктілігі және қызыққан 

жұмысшылар ғана өнімнің қажетті сапасын қамтамасыз етеді.  

 

 

4.4.1 Жұмысшылардың сапасы сауалына қызметшілерді 

оқыту 

 

Ғылыми-техникалық прогрес жағдайында кәсіпорында тиімді 

қызметпен қамтамасыз ету үшін барлық қажетті бағыттар бойынша 

персоналдарды қайта дайындау және біліктілігін әрдайым жоғарылату 

талап етіледі, соның ішінде сапамен қамтамасыз ету бойынша. 

Кәсіпорынның басшылығына сапаны басқару және сапамен 

қамтамасыз ету принципін, сапа облысындағы саясатты дұрыс 

анықтауды білу, ішкі және сыртқы факторлар есебімен стратегиялық 

жоспарлауды жүзеге асыру қажет. 

Басқару персоналдары, сонымен бірге сапа жүйесіндегі өзінің 

бөлімдерінің функцияларын және оларды орындау тәсілін білу керек. 

Осыған байланысты басшылықты және орта басқару персоналдарын 

оқытқан кезде келесі сұрақтарды қарастыру керек: 

• сапаны басқарудың дамуы және пайда болуы; 

• сапамен қамтамасыз ету және басқару принциптері; 

• сапаны бақылаудың статистикалық тәсілдері және өңделетін 

бұйымның сапасын бақылау тәсілдері; 



 55 

• ақаусыз өнімді дайындау жүйесі; 

• ақаулы өнім шығару кезіндегі жұмысшылар мен әкімшіліктің 

қызметі және ақауға деген шаралар; 

• сапа үйірмесі және рационализаторлық жұмысты ұйымдастыру. 

Барлық деңгейдегі жұмысшылар сапа облысындағы қазіргі заң 

шығарудың негізгі жағдайымен танысу қажет, бірінші кезекте - 

стандарттау, өлшем бірліктері, сертификаттау, тұтынушылардың 

құқығын қорғау туралы заңдарды. 

Оқудың нәтижесі бойынша кәсіпорынның жұмысшыларының 

іскерлігі мен білімін бағалау қарастырылуы керек, сонымен қатар 

қызметі бойынша жоғарылауы және олардың кәсіби өсу мүмкіндігін 

анықтау үшін, арнайы аттестация жүреді. Сонымен бірге жұмысшылар 

оқудың нәтижесінен карьераның байланысын көру керек. 

Оқытуды ұйымдастырумен кадрларды дайындау тобы немесе 

бөлім айналысуы қажет, бірақ сапа сұрақтары бойынша оқыту 

бағдарламасы сапа қызметімен жасалынады, қажет болғанда өзінің 

немесе өзге мамандармен. 

 

4.4.2 Қызметшіні мотивациялау 

 

Сапаны басқаруда қызметшіні мотивациялау - бұл қажетті өнім 

сапасын қамтамасыз ету бойынша белсенді қызметке жұмысшыларды 

ниеттеу. 

Мотивация негізінде еңбекке ақ ниетті қатынасы есебімен өзінің 

мақсаттарын жасау үшін жұмысшыларға жасалған мүмкіндіктері жатыр. 

Ал қызығушылықсыз сапаны жоғарылатудың барлық жоспары тек қағаз 

бетінде қалуы мүмкін. 

Жеке мақсаттарының әртүрлігі және жұмысшылардың ынталығы 

сыйлық пен жалақысын жоғарылату, материалдық жағдайының 

нашарлауынан қорғау, жұмыс жағдайын жақсарту, арнайы байланыстар, 

жұмысшылар арасында кәсіпорын акцияларын тарату, қызметі бойынша 

жоғарылау, өте қызықты жұмысты беру, жұмыс уақытын еркін бөлу 

және т.б. 

Қазіргі уақытта мотивация негізі болып төлем ақының деңгейі, 

жоғары сапаға сыйлық беру және ақауға айып шаралары табылады. 

Жұмысшылардың контингентіне байланысты басқарудың 

демократиялық және авторитарлық стильдері қолданылады. 

Кәсіпорында персоналды мотивациялау бойынша жұмыстың 

ерекшелігі болып заңдық қызметпен және кәсіпкерлер ұйымдарымен 

өзара тығыз байланысы табылады. 

4.5 Сапаны бақылау 
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Сапаны бақылау - бұл сапаны басқару процесіндегі ең негізгі бір 

функциясы. Бұл тағыда қолданылып отырған әдіс бойынша көлемді 

функция, яғни білімнің әртүрлі облысындағы жұмыстың үлкен көлеміне 

арналған. Бақылау білімі дер кезінде қателерді көрсетеді, содан кейін 

олардың минимальді шығынын оперативті жөндейді. 

ИСО 8402 стандартында айтылады, бақылау - бұл қызмет, 

өлшемді жүргізуді, сараптаманы, объектінің бірнеше сипаттамасын 

немесе біреуінің бағасы немесе сынау және алынған нәтижелерді 

қойылған талаптармен салыстыруды анықтау. 

Машина жасау өндірістерінде сапаны бақылаудың келесі түрлері 

қолданылады: 

Бақылау орны мен жұмыс этаптарына байланысты: 

• жобалауды бақылау; 

• жинақталатын материалдар мен материалдар кірісін бақылау;   

• технологиялық жабдықтардың жағдайын бақылау; 

• әзірлеу кезінде оперативті бақылау; 

• жабдықтарды белсенді бақылау; 

• дайын өнімді қабылдап бақылау; 

• объектіде эксплуатацияны қадағалау және монтажды бақылау. 

Өнімнің сапасын бақылау кезінде әртүрлі физикалық, химиялық 

және басқа әдістерді қолданады, оны екі топқа бөлуге болады: бұзатын 

және бұзбайтын.  

Бұзушы әдістердің ішінде: 

• созылуға және сығылуға сынау; 

• соққыларға сынау; 

• қаттылыққа сынау;  

• жүктерді қайта ауыстыру кезін сынау.                              

Бұзбайтын әдістердің ішіне:  

• магнитті (мысалы, магнитографиялық әдістер); 

• акустикалық (ультрадыбысты дефектоскопия); 

• радиациялық (гамма-жарығымен және рентгенттік 

дефектоскопия);  

• органолептикалық (дыбысты, көзбен шолу және т.б.). 

Өнім сапасын тексеру қажеттілігінің мақсаты объектіні басқару 

орындарынан тиісті мәліметтер алу туралы  МемСТ 15467-79-де атап 

көрсетілген: «Өнімді сапалы басқару - өнімді өңдеген кезде оны 

белгіленген, қажетті жағдайда сапасын сақтап қалуды немесе тұтынуда 

жүйелі түрде сапасын тексеріп отыруды іске асыру және жағдайлар мен 

факторлардың нақты бір бағытта әрекет етіп, өнім сапасына әсер етуі». 

Өнімді тексеру екі кезеңнен тұрады: өнімнің нақты жағдайы 

туралы хабарлама алу (оның сандық және сапалық белгілері); алынған 

хабарламаны алдын-ала белгіленген техникалық тапсырмалармен 
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салыстыру, яғни екінші қайтара хабарлама алу. Мәліметтердің 

дұрыстығы техникалық талаптарға сай келмеген жағдайда басқарушы 

объектіге тексеру әрекетін жүргізеді, мақсаты техникалық талаптарға 

сай келмейтін ауытқушылықты жою. 

 Негізгі терминдер мен тексеруді анықтау МемСТ 16.504-81-де 

бекітілген.  Тексеру түрінің квалификациясы 10- суретте   көрсетілген.  

 

Өнімнің   сапасын   тексерудің   квалификациясы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10– сурет 

 

Тексеру қызметіне өндірісті өңдеуді іске асыруға әсер ететін 

әдістемелермен (дәлдік есептеулермен), өлшеу құралдары мен 

электрондық, компьютерлік құрылғыларды тексеру және дұрыс 

пайдалану  және   олардың    жағдайын  тексеру  мен  қамтамасыз   ету 

енеді. 

Ең соңында бағдарлама және оқыту (біліктілігін  жетілдіру) 

оқуларын ұйымдастыруға, сапаға жетуде табысты  шешім 

қабылдағандарды дәлелдеуге және ынталандыруға жағдай жасауды   

іске асыру керек. 

Тексеру 

түрлері 

Тексеру көлемі бойынша .  

Жаппай ішінара 

Өндірістік процестің 

сатылары бойынша.  

Кіріс  

Операциялық 

Қабылдау 

Сақтау 

Тасымалдау 

Тексеру кезеңдері бойынша 

Алғашқы  

Жылдан 

Жиі-жиі 

Ұйымның құрылымы 

бойынша 

Өзін-өзі тексеру 

Бірсатылы 

Көп сатылы 

 

Құрал жабдық бойынша 

тексеру.  

Аспаптық 

Көзбен 

Тексеру параметрі 

бойынша 

Сандық белгілері 

бойынша 

Сапалық белгілері 

бойынша 

Альтернативтік 

белгілері бойынша 

Өндірістік процес 

сатылары бойынша. 

Қолмен механикалан-

дырылған 

Автоматтандырылған 

жүйелер 

Автоматты жүйе 

Белсенді тексеріс 

Тексеру ерекшелігі 

бойынша.  

Қирату 

Берік 
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Барлық кәсіпорын бірдей сапалық қызметті дамытуды табысты 

ұстап  тұра алмайды. Кіші және орта кәсіпорындар, ереже бойынша, 

мамандандырылған кеңестерге, инжинирингті фирмаларға барады, 

оның  есесіне сапа жағынан бір инженер де жеткілікті екенін 

ескермейді. 

Ғылыми негізде бүгінгі таңдағы техникалық тексеруде 

математикалық-статистикалық әдіс қолданылатын болады. Тексеру 

әдістері ежелден бірін-бірі қайталайтын, ақаудың талдауға бұйым 

шығарылып, тұтынуға жөнелтілер алдында күрделі бақылау жүргізу 

жолымен  тексеретін. Ірі  өндірісте бұлай   тексеру өте қымбатқа түседі. 

Сондықтан жаппай тексеруден ішінара  тексеруге көшіп статистикалық 

әдісті пайдаланып өңдеу қорытындысын   шығаруға болады.  

Алайда мұндай тексеру мына жағдайда тиімді болады, қашан 

технологиялық процестің болашақта ісі жолға қойылған жағдайда, 

дәлдік пен тұрақтылық қалыптасқанда, өнімнің ақаусыздығына 

автоматты түрде кепілдік берілген жағдайда. Бұдан өндірісті 

тұрақтандыру қажеттігі туады.   Өндірісті тұрақтандырудың ең сенімді 

әдісі сапа жүйесін құру және оны    сертификаттау,  яғни куәлік беру. 

Бақылаудың ерекше түрі болып дайын өнімді сынау табылады - 

бұл бұйымның бір немесе бірнеше сипаттамасын анықтау немесе сынау, 

физикалық, химиялық, табиғи немесе эксплуатациялық факторлардың 

әсерінің жиынтығы. 

Сынақ бағдарламаға сәйкес жүргізіледі. Мақсатына сәйкес 

сынақтың келесі негізгі түрлері бар: 

• алдын-ала сынау - қабылдап сынау мүмкіндіктерін анықтау үшін 

тәжірибелі үлгілерді сынау; 

• қабылдаушы сынау - оларды өндіріске қою мүмкіндіктерін 

анықтау үшін тәжірибелі үлгілерді сынау; 

• қабылдап-өткізіп сынау- бұл әрбір бұйымды сынау 

мүмкіндіктерін анықтау үшін оны тапсырыс берушіге тасымалдау; 

• мерзімді сынау - бұл сынақ 3-5 жылда бір рет жүргізіледі, ол 

өндірістің тұрақтылығын тексеру үшін; 

• типтік сынау - бұл технологиясы мен конструкциясын 

өзгерткеннен кейін сериялы бұйымдарды сынау. 

 

 

 

4.5.1 Сапаны бакылаудың статистикалық әдістері 

 

Сапаны бақылау нәтижелерін талдау үшін сапаны статистикалық 

бақылау әдістері кеңінен қолданылады (Statistical Quality Control - SQC). 
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Соның ішінде ең танымалы болған «сапаны бақылаудың жеті құралы», 

оның құрамына кіретіндер: графиктер, Парето диаграммасы, себеп-

салдар диаграммасы, шашырау диаграммасы, бақылау карталары, 

гистограммалар, жіктелу әдістері кіреді. 

Парето диаграммасы (Раrеtо diagram) әртүрлі ақауларға 

байланысты шығын шамасын көрнекі көрсетеді. Осыған байланысты 

үлкен шығынға әкелетін ақауларды болдырмауға көңілімізді бөлу керек. 

Осы ақаулардың пайда болу себептерін және болдырмау үшін себеп-

салдар диаграммасын қосымша қолдануға болады. 

Ақауды жоқ қылған соң және себептерін анықтаған соң қайтадан 

Парето диаграммасы тұрғызылады. 

Бірнеше ақаулардан шығындалған тұтас пайыз есебімен 

кумулятивті қисық тұрғызылады. 
 

Парето диаграммасы 

 

Дөңгелек прокатты қолдану кезінде дайын өнім ақауының 

шығу себептері бойынша Парето диаграммасы
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11 сурет 

 

Себеп-салдар диаграммасы (Саuse and effect diagram) (12 сурет) 

үлкен шығынға әкелетін ақауларды анықтаған кезінде қолданылады. 

Ол осындай ақаулардың себептерін анықтайды және оларды 

болдырмауға тырысады. Сондықтан фактордың төрт негізгі себептері 

талданады: адам, машина, материал және жұмыс тәсілі. 

Осы факторларды талдағанда екіншілік, немесе үшіншілік 

себептер шығады, олар жоюға жататын ақауларға әкеледі. Сондықтан 

ақауларды талдағанда және диаграмманы тұрғызғанда себептің 

максимальды санын анықтау қажет. 
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Себеп-салдар диаграммасы 

 

 
12 сурет 

 

Гистограмма (Histogram) (13 сурет) бағана тәрізді графикті 

көрсетеді және көзбен сипаттау үшін қолданылады, нақты уақыт 

мерзімінде (апта, ай, жыл) қайталану жиілігі бойынша параметрдің 

нақты мәндерін бөлу. 

Алынған мәліметтер басқа тәсілдерді қолданып талданады: 

• Парето диаграммасының көмегімен ақаулы бұйымның үлесін 

және ақаудан болған шығынын зерттейді; 

• Ақаулардың себептерін себеп-салдар диаграммасы, шашырау 

диаграммасы, қатпарлану тәсілінің көмегімен анықтайды; 

• Уақыт бойынша сипатының өзгеруін бақылау картасымен 

анықтайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гистограмма 

әдістер персонал 

машиналар материлдар 

 

өнім сапасы 
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13 сурет 

Шашырау диаграммасы (Scatter diagram - корреляционды 

диаграмма) (14 сурет) екі параметрдің арасындағы байланыс ретінде 

тұрғызылады. Бұл екі параметрдің арасында өзара байланыс бар ма, 

соны анықтауға мүмкіндік береді. Егер ондай өзара байланыс болса, 

онда басқасына әсер етіп, бір параметрдің ауытқуын жоюға болады. 

Мұндай кезде оң және теріс байланыстар болуы мүмкін. 

Бақылау картасы (Соntrol сһart) (15 сурет) - бұл процестің қалыпты 

жағдайында шашыраудың жіберілген диапазонын сипатталуын 

білдіретін бақылау шекарасының болуымен ерекшелінетін әртүрлі 

графиктер. Бақылау шекарасының шегінен сипаттаманың шығуы ол 

процестің тұрақтылығының бұзылуын білдіреді және себеп талдауын 

жүргізуді және осыған сәйкес шараларды қолдануды талап етеді. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шашырау диаграммасы 
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14 сурет 

 

 

 

Бақылау картасы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 сурет 

 

Жіктелу әдісі (Stratification) - бұйымның сипаттамасының 

шашырау себептерін анықтау ушін қолданылады. Әдістің маңызы 

әртурлі факторларға байланысты алынған сипаттамалардың бөлінуімен 

қорытындылайды: жұмысшылардың біліктілігі, нақты материалдардың 

сапасы, жабдықтардың сипаттамасы және т.б. Сондықтан бұйымның 

сипатына осы немесе басқа фактордың әсер етуімен анықталады және 

шараларды қолдануға мүмкіндік береді. 

