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Мақала адам ресурстарын басқару процесінің жүйелік талдауына арналған. Қызмет-

керлерді басқарудың тиімді жолдары қарастырылған. Авторлар әзірлеген адам ресурстарын 

басқару процесі қызметкерлерді таңдау, сұхбаттасуды ӛткізу, қызметкерлерді бейімдеу, 

қызметкерлерді бағалау, қызметкерлерді оқыту және дамытуды қамтамасыз етеді. Жүргі-

зілген зерттеулер кез келген кәсіпорынның жұмыс тиімділігін арттыратынын кӛрсетеді. 

 

Статья посвящается системному анализу процесса управления кадрами. Приведены 

эффективные способы управления персоналом. Разработанный авторами процесс управления 

кадрами обеспечивает правильный выбор сотрудников, проведение собеседований, ориента-

цию работника, оценку сотрудников, обучение и развитие сотрудников. Проведенные иссле-

дования позволяют повысить эффективность любого предприятия.  

 

The article is devoted to systematic analysis of human resource management process. The article 

describes the effective methods of human resource management. The human resource management 

process designed by the authors ensures the right choice of employees, interviewing, employee orientation, 

and evaluation of employees, training and development of employees. The research contributes to improve 

the effectiveness of any enterprise.  
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ческие ресурсы. 

 

Keywords: employees, management, employment contract, enterprises, human resources. 

 

Кіріспе 

Қызметкерлерді басқару туралы кӛпте-

ген ойлар мен теориялар ХІХ ғасырдың екін-

ші жартысында пайда болғанымен, ХХ ғасыр 

басқару ғылымы, оның ішінде адам ресурс-

тарын басқарудың (АРБ) ӛркендеген ғасыры 

болды. 90-жылдары басқару теориясында бас-

қарудың жалпы бағыты ӛзгерді. ХХ ғасырда 

менеджменттің 4 үлгісі кӛзге түседі [1]: 

1. Ғылыми басқару; 

2. Адамгершілік қатынастар доктринасы; 

3. Жеке тұлға жауапкершілігін күшейту 

доктринасы; 

4. Командалық менеджмент доктринасы.  

Бұрынғы қызметкерлерді қысқартуды 

талап ететін, шығын ретінде қарастырған 

теория орнына адам ресурстарын басқару те-

ориясы келді. Бұл жаңа теория бойынша қыз-

меткерлер фирманың басты ресурсы болып 

табылады, оны сауатты басқару, дамыту ке-

рек, оған қаражат жұмсау қажет, ӛйткені ең 

алдымен осы ресурс ұйымның жетістігін 

қамтамасыз етеді. Қазіргі батыс елдерінде 
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адам ресурстарын басқару мәселелерін тео-

ретикалық шешу деңгейімен оны іс жүзінде 

жүзеге асырылуы арасында елеулі алшақтық 

бар. Осындай алшақтықты отандық ұйыммен 

кәсіпорындар тәжірибесінде кӛруге болады. 

АРБ-ға тән айрықша ерекшеліктерді атауға 

болады: бірегейлік, кӛпаспектілік, формализа-

циялау күрделігі, санмен бағалау қиындығы, 

болжау күрделігі, стереотиптер мен қате 

түсініктер, ынталандыру, билік және саясат, 

әлеуметтік әділеттілігі, заңдылық. АРБ мәні - 

ұйымның стратегиялық мақсаттарына жету 

үшін адамдарды компанияның игілігі ретінде 

қарастыру. Ұйым қызметін басқарудағы адам 

ресурстарын басқарудың рӛлі мен зерттеуі. 

Адам ресурстарын басқару, ол мекемені 

басқарудың адам аспектісі және қызметкер-

лердің ӛз компанияларымен қарым-қатынасы. 

Адам ресурстарын басқарудың мақсаты ком-

панияның қызметкерлерін рационалды қолда-

нуды қамтамасыз ету, яғни адам ресурстары-

ның іскерлігі мен қабілеттіліктерінен жалдау-

шы максималды мүмкін тиімділікті алу, ал 

жұмысшылар жұмысынан материалдық және 

психологиялық максималды қанағаттанулары 

керек. Қызметкерлерді басқарудан адам ре-

сурстарын басқарудың ең басты ерекшелігі – бұл 

адамдарды басқарудың стратегиялық бағыты. 

Адам ресурстарын басқару – бұл кәсіп-

орынның негізгі 4 мақсатына жету үшін қыз-

меткерлерге байланысты ӛзара байланысқан 

саясаттардың жиыны. Атап ӛтсек: кәсіпкерлік 

интеграция, қызметкерлердің адалдығы, 

икемділік және сапа. Адам ресурстарын бас-

қарудың мақсаты бұл бар адам ресурстарын, 

квалификацияны және қызметкерлердің по-

тенциалын компанияның стратегиясы мен 

мақсатымен біріктіру. Адамдар корпоративті 

стратегияның заты, фирма инвестициясының 

бӛлігі болады. Адам ресурстарын басқару 

бүтін корпоративті мәдениеттің дамуына 

және қоршаған іскерлік ортадағы кәсіпорын-

ның қажеттілігін теңгеру. Біздің ойымызша, 

адам ресурстарын басқару – бұл белгілі бір 

саясат, кәсіпорындағы адам потенциалының 

ӛсуіне бағытталған, стратегиялық мақсаттарға 

жету үшін іскерлікті жүргізу және ұйымдас-

тыру, кәсіпорынның жалпы стратегиясына 

қызметкерлерді басқаруды енгізгенде жо-

ғарғы экономикалық жетістіктерге жету. 

