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БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІНІҢ ЕРЕКШЕ КЛАСЫ РЕТІНДЕ, ОНЫҢ 

ҚҰРЫЛЫМЫ, ТҮРЛЕРІ МЕН ТАЛАПТАРЫ 

1.1. Басқарушылық шешімдердің түсінігі мен мәні 

Қоғамның барлық саласында, басқарудың барлық деңгейінде 

басқарушылық шешім менеджердің негізгі қызметі болып табылады. Мұндай 

шешімді әзірлеу, қабылдау, орындауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру 

процесі әлеуметтік басқарудың мазмұны мен мәнін көрсетеді және ғылымда 

адамдар мен әлеуметтік институттар арасындағы қатынастарды реттеуге 

арналған мамандандырылған қызмет ретінде қарастырылады. Бұл басқару 

субъектілеріне процесті басқаруға мүмкіндік беретін механизм, адамдардың 

ортақ әлеуметтік мәселелерді шешудегі бірлескен қызметі. 

Басқарушылық шешімдерді қабылдау процесінің пайда болуы мен 

дамуы қоғамның ең дайын бөлігінің қоғамдық істерге жетекшілік ету 

өкілеттігін әдейі күшейтуінің салдары болып табылады және қоғамды жақсы 

ұйымдастыру қажеттілігімен байланысты. Басқару шешімдері адамның 

табиғат объектілерін игеруіне бағытталған технологиялық өнертабыстар 

сияқты қоғам үшін де маңызды. Олар мемлекетпен, заңмен, нарықпен бірге 

қоғамдық өмірді ұйымдастырудың тәсілін білдіреді. 

Басқарушылық шешім әлеуметтік институт ретінде адам қызметінің әр 

түрлі саласында басшылар мен орындаушылардың, бастықтар мен 

бағыныштылардың рөлін атқаратын адамдар арасындағы рөлдік 

қатынастарды реттейтін ережелер мен нормалардың тұрақты жиынтығымен 

сипатталады. 

Басқару шешімінің мәні мынада көрінеді: 

1. Басқару мен басқарылатын жүйелердің ішкі және сыртқы, тікелей 

және кері байланыс элементтерінің жүйесін ажыратуға, сондай -ақ олардың 

дәрежесін анықтауға мүмкіндік беретін бақылау субъектісі мен объектісінің 

жүйелік сипатында. Дәреже маңыздылығы (маңызды - елеусіз, бастапқы - 

қосалқы және т.б.). 

2. Қоғамдық көпшіліктің мүддесі үшін басқарушылық шешімдерді 

дайындау мен іске асыру процесінде әлеуметтік бағытталған мақсат қою мен 

мақсат қоюда. 

Мақсат қою кезінде келесі ережелерді ескеру қажет: мақсаттар мен 

міндеттер мүмкіндігінше қарқынды, бірақ қол жетімді болуы керек; барлық 

мақсаттар уақытында нақты бөлініп, нақты көрініске ие болуы керек; 

мақсаттардың сипаты әлеуметтік қызметтің сипаты мен мақсатына сәйкес 

келуі керек ұйымдар; мақсаттар шынайы болуы керек, әйтпесе олар 
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психологиялық мотиватор ретінде мәнін жоғалтады; мақсаттар азаматтық 

құқықтық атрибуттары болып табылатын әлеуметтік дамудың 

басымдықтарының жаңа парадигмасын түсінуге негізделуі тиіс қоғам мен 

әлеуметтік мемлекет. 

Басқарудың әлеуметтіктілігінің көрсеткіші-елдегі азаматтардың 

көпшілігінің, әсіресе халықтың қорғалмаған бөлігінің әл-ауқаты. 

3. Нормалау, институционализация қажеттілігі қабылданған 

этикалық және құқықтық нормаларды ескере отырып басқару шешімі. 

Әзірлеудің, асырап алудың, ұйымдастырудың құқықтық негіздері 

басқарушылық шешімдердің орындалуы Қазақстан Республикасының 

қолданыстағы Конституциясы, бекітілген халықаралық құқықтық актілер, 

Президент жарлықтары және Үкімет қаулылары болып табылады. 

Басқару шешімінің құқықтық қамтамасыз етілуі мыналарды қамтиды: 

- заң шығару (құқықтық нормаларды қалыптастыру); 

- құқықтық реттеу (құқықтық мазмұны мен құқықтық құралдары бар арнайы 

шаралар, құралдар мен әдістердің жиынтығын қолдану (құқықтық нормалар, 

құқықтық қатынастарды және ұйымдық коммуникацияларды анықтайтын 

жеке нормалар)); 

- құқықтық сана (құқықтық құбылыстар туралы басқару субъектілері мен 

объектілерінің ұсыныстары), оның ішінде құқықтық білім беру нәтижесінде 

қызметкерлердің кәсіби құқықтық санасын қалыптастыру процесі). 