Жоғарғы шегі 

Орталық сызық 

Төменгі шегі 

Таңдау номері 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 6 
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Графиктер уақыттың өзгеруіне байланысты немесе сандық 

шамалардың өзара байланысын түсінуді жеңілдету және көрнекілігі 

үшін қолданылады. Көбінесе сызықтық, дөңгелек, бағана тәрізді және 

ленталы графиктер қолданылады. 

Бақылаудың тиімділігін қамтамасыздау үшін, нақты әдістерді 

қолданудан басқа, қажетті екі тәртіпті ескеру қажет: 

Біріншіден, бақылау жұмысының барлық сатыларын қамту қажет; 

дайын бұйымды зерттеуге дейін жобалау мен зерттеу. 

Екіншіден, негізгі бақылау көлемі өзін бақылау ретінде жүзеге 

асуы қажет, жұмысты орындаушылар өздерін қадағалаған кезінде, олар 

табылған ақауларды болдырмауы мүмкін. Осыңдай жағдайда дайын 

өнімді қабылдағанда және зерттегенде, инспекторлық тексеру жүргізу 

үшін сол сияқты тәуелсіз бақылау сақталуы қажет. Әрбір нақты 

жағдайларда осы екі бақылаудың арасындағы тиімді байланысты табуға 

тырысу керек, яғни ол негізінен өндірістің сипатына және 

жұмысшылардың контингентіне байланысты. 

 

4.5.2 Технологиялық процестерді түзеу 

 

Өзгергіштік - өндірілуші өнімнің барлығына қатысты қасиет. Екі 

бірдей бұйым болмайды, алайда арасындағы айырмашылық шамалы 

болса да, өнімнің өзгергіштік қасиетін шектеу үшін кейбір ережелерді 

орнатады. Оларды қолдануда бұйым сапасын қанағаттандырарлықтай 

болып есептелінеді. Мұндай ережелерде жоғарғы (ТЖ) және төменгі (Тт) 

өзгергіштік шектері анықталған, оларды техникалық шектер деп 

атайды. Егер бақыланушы бұйым шектен шығып кетсе, онда ол ақаулы 

болып есептелінеді.  

Егер ақау үлесі шақтама мәнінен аспайтын болса, технологиялық 

процес жөнделген, ал шақтама мөлшерінен асып кетсе, онда 

жөнделмеген болып есептелінеді.  

Технологиялық процестің жағдайын бақылау үшін өндірісте 

технологиялық процесті түзеу әдісі қолданылады. Технологиялық 

процестің түзу дайындалған бұйымдарды таңдауға және бақыланушы 

параметрлерді өлшеуге белгілі бір уақыттың кетуі негізінде 

анықталады. Өлшеу нәтижелері бойынша бір сипаттаманы анықтайды, 

оның мәнін бақылау картасына енгізеді, осы мәнге байланысты түзеудің 

керек екендігі немесе керек еместігі туралы шешім қабылданады. Түзеу 

шектері таңдама нәтижелерімен анықталады, бірақ қатенің мүмкін 

болатын 2 түрі бар: технологиялық процестің бұзылуы туралы ақпарат 

түседі, бірақ ол ешқандай бұзушылық шын мәнінде жоқ (қатенің 1 түрі); 

процестің бұзылуы туралы ақпарат түспейді, бірақ ол кезде бұзушылық 

болады (қатенің 2 түрі). Тәжірибеде бұл қателер аз кездесетіндігі айқын. 
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Технологиялық процестерді түзеу - талап етілетін сапа деңгейі мен 

ақаудың алдын-алуда технологиялық қамтамасыз ету үшін 

дайындалатын өнім параметрлерінің таңдамалы бақылауының 

көмегімен өндірісте технологиялық процестерді түзеу. 

Технологиялық процестерді түзеу нақтылық және тұрақтылық 

анализі дәлелденгеннен кейін жүргізіледі. Бұл түзеулер берілген өнімнің 

сапа көрсеткіштерін қамтамасыз етуі мүмкін. 

Түзеу жүргізу үшін келесі әдістерді қолданады: орта 

арифметикалық мәндер, медиана және орта квадраттық ауытқулар 

немесе дисперсиялар, сілтем немесе орташа сілтем, шеткі мәндер, 

топтық және индивидуалдық мәндер, ақауларды ескеру. 

Ақауды ескеру әдісі өнімнің ақауын бағалау мен айқындау үшін, 

сонымен қатар технологиялық процестерді түзеу үшін. 

Орта арифметикалық мәндер, медиана және индивидуалды мәндер 

әдісі - сапа деңгейін түзеу мен технологиялық процестерді реттеу үшін. 

Орта квадраттық ауытқу немесе орташа сілтем, шеткі мәндер әдісі 

технологиялық процестің параметрлерін таратуды реттеуге қолдану 

үшін. 

Технологиялық процестерді түзеуге көмекші әдіс бақылау картасы 

болып табылады. Олар процестің нақтылығын және қалыпқа келу 

деңгейінің  өзгеруін графикалық бейнелейді. Картаға таңдамалардың 

сипаттама мәндері кіреді, технологиялық параметрлер немесе ережелер 

тіркеледі. 

Бақылау карталарын бланкіге орналастыруға болады, сонымен 

қатар кодталған түрде ЭВМ жүйесінде сақтауға болады. Картаның тік 

осінде уақыт немесе таңдаманың нөмері, ал көлбеу осьте сапа 

көрсеткішінің таңдама мәні картаға енгізілген және есептелген түзеу 

шекарасына тап болса, онда технологиялық процес қадағалану күйінде, 

бұзылу жоқ және алынған бұйым жарамды. Түзеу шектері мүмкін 

болатын ауытқуларды шектейді. Тұрғызу сұлбасы бойынша бақылау 

карталары келесідегідей бөлінеді: қарапайым, шектерді ескертетін және 

суммаларды жиынтықтау. 

Қарапайым және шектерді ескертетін бақылау картасына 

бақыланушы параметрдің реттелген таңдамалы сипаттама мәндерін, ал 

суммаларды жиынтықтау бақылау картасына алдынғы және соңғы 

бақыланушы параметрдің реттелген таңдамалы сипаттамасының 

мәндерін енгізеді.  

Тәжірибеде сандық сипаты бойынша технологиялық процестерді 

түзеуде біріктірілген әдістің кең қолданыста: орта мәндер, орта 

квадраттық ауытқулар (x¯-S); орта мәндер және сілтемдер (x¯-R); 

медианалар мен сілтемдер (x¯-R). 
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Ақауды ескеру әдісі технологиялық процестерді түзеуге қолданады: 

бірлік өнімнің ақау саны (пр), ақаулық үлесі (Р), ақау саны (с), бірлік 

өнімнің орта ақаулар саны (н). Мұндай карта, егер бірлік өнім жарамды 

немесе ақаулы категориясына қатысты болған жағдайларда 

қолданылады. Олардың көмегімен, бір мезетте бірнеше белгілерді 

бақылауға болатындығы маңызды. Бұл әдістер сезгіштігі өлшемге 

негізделген әдістерге қарағанда аз, бірақ таңдама көлемі ұлғаяды. 

Көбінесе таңдама мөлшерін мынандай жағдаймен бекітеді, пр (Р- 

таңдамадағы ақаулы бұйым саны) 4- тен көп болуы үшін. Мұндай 

жағдайда таңдама функциясы мына түрде беріледі: 

 

Р = d / n,  

 

мұнда: d- таңдамадағы ақаулы бұйым саны. 

 Технологиялық процесті басқару мен қамтамасыз ету сатылары: 

1. Өнімге және оның маңызды сипаттарына технологиялық 

талаптар жасау, шақтама шектерін және сапа стандартын бекіту керек; 

2. Ауысымдар тізімін жасау керек, олар соңғы өнім сапасына 

байланысты; 

3. Соңғы өнім сапасы мен осы ауысымдардың байланысын орнату 

керек, оны сынау немесе ақпарат жинау арқылы жүргізуге болады; 

4. Жиналған ақпарат бойынша сапамен басқару процедурасын 

орнату қажет, ол соңғы өнімнің сапасын қолдауға жеткілікті болуы 

қажет. 

Персоналды барлық тапсырылған міндеттемелерді орындай алуы 

үшін, бірдей оқыту керек. 

 

4.6 Сапа туралы ақпарат және шараларды өңдеу 

 

Бұл функцияның мазмұны - қажетті шараларды жасау және талдау 

үшін тиісті бөлімшелерге сапа туралы ақпаратты беру, есепке алу, 

жүйелеу және алу. 

Бұл функцияларды қарастырғанда мынадай төрт базалық 

элементтерді ойға алу керек: 

1 Ақпаратты жіберуші; 

2 Ақпаратты тарату; 

3 Канал, ақпаратты жіберу құралы және кедергілер (шу); 

4 Ақпаратты алушы және кейінгі байланыс. 

Сапа туралы ақпарат сырттан және іштен жиналады. Ішкісі 

өндірістен және жобалаудың бақылау нәтижесінен алынады, және 

өндірісте қандай өнімнің сапасы жетілгендігін көрсетеді. Сыртқысы 

ғылыми-техникалық прогрес туралы мағлұмат (стандарттар, патенттер, 
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ноу-хау), эксплуатациялау объектісінің мәліметтері, тапсырыс 

берушілердің және нарықтың талаптары ретінде алынады. 

Ішкі және сыртқы ақпаратты салыстыру өнім сапасы мен қызмет 

жасағанда объективті баға береді, ол сапа облысында тиімді жұмыс 

үшін қажетті шараларды қабылдауға рұқсат етеді. 

Кәсіпорында сыртқы ақпаратты ізденуімен маркетинг, 

стандарттау, ақпарат, патент қызметтері айналысады. Осы бағытта 

белсенді жұмысты зерттеу, технологиялық және конструкторлық 

бөлімдер жүргізеді. Эксплуатация объектісіндегі ақпаратты қызмет 

көрсету және сенімділік қызметі, претензионды қызмет (жарнама 

бюросы) алады. Соңғысы әдеттегідей, техникалық бақылау және 

көрсетілген шағымдарды жою бойынша жұмыстарды ұйымдастырады. 

Кірісті бақылау қызметі материалдармен жинақталатын бұйымдар 

сапасы туралы ақпаратпен тасымалдаушылармен алмасады. 

Сапа туралы ішкі ақпаратты негізгі – жіберушілер мен 

қабылдаушылар болып зерттеу, конструкторлық және технологиялық 

бөлімдер, өнімді әзірлеуші цехтер, техникалық бақылау бөлімі, 

кәсіпорында тапсырыс берушілер, сонымен қатар сапаны басқару бөлімі 

табылады. 

Сапа туралы ақпаратты негізгі таратушылар болып: зерттеу 

хаттамасы, инспекциялық бақылау акты, маркетинг бөліміндегі 

материалдар, ақпарат және патент табылады. 

Ақпаратты жіберу құралы мен каналына кәсіпорынның ішкі 

поштасы және компъютерлік желілер, сыртқы байланыстың дәстүрлі 

құралы қызмет атқарады. 

Шараларды өңдеу ақпаратты талдау негізінде жасалынады және 

мыналарды қарастыру қажет: 

• түзету шаралары - сәйкестенбеген және шыққан ақауларды 

жоюға бағытталған; 

• ескерту шаралары - сәйкестенбеген және ақауларды шыққан 

себептерін жою ушін, олардың қайталануын жібермеу керек; 

• профилактикалық шаралар - потенциалды ақауларды жоюға 

арналған, олардың пайда болуын болдырмау үшін; 

Сапамен қамтамасыз ету принципіне сәйкес бұл шаралар 

материалдық    базаларды жақсартуға, адамдық факторды активтендіру 

немесе басқаруды жүзеге асыруға бағытталған. 

Сапамен қамтамасыз ету тұрақтылығы тек қана мынадай жағдайда 

жетілуі мүмкін, егер сапа жүйесінде көрсетілген шаманың толық 

кешенін қабылдау мүмкіндігі қарастырылса, бірақ әрбір нақты жағдайда 

осы шаралардың бір жартысы ғана керек болады. 

Шараларды безендіру жұмыс графигі немесе жоспары, үкімі, 

бұйрығы түрінде жасалынады. Барлық жоспарланып отырған шаралар 
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қажетті ресурстармен қамтамасыздалуы және оларды орындауды 

бақылау қарастырылуы тиіс. 

 

4.7 Кәсіпорын басшылығымен шешімдер қабылдау 

 

«Шешімдер қабылдау» функциясына ерекше көңіл бөлінеді, 

немесе шешімді қабылдамай басқару болмайды. 

Сондықтан бұл функция сапаны басқарудың екі аспектісіне 

енгізілген, яғни ол ИСО 8402 стандартында айтылғандай: сапаны 

оперативті және жалпы басқару. Мұндай кезде стратегиялық 

шешімдерді қабылдау сапаны жалпы басқаруға жатты, ал оперативті - 

сапаны оперативті басқаруға. 

Басқару ғылымында шешімдерді қабылдаудың тәсілдері және 

моделдерінің әртүрлі түрлері қарастырылады, ал шешімнің өзі 

альтернативті таңдау болып түсіндіріледі. Бірақта шешім - бұл тек 

альтернативті таңдау емес, ол альтернативтер арасында тиімді нұсқасын 

қабылдау, қажетті келісімді табу. 

Күнделікті тәжірибеде кеңінен қолданылатын тиімді шешім 

ұсынылады. Мұндай шешімдер жаңа жағдайларда өздерін ақтайды. Бұл 

шешімдер нақты бірізділікті қабылдауды қарастырады және бірнеше 

кезеңдерден тұрады: 

1 Проблема диагностикасы; 

2 Критериялар мен кедергілерді тұжырымдау; 

3 Альтернативтерді бағалау мен анықтау; 

4 Альтернативті таңдау немесе тиімді шешімді қосамыз.  

Проблема диагностикасы симптомдардың пайда болуын көрсетеді, 

яғни ондағы мәселе жалпы түрде анықталады, және шешімді қабылдау 

үшін қажетті, сенімді ақпаратты жинау.        

Критериялар мен кедергілерді тұжырымдау нақты шешімдер 

қабылдануы мүмкін, рамкаларды анықтау үшін қажет. 

Альтернативтерді анықтау мүмкін болған нақты шешімдердің 

нұсқаларын шектеу үшін қолданылады, сонымен бірге қажеті жоқ 

ақпаратты анықтау және ешқандай шешімдерді қабылдау мумкіндігін 

жинауды жалғастыру мақсатымен алып тастамау керек. 

Альтернативтерді бағалау мумкін болған шешімдердің 

нұсқаларын салыстыру үшін қарастырылады, мысалы, сатып алынатын 

жабдықтың бағасы мен сипатына байланысты. 

Альтернативті таңдау тиімді шешімді қабылдаудың соңғы кезеңі. 

Сонымен бірге көбінесе келісім шешімін қабылдауға болады, көптеген 

бөлімдер үшін қолдануға болатын, бірақ кейбіреулеріне негативті әсер 

береді. 



 68 

Сапа облысында шешімдерді қабылдау технологиясы мен жалпы 

реті, басқару ғылымында қабылданған әдістер мен моделдерде 

тәртіппен негізделеді. 

