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Кіріспе 

ҮЕҰ басшылары көбінесе жоспарлау процесіне күмәнмен қарайды: «Біз 

ертең не болатынын білмейміз. Біз бір жылға немесе бірнеше жылға 

жоспарлар туралы қалай ойлай аламыз?» немесе «Бізге жұмыс істеу керек, 

бізде жұмыс толып жатыр, отыруға және сөйлесуге уақыт жоғалтуға уақыт 

жоқ». Бұл позиция көптеген менеджерлерге, сондай-ақ ұйымдардың негізгі 

қызметкерлеріне тән, бұл олардың операциялық қызметке енуге және 

күнделікті мәселелерді шешуге байланысты. Алайда, стратегиялық 

жоспардың болуы ұйымның өз энергиясын негізгі әрекеттерге бағыттауға, 

дамытуға, тұрақтылыққа және негізгі мақсаттарға жетуге бағытталуға 

мүмкіндік береді. Ал қызметкерлер үшін стратегиялық мақсаттардың болуы 

мен түсінігі олардың ұйыммен қайда бара жатқанын түсінуге және олар қандай 

нәтижеге қол жеткізгісі келетінің білуге мүмкіндік береді. 

Жоспарлауды бастамас бұрын тағы бір «бірақ» қорқыныш болуы 

мүмкін, әрекеттердің барысы мен реттілігін және бізде барлығын білмеу 

қорқынышы бізді қорқытады. Методикалық құрал, стратегиялық 

жоспарлаудың қадамдарын мүмкіндігінше егжей-тегжейлі түсіндіруге 

тырысады. 

 

Стратегиялық жоспарлау дегеніміз не? 

Стратегиялық жоспарлау - бұл ұйымның мақсаттары мен олардың жолдарын 

таңдау процесі болып табылатын басқару функциясының бірі. Жоспарлау 

барлық басқару шешімдері мен басқару функциялары үшін негіз береді 

(ұйымдастыру / үйлестіру, мотивация және бақылау). 

Стратегиялық жоспарлау жүйесінің міндеті - ұйымның келешегін талдау 

анықтау болып табылады, сонымен қатар сол тенденциялар, қауіптер, 

мүмкіндіктер, сондай-ақ жекелеген төтенше жағдайлар басымдылықтарды 

өзгерте алады. 

Стратегияға нақты анықтама беру өте қиын, мұнда оның кейбір аспектілер бар: 

Стратегия - түпкі нәтижеге жетудің құралы. 

Стратегия ұйымның барлық бөліктерін біртұтас тұтастыққа біріктіреді. 

Стратегия - бұл ұйымның ұзақ мерзімді жоспары. 

Стратегия ұйым туралы негізгі сұрақтарға жауап береді: 

• Біздің бүгінгі қызметіміз қандай? 

• Ертең не істейміз? 

• Біздің қызметтер, функциялар, бенефициарлар кім? 

• Мақсатқа жету үшін не істеуіміз керек? 
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Стратегия - күшті және әлсіз жақтарды талдаудың нәтижесі, сонымен 

қатар оның дамуы үшін мүмкіндіктер мен кедергілерді анықтау. 

Стратегия-бұл ұйымның сыртқы ортадағы өзгерістер туралы алдын ала 

жоспарланған жауабы. 

Стратегия ұйымның бағдарламалық мақсаттарына қол жеткізуді және 

миссияның орындалуын қамтамасыз ететін жалпы, кешенді жоспар ретінде 

қарастырылады. Стратегия ұйымның мүмкін болатын әрекеттерінің 

шекарасын анықтап, басқару шешімдерін қабылдайды. 

Кез келген ұйымды жоспарлау толық емес мәліметтерге негізделген. 

Жоспарлау сапасы көп жағдайда сауатты қызметкерлердің интеллектуалды 

деңгейіне байланысты. Барлық жоспарлар өзгеретін жағдайларға байланысты 

реттелуі мүмкін. Сондықтан жоспарларда өзгертулер деп аталатындар бар. 

Алайда, тым үлкен өзгертулер жоспарларды дәл емес және аз етеді. Сонымен 

қатар, жоспарлау ҮЕҰ қызметіндегі кедергілерге негізделуі керек - олар 

қаржы, мамандар, тұрақты қызмет көрсету жүйесі. 

Стратегиялық жоспар дәлелді болуға тиіс. Тиімді жұмыс істеу және өз 

миссиясын орындау үшін, ұйым үнемі ақпарат жинап, талдауы қажет. 

Стратегиялық жоспар өз халқына жол көрсететін, еріктілерді тартатын ұйымға 

жол ашып және қызметтерді жинауға көмектеседі. 

Стратегиялық жоспарлау ғана сәттілікке кепілдік бермейді, ұйым жоспарлау, 

ұйымдастыру, ынталандыру және бақылау нітижесінде де қателіктерінен 

сәтсіздікке ұшырауы мүмкін. Дегенмен, жоспарлау, ұйым үшін бірқатар 

маңызды қолайлы факторларды жасайды. 

Ұйымның қол жеткізгісі келетінін білу іс-әрекеттің ең қолайлы бағыттарын 

анықтауға көмектеседі. Ақылға қонымды және жүйелі жоспарлау шешімдерін 

қабылдау арқылы басшылық қате немесе анық емес ақпаратқа байланысты 

ұйымның мүмкіндіктері туралы немесе сыртқы жағдай туралы қате шешім 

қабылдау қаупін азайтады. 

Стратегиялық жоспарлау - бұл дамытуға әкелетін басшылық қабылдаған 

шешімдер, әрекеттер жиынтығы, ұйымға өз мақсаттарына жетуге 

көмектесетін арнайы стратегиялар. Стратегиялық жоспарлау процесі 

басқарушылық шешімдер қабылдауға көмектесетін құрал болып табылады. 