Зерттеу нысандары мен әдістері 

Бұл жұмыста зерттеу нысаны Алматы 

технологиялық университетінің «Қызметкер-

лерді басқару бӛлімінің» жүйесі болып та-

былады. Зерттеу нысанын жетілдіру мақса-

тында әр түрлі ұсыныстар мен басқару әдіс-

тері қарастырылады. Аталған әдістерге: 1) 

ұйымдастырушы-әкімшілік; 2) экономика-

лық; 3) әлеуметтік-психологиялық жатады 

[2]. Ұйымдастырушы-әкімшілік әдістері еңбек 

тәртібінің қажеттілігін, жауапкершілікті, 

адамның белгілі бір ұйымда тікелей нұсқау-

ларға негізделген жағдайларға еңбек ету керек 

екенін түсінген саналы себепке (мотивке) бағыт-

талған. Ұйымдастырушы-әкімшілік әдістері 

негізінде жетекшінің билігіне, оның құқығына, 

тәртіпті ұйымдастыру мәніне және жауапкер-

шілігіне тіреледі. Экономикалық әдістер қызмет-

керлерді экономикалық ынталандыруына негіз-

делсе, ал әлеуметтік-психологиялық әдістер 

оның әлеуметтік белсенділігін жоғарылату мақ-

сатында қолданылады. Экономикалық әдістер-

дің кӛмегімен ұжымның, жеке жұмыскерлердің 

ынталандыруы орындалады. Негізінен қызмет-

керлерді басқару әдісі дегеніміз ӛндіріс проце-

сіндегі, олардың қызмет ету координациясын 

жүзеге асыру мақсатымен жұмысшылар мен 

коллективтерге әсер ету әдістері. 

Нәтижелері және оларды талқылау 

Қызметкерлерді басқару бӛлімі – қыз-

меткерлерді басқару үшін арналған мекеме 

құрылымы. Қызметкерлерді басқару жұмыс 

күшін кең, әрі нәтижелі түрде жүргізуге кӛмек-

теседі. Ұйымда әр түрлі жүйені орындайтын 

қызметкерлерді басқару бӛлімінің мамандар 

тобы қызметкерлерді басқарумен айналысады.  

Қызметкерлерді басқару бӛлімінің мақ-

саты – ұйым жоғары нәтижеге жету үшін бі-

лікті, жоғары квалификациялы, тәжірибелі, 

жұмысқа қабілетті, ӛнерлі қызметкерлермен 

қамтамасыз ету болып табылады [3,4].  

Осыған орай қызметкерлерді басқару 

бӛлімінің міндеттерін атап ӛтсек:  

 Жаңа қызметкерлерді жұмысқа 

қабылдау; 

 Қызметкерлерді жұмыстан босату; 

 Кадрлық орын ауыстырулар; 

 Демалыстарды рәсімдеу; 

 Еңбекке жарамсыздық парақта-

рын рәсімдеу; 

 Штаттық формулярды жүргізу; 

 Статистика; 

 Аттестация жүргізу; 

 Есеп беру. 

Мысалға осы аталған міндеттердің 1 

тармағына тоқтала кетсек (1-сурет):  
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1-сурет. Жұмысқа қабылдау процесінің схемасы. 

  

Қандай да бір бӛлімде бос орын туын-

дағанда жаңа қызметкерлерді іздеу жұмыспен 

қамту орталығы, жоғары оқу орындары, 

агенттіктер, бұқаралық ақпарат құралдары ар-

қылы жарияланған хабарландырулар арқылы 

іске асырылады. Жоғарыда аталған ұйымдар-

дан келген түйіндемелер сараланып, таңдал-

ған кандидаттар сұхбаттасуға шақырылады. 

Жұмыспен қамту 

орталығы, ЖОО 

Агенттіктер, БАҚ 

арқылы жарияланымдар 

Таңдалған 

кандидаттардың тізімі 

 

Бастапқы сұхбат 

Еңбек шарты 

 

  Түйіндеме  

 

Бӛлім бастығымен 

сұхбат 

 

Жаңа қызметкер 

іздеу 

 

Құжаттар 

жинау 

 

Басқа 

қызмет 

ұсыну 

 

Құжаттарды 
қайта 

дайындау 

 

Бекітілді 

Кандидаттан бас тарту 

 

Ӛтініш жазу 

 

Жұмысқа қабылдау 

бұйрығы 
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Таңдалған кандидат бӛлім бастығымен сұх-

баттасқаннан кейін сұхбаттан ӛткен кандидат 

құжаттар жинауға жіберіледі. Құжаттар бекі-

тілген тізім бойынша жиналады, ал егер сұх-

баттан ӛтпесе басқа қызмет ұсынылады бол-

маса, кандидаттан бас тартамыз. Жиналған 

құжаттар бекітілген тізімге сәйкес келсе, жұ-

мысқа қабылдау туралы ӛтініш жазылып, ең-

бек шартқа қол қойылып, жұмысқа қабылдау 

туралы бұйрық шығарылады. Егер де тізімге 

сәйкес келмесе қандай да бір себептермен құ-

жаттары дұрыс болмаса кандидат жұмысқа 

қабылданбайды. 