Шешімдерді қабылдау тәсілдері мен моделдерінен сапаны басқару 

кезіндегі ең маңыздысы былай көрсетіледі: 

• ойын теориясы, ол бәсекелестіктердің маңызды әрекеттерін 

есепке алады; 

• қорды басқару моделі, олардың жиналуынан шығынның 

минимумына әкеледі және осымен қатар үздіксіз жабдықпен 

қамтамасыз етеді; 

• төлем матрицасы, қарастырылып отырған әрбір стратегия үшін 

сату көлемінің күтіп отырған мәндерін анықтап, осының көмегімен сапа 

облысындағы ең жақсы стратегияны таңдап алуға болады. 

• болжау тәсілдері. 

• нарықты зерттеу; 

• белсенді  іздену және тұтынушылар мен  тапсырыс  бершілермен 

әрекеттестік; 

• нарық пен тапсырыс берушілердің өнімнің сапасын және оны 

жасауға деген талаптарын орындау, қызмет көрсету және дайындау; 

• сапа жүйесі мен өнімді сертификаттауды жүргізу;   

• жинақталатын бұйым мен материалдар, еңбек ресурстарының 

білікті тасымалдаушыларын таңдау;  

• ғылыми-техникалық прогрес туралы ақпаратты жинау және 

талдау, патентті-лицензиялы жұмыс;  

• жарнама жұмысы, сапа бойынша семинарларға, көрмелерге 

қатысу. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5  ИСО 9000 СЕРИЯСЫНЫҢ ХАЛЫҚАРАЛЫҚ СТАНДАРТЫ 

БОЙЫНША САПАНЫ БАСҚАРУ ЖӘНЕ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  

 

5.1 ИСО 9000 сериясының халықаралық стандарттары 
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ИСО 9000 стандартында сапаның тиімді жүйелерін жасау арқылы 

сапа бойынша жұмыстарды ұйымдастырудың әлемдік тәжірибеде 

жинақталған тәжірибесі талданған. Әрине кәсіпорында сапа жүйесін 

жасау алдында, өнімді әлемдік стандарттар деңгейінде шығару үшін 

сапа бойынша жұмыстарды ұйымдастыру қазіргі халықаралық деңгейге 

сәйкес келуі керек. 

ИСО 9000 стандарттарының сипаттамасы тек сапаның жүйелерін 

жасау кезінде ғана емес, сонымен қатар тапсырыс берушілер, жеткізіп 

берушілерің өнімнің талап етілетін сапасының тұрақтылығын 

қамтамасыз ету мүмкіндіктерін тексергенде, сапа жүйелерін оларды 

сертификаттау және келісім-шартты жасау кезіндегі бағалаудың 

критериі ретінде қолданылады. 

Сондықтан 1987 жылы стандарттау бойынша халықаралық 

ұйыммен 9000 сериясының стандарттары жасалып, жарық көргеннен 

кейін, кәсіпорындар сапа бойынша жұмысты осы стандарттардың 

сипатттамасын есепке ала отырып ұйымдастыруға тырысады. 

ИСО-ның негізгі мақсаты - өнеркәсіптік стандарттарды 

стандарттау және унификациялау бойынша жұмыстардың халықаралық 

үйлесімділігі. 

ИСО 9000 стандарттарының жасалуы (пайда болуы) сапаны 

басқарудың дамуының логикалық нәтижесіне айналды. Атап 

көрсетілгендей, оның даму процесінде келесі стыларды бақылауға 

болады: 

1 Басқарудың жалпы процесінде сапаны басқарудың жеке 

элементтерінің пайда болуы мен дамуы; 

2 Жеке элементтердің интеграциясы және сапаны кешенді 

басқаруға өтуі, кәсіпорынды түгел толығымен басқару шеңберінде 

жұмыстардың жеке бағытына бөлінуі; 

3 Сапа кәсіпорын қызметінің барлық бағыттарын анықтайтын 

негізгі мақсаты және негізгі фактор бола бастағанда, сапаны қамтамасыз 

етуде барлық персоналдың қатысуы дамығанда және оған жағдай 

жасалғанда, сапаны жаппай басқару; 

4 Әзірлеушіге деген, сынақ лабораторияларына деген және өнімді 

сертификаттау мен сапа жүйелері бойынша органдарға деген сенімді 

қамтамасыз етуге бағытталған халықаралық интегралданған нарық 

жағдайында сынақтар мен сертификаттауға глобальды жақындау. 

ИСО 9000 стандарттарын қабылдаумен сапаны тиімді басқаруды 

қамтамасыз ететін жұмыстарды ұйымдастырудың белгілі (анықталған) 

деңгейі бекітілді. Бұндай деңгей тапсырыс берушіге сапаны басқаруға 

кешенді жақындауға негізделген сапа бойынша жұмыстардағы 
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анықталған жүйені енгізу есебінен өнім сапасы тұрақтылығының 

толықтаушы (қосымша) кепілдігін береді. 

ИСО 9000 стандартын дамыту сапаны басқару бойынша 

алғашында шығарылған ұлттық стандарттар қатарының негізінде сапа 

облысындағы жетекші мамандардың қатысуымен жүргізілді. Бул 

ұлттық стандарттар алғашында соғыс техникасының сапасына деген 

жоғары талаптармен байланысты пайда болды және қолданылды, содан 

кейін азаматтық өнімді дайындау (әзірлеу) кезінде қолданыла бастады. 

9000 серияның 1987 жылы шыққан бірінші редакциясына 5 

стандарт кіреді. ИСО 9000 стандарты - сапаны жалпы басқару және 

сапаны қамтамасыз ету бойынша стандарттар - негізгі түсініктерді және 

қалған стандарттарды таңдау мен қолдану бойынша басқару 

нүсқауларын беретін, ендірмелі стандарт. 

Өндірістік процестің әртүрлі нұсқаларына арналған сапа 

жүйелерінің моделдерімен 3 стандарт; 

9001 стандарттары - жобалау және өңдеу, өндіру, монтаждау және 

қызмет көрсету кезінде сапамен қамтамасыздауға арналған моделі. 

9002 стандарттары - өндіру және монтаждау кезінде сапамен 

қамтамасыз етудің моделі. 

9003 стандарттары - соңғы бақылау мен сынақтар кезіндегі 

сапамен қамтамасыз етудің моделі. 

Бесінші стандарт ИСО 9004 стандарты болды - сапаны жалпы 

басқару мен сапа жүйелерінің элементтері, онда өндіріс процесінің 

нұсқасына байланысты қолдануға ұсынылатын барлық элементтердің 

сипаттамасы келтірілді. 

Бұл стандарттар ИСО 8402 - сапа сөздік стандартымен бірге 

шығарылды, онда сапа облысындағы терминдер мен анықтамалар 

келтірілген. 

ИСО 9000 стандарттары жарық көргеннен кейін, Европалық 

нормалар ЕN 29000 ретінде, сондай-ақ көптеген елдерде 

кәсіпорындарда сапа жүйелерін жасау мен бағалау кезінде пайдалануға 

арналған ұлттық стандарттар ретінде де қабылданды. 

Бұл стандарттарды тәжірибелік қолдаудың нәтижелері бойынша 

оларға тексеріс (қайта қарау) ұйымдастырылды және 1994 жылы 

стандарттау бойынша халықаралық ұйыммен стандарттардың 2-ші 

басылымы шығарылды. ИСО 8402 терминологиялық стандарты да қайта 

қаралды. 

Қайта қарау нәтижесінде ИСО 9000 сериясы олардың 

талаптарының өнімнің 4 категориясына тарауының есебінен кеңейді: 

техникалық және бағдарламалық құралдар, өңделетін материалдар мен 

қызметтер. Бұдан басқа оларға сапаның қазіргі жүйелерінің 
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концептуалды негіздерінің мазмұндамасы енгізілді, сонымен қатар сапа 

жүйелерін бағалауда стандарттардың рөлі толығырақ мазмұндалған. 

Стандарттардың жаңа түріне сонымен қатар сапаның 4 бастапқы 

аспектісі енгізілген: 

• өнімге деген сұранысты анықтаумен шартталған сапа; 

• өнімді жобалаумен шартталған сапа; 

• өнімнің жобаға сәйкестігімен шартталған сапа; 

• өнімді оның бүкіл өмірлік циклында материалдық-техникалық 

қамтамасыз етуімен шартталған сапа. 

ИСО 9000 жаңа сериясына «Сапаны жалпы басқару және 

қамтамасыз ету бойынша стандарттар» деп аталатын ИСО 9000 

стандарты кіреді. 

Ол әрқайсысы басқа стандарттарды таңдау мен қолдану бойынша 

басқару нұсқауларын көрсететін 4 бөлімнен тұрады, атап айтқанда: 

ИСО 9000 стандарты-1 - Таңдау және қолдану бойынша басқару 

нұсқаулары. 

ИСО 9000 стандарты-2 - ИСО 9001, ИСО 9002 және ИСО 9003 

стандарттарын қолдану бойынша жалпы басқару нұсқаулары. 

ИСО 9000 стандарты-3 - ИСО 9001 стандартын өңдеу, 

бағдарламалық қамтамасыз етудің қойылуы мен қызмет көрсетуі 

кезіндегі қолдану бойынша басқару нұсқаулары. 

ИСО 9000 стандарты-4 - сенімділікті қамтамасыз етудің 

бағдарламасын басқару бойынша басшылық. 

Ары қарай серияға аз ғана өзгертілген алгашқы 3 стандарт ИСО 

9001, ИСО 9002 және ИСО 9003 сапа жүйелерінің әртүрлі 

модельдерімен енгізілді. 

ИСО 9001: 1994 стандарты - жобалау, өңдеу, өндіру, монтажбен 

қызмет көрсету кезінде сапаны қамтамасыз етуге арналған моделі. 

ИСО 9002: 1994 стандарты - өндіру, монтаждау және қызмет 

көрсету кезіндегі сапаны қамтамасыз етудің моделі. 

ИСО 9003: 1994 стандарты - дайын өнімді бақылау және сынау 

кезіндегі сапаны қамтамасыз етуге арналған моделі. 

Серияға сонымен қатар едәуір кеңейтілген (ұлғайтылған) ИСО 

9004 «Сапаны басқару және сапа жүйелерінің элементтері» стандарты 

кірді, ол 8 бөлімнен тұрады: 

ИСО 9004-1 - басқарушы нұсқаулар; 

ИСО 9004-2 - қызметтер бойынша басқарушы нұсқаулар; 

ИСО 9004-3 - өңделетін материалдар бойынша басқарушы 

нұсқаулар; 

ИСО 9004-4 - сапаны жақсарту бойынша басқарушы нұсқаулар; 

ИСО 9004-5 - сапа бағдарламалары бойынша басқарушы 

нұсқаулар; 
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ИСО 9004-6 - жобаларды басқарудың сапасын қамтамасыз ету 

бойынша басқарушы нұсқаулар; 

ИСО 9004-7 - пішін үйлесімділігін басқару бойынша басқарушы 

нұсқаулар; 

ИСО 9004-8 - сапаны басқарудың принциптері және оларды 

әкімшілік басқарудың жүйесінде қолдану бойынша басқарушы 

нұсқаулар. 

Қазіргі кезде ИСО 9000 стандарттарын ИСО сериясы 10000 және 

ИСО 8402 стандартымен бірге ИСО 9000 сериясының стандарттарының 

«Отбасы» (Семейство) деп атайды. 

2000 жылға қарай ИСО 9000 стандарттарының жаңа түрін шығару 

көзделген. 

ИСО 9000 стандартының негізгі мазмұны бұл сапа бойынша 

тиімді жұмысты ұйымдастыру үшін, кәсіпорындарда орынды (мақсатқа 

сәйкес) енгізілетін, қызмет түрлерінен (функциялар, сапа жүйесінің 

элементтері) тұратын ұсыныстар; Сапа жүйелерінің ұсынылатын 

элементтерінің толық тізімі келесідей: 

1 Кәсіпорын басшылығының сапа облысындағы саясат пен 

мақсаттарды анықтау міндетін, сонымен қатар сапа жүйесін жасау мен 

енгізу міндетін, сондай-ақ оны басқаруды қарастыратын басшылықтың 

жауапкершілігі; 

2 Сапаның жүйесі - тасымалдаушыны, өндіруге, құжатпен 

рәсімдеуге және бекітілген талаптарға өнімнің сәйкестігін қамтамасыз 

етудің құралы ретінде, сапаның жүйесін жұмыс жағдайында ұстауға 

міндеттейтін элемент. Сонымен сапа жүйесінің функцияларын орындау 

үшін барлық қажетті процедуралар және сапа жүйесінің жалпы 

сипаттамасы, сапа бойынша басшылық жасалуы керек; 

3 Келісімнің талдануы - тасымалдаушыны келісім жасағанға дейін 

өзінің осы келісімін орындау мүмкіндігін бағалауға, ал орындау 

процесінде келісіммен талап етілетін сипаттамалардың жетістігін үнемі 

тексеруге және құжатпен растауға міндеттейтін элемент; 

4 Нәтижесінде тұтынушылардың сұраныстарына қауіпсіздік және 

қоршаған ортаны қорғау бойынша заңдардың талаптарына сәйкес 

келетін өнім сапасының деңгейі жобада бекітілуі және расталуы тиісті 

жобалауды басқару, сонымен бірге жобаны бағалаудың белгілі бір 

сатыларының аяқталуы бойынша жобаға талдау мен тексеріс жүргізуі 

керек, сондай-ақ жобаны оны өңдеуден кейін бекіту керек; 

5 Барлық қажетті құжаттарды өңдеудің, бекітудің, шығарудың 

және өлшеудің тәртібін анықтау үшін - құжаттар мен мәліметтерді 

басқару. 
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6 Мамандандырылған субреттеушілерді таңдауға және сатып 

алынатын бұйымдар мен материалдардың сапасының кірісін 

бақылануына басты көңіл аударып, сатып алу жұмыстары; 

7 Тұтынушымен әкеліп жеткізілетін өнімді басқару. Бұл элемент 

тасымалдаушының тұтынушы өнімін, оны өндірісте пайдалану кезіндегі 

тексеруді, сақтауды және техникалық қызмет көрсетуді қамтамасыз ету 

мумкіндігін қарастыруы тиіс; 

8 Өнімнің сәйкестілігі (идентификациялау) және бақылануы. Бұл 

маңызды элемент сапасы сәйкесінше құжаттармен расталуы тиіс. 

Қажетті материалдарды және сатып алынатын бұйымдарды өндіріс 

процесінде қолданылғандығына сенімділік туғызуға қажетті, жасап 

шығарылатын бөлшектер мен түйіндердің де бір немесе басқа бұйымға 

жататындығын анықтау үшін қоса жүретін құжаттары мен қажетті 

белгілері болуы керек; 

9 Конструкторлық құжаттың талаптарын сақтау мақсатымен 

басқарылатын жағдайларды жасау арқылы процестерді басқару. Бұл 

үшін өндіріс технологиясын жасау қажет, қажөтті құрал-жабдықты 

қолдану керек және өндірістік процестің бекітілген параметрлердің 

орындалуын және өнімнің қажетті сипаттамаларының орындалуын 

(жетістігін) бақылау керек; 

10 Нәтижесінде сапаның жеткен деңгейі анықталатын және оның 

конструкторлық құжатына енгізілген деңгеймен сәйкестігін бағалайтын 

бақылау мен сынақ жургізу. Сонымен қатар материалдар мен сатып 

алынатын бұйымдардың кірісін бақылау, өндіріс процесіндегі бақылау 

мен сынақтар және сәйкесінше хаттамаларды рәсімдейтін соңғы 

бақылау мен сынақтар қарастырылады. 