4. Проблемаларды нақтылауды болжайтын басқарушылық 

шешімдерді дайындау мен орындауды ұйымдастырушылық қамтамасыз 

етуде; әлеуметтік бағытталған мақсаттар мен міндеттерді белгілеу; 

принциптерді (ережелерді), функцияларды (негізгі бағыттарды), әсер ету 

кезеңдерін, механизмдерін (рычагтарын) анықтау, басқару шешімдерін 

ресурстық қамтамасыз ету және т.б. 

Басқару шешімдері бірқатар жағдайларға байланысты шешімдердің 

ерекше класын білдіреді. Біріншіден, басқарушылық шешім - бұл адамға, 

адамдар тобына, ұжымға, әлеуметтік институтқа бағытталған және идеалды 

түрде басқару субъектілерінің ғана емес, әлеуметтік қажеттіліктері мен 

үміттерін қанағаттандыруға бағытталған белгілі бір әлеуметтік акт. сонымен 

қатар оның объектілері, оның ішінде азаматтардың көпшілігі. Демек, басқару 

шешімдерінің әлеуметтілігінің критерийі жалпы қоғамның, әсіресе оның 

азаматтардың қорғалмаған бөлігінің әлеуметтік қажеттіліктері мен үміттерін 

қанағаттандыру болып табылады. 
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Е.Ф. Ясков шешімнің керісінше екенін атап көрсетеді. Әлеуметтік акт 

ретінде жеке адамның шешімдері, жеке сипаттағы шешімдер болуы мүмкін, 

немесе бақылау субъектісі мен объектісінің арасындағы қарым -қатынас 

контекстіне әсер ететін шешімдер болуы мүмкін, олар көпшіліктің мүдделерін 

ескермейді немесе зиянды түрде жүзеге асады. олардың қажеттіліктерінен. 

Асығыс жеке әрекет - бұл әлеуметтік әрекет ретіндегі шешім емес, өйткені бұл 

жағдайда бірлескен қызметтің нәтижесі нашарлайды және, әдетте, қандай да 

бір себептермен әлеуметтік субъектілердің үміттері мен қажеттіліктері жүзеге 

аспайды. 

Кез келген басқарушылық шешім саналы түрде таңдалады, ол 

салыстыру мен салыстырудың, талдау мен синтездің, қорытынды мен 

тұжырымның психикалық операцияларына негізделген, технологиялық және 

ресурстық қамтамасыз етуде көптеген оң және теріс жағдайларды ескере 

отырып, жауапты шешім. 

Басқару шешімі - бұл басқару субъектісінің ерікті әрекеті, нәтижесінде 

адамның мінез -құлқының (адамдарының) белгілі бір моделін қалыптастыру 

мақсатында жүзеге асырылатын белгілі бір жағдайлар мен жағдайларды түзету 

түрі мен әдісі таңдалады. басқару қатынастарында. 

Екінші жағынан, басқарушылық шешім басқарудың субъектісі мен 

объектісінің нақты ойластырылған іс-әрекеттегі кедергілерді ойластырылған 

әрекет жоспарымен жеңе алу қабілетінде көрінетін ерік актісі ретінде 

түсіндіріледі (қашан, қай жерде, қалай, қандай күш -жігермен, ресурстармен 

және тәжірибемен әрекет ету керек). 

Басқару шешімі ерікті әрекет ретінде бақылау объектісін мақсатқа жету 

үшін қажетті уақыт бойы бақылау субъектісінің көзқарасында ұстауды 

қамтиды. Бұл білім мен дағдыларды игеруге байланысты іс -әрекеттің 

мағынасын белсендіруге, сондай -ақ шешімді орындау үшін қажет жеке 

қасиеттерді (мысалы, жүйелілік, табандылық, жылдамдық, күш, төзімділік) 

жұмылдыруға ықпал етеді. жоспарланған нәтижені алу. 

Баламаларды таңдау басқару шешімін әзірлеу мен оның орындалуын 

ұйымдастырудың бүкіл процесінде жүзеге асырылады. Проблемаларды 

анықтаудың сипаты, олардан туындайтын мақсаттар мен міндеттерді 

тұжырымдау, басқару субъектісі мен объектісі арасындағы тікелей және кері 

байланыс жүйесін анықтайтын басқару механизмдерінің (рычагтарының) 

анықтамасы. принциптерді басқару, және басқару шешімдерін жүзеге асыру 

үшін қызмет саласы ретінде функцияларды таңдау, және оның кезеңдері, 

ресурстармен қамтамасыз ету және т.б. 
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Басқарушылық шешім директивалық сипатта болады. Бір адамның 

басқару қағидасына сәйкес бөлімше басшысына (бастығына) басқарушылық 

шешімді біржақты қабылдауға уәкілеттік берілген, ал бағынышты (қатардағы) 

қызметкерлер оны орындауға міндетті. Басқару субъектісінің еркінің басқару 

объектілерінің осы ерікке бағыну міндеттемесімен өзара әрекеттесуінің 

мұндай механизмі қолданыстағы заң нормалары мен әр түрлі материалдық 

және моральдық ынталандыруды қолдана отырып этикалық талаптар 

жүйесімен қамтамасыз етілген. 