Стратегиялық жоспарлаудың келесі кезеңдерін ажыратуға болады: 

1. Жоспарлауға дайындық. 

2. Миссия мен көзқарасты тұжырымдау немесе нақтылау. 

3. Ұйым қызметі туралы ақпарат жинау. 

4. Стратегияны тұжырымдау және басымдықты белгілеу. 

5. Стратегиялық жоспар жазу. 
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6. Бір жылға арналған жұмыс жоспарын жазу. 

7. Мониторинг және өнімділікті бағалау жүйесін әзірлеу. 

Арнайы әдебиеттерде сіз жоспарлау кезеңдерінің басқа атауларын таба аласыз. 

Бірақ, олардың мәні бірдей - ұйымның әрі қарайғы қызметі жинақталған 

мақсат және қажетті ресурстар туралы ақпарат: ақшалай, материалдық, 

адамдық, басқарушылық дағдылар, бағдарламалық технологиялар, бедел 

туралы және т.б.негізінде ұйымдағы бар және әлеуетті ішкі әлсіздіктерді, 

сондай-ақ салыстырмалы түрде ұйымның позициясы анықталуы тиіс. 

Ұқсас немесе салыстырмалы қызметпен айналысатын басқа ҮЕҰ-дың ұзақ 

мерзімді перспективада ішкі күшті және әлсіз аймақтары қаржылық 

көрсеткіштерді тексеру негізінде ашылуы мүмкін, 

Ұйымдардағы мәселелердің көбі түптеп ақырында адамдарға байланысты 

болуы мүмкін. Егер ұйымда өз мақсаттарына жетуге ынталы білікті адамдар 

мен менеджерлер болса, ол мақсатты орындай алады. 

Әйтпесе, қызметкерлердің жұмыс сапасын жақсарту керек, себебі бұл әлсіздік 

ұйымның болашақ қызметіне қауіп төндіреді. 

Стратегияны әзірлеу ұйым қызметінің балама жолдарын бағалау негізінде 

жүзеге асады. Менеджер мақсаттарыңызға жету үшін ең жақсы нұсқаларды 

таңдау қажет. 

Стратегияны әзірлеу процесінде жүргізілген талдау негізінде қызметкерлер 

мен ұйымның тұтастай даму концепциясын, мақсаттардың жобасын 

тұжырымдауды, көзқарасты әзірлеуді, жобалық идеяларды дайындауды және 

мониторинг пен бақылау жүйесін дамытуды талқылау мен келісу бар. 

Негізінде, ұйым 4 негізгі стратегиялық баламаға тап болады: шектеулі өсу, өсу, 

қысқарту және осы стратегиялардың жиынтығы. ҮЕҰ басшылары 

бағдарламалар немесе жобалар қысқарту стратегиясын таңдамайды. Онда алға 

қойылған мақсаттардың деңгейі бұрын қол жеткізілгеннен төмен қойылады. 

Көптеген ҮЕҰ үшін әрекеттерді рационализациялау мен қайта бағдарлау 

жолын білдіреді. Осындай жағдайда бірнеше нұсқаларды ажыратуға болады: 

• ликвидация (қандай да бір бағыттағы қызметті толық тоқтату); 

• қайта құрылымдау (белгілі бір бөлімшелердің немесе түрлердің бөлінуі, 

белсенділік, реструктуризация); 

• қайта бағдарлау (элементтердің өзгеруі (формалар, әдістер, мақсат топ) ҮЕҰ 

миссиясы аясындағы іс -шаралар). 

Көптеген ұйымдардың ұстанатын стратегияның баламасы - шектеулі өсу. 

Шектеулі өсу стратегиясы мақсаттарға қол жеткізумен сипатталады. Сонымен 

бірге, мақсаттарды әлеуметтік-экономикалық өзгерістерді көрсету үшін 

түзетуге болады. 
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Өсу стратегиясы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді мақсаттар деңгейінің 

өткен жылғы деңгейден жыл сайынғы айтарлықтай өсуі арқылы жүзеге асады. 

Өсу стратегиясы ҮЕҰ қызметінің даму бағыттарында динамикалық түрде 

қолданылады. 

Бұл ретте маңызды рөл процесті донорлар немесе саясаткерлердің 

мәлімдемелері ойнайды. Барлық альтернативаларды біріктіру стратегиясын, 

ең алдымен, бірнеше бағытта және тұрақты қаржыландырумен, белсенді 

коммерциялық емес ұйымдар жүргізеді. 

Біріктірілген стратегия - бұл аталған үш стратегияның кез келгенінің 

жиынтығы. 

Нақты стратегиялық баламаны таңдап, менеджер нақты стратегияға жүгінуі 

керек. Негізгі мақсат – максималдылық, ұйымның ұзақ мерзімді тиімділігін 

арттыру. 

Ол үшін көшбасшылардың ұйым үшін нақты, ортақ миссиясы мен болашаққа 

көзқарасы болуы керек. Стратегиялық таңдауға әр түрлі факторлар әсер етеді: 

тәуекел (ұйым өмірінің факторы); өткен стратегияларды білу; ұйым 

мүшелерінің немесе клиенттерінің реакциясы, уақыт факторы және т.б. 

Білім мен білімнің өзгеруінің қазіргі қарқыны соншалықты, стратегиялық 

жоспарлау болашақ міндеттер мен мүмкіндіктерді болжаудың бірден -бір 

жолы болып көрінеді. Ол ұйым басшылығына ҮЕҰ дамуының ұзақ мерзімді 

жоспарын құруға мүмкіндік береді. Ұйымның қол жеткізгісі келетінін білу іс 

-әрекеттің ең қолайлы бағыттарын анықтауға көмектеседі. 