11 Бақылау, өлшеу және сынақ кұрал-жабдықтарын басқару, 

оларсыз өнімнің сапасын объективті бағалау мүмкін емес. Мұнда 

мыналар қарастырылуы керек: қажетті өлшеулердің орнатылуы және 

олардың дәлдігі, құрал-жабдықтың сәйкестілігі, калибрленуі және 

тексерілуі, сонымен қатар оның сақталынуының талап етілетін 

шарттарын қамтамасыз ету; 

12 Бақылау мен сынақтардың  статусы. Бұл элемент бақылау мен 

сынақтардың белгілі деңгейін қолдауды талап етеді: алынған 

нәтижелерге сенімді болу үшін тексерілген және калибрленген өлшеу 

құралдары арқылы   мамандармен дайындалған атестатталған құрал-

жабдықтармен бақылау және сынақтар жүргізу; 

13 Бекітілген талаптарға сәйкес келмейтін бөлшектердің, 

түйіндердің немесе материалдардың жасап шығарылатын өнімде 

жоқтығына кепілдік беру ушін құжаттардан алшақтаған бұйымдарды 

пайдаланудың ережелерін немесе ақауланған бұйымдарды 

изоляциялаудың тәртібін бекітетін, сәйкес келмейтін өнімді басқару, 
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сонымен бірге ақауды өз кезегінде табу, изоляциялау қарастырылуы 

керек; 

14 Ақауларды жою үшін және олардың пайда болу себептерін жою 

арқылы олардың қайталануын хабарлау үшін қажетті реттеушілік және 

еске салушылық (хабарлау) әрекеттер. 

15 Тиеу-түсіру жұмыстары, сақтау, орау және жеткізіп беру. Сапа 

жүйесінің бұл элементтері тасымалдаушымен өнімді тұтынушыға 

жеткізіп бергенге дейін сақтауды қамтамасыз ету үшін арналған; 

16 Сапа туралы мәліметтердің тіркелуін басқару. Мұнда 

жинаудың, жүйеліліктің, енгізудің, сақтаудың және өнімнің бекітілген 

талаптарға сәйкестілігін және сапа жүйесінің тиімділігін растау үшін 

сапа туралы мәліметтердің тұтынушыға жеткізілуінің бекітілген тәртібі 

болуы қажет; 

17 Сапа жүйесі функцияларының орындалуын және сәйкесінше 

нормативтік құжаттардың сақталуын үнемі бақылауға мүмкіндік 

беретін, сапаның ішкі тексерісі. Сонымен қатар тексерудің жоспарлары 

қарастырылуы керек, ал тексерулердің өздерін тексерілетін қызметке 

тікелей жауапкершілігі жоқ персонал жүргізуі керек; 

18 Персоналдың қажетті мамандандырылуын қамтамасыз ету үшін 

кадрлар дайындау; 

19 Техникалық қызмет көрсету. Қызмет көрсетудің қажеттігі 

бекітілген талаптарға байланысты; 

20 Статистикалық тәсілдер. Тасымалдаушы өңдеу, процестерді 

басқару және өнімнің сипаттамасын бағалауда қолданылатын 

статистикалық тәсілдердің керектігін қажеттігін анықтау керек. 

Сонымен бірге сәйкесінше процедуралар және олардың қолдануы 

бекітілуі керек. 

ИСО 9000 стандартының тәжірибелік ұсыныстарының пайдасы 

бар және оларды универсалды ететін және әртүрлі кәсіпорындарда 

сапаны басқару мен қамтамасыз ету бойынша жұмыстарды 

стандарттауға мүмкіндік беретін олардың маңызды ерекшелігін атап өту 

керек. 

Бұл ерекшелік сапа жүйесін жасау кезіндегі жұмыстардың 

тәжірибесіне енгізуге ұсынылатын қызметтің (элементтердің) 

түрлерінің ғана тізімі көрсетілген стандарттарда келтірілуінде және де 

әртүрлі кәсіпорындағы жұмыстардың әдістері шығарылатын өнімнің 

түріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін. 

 

 

5.2 Сапаны жалпы басқарудың проблемалары 
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Сапаны басқару облысында отандық және шетелдік тәжірибені 

талдау сапаны басқару бойынша келешектегі жұмыстың бағытын және 

проблемаларын тұжырымдауға рұқсат берді. 

Біздің көз қарасымызға ең маңыздысы болып табылатын: 

• ИСО 9000 сериясы халықаралық стандартына сәйкес 

кәсіпорындар мен мөкемелерде сапа жүйесін құру. 

• Сапа бойынша ұлттық сыйлықтың критериясына сүйеніп 

фирмада өзін-өзі бағалау тәсілдерін жөне сапаны жалпы басқару 

приициптерін игеру. 

 

5.2.1 ИСО 9000 сериясы стандарттарының талаптарына 

сәйкес сапа жүйесін жасау 

 

Ең маңызда проблема болып біздің өнеркәсіптің ИСО отбасы 9000 

халықаралық стандартының барлық талаптарын игеру табылады. 

Сапа жүйесінде ИСО 9000 сериясы стандарты тұтынушыларды 

қанағаттандыратын - нарықтық жағдайда фирманың бастапқы 

мақсатына жету үшін жақсы құралы болып танылған. Тұтынушыны 

сапа арқылы жеңіп алуға болады - бұл барлық әлемдегі гүлденген 

фирманың сенімі. Европада, АҚШ-та, Жапонияда ИСО 9000 стандарты 

кеңінен енгізілуде: басқа елдерде ИСО 9000 сериясы стандартын 

енгізетін, кәсіпорындардың саны тез арада ұлғаюы күтілуде. 

Өкінішке орай, біздің елде басқа елдермен салытырғанды сапа 

жүйесін егізу артта қалуда. ИСО 9000 стандартына негізделген 

кәсіпорында жасалатын сапа жүйесінің принципиалды ерекшелігі 

болып тұтынушылардың нақтылы сұранысын қанағаттандыруда 

олардың анық бағытталуы табылады. Тура осы жағдай сапа жуйесін 

енгізудің қажеттігін анықтайды, тұтынушылардың сенімділігін жеңіп 

алу, ең соңында пайданы алу. 

Әлемдегі дамыған елдердің тәжірибесі дәлелдейді, өнімнің сапасы 

тіршілік етудің және қатты бәсекелестік кезінде нарықта табысқа жету 

кілтінің негізгі шарты болып табылады. 

Экономиканың бастапқы даму сатыларында ИСО 9000 

халықаралық стандартын енгізуде қажеттілік пен мұқтаждықты бірінші 

ретте сыртқы нарық талаптарымен баяндайды. Әлемдік тәжірибе 

көрсетіп отырғандай, көптеген елдер мен жеке кәсіпорындарда 

экономикалық прогрес дағдарысты сезумен және осы дағдарыстан шығу 

құралы ретінде сапамен қамтамсыз ету жүйесін қолданумен 

байланысты. 

Осыған байланысты отандық кәсіпорындар мен мекемелер үшін 

өте тиімді бағыты болып ИСО 9000 стандартының талаптары көлемінде 

сапа жүйесін енгізу және тездетіп жасау, ИСО 9000 отбасының жаңа 
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құжаттарын меңгеру және қабылдаған органдармен жүйені шығару 

табылады. 

ИСО 9000 сериясы халықаралық стандаттармен сипатталынатын, 

басқару тәсілінің универсалды сипаты және сапа бойынша жұмысты 

ұйымдастыруға бірыңғай келу, ол жақын болашаққа тағы да бір 

шешімді қоюға рұқсат етеді: өндірістік емес жұмыс түрлеріне, 

стандаттау үшін салттық емес сапаны жалпы басқару принциптерін 

енгізуді, мекемелерде, ұйымдарда, сол сияқты денсаулық сақтау, 

байланыс, туризм, банктік іс және сақтандыру және т.б. қамтамасыз 

етеді. 

Осы жүмысты күшейту үшін саласына сәйкес мамандарды 

дайындау, материалдар мен оқу және әдістемелік, нормативті 

құжаттарды жасау, қызметтің жаңа салаларында сертификаттауды 

жүргізу үшін қажетті инфра-құрылымды қүру қажет болады. 

 

5.2.2  Сапа бойынша басшылық. Сапа бойынша басшылықтың 

 элементтерінің мазмұны 

      

        Сапа жүйесін енгізу сапа жөніндегі басшылықты дайындаудан 

басталады. Сапа бойынша басшылықтың негізгі белгісі болып сапа және 

сапаны құрайтын жүйелігі оның жақсы сипаттамасы (сапаны 

жоспарлау, сапаны басқару, сапаны қастамасыз ету және сапаны 

жақсарту). 

       Сапа бойынша басшылық – бұл ұйым туралы барлық мәліметтер 

жинақталған концептуалды негізгі құжат және ұйымның визиттік 

карточкасы болып табылады. Сапа бойынша басшылық сапа жүйесін 

енгізуде анықтамалық мәліметтердің тұрақты функциясын орындайды. 

Ірі өнеркәсіптерде сапа бойынша басшылық иерархиясы  болуы мүмкін: 

 Сапа бойынша жалпы басшылық; 

 Түрлі өндіріс үшін сапа бойынша басшылық; 

 Түрлі бөлімшелер үшін сапа бойынша басшылық; 

 Өндірістің түрлі этаптарымен байланысты жобалау 

функциялары туралы сапа бойынша басшылық, және т.б. 

 ИСО 9001 стандартына сәйкес сапа жүйесі келесі элементтерден 

тұрады, олардың әрқайсысы сапа бойынша басшылық бөліміне сәйкес 

сипатталады: 

1. Басшылық жауапкершілігі; 

  2. Ресурс менеджменті; 

3. Өмірлік цикл үрдісі; 

  4. Өлшеу, талдау, жақсарту. 
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1. Басшылық жауапкершілігі 

         1.1 Басшылық міндеттері 

Стандарт мына сұрақтарға нақты жауап талап етеді: өнім немесе 

қызмет көрсету сапа бойынша орындалу мерзімінің тағайындалған 

талаптарына кепілдік беретін кім. 

Бұл бөлім бірнеше бөлімшелерден тұрады:  

Сапа аумағындағы саясат. Мекеме басшылығында саясат 

құжатты рәсімдеу, сапа аумығындағы мақсат пен міндетті, 

тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру. 

Сапа аумағындағы саясат барлық ұйымдардың қызметкерлерінің 

сапа аумағындағы қабылдаған идея туралы сенімді болуы керек. Сапа 

аумағындағы саясат түсінікті және орындалушы болуы тиіс. 

Ұйым басшылығы тәжірибелік көзқараста келесі әрекеттерді 

жасау керек: 

- Сапа облысындағы саясатты анықтау және құжаттау; 

- Сапа аумағындағы ұйым мақсаттарын анықтау және құжаттау; 

- Әрбір қызметкердің сапа жұмыстарын анықтау және құжаттау. 

          Сапа облысындағы саясат сапамен басқарудың негізгі 

бағдарламасы болып табылады. Ол бағдарлама сапаны жақсарту және 

қамтамасыз ету жөніндегі күнделікті жұмысты қарастырады. Бұл үшін 

олар қызметкерлермен күнделікті әңгімелеседі және олардың күнділекті 

тапсырмаларын талдайды. Сол үшін ұйым қызметкерлерін сапа 

облысындағы саясатты түсінуге дайындау ұсынылады. 

Жауапкершілік, құзірет және ақпараттау.    

          Бұл бөлімше ұйымның сапа жүйесін таңдалған стандартқа 

тұрақты сәйкестігін қамтамасыз етуді талап етеді. Ұйым басшылығы 

сапа жүйесіндегі өнім нәтижесін қолдануды жақсарту жағдайындағы 

қандай шешімдер қабылдау керек екенін анықтау үшін қайта қарау 

керек.  

          Басшылық тарапынан талдау. 

          Тұрақты жақсарту үшін нәтижелерді талдайтын қажетті 

құжаттары болуы керек. Мысалы: 

- Ішкі тексерулер нәтижелері; 

- Сапаға кеткен шығындар; 

- Өндірілген өніммен көрсетілген қызметтің тұтынушымен кері 

байланысы. 

 

 

 

 

1.2 Сапа жүйесі 
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Бұл бөлімше ұйымның сапа жүйесін сипаттайды. Ұйымдағы 

сапаны қамтамасыз ету үшін сапа жүйесін құжатты рәсімделуі құрылу 

керек. Ол дегеніміз: 

- Қолданылатын әдістер құжат түрінде тіркеледі; 

- Тағайындалған талаптар әдістемелік нұсқауларда кеңірек 

сипатталуы керек; 

- Құжатталған процедуралар мен нұсқауларды қолданудың 

әсерлігі қамтамасыз етілуі тиіс. 

  1.3.  Келісім-шартты талдау 

Келісім-шартты мезгілді бақылау мен талдау жүргізу үшін 

процедураның жұмыс жағдайын дайындау және қолдау қажет. Бұл 

мыналарды қарастырады: 

- нақты техникалық тапсырма; 

- ұсыныстар мен келісім-шарттың орындалуын тексеру; 

- тапсырыс берушінің келісім-шарт бөлшектерімен келісімі. 

Стандарт ИСО 9000 ұйым мен тұтынушының барлық келісім-

шарттың әрекет ету мерзімі уақытында байланыстың жалғасуын 

қамтамасыз етеді. 

2. Ресурс менеджменті 

2.1 Тұтынушылардың жеткізетін өнімі 

          Нақты бөлімде тұтынушыға жеткізілетін өнім туралы айтылады. 

Өнімнің барлық жағдайында кеткен шығынмен пайдалануға 

жарамдылығын тіркеу керек және тұтынушыға хабарлау керек.  

          2.2 Өнімнің сәйкестігі және қадағалау 

          Өнім сәйкестігі ұғымында бұйым жағынан түсіндіріледі.  

          Ұйымдар материал және олардың өндіріс процесіндегі қозғалыс 

процедураларын қолдау керек. Сондай- ақ, қаптау және жеткізуді 

тұтынушы талаптарын қанағаттандыруға сенімділікті қамтамасыз ету 

кіреді. Ұйым мен сәйкестілік әдістемесі тұтынушы талаптарына сәйкес 

құжатты рәсімдеуге жауапты. 

          2.3 Адамдық ресурстар 

          Бұл бөлімде персоналдың нақты дайындығын қамту 

қарастырылады. Ұйым тапсырмалары персоналдың дайындық 

жоспарында өнім сапасына әсерін жүргізеді. Стандарт персоналдың 

оқуы мен міндетті тіркеу нәтижелерін дайындауды қарастырады. 

          2.4 Инфрақұрылым 

          Өнімге қойылатын талаптардың жетістіктері үшін ұйым жұмыс 

жағдайын қамтамасыз ету және қолдаудың инфрақұрылымын анықтау. 

Инфрақұрылым – бұл ғимарат, жабдықтар, қызметті қамтамасыз ету, 

жеткізу. 

 

        3. Өмірлік цикл үрдісі 
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          3.1 Жобалау және әзірлеу 

          Бұл бөлім сапаны конструкторлық–тәжірибелік жұмыстарды 

жобалауды өндірілген өнімнің немесе көрсетілген қызметтің жаңа 

түрлерімен қамтамасыз ету үшін тағайындалған. 

          Ол бірнеше бөлімшелерден тұрады: 

          - Жалпы жағдайлар. Ұйымдар өнімнің берілген сипаттамасын 

қамтамасыз ету мақсатында басқару бойынша және бақылауды жобалау 

бойынша жұмыс жағдайын қолдау және әзірлеу керек. 

          - Жобаланған және әзірленген үрдістерді жоспарлау. Ұйымдарда 

әрбір операцияға жауапты, жобалау мен әзірлеуді жүргізетін жоспарлар 

тағайындалады.  

          - Кірісті жобалық мәліметтер. Жобалау талаптары үшін қажетті 

алу жүйесін анықтау керек. Жобалық топ жобалауға қойылатын 

талаптарды талдау кезінде маркетінгтік қызметпен өзара әрекеттесуі 

керек.  

          - Шығысты жобалық шешімдер. Олар талаптар, есеп беру және 

талдау түрінде беріледі және арнайы құжат ретінде рәсімделеді. Кірісті 

жобалардың талаптарына жауап беру, қабылдау критериін мазмұндау. 

          - Жобаны тексеру. Ұйым басшылығы жобаны тексеруде персонал 

қызметін бекітеді, құжаттайды, жоспарлайды. 