Басқарушылық шешім барлық әлеуметтік салалар мен басқарудың 

барлық деңгейлеріндегі менеджердің негізгі қызметі ретінде басқарылатын 

жүйенің жұмыс істеуінің объективті заңдылықтарын білуге негізделген және 

мақсатты, логикалық, дәйекті, өзара байланысты басқарушылық әрекеттер 

жүйесін қамтиды. кепілдік беретін шешімдерді әзірлеуді, қабылдауды және 

ұйымдастыруды қамтамасыз ету мен жоспарланған мақсатқа жету. 

Бұл қажеттіліктер мен қажеттіліктерді қанағаттандыруға байланысты 

қолданыстағы әлеуметтік проблемалардың маңыздылығы иерархиясына 

сәйкес диагностика мен рейтинг негізінде дайындалған, белгіленген тәртіпте 

қабылданған, саналы (саналы), ерік-жігері бар, директивті-міндетті әлеуметтік 

акт. әлеуметтік субъектілердің күтуі, оларды шешудің нұсқаларын болжау 

және таңдау, олардың ішінде әлеуметтік маңызды мақсаттары бар (мақсат 

қою) және оларға жету құралдары (мақсатқа жету). 

Ішкі істер органдарындағы басқару қызметіне қатысты әкімшілік 

шешімді басшының заңдар мен нормативтік құқықтық актілерге негізделген 

ерікті әрекеті, мақсаттарды қоюды, оларды іске асыру жолдары мен әдістерін 

негіздейтін жедел жағдайды талдау мен бағалауды анықтауға болады. шешім 

қабылдаған кезде ұйымдық тұрақтылық пен ішкі істер органдарының 

қызметін жақсартуды қамтамасыз ететін, белгіленген тәртіппен қабылданған 

директивалық (империалды) сипатқа ие жүктелген міндеттер. 

 

1.2. Басқару шешімдерінің құрылымы 

Басқару шешімінің құрылымы басқарушылық шешімнің субъектісі мен 

объектісін, сондай -ақ басқарушылық шешімді әзірлеу, қабылдау және оның 

орындалуын ұйымдастыру процесінде олардың өзара әрекеттесу 

механизмдерін қамтиды: 

1. Басқарушылық шешімнің мәні басқарушылық шешімдерді 

әзірлеуге, қабылдауға, орындауды ұйымдастыруға бастамашы болған 

органның немесе бөлімшенің (азамат, заңды тұлға, мемлекет, халықаралық 

ұйымдар) басшысы (бастығы) болып табылады. Басқарушылық шешімнің 



7 

 

субъектісін белгілі бір мәртебемен (құқықтар мен міндеттер жиынтығы) және 

дәрежемен сипатталатын жеке адам немесе адамдар тобы ұсынуы мүмкін. 

2. Басқарушылық шешімнің объектісі - басқарушылық шешімді 

орындаушы және бағынатын, басқарушылық шешім бағытталған және 

қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыратындар. Басқарушылық 

шешімнің объектісін белгілі бір мәртебемен (құқықтар мен міндеттер 

жиынтығы) және дәрежемен сипатталатын жеке адам немесе адамдар тобы да 

көрсете алады. 

3. Басқару шешімдерінің құрылымында, құндылықтар иерархиясына 

сәйкес бағаланған тікелей және кері, ішкі және сыртқы қатынастар жүйесі 

түрінде ұсынылған оның субъектісі мен объектісінің өзара іс -қимылының 

мағынасы (маңызды - маңызды емес, бастапқы - екінші және т.б.). 

4. Басқарушылық шешімнің пәні мен объектісінен басқа, оны 

әзірлеу, қабылдау және орындалуын ұйымдастыру процесінде олардың өзара 

әрекеттесу ерекшеліктері, басқарушылық шешімнің құрылымы 

қалыптастырылады: 

- шешілетін әлеуметтік мәселелерді анықтау, тұжырымдау және 

диагностикалау тетіктерінен; 

- мақсат қою механизмдерінен - ішкі және сыртқы әлеуметтік топтар мен 

әлеуметтік институттардың қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыруға 

байланысты мәселелерді шешу қажеттілігінен туындайтын мақсаттар мен 

міндеттерді белгілеу мен нақтылау; 

- мақсатқа жету тетіктерінен - басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау 

және орындауды ұйымдастыру, соның ішінде: 

а) басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыруды 

ұйымдастыру ережелерін анықтайтын қағидалар; 

б) басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және орындауды 

ұйымдастыру функциялары (қызмет салалары); 

в) басқару технологиялары - басқарушылық шешімдерді әзірлеудің, 

қабылдаудың және ұйымдастырудың ұйымдастырушылық әдістері; 

г) басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыруды 

ұйымдастыру кезеңдерін; 

д) басқару шешімдерін қабылдау мен олардың орындалуын 

ұйымдастыру процесін ресурстық қолдау; 
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е) басқару шешімдерін әзірлеу, қабылдау және олардың орындалуын 

ұйымдастыру процесін есепке алу және бақылау; 

ж) басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және орындауды 

ұйымдастыру процесін талдау және жалпылау; 

з) басқарушылық шешімдерді әзірлеу, қабылдау және іске асыруды 

ұйымдастыру үдерісін жетілдіру бойынша ұсынымдар және т.б. 