Ресми жоспарлау шешім қабылдаудағы тәуекелділікті төмендетуге 

көмектеседі. Ақылға қонымды шешім қабылдау арқылы басшылық ұйымның 

мүмкіндіктері немесе сыртқы жағдай туралы қате немесе анық емес ақпаратқа 

байланысты қате шешім қабылдау қаупін азайтады. Жоспарлау, қойылған 

мақсаттарды тұжырымдау үшін қызмет ететіндіктен, ұйым ішінде ортақ 

мақсат бірлігін құруға көмектеседі. Бірақ стратегиялық жоспарлау жүзеге 

асқанда ғана мағынасы бар. 

Негізгі стратегия таңдалғаннан кейін оны басқа ұйымдастырушылық 

функциялармен біріктіру арқылы іске асыру керек: маркетинг, қоғаммен 

байланыс және т.б. Стратегияны ҮЕҰ -ның басқа функцияларымен 

біріктірудің маңызды механизмі - саясатты, процедуралар мен ережелерді 

әзірлеу. Саясат әрекет ету және шешім қабылдау үшін жалпы нұсқаулық 

береді. Процедуралар белгілі бір жағдайда жасалатын әрекеттерді көрсетеді. 

Ережелер нақты жағдайда не істеу керектігін айтады. 

Стратегиялық жоспарды әзірлеу ең қиын бөліктен алыс. 

Жоспарлауға қатысушылар келесі мақсаттарды уақытында қоймағандықтан, 

іске асыру мен енгізу процесі кешіктірілуі немесе сәтсіздікке ұшырауы мүмкін 

сұрақтар: 
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1. Стратегия ішкі мүмкіндіктерге сәйкес ұйымның мүмкіндіктеріне сәйкес 

келе ме? 

2. Стратегия тәуекелдің қолайлы дәрежесін қамтиды ма? 

3. Ұйымның стратегияны жүзеге асыру үшін жеткілікті ресурстары бар ма? 

4. Стратегия сыртқы қауіптер мен мүмкіндіктерді ескере ме? 

5. Бұл стратегия ұйымның ресурстарын пайдаланудың ең жақсы әдісі ме? 

Бұл стратегияны бағалау, оны түзету бойынша кері байланысты қамтамасыз 

ету үшін қолданылады. Тиімді болу үшін бағалау жүйелі және үздіксіз 

жүргізілуі керек. Дұрыс жобаланған процесс барлық деңгейлерді жоғарыдан 

төмен қамтуы тиіс. 

Стратегиялық жоспарлаудан басқа, ұйым өз қызметінің нақты мәселелерін 

ұзақ мерзімді және тактикалық жоспарлаумен де айналысады. Ұйымның 

миссиясы түрінде көрсетілген мақсаты ұйымның қызметін басқарады. Мақсат 

қою стратегиялық жоспарлаудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, 

себебі оған бағыт пен стратегияны береді. 

Әдеттегі жоспарлау циклі ұйымның миссиясын, мақсаттары мен міндеттерін 

тұжырымдауды қамтиды; донорлардың, еріктілердің, мүшелердің, 

қатысушылардың және клиенттердің қажеттіліктері мен уәждерін түсіну үшін 

зерттеулер жүргізу; адамдар мен қаражатты тарту бойынша іс -шаралар; 

бағдарламалар мен іс -шараларды әзірлеу; қызметтің әсерін тұрақты бағалау, 

оның негізінде ұйымның әрі қарайғы жұмысы жетілдірілуде. 

Ұйым бос жерде болмайды. Сіздің ұйымыңыздан тыс күштер сізге 

мүмкіндіктер тудыруы мүмкін немесе сізге қарсы шығуы мүмкін. 

Көшбасшылар ұйымға, оның миссиясына, донорларға немесе басқаларға оң 

немесе теріс әсер етуі мүмкін негізгі тенденцияларды анықтап, табысты 

жұмысының аспектілерін бақылап отыруы керек. Ұйым жұмыс істейтін орта-

бұл адамдар, «бәсекелестер» және әлеуметтік-экономикалық, саяси, реттеуші 

және құқықтық ортаның өзгеруі, технология мен табиғи ресурстар. 

 

1. ЖОСПАРЛАУҒА ДАЙЫНДЫҚ 

Бұл кезеңде ұйым жоспарлау процесіне толық кірісу үшін бірнеше қадамдар 

жасауы қажет. Бұл қадамдар ұйымдағы сенімді команданың негізі болады. 

 

Жоспарлау себептерін анықтау 

Бірінші қадам - жоспарлаудың себебін анықтау. Стратегиялық жоспарлау 

туралы шешім ұйым күрделі мәселелерге тап болған кезде қабылданады, 

мысалы: ҮЕҰ қызметтері мақсатты топтардың қажеттіліктерін 
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қанағаттандыратындығына күмәндану, қосымша орын жалдау туралы шешім 

қабылдау, қаржылық дағдарыстан шығу жолдарын іздеу, жабу, азайту немесе 

бар бағдарламаны қайта бағыттау, жаңа бағыт ашу және т.б. Стратегиялық 

жоспарлауды бастау себептері процестің өзін ұйымдастыруға және 

қатысушылардың құрамына айтарлықтай әсер етеді. Сұрақтар стратегиялық 

жоспарлауды бастау үшін жеткілікті маңызды болуы керек екенін және 

жоспарлаудың соңында жауаптардың толықтығын бағалауға болатындай етіп 

анықталғанын ескеру қажет. 