          - Жобаны өзгерту. Ұйымдағы процедураларды анықтайды, 

құжаттық рәсімдеуді, тексеру мен жобадағы өзгерістерді ұйымның өзі 

бекітеді және ексереді. 

          3.2 Өнімді сатып алу 

          Өнімді сатып алу процесінің сапасын қамтамасыз ету керектігі 

мынаны көрсетеді: 

     - қамтушыны бағалау және таңдау; 

     - сатып алынған өнімге қатысты материалды-техникалық қамту 

құжаттарын тексеру; 

     - сатып алынған материал мен бұйымды қабылдау кезінде тексеру. 

          Ұйым қамтушының өнімі қойылған талаптарға сәйкес екеніне 

кәміл сенімді болуы тиіс. Қамтушыны бағалау кезінде олардың сапа 

талаптарына сай ете білу қабілетін ескеру керек. Өткен қамтушылардың 

тәжірибелері ескерілуі қажет, сондықтан тұрақты қамтушылармен 

жұмыс істеу насихатталады.  

          Сатып алуды рәсімдеу құжаттамасы мыналардан тұрады: сатып 

алынатын материалдың толық сипаттамасы; техникалық үрдіске 

қойылатын талаптар; бақылау бойынша нұсқаулар; тағы басқа да 

қатысты ақпарат. 

           

 

3.3 Құжатты басқару 
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          Қатысатын құжаттар дер кезінде қарастырылу, жеткізілу және 

арнайы мамандармен қабылдануы тиіс. 

          ИСО стандарты талаптарына сай тәртібін және орындалу әдісін 

анықтайтын барлық құжаттар, олардың өндірісте қолданылуына дейінгі 

басшылықпен бекітілуі және қарастырылуы қажет. Бұл құжаттарға 

мыналар жатады: сапа аумағындағы ұйым саясаты; мақсаты; сапа 

бойынша басшылық; бақылау процедуралары мен әдістемесі. 

          Шығарылған құжаттар барлық орындаушыларға жеткілікті болуы 

керек, ескірген құжаттар дер кезінде жойылуы керек. Ол дегеніміз; 

- құжатты уақытылы тексеру (кім әзірлегені, тексерілуі, бекітілуі, 

әрекет ету мерзімі, НҚ-қа сәйкестігі); 

- құжаттың таралуы. 

          3.4 Үрдістерді бақылау 

          Ақырғы өнімді алу үшін өндірістің барлық сатыларында өнім 

сапасының тұрақтылығы үрдісті басқарумен кепілденеді. 

          Сертификатталатын ұйымда барлық үрдістерге тағайындалған 

үлгінің нақты жұмыс нұсқауы болуы қажет. Үрдіске керекті жұмыс 

құжаты қажетті жабдықтарды, өндірістік орталықты, НҚ-ды сапа 

бойынша басқаруды анықтайды. 

         Қолданылған жабдық жұмыс нұсқауы мен бекітілген, пайдалануға 

деген талаптарды анықтау керек. 

         3.5 Жүкті тиеу-түсіру жұмыстары, жеткізу, сақтау және 

қаптау 

         Бұл бөлімшеде жүкті тиеу-түсіру жұмыстары, сақтау және қаптау 

жұмыстарының барлығы құжаттамалы рәсімделуі керек екенін 

көрсетеді. Оның ішінде мынадай бірнеше бөлім бар: 

          - Жүкті тиеу-түсіру жұмыстары. Жүкті тиеу мен түсіру әдісін 

жүргізу жұмыстары өнімнің сақталуын  қамтамасыз етеді. Олар 

құжаттарда рәсімделеді және персоналдың оқытылуын қажет етеді.  

          - Сақтау. Материалдар мен өнімнің бұзылуына жол бермеу үшін 

сақтау әдістерін даярлау және қолдану керек. 

          - Қаптау. Бұл операция қаптау мен таңбалаудың процедураларын 

құжатты рәсімдеумен жүргізілуі керек. Қаптау да өнімді бұзылудан 

сақтауды қарастырады. 

          - Жеткізулер. Жеткізулер келісім-шартқа сәйкес жүргізіледі. 

Ұйым өнімді керек жерге бұзылмай, сақталған түрінде жеткізілуін 

қамтамасыз ету керек. Жеткізу әдістері тәжірибелік іске асыруды сәйкес 

құжаттамамен қамтамасыз ету қажет. 

          3.6 Өндіріс және қызмет көрсету 

          Сапа аумағындағы саясаттан шығып тұтынушыға ұсынылған 

ұйым сапаны жоспарлаудағы қызмет пен деңгейге кепілдік беру керек. 
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Барлық өндіріс пен техникалық қызмет көрсету жөніндегі  әрекеттер 

келісім-шартқа толығымен сәйкес келуі керек. 

         4 Өлшеу. Талдау. Жақсару. 

          4.1 Мониторинг және өлшеу 

          Сапаны бақылау өнімге қойылатын талаптардың орындалуын 

бекіту керек. Ол: 

     - кірісті бақылау ( материалдар үрдісте тексерусіз қолданылмауы 

тиіс; сапа жоспарына сәйкес болу керек); 

     - аралық бақылау (тексеру және сынау үрдісін тіркейтін арнайы 

құжаттар болуы керек және систематикалық түрде тексеру жүргізілуі 

керек); 

     - соңғы (ақырғы) бақылау (нақты соңғы өнім мен сапаға сай 

жоспар бойынша өнімнің сәйкестігін анықтауға арналған барлық 

алдыңғы тексерулер мен талаптарға сәйкестігін қамтиды); 

     - сынаумен бақылаудың нәтижелерін тіркеу (тексеру және сынау 

нәтижелерінің құжаттарын тиісті тұлғалар мен ұйымдарға көрсету). 

  4.2 Бақылау, өлшеу және сынау жабдықтары 

    Өлшеу және сынау жабдықтарының дәлдігі сапаны бағалаудың 

сенімділігіне әсер етеді. Сондықтан оның сапасын қамту маңыздырақ. 

          Бақылау, өлшеу және сынау жабдықтарын басқаруда ұйым: 

     - қандай өлшеулер жүргізілуі тиіс, қандай құрамын қандай 

дәлдікпен ; 

     - қажетті талаптарда жабдықтарды құжатқа сәйкестік рәсімдеу; 

     - калибрлеуді тұрақты жүргізу; 

     - калибрлеудің нәтижесін құжатты рәсімдеу; 

     - қоршаған орта параметрлерінің есебімен өлшеу техникасын 

қолдану шарттарын қамту; 

     - жарамсыз өлшеу-бақылау құралдарын шығарып тастау. 

          4.3 Сынау мен бақылаудың статусы 

          Өнімді бақылау және сынау бекітілуі керек. Тексеру 

критерийлеріне сәйкес келмейтін өнімдер басқалардан бөлініп 

қойылады.  

          Сондай-ақ мұндай сынауларды жүргізетін жауапты мамандарды 

анықтау, олардың тіркелуін тағайындау. 

          4.4 Жақсарту. Түзету және ескерту әрекеттері 

          Берілген әрекет тұтынушының кез-келген шағымы негізінде 

жасалуы керек. Олар сәйкессіздік себебін табу және оны түзетуге 

міндетті. Ол үшін: 

     - сәйкес емес өнімге жүйелік талдау жүргізу; 

     - процес пен өнімді жетілдіру шараларын анықтау; 

     - түзету әрекетіндегі әсерлік бақылауды жүргізу; 

     - сәйкессіздікті жою мақсатында өзгертулер енгізу. 
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          4.5 Статистикалық әдістер 

          Нақты бөлімде ұйым өз өнімдерін өндірісте шығару мүмкіндігін 

бекіту үшін статистикалық әдістемелерді тағайындауды айтады. Мұнда 

өнімнің өмірлік циклының барлық сатыларында пайдаланылатын келесі 

гистограммалар, уақытша қатарлар, Паретто диаграммасы, себеп-салдар 

диаграммасы, бақылау қағазы, бақылау картасы қолданылады.  

          4.6 Сәйкес емес өнімді басқару (брак) 

          Сәйкес емес өнім болып талапқа сай емес өнім табылады. 

Сәйкессіздікті анықтайтын сала өнімді басқалардан бөліп қоюы тиіс. 

Сәйкессіздікті басқарудың барлық операциялары құжатты рәсімделуі 

керек. Ол үшін: 

    - сәйкес емес өнімді бағалау, ажырату, таңбалау, қосымша өңдеу, 

жөндеу керек; 

    - өнімнің дефектілі бірліктерін тіркеу және ұйым ішінде хабарлау; 

    - жұмыс істейтін жүйе туралы тапсырыс берушіге хабар беру 

қажет. 

Сапаға сәйкес емес өнім тұтынушыларды қанағаттандыру үшін 

жөнделуіне, басқа қолданысқа берілуіне, немесе тасталуына болады. 

          4.7 Мәліметтерді талдау 

          Ұйым өнімнің сапасы жөніндегі мәліметтерді талдау және 

тіркеуге тиіс. Бұл мәліметтер ішкі тексерулер нәтижесін міндеттейді. 

          Сапа бойынша мәліметтерді нақты анықтау, тіркеу, және оңай 

жерде сақтау керек.  

          4.8 Сапаны ішкі тексерулер 

          ИСО 9000 сериялы стандарт талаптарына сәйкес және сапа 

жүйесінің әсерлігін анықтау мақсатында ұйым ішкі тексерулер 

жоспарланған аудит 9 түрлі аумақтағы әрекет пен операцияның 

маңыздылық әрекетімен оның жағдайына байланысты түрлі аумақтағы 

жоспарланған аудитті тексерулер формасы болуы тиіс. Тексерулер 

арнайы мамандардың қатысуымен өткізіледі. 

          Тексеру нәтижелері құжатты рәсімделеді және басшылыққа 

уақытылы жөндеу жұмыстары жүргізілу, кемшіліктерді жою үшін 

хабарлау тиіс. 

Тексеру өткізу жиілігі алдыңғы тексеру нәтижесі негізінде 

анықталады. Бір салада тексеру жылына ең аз бір рет және бекітілген 

жоспар бойынша өткізіледі, онда тексеру уақыты, жері, аудиторлар 

дәрежесі, дайын өнімге қойылатын талаптар, тексеру әдістері, 

нәтижелерді тіркеу тәртібі көрсетілген. 

 

 

6  САПА БОЙЫНША ҰЛТТЫҚ СЫЙЛЫҚТЫҢ КРИТЕРИЯСЫ  

БОЙЫНША ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ ТӘСІЛІН ЖӘНЕ САПАНЫ  
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ЖАЛПЫ БАСҚАРУ ПРИНЦИПТЕРІМЕН МЕҢГЕРУ 

 

ИСО 9000 сериялы халықаралық стандарттарын енгізумен бірге 

сапа бойынша ұлттық премия критерияларымен аналогы бойынша 

фирманы бағалау тәсілін игеру және жасау қажет. 

Сапаны басқару облыстарында қызметтің даму бағыты әлемдік 

тәжірибеде кеңінен қолдануда. Ол сапаны жалпы басқару принципін 

енгізумен байланысты. 

 

6.1 ИСО 9000 бойынша сапа жүйесінің сапаны жалпы басқару 

принциптерімен өзара байланысы 

 

Сапа бойынша мамандар былай дейді, сапа жүйесінің 

стандарттары да және сапаны жалпы басқаруда басқарудың құралы 

болып табылады. 

Бірақ ИСО 9000 сериялы стандартының талаптары фирманы 

бағалау үшін жеткіліксіз. ИСО 9000 сериялы стандарттары қазіргі сапа 

жүйесі үшін минимальді негізі болып табылады. 

Сапа бойынша жұмыстың деңгейін көп бейнелі және қатаң 

критериялармен бағалауға тура келеді. Осындай критерия ретінде сапа 

бойынша әртүрлі премияларды сыйлау методологиясын қолдануға 

болады. Өте еңбегі сіңген әдістеме Малькольм Болдридж атындағы сапа 

бойынша АҚШ-ғы ұлттық премияның үміткерлерін бағалау 

ерекшелінеді. 

Сонымен қатар сапа бойынша Ресейлік премия және сапа 

бойынша Европалық премияның критериі, Жапониядағы Деминг 

сыйлығын табыс етуге келуді айта кетуге болады. 

Сапа бойынша ұлттық премия лауреаттары сапаны жалпы басқару 

принциптерін табысты қолдануды жария жасайды. 

Барлық мекемеде сапа жүйесі нарыктағы бәсекелестік үшін дайын 

болу қажет. Ол еш уақытта аяқталмайды, ол үздіксіз жетілдіруді 

ойлайды. 

ИСО 9000 сериялы стандарттары және сапа бойынша премия 

критерияларының бірдей бастапқы мақсаттары бар: тұтынушыларды 

қанағаттандыру, фирманың қызметшілеріне сапа үшін күреске көңіл 

аударту және процеске көңілін жоғары бағалау. 

 

 

 

 

6.2 Фирмаларда сапа жүйесін бағалау принциптері 
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Фирманың жұмыстарын бағалау үшін критериясы мен үлгісін 

қарастырамыз, бастапқы мақсаттарының нәтижесінен; осы қызметті 

үздіксіз жетілдіру және ресурстарды қолдану кезінде тұтынушылардың 

сұранысын барынша қанағаттандыру. 

Тұтынушылар деп - компанияның қызметтерінің нәтижелерін 

заңды негізінде күтіп отырушылардың бәрі (сатып алушылар, 

қызметкерлер, акционерлер, жалпы барлығы), сол сияқты компания 

кімді «жеңіп» алғысы келеді (болашақ сатып алушылар) – (16 сурет). 

Бағалаудың үлгісі жалпы түрде былай көрсетілуі мүмкін - (17 

сурет).        

       Тұтынушылардың түрлері 
 

 
 

16 сурет 

 

Бағалауға арналған модель 

 

Компания өнімдерін тұтынушылар 

Бәсекелес компанияның сатып алушылары 

Қоғам, қоршаған орта 

Қоғамның көзқарасы. пікірі 

Фирманың қызметін жақтыратын тұтынушылар 

Ішкі ұрдістің ішкі тұтынушылары 

Қызметкерлер, компания қызметшілері 

Компанияның 

экономикалық әрекетінен пайда табатындар 

тұтыну

шылар 
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17 сурет 

 

Бұл үлгіде өте маңызды элемент болып сұраныстар табылады. 

Фирма-тасымалдаушы процесті активтендіру жолымен осы 

сұраныстарға жауап береді, нәтижесінде бұйымдар жасалады, кең 

мағынада; тұтынушы өзінің сұранысына жауап ретінде қабылдайды, 

соның ішінде бұйымға деген қарым-қатынас 17-суретттегі «нәтижелер» 

термині соңғы нәтижелер немесе тұтынушылардың қанағаттану 

дәрежесімен өлшенетін, тұтынушылардың нәтижелері. Ішкі нәтижелер - 

бұл тұтынушылардың жеткізу алдындағы өзінің процестерін фирмамен 

бағалау. 

Процестер мен нәтижелерден басқа үлгіде үшінші элемент бар - 

сапа жүйесі. Ол сапамен байланысты, фирманың барлық жүйесінің 

сипатын, мәдениеті мен корпоративті құндылығынан, басқарудың стилі 

және озаттығы, методология және кәсіпкерлік деңгейі, мекемелерді 

және процестерді басқарудан бұрын топтағы байланысымен және 

персоналдар арасындағы қарым-қатынасы. 

ИСО 9000 сериялы стандарттарының сәйкестену бағасы бойынша 

сапа жүйесінің бір ғана бөліміне таралады, яғни ол нарықтағы өнімге 

байланысты болады. 

Сапаны жалпы бағалау бір жағынан фирманың барлық 

процестерін және сапаны басқарудың барлық жүйесін қарастырады. 

Фирманың сапасын бағалауға үлгінің әрбір үш элементін бағалау 

жатады (18-сурет). 