Осылайша, басқарушылық шешімнің құрылымы басқарушылық 

шешімнің субъектісі мен объектісінің сипаттамасынан, басқарушылық 

шешімнің субъектісі мен объектісінің өзара байланыстар жүйесінен, сондай -

ақ механизмдерден (рычагтардан) тұрады. басқару шешімдерін әзірлеу, 

қабылдау және орындауды ұйымдастыру процесі. 

Бұл параметрлерді талдау мен есепке алу басқару шешімдерін тиімді 

әзірлеу, қабылдау және орындауды ұйымдастыру үшін қажет. 

1.3. Басқару шешімдерінің түрлері 

Басқару шешімдерін түрлер мен түр түрлерінің жіктелуінің негізін 

құрайтын әр түрлі критерийлер мен параметрлер бойынша саралауға болады. 

 

Жіктеу негізінде жатқан критерийлерге байланысты басқару 

шешімдерінің түрлері 

Басқару шешімдерінің жіктелуіне 

негіз болатын критерийлер 

Басқару шешімдерінің түрлері 

Шешілетін мәселелердің қайталануы 

арқылы 

- дәстүрлі (стандартты, күнделікті); 

- типтік емес (стандартты емес). 

Мақсаттардың сипаты бойынша - қысқа мерзімді (ағымдағы, 

операциялық); 

- стратегиялық (жеңіске 

бағытталған). 

Өмір салалары бойынша экономикалық; саяси; әлеуметтік; 

рухани және т. 

Әсер ету саласы бойынша 

(локализация) 

- жергілікті (бір бөлімге немесе 

бірнеше құрылымға әсер етеді); 

- корпоративті (жалпы ағзаға әсер 

етеді). 

Экспозиция уақыты бойынша -қысқа мерзімді (шешім қабылдау 

мен оны орындау арасындағы қысқа 

аралықпен); 

-орта мерзімді (әдетте, апталық, 

айлық, жарты жылдық, жылдық 
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күнтізбелік жоспарлармен 

байланысты); 

- перспективалы (ұзақ мерзімді). 

Салдардың қайтымдылығы бойынша - реттелетін (қайтымды, өзгертуге 

болатын, реттелетін); 

- түзетілмеген (қайтымсыз, өзгертуге 

болмайды, түзету) 

 

Басқарушылық шешімдердің түрлерін қарастыру толық емес, оны 

толықтыруға әбден болады. Ұсынылған классификация, кез келген басқа 

типология сияқты, шартты, жасанды, ситуациялық, таза күйінде екенін түсіну 

қажет. 

сирек кездеседі, себебі бұл зерттеушілердің теориялық және 

практикалық қызығушылықтарына байланысты. Осыған байланысты 

басқарушылық шешімдердің түрлерін саралай отырып, олардың кешенді, 

жүйелік, нақты сипаттамаларын ескеру қажет. 

 

1.4. Басқаруға қойылатын талаптар  

Басқару теориясы мен практикасында басқару шешімдеріне 

қойылатын бірқатар талаптар анықталады. Бұл талаптарға мыналар 

жатады: 

- басқарушылық шешімнің өзектілігі, яғни оны қазіргі уақытта қабылдау 

қажеттілігі (лат. Hicetnunc - «мұнда және қазір, мұнда және қазір») басқару 

субъектісінің, оның объектісінің, кеңістігінің қарым -қатынасының 

сипаттамасы ретінде шешуді қажет ететін белгілі бір проблемалық жағдай 

контекстіндегі уақыт; 

- нақты мақсатты тұжырымдау мен анықтауды және белгілі бір қалаған 

нәтижеге жетуді көздейтін басқарушылық шешімдердің нақты мақсатты 

бағыттылығы; 

- басқарушылық шешімнің тиімділігі - оның нәтижелілігі, бұл көзделген 

нәтижеге жетудің жоғары дәрежесі; 

- басқару шешімінің негізділігі - объективті заңдылықтар мен қоғамдық 

дамудың ғылыми болжамдарын көрсететін неғұрлым толық және сенімді 

ақпарат негізінде басқару шешімінің орындалу шындығы; 

- басқарушылық шешімдердің уақытылы болуы - оның даму 

жылдамдығымен, қабылдануымен және орындалуын ұйымдастыруымен 

анықталатын тиімділік; 
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- басқарушылық шешімнің толықтығы оның құрылымдық 