Сұрақтар тізіміне сүйене отырып, ұйым басшылығы стратегиялық жоспарлау 

оларға сәйкес жауап болатынын шешуі керек. Мысалы, атқарушы директорды 

табуға, грантқа өтініш жазуға және қарызды жабуға қаражат іздеуге шұғыл 

қажеттілік үлкен салдарға әкелуі мүмкін. Алайда, келтірілген мысалдар - бұл 

жедел басқару мәселелері, сондықтан олар басшылықтың шұғыл араласуын 

және шешімдерін қажет етеді. Мұндай жағдайларда «стратегиямен айналысу» 

орынсыз. Сондықтан олар тізімдегі сұрақтарды бөлуге тырысады: 

• 1-3 жылда маңыздылығын жоғалтпайтын және тиімділікке, ұйымның 

мақсатты топтардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған 

стратегиялық мәселелер; 

• маңыздылығы бір жылға дейінгі мерзімге анықталатын және нақты 

жұмыстарды орындауға қатысты операциялық мәселелер; 

• ұйымның өмір сүруіне тікелей қатысты кризистік жағдайлар. 

Бұл өзекті мәселелерді бөлу стратегиялық жоспарлау қажеттілігін анықтауға, 

жұмыс уақытын дұрыс реттеуге және жоспарлауға көмектеседі. 

Тиімді стратегиялық жоспарлауға кедергі келтіретін өткір бұрыштарды тану 

және мүмкіндігінше болдырмау өте маңызды: 

• ҮЕҰ басшылығының жоспарлау функциясын персоналға немесе сыртқы 

кеңесшіге толық беруге болады деген пікірі; 

• атқарушы директор мен ұйымның басқа менеджерлері өзекті мәселелерге 

бой алдырады және олардың стратегиялық жоспарлауға күші де, ықыласы да 

жоқ; 

• ұйым басшылығының жоспарлау кезінде қабылданған шешімдерді 

қабылдамау және оларды өздерінің интуитивті қорытындыларымен 

алмастыру тенденциясы; 

• ұйым басшылығының басқа қызметкерлерді жоспарлауға тартудан бас 

тартуы; 

• ұйымда стратегиялық ойлауды ынталандыратын атмосфераның болмауы. 

Егер ұйымда стратегиялық жоспарлаудың тәжірибесі болған болса, онда 

алдыңғы процестің «жақсы жақтары» мен «теріс жақтарын» талдау қажет. 
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Стратегиялық жоспарлау туралы шешім жоғарыда аталған факторларды 

ескере отырып қабылданады. Егер бұл факторлар еңсерілмейтін кедергі 

болмаса, онда стратегиялық жоспарлауды немесе оны қысқартылған нұсқада 

беру туралы шешім қабылданады. 

 

Жоспарлауға қатысушыларды іріктеу 

 

Көптеген сарапшылардың пікірінше, коммерциялық және коммерциялық емес 

секторлар, стратегиялық жоспарлау процесіне тек менеджерлерді ғана емес, 

сонымен қатар мүдделі тараптардың басқа санаттарының өкілдерін қосқан 

жөн: басқарма мүшелері, қызметкерлер (ақылы және ақылы емес), 

бенефициарлар (қазіргі және потенциал), донорлар, серіктес және т.б. 

Бұнымен дауласуға болады, бірақ бір нәрсе түсінікті: стратегиялық жоспарлау 

процесінің әр түрлі кезеңінде қатысушылар ұйымның миссиясын жүзеге 

асыруға мүдделі және конструктивті ұсыныстар жасай алатындардың барлығы 

болуы керек. Жоспарды құруға адамдардың қатысуы оның орындалуы мен 

орындалуына әрқашан тиімді әсер етеді. Алайда, жұмыс тобын басқаруға 

болмайтын деңгейге дейін «көтеруге» болмайды. Стратегиялық жоспарлауға 

қатысатын адамдардың саны жоспарлау қажеттілігі мен ауқымымен 

анықталуы керек. Процестің барлық қатысушылары өз құзыреті шегін түсінуі 

керек. Өз көзқарасын білдіру шешім қабылдауды білдірмейді. 

Адамдардың жоспарлауға қатысу сипатына негізгі әсер ұйымда қолданылатын 

жоспарлау әдісі болады: «жоғарыдан төменге» немесе «төменнен жоғарыға». 

Бірінші жағдайда, ұйым басшылығы жоспар құрады және оны қызметкерлерге 

орындау үшін «шығарады» деп есептеледі. 

Бұл әдістің кемшіліктері келесідей: 

• қызметкерлер қабылданған стратегиямен жиі бөліспейді; 

• қабылданған стратегия бенефициарлардың қажеттіліктеріне сәйкес келмеуі 

мүмкін. 

Керісінше, төменнен жоғарыға қарай стратегиялық жоспарлау ұйымның 

клиенттері мен қызметкерлерінің мүдделерін ескереді. Алайда, бұл жағдайда 

жалпы ұйымның мүдделері мен қажеттіліктері зардап шегуі мүмкін, ұйымдық 

ресурстарды пайдалануды үйлестіру қиын болады. Екеуінің комбинациясы 

көптеген ұйымдар үшін ең жақсы нұсқа болуы мүмкін. 

Көбінесе ірі коммерциялық емес ұйымдар жоспарлау тобын (немесе 

комитетті) құрады. Бұл топ стратегиялық жоспарлауды толық жүргізеді және 

дайын жоспар береді дегенді білдірмейді. Топ мүшелері жоспарлау 

жұмыстарын ұйымдастырады және үйлестіреді, құжаттардың жобасын 

жасайды, талқылауға қажетті мамандарды шақырады. Сонымен қатар, 
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стратегиялық жоспарлау процесінің барлық қатысушыларының жоспарлау 

мақсаттары, қолданылатын терминдер мен талқылау процедуралары туралы 

түсінігі бірдей болуы өте маңызды. 