Нәтижелер, процестер, сапа жүйесі (басқаша айтқанда 

тұтынушылардың нәтижелері, ішкі нәтижелер және сапа жүйесі) әсіресе 

осы үш бағалаудың тұрақты қатынасын тексеру. 

 

Сапа жүйесі 

 

Нәтижелер 

үрдіс 
бұйым 

бұйым 

 
сұраныс 

Тұтынушылардың қанағаттануы 
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Үлгілерді бағалау үшін негіз қалаушы элемент болып нәтижелер 

табылады. Олар сапаны жақсарту кезіндегі тенденциялар және сапаны 

жалпы басқару жолына жеткен позицияларын, компанияның 

мүмкіндігін дәлелдеуді қамтамасыз етеді. Сонымен қатар 

тұтынушылардың қанағаттандыру түріндегі нәтижелері басқа екі 

элементті нақты бағалау үшін базаны қамтамасыздайды: процестен 

нәтижеге бағалауды ойлау реті келеді, яғни осы нәтижені берген, ал 

одан сапа жүйесіне, яғни осы процестер оған жиналады және 

компанияның барлық басқа мүмкіндігі сапаға қатысты. 

Үш элементтің бәрі дұрыс баға алу үшін қажет. Бірақ бағалаудың 

бір түрі сапа жүйесінде негізделеді. Бағалаудың осы түрі қазіргі уақытта 

маңызды рөл атқарады, ИСО 9000 сериялы стандартына сәйкес 

бағалануы табылады. 

Әлемдік тенденцияны оқып білу сапаны жалпы басқаруда жаңа 

құралдардың өте жоғары өсу рөлін көрсетеді, олар: 

- Сапа бойынша премия критериялары; 

- Осы критерияға сәйкес фирманың өзін-өзі бағалау әдістемесі; 

- Жақсы жетістіктерге жету жолымен бәсеке қабілетінің деңгейін 

бағалау тәсілі 

 

6.3 Сапа бойынша ұлттық сыйлықтар және  

олардың критериялары 

 

Сапаны жалпы басқаруды құрайтын және принциптерінен 

шығатын, критерия жүйесіне баға негізделеді. Критерия жүйесі сапа 

бойынша байқауларды жүргізу үшін жасалған. 

Көптеген елдердегі сыйлықтың ішінде ең танымал сыйлық 

Жапониядағы Деминг (1951ж. құрылған), АҚШ-ғы Малькольм 

Болдридж атындағы сапа бойынша ұлттық сыйлық (1987ж. құрылған) 

және сапаның Европалық сыйлығы 1992 жылы берілген. 

Деминг сыйлығын беретін комитет 10 бағыт, 48 көрсеткіштер 

бойынша топталған іс-әрекеттің жағдайын бағалайды: 

• Сапа облысында саясатты жургізу; 

• Кәсіпорынның қызметін басқару және ұйымдастыру; 

• Сапа туралы ақпаратты жинау, өңдеу; 

• Сапа облысында білімді тарату және оқыту; 

• Сапа проблемасын талдау; 

• Стандартттау; 

• Сапаны бақылау; 

• Сапамен қамтамасыз ету;  

• Нәтижелер;  

• Жоспарлар. 
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Байқауға қатысушылардың бағасы 100 балдық жүйе бойынша 

жүргізіледі. Деминг премиясын алу үшін кем дегенде 70 бал алу қажет. 

Байқауға дайындалар кезінде кәсіпорын жасап шығарады және   оны   

тәжірибеге   көптеген   жаңаларын   енгізеді.   Деминг премиясын    

алған    кәсіпорынның    тәжірибесімен    танысады. Байқаудың жағдайы 

бойынша бұрын Деминг премиясына лайық болған, кәсіпорынның қайта   

жоғарылауына рұқсат беріледі, сондықтан оның жалпы бағасы 75 

балдан кем болмау керек. 1986 жылдан бастап байқауға қатысуға 

шетелдік   кәсіпорындар жіберіледі. 

Малькольм Болдридж сыйлығы байқаудың негізінде жыл сайын 

жеңімпаз-кәсіпорындарға беріледі. Байқауға қатысушылардың бағасы 

32 көрсеткіштері бойынша 1000 балдық жүйеде жүргізіледі, яғни ол 7 

келесі бағыт бойынша топтастырылған. 

1. Сапаны басқару (100 бал); 

2. Ақпарат және талдау (60 бал); 

3. Сапаны стратегиялық жоспарлау (90 бал); 

4. Адам ресурстарын қолдану (150 бал); 

5. Өнімді сапамен қамтамасыз ету және қызмет көрсету (150 бал); 

6. Тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру (300 бал); 

7. Сапа облысында жетілген нәтижелер (150 бал). 

Малькольм   Долдридж   сыйлығының   үлгісі    19   суреттте 

көрсетілген. 

Сапа бойынша Европалық премияны жасаған кезде сапада бұрын 

болған сыйлықтардың тәжірибесі көрсетілген (20 сурет). Сапа 

критериясының негізгі топтары: 

• Фирма жетістіктерінің рөлі (100 бал); 

• Қызметшілерді басқару (90 бал); 

• Саясат пен стратегия (80 бал); 

• Ресурстардың болуы және пайдалануы (90 бал); 

• Процестерді бағалау (140 бал);  

• Тұтынушылардың қанағаттануы (200 бал); 

• Фирманың, қызметшілердің қанағаттануы (90 бал); 

• Қоғамға әсері (60 бал); 

• Бизнестің нәтижелері (150 бал). 

Әрбір топқа фирманың бағасының жалпы суммалық баллы, өзінің 

салыстырмалы салмағы бар, критерияның нақты саны кіреді. 

 

 

 

Бағалау процесінің сызбасы 
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18 сурет 

 

 

АҚШ-да  сапаға берілітін сыйлықтын моделі 

(Малкольм Болдридж сыйлығы) 
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қанағаттануы) 
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 кәзіргі дәреже  

Нәтижелер 
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 Есептеу мәліметтері 
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19 сурет  

Сапаға берілетін Европа сыйлығының моделі 

20 сурет 

Сапаға берілетін Россия сыйлығының моделі 
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21 сурет  

 

Жоғарыда көрсетілген екі улгіге екі үлкейген құраушылар жатады: 

• Сапа бойынша фирманың қызметі, фирмада сапа жүйесінің 

аяқталған потенциалды мүмкіндіктері; 

• Тұтынушылардың қанағаттану дәрежесін сипаттайтын, осы  

қызметтің нәтижелері. 

Қарастырылып отырған әрбір сыйлықтың өзінің акценттері және 

ерекшеліктері бар. Малькольм Болдридж сыйлығында сапаның 

жоспарланған деңгейіне жету және стратегиялық жоспарына көңіл 

бөледі. Ал Европалық сыйлықта қоғамға, қоршаған ортаға және 

адамдарға акцент жасалады. 21 суретте сапа бойынша Ресейлік 

премияның үлгісі көрсетілген, яғни мұнда кәсіпорынды бағалау тәсілі 

шетелдік тәсілге сай келтірілген. Осылай фирманың мүмкіндіктері және 

оның нәтижелері бағаланады, критериялар 9 одаққа бөлінген. 

Қарастырылып отырған үлгіде бір ғана принципиалді ерекшелігі 

бар екенін айтуға болады: егер Европалық үлгіде бал мүмкіндіктер мен 

нәтижелер арасында теңдей бөлінсе, онда Ресейлік үлгіде жоғары 

бағалау мүмкіндіктерге беріледі (550 бал 450 балға қарсы). 
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6.4 Фирмада өзін-өзі бағалауды жүргізу үшін сапа бойынша  

сый ақы критерияларын қолдану 

 

Сапа бойынша Европалық сыйлығына жасалынған критериялар 

фирманың өзін-өзі бағалауын жүргізу үшін қолдануы мүмкін. Мұндай 

әдіс әрбір елдің барлық қызмет аумағында кеңінен қолданылады. 

Өзін-өзі бағалауды орындау барлық бағытта және бөлімшесі 

бойынша фирманың қызметін толық жетілдіру үшін жақсы негіз 

болады, 

АҚШ-ғы Малькольм Болдридж атындағы сыйлыққа жылдағы 

байқауға 100-ге жуық фирма үміткерлері қатысады, үш номинация 

бойынша: 

1) ірі өндірушілер арасында; 

2) орташа және аз кәсіптік өндірістер арасында; 

3) қызмет көрсету аумағындағы жұмысшылар арасында, ал өзін-

өзі бағалауды осы критерия бойынша жыл сайын 200 мың фирма 

өткізеді. Жылдан жылға фирмалар келесі себептері бойынша өте тиімді, 

өзін-өзі бағалау тәсілін қолдануға тырысады: 

- Фирма  ішінде  сапаны  басқаруды  толық  жетілдіруде  жаңа 

мүмкіншілігін іздену; 

- Сапаны жалпы басқару принципін игеруге ауысу;  

- Фирманың жұмысын толық жетілдіруге жағдай жасау; 

- Кәсіпкерлік қызметті басқарудың жаңа әдісі мен тәсілдері.  

ИСО  9000  сериялы  халықаралық  стандарттау  талаптарын 

игерген  фирмалар  және сапа жүйесін  тіркеген  олар  өзін-өзі 

бағалауды сапаны басқару бойынша жұмысты одан әрі дамуы үшін 

қолдайды. 

Сапа бойынша сыйлық критериясымен өзінің жетістіктерін 

салыстыру келесі артықшылықтарды береді: 

- сапаны жетілдіруді күшті катализатор п.б.; 

- фирма үшін біріңғай мақсат қалыптасады; 

- персоналдың  профессионалды  дамуы  және  тездетіп  оқуы 

болады;  

- сыртқы әлемде (жарнама, клиенттермен жұмыс) өзінің 

мүмкіндігін көрсетуде негізгі аргумент болады. 

 

 

 

 

6.5 Өзін-өзі бағалау технологиясы 
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Алдыңғы қатарлы фирмалардың тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 

өзін-өзі бағалауды жүргізу үшін процесті ұйымдастырудың үш 

нұсқасының біреуі қолданылады: 

1) фирманың қызметкерлері мен жұмысшыларын тексеру; 

2) фирманың арнайы қызметкерлермен құралған, арнайы топтың 

күшін бағалау; 

3) құжаттарды талдау жолымен бағалау көрсетілген. 

Үш нұсқа бойынша бағалау нәтижелерін салыстыру қорытындыда 

маңызды ерекшеліктерін көрсетеді. Ең жоғары балды фирманың 

қызметкерлері мен жұмысшыларын өздерін тексеруде алды. Ең төменгі 

бал құжаттың тәуелсіз сараптамалары негізінде өзін-өзі бағалау 

көрсетеді. 

1993-1995ж.ж. өзін-өзі бағалауды статистикалық мәліметтер 

көрсетіп отыр, ол 57%, оның ішіндегі мақсаттық топтармен орындалған, 

16% тексеру әдісімен және 5% - басқа тәсілдермен. 

Фирманың клиенттері мақсаттық топтарға жоғары бағаланған 

нәтижелерін береді. Ол келесі ерекшелігімен түсіндіріледі; 

- клиент үшін толық есептеу мен жалпы бағалау қысқа мерзімде 

аяқталуы мүмкін; 

- клиентте пайда болған сұрақтар - бүтіндей топтардың мүшесімен 

- кенесшілер жағынан түсіндірді; 

- фирманың  қызметкерлері  талдау  бойынша  тікелей  жұмысқа 

қатысады. Мақсаттық топтардың жұмыстарының процесі өзін-өзі 

бағалау үшін 22 суретте көрсетілген. 

Фирма өзін-өзі бағалауды жүргізгеннен кейін сапа бойынша 

сыйлықты алуға байқауға қатысу үшін мәлімдемені дайындайды. Осы 

суреттен көріп отырғандай процестің бірінші жартысы фирманың 

ішінде жүреді. Осы сатыда мамандардың 30 топтары және қолдау 

топтары, арнайы анықтама жәрдем ақысы бар, көлемі 4-5 жазбаша 

парақ. Тексеру және бағалау циклі жүзеге асады, фирманы басқарудың 

барлық деңгейі үшін сапаны жақсарту бағдарламасын құру және барлық 

жасырын мәселелерді ранжірлеу жүргізіледі. 

Содан кейін бағалау процестерінің сыртқы бөлімін орындауға 

көшеді. Сыртқы процес нақты регламентімен және қатаң талаптарымен 

ерекшелінеді. Сондықтан сыртқы тексеруге өту үшін, ішкі өзін-өзі 

бағалауды объективті және терең өткізуі қажет. 

Үздіксіз процестің негізгі топтары 23 суретте көрсетілген. 

Сондықтан өзін-өзі бағалау процесінің толық циклі сыртқы бағалау 

және өзін-өзі бағалау және фирманың қызметін жетілдіруде 

жоспарларды жасау, содан кейін барлық қолданылатын тәсілдер мен 

құралдарды жасау. 
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6.6 Басқаруның жалпы фирмалық жүйесі 

 

Сапаны басқарудың болашақтағы теориясы фирманың басқару 

жүйесін құру секілді көрінеді. Кәсіпорынды жалпы басқарудың осындай 

жүйелері немесе жалпы фирмалық жүйелер қазіргі нарықтың даму 

талаптарына жауап береді. 

90 жылдары экономикада жаңа жағдайлар қалыптасты. Сапа 

бойынша беделді мамандардың ойлары бойынша бұл жағдай үш жаңа 

критериялармен сипатталынады. 

1 күш - әлемдік ашық бәсеке нарығы. Осы нарықты қазір тоқтата 

алмайды, ешбір өкімет шектей алмайды. Бұл нарықта 1 млрд-қа жуық 

сатып алушылар бар. Мұнда бәсеке жалпы болады, оған бар фирмалар 

қатысады. Табысқа жету үшін өнімділік пен сапаны жоғарылату керек. 

2 күш - тұтынушылардың көзқарасы бойынша құндылықты 

өзгерту. Бұл сатып алушылар жағынан сапа бойынша дағдарысты 

білдіреді. Қазір сатып алушылар сапаны өте маңызды фактор деп 

санайды. 9 және 10 сатып алушылар сапаны бірінші орынға қойып отыр. 

Енді сатып алушыларға не қажет десе сонымен қанағаттандыру қажет. 

3 күш - бәсекелік қайшылар. Бұл үлкен жаңа экономикалық қысым 

қайшының жүзінің бірі фирманың шығындары, ал басқасы - бағаныкы. 

Бұл қайшылар тұтынушылар мен сатып алушыларды анықтайды. Неге 

сапаны жалпы басқару туралы айтуымыз керек, егер сападағы қысым 

тұтынушыдан келетін болса. Өйткені, сапаны жалпы басқару 

тұтынушының ынтасын қанағаттануға жеткізу рұқсат етеді. Табыс үшін 

біріншіден - сапа сұрақтарында фирма басшыларының озаттығы. 

Басшылардың лидерлік рөлі стратегиялық міндеттерін ортада ұстап 

тұрады, процестерді басқарып жүзеге асырады және адамдық 

ресурстарды қолданады. Ол үшін ортаны, фирмада жағдай жасау керек, 

одан басқа ұйымда қарым-қатынасты және ақпараттардың қамын ойлау 

керек. Әлемдегі көптеген компаниялардың негізгі мақсаты ол, шығынды 

азайту жоғары тұрақты сапалы өніммен байланысты және нарыққа 

тездетіп шығаруда. 

Жалпы басқару позициясында өндірісті басқаруға келгенде «Сапа 

-шығындар-уақыт» триадасына тиімді қатынас жасауға жағдай 

жасайды. Сонымен бірге 1980 жылдың аяғына дейін фирманы жалпы 

басқару сапаны басқару жүйесін жаттықтыруға тырысты. Кәсіпорынды 

оперативті басқаруда концепция нәтижелерінде сапаны басқару 

концепциясына қатысып отырды. Сондықтан сапаны жалпы басқаруды 

кәсіпорынды жалпы басқаруға дағдыландыру қажет. 