элементтерінің болуымен анықталады: басқарушылық шешімнің пәні мен 

объектісі, олардың өзара әрекеттесу ерекшеліктері, шешілетін мәселелерді 

тұжырымдаудың мәнділігі, мақсат қою механизмдері мен мақсатқа жету; 

- басқарушылық шешімнің субъектісінің құзыреттілігі- бұл 

құзыреттілікке ие болу, бұл басқарушылық шешімді тиімді қабылдау мен 

ұйымдастыру үшін қажетті қабілеттердің, оперативті және мобильді білімнің, 

тәжірибенің, түйсіктің болуын көрсететін менеджердің біліктілік 

сипаттамасы. берілген пәндік саладағы іс -әрекеттер; 

-  кірісте бар ресурстарды өнім шығаруға немесе қызметке 

айналдыратын және адамдар үшін белгілі бір құндылыққа айналдыратын 

нақты іс -әрекеттің мүмкін болатынын білдіреді; бұл мазмұн (білім) мен 

процедуралық (қабілет, дағды) компоненттерді қоса алғанда, қойылған 

мақсаттар мен міндеттерді сауатты түрде шешуге ықтимал дайындық және 

мәселенің мәні мен оны шешу мүмкіндігін меңгеруді болжайды; 

- басқару шешімінің өкілеттілігі - басқару субъектісінің өзіне берілген 

құқықтар мен міндеттерді қатаң сақтауы; 

- басқарушылық шешімдердің заңдылық принципін сақтау құқықтық 

мемлекет қағидатын жүзеге асыруды болжайды; 

- басқарушылық шешімдердің әртүрлілігі - әлеуметтік мәселелерді 

шешуге, көпшіліктің қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыруға 

байланысты нақты жағдайды басқарушылық шешім қабылдайтын субъектінің 

кешенді бағасы. 

- азаматтар мен басқарушылық шешімдерді әзірлеудің, қабылдаудың 

және ұйымдастырудың оңтайлы нұсқаларының бірін таңдау; 

- бұрын қабылданған басқарушылық шешімдерге сәйкестік қатаң 

сәйкестікті, сондай -ақ қабылданған басқару шешімдерінің сабақтастығын 

болжайды; 

- басқару шешімінің нақтылығы оның тұжырымдарының 

айқындылығымен және дәлдігімен сипатталады, олар кімге, нені, қашан, қайда 

істеу керек, қалай әрекет ету керектігін әр түрлі түсіндіруге мүмкіндік 

бермейді; орындаушылар, оқиғалар және олардың орындалу уақыты туралы 

ақпарат; көзделген мақсаттардың сенімділігі, мақсатқа жетудің нәтижесін 

болжау дәрежесі; оның статистикалық есептелген сандық және императивті 

емес сипаты (мысалы, өсу, кему, өсу және т.б.); 

- басқарушылық шешімнің қарапайымдылығы оның формасы мен 

мазмұнының айқындылығынан көрінеді, яғни басқарушылық шешім оны 
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қабылдаған адамға ғана емес, сонымен қатар оның орындалу адресатына да 

түсінікті болуы керек; орындаушылар үшін басқару шешімінің айқындығы 

басқарушылық шешімнің орындалу жылдамдығы мен дәлдігін анықтайтын 

қосымша түсініктемелерді қажет етпейтін біржақты түсіндіруден туындайды; 

- басқарушылық шешімнің мақсатты бағытталуы оның белгілі бір 

қызметкерлердің орындауына, басқарудың нақты объектісіне бағытталуын 

болжайды; 

- басқарушылық шешімнің икемділігі шешім қабылдау процесінде 

барлық мүмкін факторларды ескеруден тұрады, бұл қажет болған жағдайда 

басқарушылық жағдайдың өзгеруі мүмкін болған жағдайда бұрын 

қабылданған шешімді түзетуге мүмкіндік береді. 

Әкімшілік шешімнің құрылымы туралы айта отырып, мәселенің мәнін, 

оның өзіне тән белгілерін көрсететін оның шешуші бөлігі мен шешудің 

мақсаттары мен оларға жету құралдарын тұжырымдайтын жедел бөлімі 

туралы айту керек. Сонымен қатар, оның уақытылы орындалуына жауапты 

тұлғалар, сондай-ақ бақылаудың нысандары мен мерзімі, жауапкершілік 

шарасы анықталуы тиіс. 

Қорытындылай келе, басқарушылық шешімдерге қойылатын бірқатар 

талаптар өзгермелі, ситуациялық және оларды жалғастыруға болатынын 

ескертеміз. 