 

Ұйымның тарихы мен дәстүрлері 

 

Ұйымның тарихы мен дәстүрлері ҮЕҰ -ның стратегиялық жоспары 

құрылатын іргетастың маңызды бөлігін құрайды. Ұйым қалай құрылды? 

Акция барысында қандай тәжірибе жинақталды? ҮЕҰ қызметкерлері мен 

еріктілері арасында қандай қарым -қатынас бар? Жұмыс барысында ұйымда 

қандай дәстүрлер қалыптасты? Бұл стратегияға қатысушылардың 

сұрақтарының толық тізімі емес, жоспарлау осы кезеңде шешіледі. Ұйымның 

тарихы - бұл ұйымға әсер еткен оқиғалардың немесе жобалардың 

сипаттамасы: маңызды оқиғалар, басымдықтарды өзгерту, миссияны 

нақтылау және т.б. Ұйым тарихының сипаттамасы сонымен қатар «ҮЕҰ 

портретін» құруды қамтуы мүмкін, яғни ағымдағы жобалар, бағдарламалар 

мен сәйкес ұйымдық құрылымның қысқаша сипаттамасы. Мұндай 

сипаттаманы келесі 3 қадамнан өту арқылы алуға болады: 

1. ҮЕҰ бағдарламасының барлық түрлері мен қызметтерінің тізімін жасаңыз, 

осы қызметтердің деңгейі мен көлемін қысқаша сипаттаңыз, оның ішінде 

қызмет көрсетілетін бенефициарлар саны, қызмет құны (бір клиентке), 

көрсетілетін қызметтер географиясы және т.б.  

2. Аталған қызметтерді ұйым қол жеткізгісі келген мақсаттарға немесе 

нәтижелерге сәйкес топтастырыңыз. 

3. Ұйымдық құрылымды сипаттаңыз. Бұл бағдарламаны басқару құрылымы, 

персонал, қаражат жинаудың қолданыстағы жүйесі, қаржылық менеджмент 

және т.б. туралы ақпаратты қамтуы мүмкін. Ұйымның қаржылық жағдайын, 

оның сыртқы ортамен байланысын сипаттау маңызды. 

 

Стратегиялық мақсаттарға қажетті ақпаратты жинау,жоспарлау 

 

Бұл кезеңде стратегиялық жоспарлаушылар негізгі сұрақтарға жауап беру 

және стратегиялық жоспарды әзірлеу үшін қандай ақпарат қажет болатынын 

анықтайды. Бұл ақпарат мыналарға қатысты болуы мүмкін: 

• дамудың негізгі тенденцияларының сипаттамасы, ұйым мен донорлар үшін 

маңызды бағдарламалар, заңдық базаның өзгеруі, ҮЕҰ мақсатты тобындағы 

өзгерістер; 
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• ҮЕҰ бәсекелестерінің тізімі, оның ішінде олардың қызметтерінің 

сипаттамасы, қызметтердің бағасы және т.б.; 

• көрсетілген қызметтер туралы статистикалық мәліметтер (қанша, кімге, 

қашан); 

• соңғы бірнеше жылдардағы ұйымның қаржылық жағдайының 

тенденцияларының сипаттамасы. 

 

Талқылаудың тәртібі мен ережелерін анықтау 

Жоспарлау процесінің барлық қатысушылары стратегиялық жоспарды 

талқылау мен дайындаудың ережелері мен рәсімдерімен келісуі керек. 

Процеске қатысушылардың әрқайсысының өз өкілеттіктерін түсіну 

қажеттілігі туралы айтылды. Олар соңғы шешімді кім және қай кезеңде 

қабылдайтынын білуі керек. Бұған қоса, олар қандай маманды және 

жоспарлаудың қай кезеңінде тартқан жөн екенін, қандай іс -шараларды өткізу 

қажет екенін түсінуі керек (жұмыс тобының отырыстары, әр түрлі мүдделі 

тараптармен кездесулер, фокус -топтар және т.б.). Стратегиялық 

жоспарлаудың қанша уақытқа созылатынын анықтау қажет, белгілі бір 

деректерді жинауға жауапты сыртқы кеңесшіні тарту қажет пе, жоқ па. Қағаз 

жүзінде айтылғанның бәрін кесте түрінде көрсетуге болады: 
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2. ҰЙЫМНЫҢ КӨЗҚАРАСЫНЫҢ ФОРМУЛАЦИЯСЫ ЖӘНЕ 

МИССИЯСЫ. 

 

Ұйымның көзқарасы мен миссиясын дамыту 

Көрініс пен миссияны қалыптастыру - бұл іс жүзінде стратегиялық 

жоспарлаудан басталатын процесс. Көрейік, ұйымның миссиясы мен 

көзқарасы қандай? Көру - бұл ұйымның идеалды бейнесі, қалаған бейнесі. Бұл 

қызметкерлер тобын осы қалаған жағдайға жетуге ынталандырады. Егер 

миссия жалпы түрде тұжырымдалған болса, онда көзқарас өте нақты болуы 

керек. Мысалы, «индустрияда бірінші компания болу» - бұл миссия емес, 

көзқарас. 
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Миссия мен көзқарастың түбегейлі айырмашылығы - миссия іс -әрекеттің 

жолын ашады, белгілі бір мақсаттарға немесе көзқарастарға қалай қол 

жеткізілетінін көрсетеді. Көрініс, өз кезегінде, болашақтың суреті: ұйым 

ұмтылатын істердің жағдайы қаншалықты идеалды болып көрінеді. 