 

Бағыттас топтың жұмыс үрдісінің сұлбасы 
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Ұзіліссіз бағалау үрдісі 

 
23 сурет 

Өзін-өзі бағалау үрдісінің толық циклі 

 

Фаза 1 : 

дайындық 

Клиентпен кездесу өкіметтерді бөлу 

және топты 

қалыптастыру 

Фаза 2: 

бағалауды 

жүргізу 

Талдау: 

критерияларды 

орындау және 

үрдістерді бағалау 

Сападағы 

сыйлық 

критерияларын 

әрбір топ 

бойынша 

талқылау 

Жетілдіру 

мүмкіншіл

ігінің 

приоритеті

н анықтау 

Ұсыныстар, 

әрекет 

жоспарлары 

Фаза 3: 

клиентпен 

есептесу 

Бағалау нәтижелері: 

факторлар, қызмет 

жоспары және 

ұсыныстар 

Клиенттермен 

кеңесу 

Мамандар 

топтаоы 

және қолдау 

топтары -

өзінө- өзі 

бағалау 

Кемшілігі 

Артықшылы

ғы 

Жетілдіру 

облысы 

Тар орын- 

артықшыл

ығы 

Қемшілігі 

–қызмет 

жоспары 

Саясатты 

жандандыру, 

жоспарлард

ы орындау- 

бағалау 

үрдісі 

Фирман

ың 

приорите

ті 

Дәлелдеудің 

негізі 

Фирманың 

жазбаша 

мәлімдеме 

беру 

Экспорттарды

ң фирмаға 

баруы және 

бағалау 

Бағалаудың 

нәтижесі 

туралы есеп 

Факторлар 

Жетілдіру 

облысы 

Есептесу 

қағазы 

 

Фирманың ішіндегі кері байланыс 

Сыртқы кері байланыс 
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24 сурет 

 

Басшылардың негізгі принципі функцияны бөлу және 

мамандандыру болды, мысалы, маманның сапаны ескіше түсіндіру - 

ОТК бақылаушылар. Енді барлық процесті басқарып, барлық 

функцияны игеру қажет (өндіріс, зерттеу, сату және т.б.). 

Менеджменттің жаңа концепциясы үш өлшемді үлгіні көрсетеді, 

үш басқару бағыты бар: Нормативті стратегиялық және оперативті; Үш 

аспектісі: құрылымы, қызметі, бағыты; Үш құраушылар: шығындар, 

сапа, уақыт. Осының барлығы фирманың корпоративті дамуына жұмыс 

жасайды. 

Жаңа концепцияны енгізу үшін біліктілікті жоғарылату сызбасы 

бойынша оқыту жүргізу керек. Содан кейін тәжірибелік тәсілдер мен 

үлгілерді жасау және енгізу қажет, яғни ИСО 9000 бойынша Деминг 

сыйлығының критериясы, Малькольм Болдридж және сапа бойынша 

Европалық сыйлықты енгізу кезінде жиналған тәжірибелер. Осыған 

байланысты сапа бойынша мамандардың рөлі маңызды түрде өзгереді. 

Олар бәрін жасау қажет. 

 

 

-Дәлелдеу 

факторлары 

-Толық 

жілдіру 

-нәтижелері 

-орнатуға 

рұқсат ету 

-келу 

-мақсатқа жету 

технологиялар

ы 

-нәтижелер 

-соңғы 

мақсаты 

-жұмыс 

жалақысы 

 

-Бағалау 

моделіндегі 

қайшылықтар 

-толық 

жетілдіру үшін 

облыстын 

топталуы 

-приоритеттер 

-бизнес 

жасау 

Кемшілікт

ері 

-қызметтің 

әрекет 

алған 

облысы 

-

еуропалық 

премияға 

өтініштер 

дайындайт

ын 

облыстар 

-әрекет 

жоспарын 

жасау үшін 

негізгі 

бағыттарды 

анықтау 

-мамандар 

топтарын 

құру(жоспар

ды орындау 

үшін) 

-негізгі 

себептерді 

талдау 

-өте жоғары 

жетістіктерм

ен 

салыстыру 

өзін-өзі 

бағалау 

баға 

Жоғарғы сапаға 

жету кезіндегі 

кемшіліктер 

Толық 

жетілдіругн 

арналған 

приоритетті 

облыстар 

Жетілдіру 

облысы 
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Сапа мәдениетінің жетістігі 

 
25 сурет  

Тәжірибе толығымен дәләлдеп отыр, мекеме үшін кәсіпорында 

сапа бойынша тиімді жұмыстар атқару үшін сапа жүйесін енгізу қажет 

болады, ішкі және сыртқы жағдайларының, өзгеруіне сәйкес оның 

тұрақты жетілуі және нақты жұмыс істеуі қамтамасыз етіледі. Мұндағы 

ең маңыздысы өнімді сертификаттау және сапа жүйесі және сапа 

облысында заң шығару органында қатаң орындау табылады. Осының 

бәрі өнімнің бәсеке қабілетін және қызмет көрсетуді жоғарылатуға 

әкеледі, яғни кәсіпорынның табысты қызметі болады. 

 

6.7  Қауіппен басқару 

 

Қауіппен басқару деген не? Қауіппен басқару, жоба басқарудың 

бірден-бір маңызды бөлімнің бірі болып табылады. Сол себептен 

мынадай сұрақтар туу мүмкін: 

Алғашқы сатыдағы жобалаудың сәтті орындалуына әсер ететін 

қауіптердің идентификациясы мүмкін бе? Жобаны жасауға арнайы 

 

 

 

Фирианың 

міндеті 

Қызметшіні 

дайындау 

Жаңалықты 

енгізу 

Н
әт

и
ж

ел
ер

 

сенімділік 

Ұйымдастырылған 
табыс 
Басшылықтың 

ролі 

Қызметшілерді қызықтыру 

Сенімділік пен түсініспешілікті 

қамтамасыз ету 

Оқытудың үздіксіз жүйесі 

Біліктілікті көтеру 

Тұтынушылардың қажеттілігін және 

сұранымын үйрету 

Проблеманы шешу үшін мамандардың 

шығармашылық топтары 

Жаңа деңгейге кіруге  

нақты жасалған үрдіс 

Нақты мәліметтер 

негізінде басшылық 
ету 

Қызмет 

етушілердің 

қатысу 

деңгейі 

Үзіліссіз 

жетілдіруі 

өлшеу 

Тұтынушыларды 

қанағаттандыру 

Бәсекеге 

қабілеттік 

деңгейін 

бағалауды 

орындау 

«бақылауда

дағы» 

үрдістер 

Фирманың 
сапа 

мәдениетін

дегі 
өзгеріс 
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26 сурет 

 

бөлінген ресурстармен дұрыс және сенімді шешімдермен қамтамасыз 

етуге болады ма? Жүйенің, тауардың, кодтың қажетті 

функционалдықты, сенімділікті қамтамасыз ету үшін қандай бөліктері 

үлкен қауіп ретінде көрінеді.  

Қауіппен басқару үш құрылымнан тұрады. 

- Қауіппен басқару стратегиясы. Спецификалық іс-әрекет пен 

жалпы қолайлы жағдай қолданысын анықтайды. Ол құжаттануы тиіс. 

- Қауіпті талдау мен идентификациясы. Қауіп талдануы ішкі және 

сыртқы көз қаупінің идентификациясын қарастырады және оның 

бағалану идентификациясын қарастырады. 

- Қауіптің өтелуі. Қауіптің өтелу функциясына-қауіп орын алған 

жағдайдағы қолданылатын іс-әрекет нұсқалардың ізденісі, қауіп 

мониторингі, қауіп төмен жағдайдағы алдын-ала жобаланған іс-

әрекеттердің орындалуы қарастырылады (белгілі бір сатыға жеткенде).                                                                                                                

 

 

 

 

Нормативтік құжаттар 

Корпорацияны       корпорация      корпоративті 

Басқару                     саясаты              мәдениеті 

 

 

Стратегиялық басқару 

Ұйымдастыру       Бағдарламалар    Проблеманы 

Құрылымы                                          шешу және  

                                                              үйрену        

 

Оперативті басқару 

Ұйымдастыру                              координация 

Үрдістері                                       және 

Басқарушы          шаралар           орындау 

жүйелер 

 

Шығындар                            

Сапа 

уақыт 

қызмет 

бағыты 
құрылымы 

Корпоративті даму 
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6.7.1 Қауіп классификациясы 

 

Тұтынушы қаупі - өндірісте болатын қолайсыз салдар потенциал 

мүмкіндігі. Мысалы, тұтынушы - қауіп болып сапасыз өнімді алу болып 

табылады.  

Қауіп төрт түрге бөлінеді: 

       Шекті қауіп кезінде, қауіп салдарынан жоба графигінің 

орындалмауы мен өз бағасынан тым асып кету ықтималдығы туады. 

Шектік қауіпке жоба ұйымының негізгі мүшелерінің кетуіне: уникалды 

білімі бар мамандардан қол үзу, белгілі ұйымның жоспарында берілген, 

бірақ алдында сыналып көрмеген жабдықтар мен технологиялар 

жатады.  

Салмақты қауіпте қауіп ықтималдығы жоғарылап, жоба 

мақсатының орындалуына улкен әсерін тигізеді. Сонымен бірге жоба 

бағасы мен графикке үлкен зиян келтіреді. 

Салмақты қауіп - нақты талаптарды көрсетпейтін графикті және 

«барлығы да жақсы болады» принципі бойынша графиктің, жобаның 

жоспары өңделген кезде, шектелген жобаның орындалуын санауға 

болады.  

Орташа қауіп деп белгілі бір ықтималдықтың барын, яғни жоба 

мақсаттарының орындалуына әсерін тигізетін, оның ішінде, бағасы мен 

графигіне. Бұл қауіп ретінде маңызы зор болғандықтан, әсер ететін 

факторлардың тексерілуіне толық құқы бар.  

Төменгі және кішігірім қауіп - жоба мақсаттарына ешбір әсерін 

тигізбейтін, тигізсе де тым аз мөлшерде қауіптің орын алуы. Қауіптің 

пайда болу ықтималдығы өте төмен болғандықтан, зерттеуді қажет 

етпейді.  

 

6.7.2 Қауіп көздерін анықтау. Пайда болу аумағы 

Қауіп көздері ретінде мыналар болып табылады: 

1. Талаптар 

 - Талаптар дұрыс анықталмаған; 

 - Талаптар тұрақсыз; 

 - Өндірістік шарттар талаптары анықталмаған; 

- Талаптар шекті сипаттаманы атқарады, яғни арнайы шешімдерді 

анықтайды, ал ол өз кезегінде үлкен шығындарға әкеп соқтырады. 

2. Жобалау 

- Қызығушылық танытқан екі жақтың графигі өзара келісілмеген; 

- График нақты шарттарды көрсетпейді; 

- График параметрлері жеткіліксіз; 
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- График бойынша орындауға арналған  жұмыс қордың жоқтығы. 

           

3. Дизайн 

- Тұтынушы талаптарының қанағатсыздығы; 

- Жоба шешімдер арасындағы сәйкессіздік немесе адам машина 

интерфейсі мен тұтынушы персонал квалификация деңгейінің 

төмендігі; 

- дизайнның бағасы бойынша әсер етпейді; 

- дизайн жетілмеген технологиямен негізделген. 

 

4. Технология 

- Жоба сәтті сыналып көрмеген технология қолдануымен 

байланысты технология баламасының жоқтығы; 

- Жоба сәттігі прогрестің белгілі аумақтағы жаңашыл 

технологияның белін алуымен байланысты; 

- Қажет жұмыс шарттарына байланысты технологияның 

тексерілмеуі. 

 

5. Тестілеу  

- Тестілеу жобасының уақтысында дайындалмауы; 

- Тестілеу жұмыс барысындағы эксплутация шарттарының 

орындалмауы; 

- Тестілеу әрекеттері техникалық сипаттама сияқты белгілі бір 

сипат тізімдерді қарастырмайды; 

- Арнайы тестілеу өткізуге арналған құрал-жабдықтардың 

жоқтығы. Оның ішіндегі маңыздысы жүйелі деңгейдегі тестілеуде 

кіреді; 

- Тестілеуге бөлінген уақыттың жеткіліксіздігі. 

 

6. Өндірістік шарттар 

- Тұжырамдаманы жасау кезінде өндірістік шарттар 

қарастырылмайды; 

- Дизайн жасау кезінде өндірістік шарттар қарастырылмайды; 

- Өндірістік процестер сыналмаған; 

- Жоба өндірістік мүмкіншіліктермен қамтамасыздандырылмаған. 

 

7. Персонал 

- Жобалау персоналы қажетті аумақта шектелген тәжірибемен 

иеленген; 

- Негізгі ұйымнан құр қалу; 

- Талаптарды қанағаттандыру үшін біршама капитализацияның 

қажеттілігі. 
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8. Басшылық 

- Жобалау стратегиясы: технология тестілеуді талдау, бағалау 

сияқты маңызды элементтерді қарастырмайды; 

- Қосымша стратегия мен жобалар уақтысында жасалмаған немесе 

өзара келісілмеген; 

- Жобалық ұйымға қажетті белгісі мен тәжірибесі бар білікті 

мамандардың тағайындалмауы; 

- Жобалау ұйымы тұрақсыз; 

- Қауіпті бағалау жүргізілмейді. Жүргізілсе, оған ешбір реакция 

жоқ; 

- Техникалық мүмкіншіліктің шегі бағының тым қымбаттығынан 

іске асырылады; 

- Жобаның өмірінің тым артық бағалануы, талапты орындау 

барысында жеткілікті көңілдің бөлінбеуі. 

 

9. Тұтынушы 

- Тұтынушы жаңа талаптарының енгізу жайлы талабы; 

- Түп нұсқа мен сипаттаманы тұтынушы жоспарындағы шешім 

қабылдау мен талдануына әсері әлденеше баяу жүреді; 

- Тұтынушы мен арасындағы коммуникация тым баяу жүреді; 

 

Қауіпті көздерін категоризациялау келесі факторлар бойынша 

жүргізеді. 
- Жоба цикілінің өміршеңдік фазасы (талаптарды жобалау, дизайн, 

кодтау, тестілеу, енгізу және пайдалану). Жобалау кезіндегі 

қолданылатын процес типі. 

- Жобаға байланысты қауіптер (шартты қауіп, бюджеттік қауіп, 

қор қауыбы, қатаң графикке байланысты қауіп және т.б.). 

 

6.7.3 Стратегияны тағайындау. Қауіпті бақылау 
 

Бұл жұмыстың мақсаты - қауіпті категоризациялау мен талдау 

кезіндегі қолданылған параметрлерді анықтау. Сонымен бірге қауіпті 

басқаруға негізделген параметрлер жатады. Жүргізілген жұмыстарды 

үш категорияға бөлуге болады. 

А). Өзара келісілген критерияларды анықтау, қауіп төну 

мүмкіншілігі мен қауіп төнгендегі себеп-салдардың ауырлығын 

критериялы бағалау арқылы анықтау. Критерияларды жобалау кезінде 

қауіп төнгендегі себеп-салдардың ауырлығын бағалау әдетте 

субъективті болады және шынайы ақпаратқа негізделеді. Ол ақпарат 

болса, ұқсас жобаларды салыстыру мен алдыңғы тәжірибелерді оқу 
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арқылы анықталады. Бұдан басқа ақпарат көзі ретінде тестілеу 

шешімдері мен түпнұсқаның жобалануы, инженерлік және басқа 

үлгілерден алған берілген, мамандар мен сарапшылардың ойлары, жоба 

мен оған байланысты құжаттардың талдануы, модельдеу мен 

симмуляция альтернативті талдану жатады. 