Басқару теориясы мен практикасында мұндай талаптар міндетті түрде 

ситуациялық және жеткіліктілік принциптеріне сәйкес ескерілуі және 

қолданылуы тиіс. Жалпы алғанда, басқарушылық шешімге қойылатын 

талаптар басқарушылық шешімнің басшылар мен орындаушылардың 

күштеріне, қабілеттеріне және басқа да ресурстарына сәйкестігін қамтамасыз 

ете отырып, субъектілер мен объектілердің құқықтары мен міндеттерін 

үйлестіруі тиіс. 

Басқару шешімдеріне қойылатын талаптар менеджерге қолданыстағы 

ресми өкілеттіктер мен құзыреттіліктерді ескере отырып, ұйымның қойылған 

мақсатына жетуге бағытталған оны жүзеге асырудың ең жақсы нұсқасын 

таңдауға мүмкіндік береді. 
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БАСҚАРУ ШЕШІМДЕРІН ӘЗІРЛЕУ ЖӘНЕ ҚАБЫЛДАУ 

2.1. Басқару шешімдерін дайындау мен енгізудің әдістемелік 

тәсілдері  

Басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыру жүйесінде басқару 

технологияларын қолданудың тиімділігі белгілі. Осыған байланысты біз 

олардың мазмұны мен мәнін анықтайтын боламыз. 

«Технология» термині (грек тілінен tekne - өнер, шеберлік, шеберлік 

және logos - оқыту) ғылымды әдістер жиынтығын практикалық қолдану мен 

қолдану ретінде өнеркәсіптік саладан алады. 

Басқару технологиясы - әлеуметтік технологияның бір түрі. 

Әлеуметтік технология - бұл басқарушылық шешімдерді дайындау мен 

жүзеге асыру процесінде маңызды болып табылатын, әлеуметтік 

объектілердің жағдайын анықтауға немесе өзгертуге, қойылған мақсатқа 

жетуге бағытталған практикалық іс -әрекетті ұйымдастыру мен реттеу әдісі. 

Басқару технологиясы ғылымда әлеуметтік мәселелерді шешудің 

ұйымдастырушылық әдісі ретінде түсініледі. 

Бақылау технологиясы Г.В. Атаманчук оны басқарудың ресми және 

(немесе) бейресми дәйекті және (немесе) параллель қолданылатын әдістерінің 

жиынтығы ретінде анықтайды; бұл өнер, шеберлік пен шеберлік, мақсатты 

бақылау әрекетін жүзеге асыру құралдары мен әдістерінің жиынтығы. 

Басқару технологияларының мәні ғылыми білімдердің, басқару 

қызметінің мүмкіндіктері мен элементтерінің, қоғамның басқару 

қажеттіліктері мен мүдделерінің, мемлекеттік басқарудың мақсаттары мен 

функцияларының жүйелі үйлесімінен көрінеді. 

Басқару технологиясының негізгі мақсаты - басқару процесінде 

сызықтық және функционалды денелердің, құрылымдық бөлімшелердің және 

басқа буындардың өзара әрекеттестігінің ұтымды схемасын орнату. 

Әлеуметтік менеджмент технологиялары басқару әсерінің тиімділігін 

арттыруға бағытталған өзара байланысты процедуралардан тұрады (берілген 

процесті (кезең, кезең) іске асыру үшін, басқару объектісінің оның объектісіне 

әсерін реттейтін операциялар (әрекеттер) жиынтығы). 

Басқару шешімдерін дайындау мен іске асыру процесінде басқару 

технологияларының мазмұны теориялық ізденістер мен практикалық 

эксперименттер нәтижесінде әлеуметтік менеджменттің қажеттіліктерімен 

анықталады. 
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Басқару шешімдерін дайындау мен жүзеге асыру жүйесінде 

диагностиканың, болжаудың, бағдарламалық-бағдарланған жобалау мен 

жоспарлау технологияларының маңыздылығы өзектеледі. 

Әлеуметтік диагностика - басқарудың ең кең тараған 

технологияларының бірі. Ғылымда бұл себеп-салдарлық қатынастарды, 

қатынастарды тану және зерттеу арқылы әлеуметтік объектіні, құбылысты 

зерттеу процесі деп түсініледі. Оның жағдайы мен даму тенденциясын 

сипаттайды. Ол әлеуметтік жүйелердің дамуындағы әлеуметтік мәселелерді, 

дисфункциялар мен патологияларды тануға және талдауға және 

қарастырылатын пән туралы ғылыми негізделген тұжырым (диагноз) 

тұжырымдауға бағытталған. 

Диагностиканың мақсаты - объектіге немесе құбылысқа тән жеке 

әлеуметтік мәселелердің мәнін зерттеу және оларды диагностикаланатын өмір 

саласының белгілі бір көрсеткіштер, нормалар, стандарттар, бағдарлар 

жүйесінде сипаттап, басқарушылық шешімдерді дайындау. 

Басқарушылық шешімдерді дайындау процесінде әлеуметтік 

диагностика әлеуметтік құбылыстар мен процестердің маңызды 

сипаттамаларын білдіреді, бұл оларды кейінгі талдау үшін қажет бірінші 

қадам. Бұл қашанда маңызды. 