Уақыт өте келе жаңа идеалдар мен жаңа идеялар пайда болғандықтан, көзқарас 

өзгеріске ұшырайды. Миссия, дегенмен, салыстырмалы түрде тұрақты 

элемент болып табылады, бірақ оны әр түрлі факторлардың өзгеруін ескере 

отырып түзетуге болады. 

Көріністі қалыптастыру үшін қызметкерлерді келесі сұрақтарға жауап беруге 

шақырған жөн: 

• Сіздің ұйым үшін идеалды көзқарасыңыз қандай? 

• Сіз ұйымды болашақта қалай елестетесіз? 

• Қандай оқиғалар қойылған мақсатқа жетуге кедергі болуы мүмкін және бұған 

не ықпал етеді? 
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Ұйымның миссиясы мен мақсаттарын таңдау - стратегиялық жоспарлаудағы 

ең жауапты шешім. Миссияның маңыздылығын асыра бағалау мүмкін емес. 

Миссия барлығына жол көрсетеді 

жоспарлаудың келесі кезеңдері және сонымен бірге даму баламаларын талдау 

кезінде ұйымның стратегиясына белгілі бір шектеулер қояды. Егер ҮЕҰ 

басшылары негізгісін білмесе 

ұйым, онда оларда ең жақсы баламаны таңдаудың логикалық нүктесі 

болмайды. Миссия ұйымның мәртебесін егжей -тегжейлі сипаттайды және 

ҮЕҰ -ның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде мақсаттар мен 

стратегияларды белгілеуге бағыт -бағдар береді. 

Миссия туралы мәлімдеме ұйым өмірінің бастапқы кезеңінде орын алған кезде 

оңтайлы болады. Соған қарамастан, ҮЕҰ жұмысының мәнін құруға немесе 
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түсіндіруге кірісуге ешқашан кеш емес, әсіресе ұйымның стратегиясын 

қалыптастыруға келгенде. 

Ұйымның нақты, тиімді миссиясын жасауға уақытты, энергияны және 

ресурстарды жұмсаудың бірнеше себептері бар: 

• сыртқы мүдделі тараптардың ҮЕҰ қызметін дұрыс қабылдауын қамтамасыз 

ету; 

• бірыңғай корпоративтік климат құру; 

• ұйым ішіндегі қызметтің мәнін қабылдаудың бірлігін қамтамасыз ету; 

• ұйымның ресурстарды бөлу негізін құру; 

• өздерін ұйым қызметімен таныстыратын адамдарды іріктеу үшін негіз құру; 

• мақсаттар мен міндеттерді ұйымдық құрылымға айналдыру процесін 

жеңілдету және өкілеттіктерді бөлу. 

Ұйымдарға миссияны дамыту үдерісіне мүмкіндігінше ұйымның 

менеджерлерін, фронт қызметкерлерін, еріктілерді және басқа да мүдделі 

тараптарды қосу ұсынылады. 

Сонымен қатар, жалпы миссия мен стратегияны әзірлеу процесін тиімдірек 

құру үшін бұл қызметке тек ұйымның негізгі тұлғаларын қосқан жөн деген 

көзқарас бар. Дәл осы адамдар ұйым құру мақсаттары туралы ең жақсы 

білімді, оның одан әрі дамуы туралы көзқарасы бар, жағдайды неғұрлым 

нақты бағалау және оның дамуын болжау үшін тәжірибесі мен біліктілігі бар. 

Бұл тәсілді жаңа ұйымдар мен стратегиялық жоспарлауды әлі жасамаған 

адамдар қолдана алады. 

Бұл жағдайда әдетте келесі процедура қолданылады: 

1. Ұйымның миссиясы туралы айтылатын материалдарды іріктеп алыңыз және 

оларды процеске қатысушылардың барлығына таныстыру үшін таратыңыз 

(оларды бір жерге жинау қажет емес); 

2. әркімнен ұйымның миссиясын әркім түсінгендей дербес тұжырымдап, 

жазуын сұраңыз; 

3. Жоспарлау тобы немесе шақырылған сарапшы пікірлерді ұйымның 

миссиясының мәлімдемесінің жобасына біріктіреді. Бұл жоба қатысушыларға 

қарау, ескертулер, толықтырулар мен ұсыныстар үшін жіберіледі; 

4. соңғы нұсқа дайындалуда. 

Бұл жұмыс тәртібі мүдделі тараптардың максималды санының пікірін білуге 

және олардың түпкілікті «өнімді» дайындау процесіне қатысуы арқылы 

оларды әрі қарайғы әрекеттерді қолдауға алуға мүмкіндік береді. 
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Миссия - бұл ҮЕҰ қызметінің нақты бөлшектері туралы құрғақ мәлімдемеден 

гөрі, көзқарастар мен көзқарастар туралы мәлімдеме. Миссия мәлімдемесі 

басқарушылық шығармашылыққа нұқсан келтірмеуі керек; ол қызметтің 

бірнеше бағытта дамуына мүмкіндік беруі тиіс. Сонымен қатар, миссия әр 

түрлі мүдделі тараптардың мүдделерін ескеруі керек. Екінші жағынан, миссия 

тым жалпы болмауы керек, әйтпесе ол сабын көпіршігіне ұқсайды және 

басқару құралы емес. 

Миссия туралы мәлімдеме дайындау үшін процеске қатысушылар келесі 

сұрақтарға жауап бере алады: 

• Неліктен біз өз ұйымымызды құрамыз? 

• Біздің ұйымның жұмыс тәртібін не өзгерте алады? 

• Біз жұмыс істейтін адамдар кімдер? 

• Біз адамның немесе қоғамның қандай қажеттіліктеріне назар аударамыз? 

• Бұл қажеттілік қанша адамға қажет? 