Б). Шекара шарттарын анықтау. Қауіптің тиімділігі мен 

тиімсіздігін анықтайтын шекаралық шарт олардың жүзеге асуын 

приоритизациясы қажетті алғы-шарттың бүкіл жобаға, сондай-ақ 

өміршең цикілінің фазаларын да орналастыруға болады. Мысалы: 

Барлық жоба үшін шығын мөлшерін жоспарлы шығынмен салыстыру 

арқылы орындалмаған жоспарлы көрсеткіштер жоба бағасына жеткен 

индексі (Gost Performance Index CPI), жоба графигінің орындалу индексі 

(Schedule Performance Index)  

В). Стратегияны орнату мен қауіпті басқару. Қауіпті басқару 

стратегиясының құрамына: қауіп басқарудың масштаб күші (еңбек 

сыйымдылығы мен бағасы) қауіпті идентификациялау мен талдау 

кезіндегі қолданылатын жабдықтар мен әдістер, қауіп күшін азайту, 

мониторинг қаупі, жобаға тән қауіп көзі, қауіп бақылау параметрлері 

(қауіп төну мүмкіндігі мен салдары; шекара бұзылған кездегі 

қолданылатын іс-шаралар). Бұдан басқа қауіптің әсер ету аумағын 

әлсірету әдістері (түп нұсқалау, симмуляция, альтернативті дизайн, 

эволюциялық жобалау және т.б.), мерзімді қауіп, мониторинг дұрыс 

бағалау, моноторинг қауіп мәртебесін аңықтау үшін өлшеулерді 

қолдану. 

Бұл этаптағы кіріс берілгендерге қауіп тізімі мен дәрежелерін 

қарастыруға болады. Шығысқа - басқару стратегиясындағы жоба қаупі, 

қауіп приотизациясымен бағалау критериялары жатады. 

 

6.7.4 Қауіп идентификациясы мен құжаттамасы 

 

Бұл фазада идентификациялау мақсаты қауіп пен жоба 

жоспарының шешіміне әсер ететін қауіп пен потенциалды қауіпті 

идентификациялау фазаның басты мақсаты болып табылады. 

Идентификациялау кезінде қауіп пен белгісіздік нағыз қауіпке 

айналады. Оларды тауып өлшеуге болады. Жүргізілетін жұмыстарды 2 

топқа бөлуге болады: 

А). Қауіп идентификациясы. Қауіп идентификациясы өзіне 

жобаны өмірге келтіретін барлық фазалардағы тауар сипаттамасы 

бағаны кіргізеді. Әдетте қауіп идентификациясы ұсынылған жобаның 

оқиға тізбесін құрудан басталады. Мұндай талдау кезінде әрбір қауіптің 

әсері мен оның пайда болуы идентификациялау кезінде жоба бойынша 

жұмысты жүйелі талдау арқылы жүргізіледі. Сонымен бірге қажетті 
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аумақта мамандардың сұрау жүргізу арқылы, аяқталған жобадағы 

қауіпті бақылау кіреді. Бағаға байланысты қауіптер өзінің құрамында 

қаржыны бағалау, тауар-ауыстырылуын, сатып алуын, жоба жасау 

бағасын кіргізеді. Графикпен байланысты болатын қауіптерге - жоспар 

бойынша жұмыстар, уақыт пен небір оқиғалар жатады. Сипаттамаға 

байланысты қауіптерге - талаптар, дизайн, физикалық өлшемдер, 

функционалдық, еңбек жарамдылығы, верификация мен валидация 

жатады. 

Б). Қауіптік құжаттама. Қауіптің сәтті бақылануы процестің 

формальды бақылануына байланысты және қажетті шарттардың бірі 

болып табылады. Жоба бағалануына негіз ретінде және жобаның даму 

кезіндегі енгізілген өзгерістер, қауіптің толық бағалануы, қауіптің 

бақылау мониторингі мен шешімдер верификациясының сенімді базасы, 

жаңа персоналға арналған.  

Қауіп бақылау құжаттамасы ретінде мыналарды қарастыруға 

болады:  

- Қауіп бақылау жоспары; 

- Қауіп жайында ақпарат (қауіп мінездемесі, қауіп орны алуы мен 

оның ауыр салдарының болу мүмкіндігін бағалау), қауіп тізбесі мен 

приоритизациясы; 

- Қауіпті әлсірету жоспары (жоба жоспар графигін қауіпті әлсірету 

іс-шаралары міндетті түрде енгізілуі қажет); 

- Төнген қауіпке қабылдау, қарсы алу шараларының жоспары 

(төнген қауіп фактісі бойынша жүргізіледі); 

- Қауіп мониторингі бойынша құжаттама; жобалық өлшеулер, 

техникалық есеп, мониторинг формалары, жұмыс орындалу графигінің 

есебі  мен шектік  қауыбы. 

Бұл этаптағы кіріс берілгендер үшін критериялық бақылаудың 

анықтамасы мен жобадағы қауіп бақылау стратегиясы, қауіп 

приоритизациясы  жатады. Шығысқа - идентификациялық қауіп тізімі 

жатады. 

6.7.5 Бағалау. Қауіп  дәрежесі  мен  приоритизациясы 

 

Үшінші фазаның соңында әрбір идентификациялық қауіптің 

маңыздылығын орнату, берілген қауіпке қашан көңіл бөлудің анықтау, 

өзара байланыс бар қауіптерді агрегаттау. Бағалауды дәрежелеу мен 

приоритизация бойынша жүргізу - қауіп талдауы деп аталады. Бұл фаза 

екі топ  жұмыстан тұрады. 

Идентификациялық қауіпті бағалау. Аса маңызды іс-шаралардың 

бірі қауіп бағалау болып табылады. Себебі, оның шешімі бүкіл 

процестің тиімділігін анықтайды. Қауіп бағалау өзін технологиялық 
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процес ретінде көрсетеді. Ал ол өз кезегінде идентификациялық қауіпті 

сипаттайды, себепті айқындайды, әртүрлі қауіп арасындағы өзара 

байланысты орнатады, қауіптің жобаға әсері қауіупті және себеп-

салдардың мүмкіндік термині анықтайды. 

Әдетте тәжірибеде идентификациялық қауіп пен талдау 

арасындағы шекара өте ұсқынсыз, себебі дәрежесін анықтау кезінде 

талдау идентификациялық процесі жүреді. Әрбір қауіп өзіне сәйкес 

қолданылатын параметрлер бойынша бағалануы қажет. Айқындалу 

қаупі, қауіптің орын-алу салдары (әсер ету дәрежесі мен ауырлығы) 

сандық бойынша орнатылуы мүмкін. 

Қауіпті бағалау кезінде стандартты бір шешіммен бермейді. 

Себебі бағалау техникалық әдіске қолданылуына байланысты болады. 

Жобаның өміршең циклдік фазасының өзгешелігі де әсерін тигізеді. 

Соған қарамастан келесідей орта сипаттамаларды атап өтуге болады: 

Техникалық бағалауға. 

- Жобалық қауіптің идентификациясы мен анықтамасы. Яғни бола 

алатын қауіп, технология дизайн өндіруі жатады. 

- Баға мен графиктен бағалануы. 

- Қауіп идентификациясы мен құжаттамасы. 

Қауіптің негативті әсерін әлсіретуге бағытталған қор мен 

жабдықтардың тиімді аумағын анықтау. Сонымен бірге жобалау 

барысында жағымды әсермен қамтамасыз ету. 

 

6.7.6 Қауіпті әлсірету шаралары 

 

Бұл жұмыстың мақсаты потенциалды қауіп әсерін әлсірету. Олар: 

қауіптің алдын-алу жоспарын жасау, олардың әсерін әлсірету, орын 

алған қауіппен жұмыс істеу, қауіпті әлсірету мен алдын-алу 

шараларына қарамастан орын алған қауіппен жұмыс істеу. 

А). Шекаралық жағдаймен қауіп деңгейін анықтау. Ең алдымен, 

қауіп дәрежесі мен шекаралық анықтама қажет. Ол болса, өзінің шегіне 

жеткен тиімсіз қауіптің әлсірету жобасының іске асырыун немесе орын 

алған қауіппен күресу жолдарын қарастырады. 

  Б). Қауіптен сақтану жолдары тұжырымдаманың, талаптардың, 

ерекшеліктердің өзара – қауіпті тиімді деңгейге дейін кішірейтуге 

мүмкіндік береді. Қарапайым сөзбен айтқанда, асқын шектер мен ауыр 

шектер ауыр қауіптердің пайда болу көздерін жою және оларды қауіп 

деңгейін кішігірім шешіммен алмастыру. 

Соңғы фаза ретінде, жобаны орындау барысындағы  қауіп бақылау 

мен басқарумен қарастырылады. Қауіп мәртебесінің ревизиялық 

мерзімділігі (қауіп идентификациясы орын алуы т.б.) қауіп бақылау 

стратегиясында анықталуы тиіс. Әрбір жоспарланған қауіп басқару іс-
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шаралары іс-әрекеттің мерзімділігі мен басталған күні мен аяқталу 

графигі орнатылуы қажет. 

 

Тұтынушының потенциалды қауыбын анықтау 

 

Қауіппен басқару, жоба басқарудың бірден-бір маңызды бөлімінің 

бірі болып табылады. Қауіпті басқару стратегиясының құрамына: қауіп 

басқарудың масштаб күші (еңбексыйымдылығы мен бағасы), қауіпті 

сәйкестендіру мен талдау кезіндегі қолданылатын жабдықтар мен 

қаржы, жабдық әдістеріне қауіп күшін азайту, қауіп мониторингі, 

жобаға тән қауіп көзі, қауіп бақылау параметрлері кіреді. 

Қауіпті сәйкестендіруге жобаның өмірлік кезеңінің барлық 

фазадағы өнім өндірудің сипаттамасы, график және құнымен 

байланысты қауіптер кіреді. Қауіпті сәйкестендіру көбінесе берілген 

жобаның ішіндегі болжамды оқиғалар тізімін жасауымен басталады. 

Мұндай жағдайларды талдаған кезде әрбір қауіптің мәнін түсінуі және 

оның шығу себебін сәйкестендіру керек. 

Құнмен байланысты қауіптер құрамына: сатып алу, жобалау, өнім 

алмастыру құны кіреді. Графикпен байланысты қауіптер құрамына 

жоспарланған жұмыстар мен маңызды оқиғалар кіреді. Ал 

сипаттамасына қарай қауіптерге талаптар, дизайн, физикалық өлшем, 

қызметтілік пен жұмыс қабілеттілігі кіреді. 

Қауіптерді табысты басқарудың қажетті шарты - процестерді, 

нышанды құжаттау болып табылады. Ол мынаған мүмкіндік береді:  

- жобаны бағалау үшін негізімен қамтамасыз ету;  

- жобаның даму жолына өзгерістер енгізу; 

- қауіп басқарудың мониторингі мен нәтижелер 

верификациясының сенімділік базасымен қамтамасыз ету; 

- жаңа қызметкерлерді дерекқормен қамтамасыз ету; 

- жобаны табысты орындау қабілетімен қамтамасыз ету. 

Қауіптерді басқаруы бойынша құжаттау мысалдарынан 

мыналарды қарастыруға болады: 

- қауіптерді басқарудың жоспары; 

- қауіп жөніндегі ақпарат; 

- қауіптерді әлсірету жоспары; 

- басталынған қауіптерге көңіл бөлу жоспары; 

- қауіп мониторингі бойынша құжаттау. 

Қауіпті бағалау - маңызды оқиға болып табылады. Оның нәтижесі 

бойынша барлық процестің тиімділігі анықталады. Қауіпті бағалау- 

сәйкестендірілген қауіпті қарастыруы бойынша, себептерді бөлуі 

бойынша, әртүрлі қауіптердің арасында өзара қарым-қатынасты 

орналастыруы бойынша, жоба үшін мүмкіндіктер мен салдар бойынша, 
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қауіпке әсер етуі бойынша технологиялық процес болып табылады. 

Сәйкестендіру процесінде әрқашан талдау жасалғандықтан, тәжірибе 

жүзінде сәйкестіндірілген қауіппен оның талдау арасындағы шегі 

көрінбейді. Әрбір қауіп мынадай параметрлерге сай бағалануы керек: 

- көріну ықтималдығы; 

- көріну салдары; 

- шектердің жоғарылауы. 

Салдар сандық та, жалпы терминді де болып орналасады. 

Бағалау әдісі қолданылатын бағалау техникасына қарай, жобаның 

өзінің ерекшеліктеріне қарай түрлендіретіндіктен, қауіп бағалауының 

жеке стандарты болмайды. 

Техникалық бақылауға мыналар кіреді: 

- жобалаушы қауіпті сәйкестендіру және сипаттау, яғни мүмкін 

болатын қатер, технология, дизайн, өнім және т.б.; 

- ішкі және сыртқы қауіптердің арасындағы өзара байланысты 

анықтау; 

- құн мен график бағалауы; 

- сәйкестендірілген қауіпті құжаттау. 

График бағалаудың құрамына графикті құру үшін кіретін 

берілгендерін бағалау, құндық қауіптеріне қарай графикпен мүмкін 

болатын ауытқулар, ресурстар жағынан шектеулер, қауіптерді 

бағалаудың мерзімі мен қағидалардың құжатталуы кіреді. 

Қауіптердің категориялылығы мен басымдылығы зиянды қауіп 

әсерін әлсірету үшін ресурстарды қолдануға ең ыңғайлы аудандарды 

анықтау, жобаны жасауға ең жарамды әсермен қамтамасыз ету қызметін 

атқарады. 

Қауіптерді әлсіретудің жоспарын жасаудың мақсаты - 

потенциалдық қауіптің шығуына әлсірету әрекетін жасау болып келеді. 

Қауіптің әсер етуін әлсірету әртүрлі жолдармен жүзеге асады. 

Қауіптен жалтаруға тұжырымдамада, талаптарда, сипаттізімде 

және істеп тұрған тәжірибеде өзгеру кіреді. Бұл жіберілетін дәрежеге 

дейін қауіпті азайтады, яғни бұл шекті және байсалды қауіптің қайнар 

көзін жоюы. 

Қауіпті бақылау, ол қауіпті азайту және әлсіретуді мақсатқа 

қояды. Қауіпті бақылау кезінде істелінетін жұмыстар: 

- қатарлас өнімге бірнеше болжам жасалынады; 

- техникалық сипаттамаға сай талаптар жүзеге асады; 

- альтернативті дизайн жүргізіледі; 

- алғашқы түпнұсқаулы өңдеу келешекте жүйенің бөлігінің 

дамуын жүргізеді; 

- қауіптің шығуы мен салдарының ықтималдығын айтуы үшін 

инспекция және талдау. 
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Талаптарды қанағаттандыру үшін дизайнның қай бөліктері ең 

маңызды екенін анықтау үшін тәжірибелер жүргізіледі. Онда ашық 

жүйенің идеологиясына - коммерциялық сипаттізімін және 

стандарттарды таңдау ұсталуы керек. 

Қауіпті тасымалдау процесінің біріктіру бөлігі болып табылады. 

Қауіпті тасымалдау қауіптерді үйлестірім түрде болады. Және оны 

жоймайды. Мысалы: аппараттықтан бағдарламалық өнім бөлігінің 

фунционалдық тасымалдауын айтуға болады. 

Мониторинг процесі- бұл қауіпті басқару бойынша тиімділік 

әсерінің бағасы мен жүйелік бақылау. 

Мониторингінің ең басты факторы - қауыпты алдын-алу бойынша 

жүйелі айқындағыштардың шара құнын орнықтыру. Қауып мониторингі 

- бұл қиындықтарды шешудің әдісі емес. Бұл қауіп басқарудың 

нәтижелерін бақылау және жаңа қауіптердің сәйкестендіру әдісі. 

Қауіптің салдарын жұмсарту үшін әрекеттері: 

- қауіп; 

- әрекет; 

- қызметкерлердің біліксізділігі; 

- талантты адамдардың жобалық топта біріктірілуі жобалық топ 

мүшелерінің қабілеттеріне сай үйлестіру; 

- нақтылы емес график және жобаның бюджеті және т.б. 
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