Басқару шешімінің объектісі нашар зерттелген, егер белгілі бір процесті 

немесе құбылысты сипаттайтын көптеген белгілі, бірақ шашыраңқы 

фактілерге сүйене отырып, құбылыстың табиғатын талдауға мүмкіндік беретін 

оның дәл анықтамасын беру қажет болса. зерттеу және оны тудырған 

әлеуметтік себептер. 

Басқару шешімін дайындау процесінде әлеуметтік диагностиканы енгізу 

оның тиімділігінің шарты болып табылады. Бұл процесс жүйелік талдау 

технологияларын қолдануды талап етеді. 

Ғылымдағы жүйелік талдау - бұл әдістемелік құрал ғана емес, сонымен 

қатар әр түрлі күрделі мәселелердің басқарушылық шешімдерін әзірлеуге, 

негіздеуге, қабылдауға және ұйымдастыруға ықпал ететін нақты әдістер, 

әдістер, процедуралар, технологиялар, әдістер. 

Басқару шешімін дайындау процесінде жүйелік талдаудың мақсаты - 

басқару әрекеттерінің бағытын, бағыттарын таңдау. 

Бұл жағдайда жүйелік талдау принциптері: 

- жүйенің тұтастығын, оның тұтас қабылдауын түсіну; 



14 

 

- барлық байланыстар мен қатынастарды барынша ескере отырып, 

проблемаларды қабылдаудың күрделілігі; 

- бұл жағдайда жүйе құрушы байланыстар мен қатынастардың 

басымдығы; 

- басқарудың ұйымдастырушылық құрылымының деңгейлерінің 

иерархиясын және бағынуын ескеру; 

- нәтижелердің тиімділігін интегративті бағалау; 

- бақылау объектісінің сипаттамаларын (параметрлерін), мақсат қою мен 

мақсатқа жету процестерін қарастыру; 

- негізгі критерийлер мен шектеулерге сәйкес шешімнің оңтайлылығы; 

- ғылыми болжау - оқиғалардың ең ықтимал болжамын құру; 

- басқарудың қызметі мен дамуының бірлігі 

және басқарылатын жүйе; 

- пропорционалдылықты сақтау, жүйенің бөліктерінің 

(компоненттерінің, кіші жүйелерінің) оңтайлы корреляциясын; 

- басқару кіші жүйесінің басқарылатын объектіге деңгейі мен күрделілігі 

бойынша сәйкестігі. 

Басқарушылық шешімдерді дайындау жүйесінде диагностикалық 

технологияларды енгізу басқару әсерінің локализациясына байланысты жалпы 

әлеуметтік, аумақтық (аймақтық), жергілікті деңгейлерде әлеуметтік 

диагностикалық технологиялық циклдердің өзектенуін болжайды. 

Басқарушылық шешімді дайындау кезеңіндегі әлеуметтік-

диагностикалық жұмыс-бұл көп деңгейлі процесс, оның ерекшеліктері 

мақсаттар мен міндеттердің сипаты мен бағыттылығына, қолданылатын 

құралдар мен әдістерге, диагностикалық объектінің ұйымдастырушылық-

басқарушылық құрылымына байланысты. (ел, аймақ, ұйым). 

Басқару шешімдерін дайындау мен орындауда маңызды болып 

табылатын әр түрлі диагностикалық әдістер бар. Олардың ішінде ең тиімдісі - 

картаға түсіру - әр түрлі зерттеулер нәтижесінде алынған статистикалық 

көрсеткіштерді қолдана отырып, зерттелетін объект туралы мәліметтерді 

проблемалық «тор» түрінде ұйымдастырудың және ұсынудың ерекше әдісі; 

Объектінің дыбыстық және ақпараттық зерттеулері; зерттеушілермен, 

шенеуніктермен, мамандармен, практиктермен сараптамалық сұхбат; 

ақпараттық және аналитикалық ақпарат; зерттелетін мәселе бойынша 
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нормативтік құжаттар мен арнайы әдебиеттерді талдау; мониторингті 

ұйымдастыру және т.б. 

Мониторинг қолданыстағы тенденциялар негізінде зерттелетін 

объектінің жағдайының болашағы туралы болжам жасай алу үшін зерттелетін 

проблемалар саласындағы көрсеткіштердің тұрақтылығын бақылауға ықпал 

етеді. Бұл өте қымбат және көлемді техника, оның болжамының дәлдігі үлкен 

көлемдегі деректерді және үлкен уақыт ресурстарын қажет етеді. 

Барлық процедуралардың нәтижелері жағдайдың интегралды бейнесін 

зерделеу, ең өзекті мәселелерді анықтау және оларды шешуге немесе дамудың 

теріс динамикасын болдырмауға бағытталған басқарушылық әрекеттер 

кешенін іске асыру мақсатында жинақталады. 