Яғни, жұмысқа қабылдау процесінің 

схемасының нәтижесінде жаңа қызметкер жұ-

мысқа қабылданады немесе белгілі бір себеп-

термен жұмысқа қабылданбайды.  

Қызметкерлерді басқару бӛлімінің тағы 

бір міндеттерінің бірі қызметкерлерді қыз-

меттен босату (2-сурет)  
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2-сурет. Жұмыстан шығару процесінің схемасы 

 

Кәсiпорын қызметкерi мынадай жағ-

дайларда жұмыстан босатылуы мүмкiн: еңбек 

шарты (келiсiмiнiң) мерзiмiнiң аяқталуына 

байланысты және еңбек шартының мерзiмi 

бiткенге дейiн, яғни мерзiмiнен бұрын жұ-

мыстан шығарылуы мүмкiн.  

Еңбек шартының мерзiмi бітпей жұ-

мыстан шығару мынадай жағдайларда жүзеге 

асырылуы мүмкiн: 

- қызметкер атқарып келген лауазым-

ның қысқаруына байланысты қызметкердi 

басқа лауазымға ауыстыруға, лауазымдық 

қызметтердi бӛлуде белгiленген қызмет шең-

беріне, оның бiлiмiнiң сәйкес келмеуi және 

тәжiрибесiнiң аздығы себеп болады; 

- атқарып отырған қызметiне қызмет-

кердің сәйкессiздiгi; 

- кәсiпорын жұмысына лайықсыз әрекет 

жасауына байланысты; 

- ӛзара келiсiм бойынша. 

Жұмыстан босатылатыны туралы қыз-

меткерге 1 ай бұрын жазбаша түрде ескертi-

ледi. Егер қызметкер ӛз қалауы бойынша 

ӛтiнiш берiп, жұмыстан шығарылатын болса, 

онда ескертудiң қажетi жоқ. 

Қызметкердi жұмыстан шығарған кезде 

оған атқарған лауазымы, кәсiпорында iстеген 

мерзiмi, сонымен бiрге басқа жерге жұмысқа 

тұруға қажеттi басқа да ақпараттар туралы 

анықтама берiледi. 

Қорытынды 

Жоғарыда кӛрсетілген алгоритм АТУ 

мысалында қызметкерлерді басқару бӛлімінің 

жұмысын автоматтандыруға мүмкіндік бере-

ді. Қызметкерлерді басқару жүйесі қызмет-

керлерді таңдау, сұхбаттасуды ӛткізу, қыз-

меткерлерді бейімдеу, қызметкерлерді баға-

лау, қызметкерлерді оқыту және дамыту сияқ-

ты үрдістерді қамтиды. Сонымен, ұсынылған 

мәліметтер кез келген кәсіпорын жұмысы-
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шығару 

бұйрығы 

Бӛлім бастығымен 

сұхбат 

 

Ӛтініш 

жазу 
 

Басқа 

қызмет 

ұсыну 
 

Жұмыста қалу 
 

Айналма қағазын 

толтыру 

/Обходной лист/  

Еңбек 

кітапшасын алу 
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ның нәтижесінде жұмыс тиімділігін арттыра-

тынын кӛрсетеді. 
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В данной статье проанализирована эффективность бюджетных расходов с целью 

перераспределения средств с неэффективных программ на новые инициативы. Основным 

источником пополнения бюджета должна стать дополнительная экономическая актив-

ность, которая будет создана благодаря государственным программам. На основе анализа 

бюджетных расходов за 2011-2015 годы были предложены конкретные пути по преодолению 

кризиса и оптимизации бюджетных расходов на 2017-2020 годы.  

 

Аталған мақалада бюджет шығыстарын тиімсіз бағдарламалардың қаражатынан 

жаңа бастамаларға қайта тиімді етіп бӛлу мәселесі талқыланады. Толықтырудың негізгі 

кӛзі мемлекеттік бағдарлама негізінде жүзеге асырылатын қосымша экономикалық белсен-

ділік болуы тиіс. 2011-2015 жылдарға арналған бюджеттік шығындардың талдау негізінде 

дағдарысты еңсерудің нақты жолдары және 2017-2020 жылдарға бюджеттік шығындарды 

оңтайландыру ұсынылған. 

 

In this article is analysed efficiency of the budget expenditure for the purpose of redistribution 

of funds from inefficient programs on new initiatives. Additional economic activity which will be 

created thanks to state programs has to become the main source of replenishment of the budget. On 

the basis of the analysis of the budgetary expenses for 2011-2015 have been offered concrete ways on 

overcoming crisis and optimization of the budget expenditure for 2017-2020. 
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