• Егер біздің ұйым болмаса, бұл қажеттілікті қалай қанағаттандырар еді? 

• Біздің ұйымның жұмысының нәтижесінде қоғамда, аймақта, елде, әлемде 

жақсы жаққа қандай өзгерістер болады? 

• Ұйымның миссиясы ұзақ мерзімді перспективада ұйым үшін жетекші құжат 

бола ма? 

• Біз өз қызметімізде қандай құндылықтарды басшылыққа аламыз? 

Сұрақтар тізімі толық емес. Әр ұйым өзі сол сұрақтарды тұжырымдайды, 

олардың жауаптары оның миссиясында көрініс табады. 

Кейде бұл сұрақтарға жауап беру қиын, себебі адамдар өздері мойындайтын 

қажеттіліктер басқаларға түсінікті болуы керек деп ойлайды, сондықтан 

түсіндіруді қажет етпейді. 

Кейде сіз өзіңіздің жорамалдарыңыз бен әсерлеріңізге сүйеніп қана қоймай, 

осы сұрақтарға жауап беру үшін ақпарат жинауды жоспарлауыңыз керек. 

Бұл сұрақтарға жауап бере отырып, сіз басқа ұйымның сол жұмысты қазірдің 

өзінде атқарып жатқанын немесе қоғамда сіздің ұйыммен жұмыс істеуге 

болатын басқа да қажеттіліктердің бар екенін біле аласыз; және бұл үлкен әсер 

етеді, ұйымдағы адамдардың дағдылары, дағдылары мен ресурстары тиімдірек 

қолданылады. Бұл жағдайда миссияны қайта қарау немесе оны түзету туралы 

мәселені көтеру қажет. 

Ұйымның миссиясы қайда және кімге қолданылатынына байланысты оның 

ұзақтығы, мазмұны мен форматы әр түрлі болуы мүмкін. 
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Мәлімдеме мағынасы өзгеріссіз қалады. Әр түрлі дереккөздерден ҮЕҰ 

миссиясының мәлімдемесіне не қажет және нені қосуға болмайтыны туралы 

әр түрлі ұсыныстар таба аласыз. Кейбіреулер миссия жоғарыда айтылған 

сұрақтарға жауап беруі керек десе, басқалары миссия 4 сұраққа жауап беруі 

керек: 

• Біз кімбіз? 

• Біз не істеп жатырмыз? 

• Біз мұны кім үшін істеп жатырмыз? 

• Біз мұны қайда жасаймыз? 

Миссия мәлімдемесін бағалау критерийлері 

ҮЕҰ миссиясын беру процесіне қатысушылар тұжырымдаманың алдын ала 

нұсқасымен келіскеннен кейін оны келесі критерийлерге сүйене отырып 

талдау қажет: 

Маңызды қажеттіліктерді қанағаттандыру. Миссия мәлімдемесінде 

ұйымның қоғамдастықтың маңызды қажеттіліктерін қанағаттандыратыны 

нақты көрсетілуі керек. Бұл қажеттіліктердің маңыздылығын негіздеу керек. 

Техникалық негіздеме. Миссияға ұйымның бар, күтілетін білімі, дағдылары 

мен ресурстары шеңберінде қол жеткізуге болады. 

Ынталандыру мотиві. Миссия ұйым мүшелері мен қызметкерлері үшін 

ынталандыру қызметін атқарады. Қызметкерлер ортақ қағидалар мен 

құндылықтармен бөліседі. 

Іс -әрекетке нұсқау. Миссия мәлімдемесі ұйымның қазіргі және болашақтағы 

жұмысына пайдалы нұсқаулық болып табылады. 

Миссия туралы хабардар болу. Ұйымның миссиясы оны осы бағытта жұмыс 

жасайтын басқа ҮЕҰ -дан ерекшелендіруі керек. 
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Ұйымдық мақсаттар 

ҮЕҰ миссиясының соңғы нұсқасы тұжырымдалған және қабылданған соң, 

корпоративті мақсаттар деп аталатын тұжырымдау қажет. Бұл ұйымдық 

стратегия емес. Стратегия, біз айтқандай, корпоративтік мақсаттарға жету 

үшін не істеу керектігін анықтайды және сайып келгенде ҮЕҰ миссиясын 

орындауға жақындайды. Ұйымдастыру мақсаттары тұтастай алғанда ұйым 

үшін жасалуы керек, ұйымның тұжырымдамасын көрсетеді, ұзақ мерзімді 

перспективаға бағытталуы және ұйымның даму бағдарламаларының негізгі 

бағыттарын анықтауы керек. 

Бағдарламалар стратегияны іске асыруға көмектеседі. Бағдарлама - бұл 

таңдалған стратегияны немесе стратегиялық мақсатты жүзеге асыруға 

бағытталған шаралар кешені. Әр бағдарлама әр түрлі жобаларды қамтиды 

немесе 

корпоративтік мақсаттарға жетуге ықпал ететін іс -шаралар. Әрине, әр 

бағдарламада немесе жобада сәйкес бағдарлама немесе жобаның мақсаттары 

мен міндеттері болады. 

Миссия, мақсаттар, стратегиялар және т.б. туралы қарапайым мәлімдеме. егер 

ұйымның мақсаттарына жетуге, стратегияны іске асыруға және жеке 

бағдарламалар мен жобаларды жүзеге асыруға қажетті ресурстар 

анықталмаса, ештеңеге әкелмейді. Сондықтан стратегиялық жоспарлау мен 

басқару процесінде өте маңызды: 

• қойылған мақсаттарға жетуге және таңдалған стратегияны іске асыруға 

қажетті қаржылық, материалдық, адамдық, ақпараттық және басқа 

ресурстарды анықтау; 

• оларды бөлімдер, бағдарламалар мен жобалар арасында бөлу. 
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Ұйымның жалпы мақсаттары ұйымның жалпы миссиясына және оның 

құндылықтарына негізделген. Кез келген деңгейдегі мақсаттар бірқатар 

сипаттамаларға ие болуы керек. 

Басқару мен жоспарлауда, атап айтқанда, мақсаттарды сипаттайтын бес 

ағылшын сөзінің аббревиатурасынан тұратын SMART (ағылшын тілінен 

аударғанда - «ақылды», қысқартылған) мақсаттарын тұжырымдау құралы бар: 

Specific - нақты, Measurable - өлшенетін, Area-bound  - аумаққа немесе белгілі 

бір жерге байланған, Realistic - шынайы (қол жеткізуге болатын), Time-bound 

- уақыт кезеңдерін көрсетеді. 

 

Specific спецификалық Нақты жағдайды 

өзгертуге немесе белгілі 

бір нәтижеге жетуге 

бағытталған 

Measurable өлшемді Өзгерістерді көрсететін 

нақты көрсеткіштер бар 

(сандар, пайыздар және 

т.д. 

Area-bound   аймақпен шектелген Аймаққа немесе белгілі 

бір жерге байланған 

Орын 

Realistic реалистік (қол жеткізуге 

болатын) 

Жеткілікті 

ресурстармен 

қамтамасыз етілген 

Time-bound уақытпен шектеулі Нақты бір уақыт 

аралығында жасалуы 

тиіс 

 

Келесі қадамдар тізбегі әдетте корпоративтік мақсаттарды тұжырымдау 

үшін қолданылады: 

1. Ұйымның табысты дамуының алғы шарты ретінде мақсаттарды 

тұжырымдаудың маңыздылығын түсіну. 

Ұйымның даму мақсаттарын таңдауда жиі кездесетін қателік - бұл оларға анық 

және алдын ала анықталған нәрсе ретінде қарау. Сондықтан көптеген 

ұйымдардың нақты анықталған және құжатталған мақсаттары жоқ. Сондай -

ақ, ұйымның миссиясын дамытудағыдай, жоспарлаудың осы кезеңінде 

менеджерлерді ғана емес, сонымен қатар ҮЕҰ -ның қарапайым 

қызметкерлерін де тартқан жөн. 

2. Мақсаттарды тұжырымдау. 
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Корпоративтік мақсаттарды тұжырымдаудың маңызды алғы шарты - бұл 

ұйымның көзқарасы. ұйымның қазіргі уақытта қандай екендігі, болашақта 

қандай болуы және не үшін ұмтылу керектігі туралы идеялар. 

3. Мақсаттарды үйлестіру 

Жоспарлаудың осы кезеңінде ұйымның барлық мақсаттары бір -бірімен 

үйлестіріледі. Мұнда мақсаттардың өзара қолдауын қамтамасыз ету міндеті 

шешілуде және бұл олардың қол жеткізудің шарты болып табылады. Қайда 

және қалай қадағалау маңызды 

Мақсаттар бойынша әрекеттер бір -біріне сәйкес келуі мүмкін және қолда бар 

ресурстарды пайдалану туралы ойлануы мүмкін. Сіз миссия мен 

корпоративтік мақсаттарды қалағаныңызша тұжырымдай аласыз, бірақ егер 

олар нақты ресурстармен (басқару дағдылары, қаржылық және материалдық 

ресурстар, адам ресурстары, бағдарламалық қамтамасыз ету технологиялары, 

ноу-хау) қолдау көрсетпесе, онда олардың орындалуы күмәнді болады.  
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Қорытындылар 

Стратегиялық жоспарлау процесінің басталуының алдында мұқият 

дайындықтың маңызды кезеңі өтеді, оның барысында жоспарлаудың 

себептері, процеске қатысушылар мен стратегиялық жоспарлауға қажетті 

ақпарат анықталады. 

Негізінде, жоспарлаудың негізгі процесінің бірінші кезеңі ҮЕҰ миссиясын 

тұжырымдау болып табылады. Кейде ҮЕҰ жетекшілері өздерінің миссиясы 

белгілі бір әлеуметтік топтың қажеттіліктерін қанағаттандыру екенін ұмытып, 

өз ұйымының ішкі қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтыла бастайды. Біраз 

уақытқа дейін мұндай ұйым өмір сүреді, бірақ даму және тұрақты болу үшін 

ҮЕҰ құндылықтарды ескере отырып, өз қызметінің ортасын бақылауы қажет, 

ол оны басшылыққа алады. Бұл тұрғыда миссия ұйым үшін өте маңызды. 

Миссия мәлімдемесі ұйымның мәртебесін егжей-тегжейлі сипаттайды және 

мақсаттар мен стратегияларды анықтауға бағыт-бағдар береді. Миссиялық 

құндылықтар үкіметтік емес ұйымдардың басшылары мен қызметкерлерін 

басқарушылық шешімдер қабылдаған кезде бағдарлайды және бағдарлайды. 

Ұйымның жалпы мақсаттары ұйымның миссиясы негізінде құрылады және 

болашақ қызметтің мәнін көрсетеді. Оларға жету үшін бағдарламалар мен 

жобалар арқылы жүзеге асырылатын стратегиялар тұжырымдалады. 

Бағдарламалар мен жобалардың өзіндік нақты мақсаттары, міндеттері мен іске 

асыру әдістері бар. Бұл көп қабатты иерархия қолда бар немесе тартылған 

ресурстармен қамтамасыз етілген. Кез келген жағдайда ресурстар мақсаттарға, 

бағдарламаларға және жобаларға бөлінуі керек. 