Әлеуметтік диагностикада басқарушылық шешімдерді дайындау құралы 

ретінде, түрлендіруге немесе түзетуші әрекетке жататын объектінің жай -күйін 

анықтауға, оның нормативті немесе ауытқу шараларын анықтауға мүмкіндік 

беретін ережелер мен әдістемелік әдістер жиынтығын алгоритмдеу, берілген 

жұмыс режимі. Бұл мыналарды қамтиды: 

- шешілуі қажет мәселелерді анықтау; 

- оларға әсер ететін факторлар мен күштерді анықтау; қарастырылатын 

мәселелер мен жалпы әлеуметтік мақсаттар арасындағы байланыстың 

маңызды аспектілерін тексеру; 

- деректерді жинау және талдау, олар психикалық салыстыру 

операциялары арқылы жүзеге асады (ортақ, қайталанатын, әсіресе қиын, бірақ 

жағдайды жіктеу үшін маңызды) және салыстыру (айырмашылықтарды табу) 

және т.б.; 

- ақпаратты синтездеу және қорытындыларды (тұжырымдарды) 

тұжырымдау; 

- жағдайды диагностикалау. 

Осылайша, басқарушылық шешімді дайындау жағдайындағы 

диагностика (әлеуметтік жұмыс процестерінің жай -күйі мен динамикасын 

талдау) өз алдына мақсат емес. Практикалық ұйымдастыру шараларын 

анықтайтын әлеуметтік өзгерістерді енгізу бойынша нақты ұсыныстар әзірлеу, 

басқару шешімдерін дайындау мен қабылдау үшін қажетті нормативтік 

құқықтық актілерді қабылдау үшін қажет. 

Басқару шешімдерін дайындау процесінде басқару 

диагностикасының негізгі міндеттері: 

- шешуді қажет ететін негізгі мәселелерді анықтау; 
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- маңыздылығы, маңыздылығы, әлеуметтік басқарудың басқа 

мәселелерінің иерархиясында іске асырудың басымдығы бойынша олардың 

орнын анықтау; 

- мақсаттарды, міндеттерді, сондай -ақ мақсаттарға жету процесінің 

принциптерін, функцияларын, кезеңдерін анықтау. 

Сапалы диагностика басқару шешімдерін дайындау мен орындау 

жүйесінде ғылыми болжау технологияларының тиімділігін алдын ала 

анықтайды. Ғылыми көрегендік әдебиетте кез келген оқиғаны болжау ретінде 

немесе бар, бірақ тәжірибеде, оқиғалар мен құбылыстарда кездеспейтін білім 

ретінде түсіндіріледі. 

Табиғаттың тұтастай немесе оның жеке құбылыстарының даму 

перспективаларын қамтитын жаратылыстануға бөлінген; жеке тұлғаның, 

ұйымның немесе қоғамның даму перспективаларын анықтайтын әлеуметтік 

туралы. 

Әлеуметтік форсайт конкретизацияның бірнеше формасына ие: 

- барлық жоғары тірі организмдерге тән биологиялық, физиологиялық 

немесе психологиялық құбылыс ретінде де, көптеген адамдардың өмірінде 

бейнеленген және күткенмен байланысты әлеуметтік құбылыс ретінде әрекет 

ететін алдын ала сезу (қарапайым күту) ретінде ықтимал оқиғалар; 

- адамға ғана тән және оның жеке тәжірибесіне сүйене отырып, оның 

зияткерлік қызметінің түрі ретінде немесе болашаққа рефлексия ретінде 

әрекет ететін болжам (болжау) ретінде; 

- ғылыми болжам ретінде - белгілі бір табиғи немесе әлеуметтік 

құбылыстың даму заңдылықтарынан логикалық қорытынды, оның пайда болу 

себептері мен жұмыс істеу себептері белгілі болғанда және даму барысы 

белгілі бір алгоритм түрінде берілген. 

Кейде нақты ғылыми болжау уақыт пен кеңістікте локализацияланған 

болжам түрінде болады; 

- ойдан шығарылған болжау (квази-форсайт), мысалы, олар өткен 

материалдық мәдениеттің кейбір тірі қалған фрагменттеріне сүйене отырып, 

жағдайды қайта құруға тырысқанда. Болашақ өзгерістерді бүкіл қоғамда, бүкіл 

адамзатта болжау - ғылыми көрегендіктің ең жоғары түрі. 

Сонымен, әлеуметтік форсайт болашаққа немесе оның қазіргі кездегі 

белгісіз күйлеріне байланысты әлеуметтік құбылыстарды анықтауға 

бағытталған, бірақ менеджмент теориясы мен практикасында қолдануға 

бейімделген шындықты алдын ала бейнелеудің бір түрі. 
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Басқарушылық шешімді дайындау мен қабылдау жағдайындағы ғылыми 

болжаудың маңызды функциясы оның нәтижелеріне әсер ететін әр түрлі 

бақыланатын немесе бақыланбайтын параметрлердің белгісіздік дәрежесі 

туралы ақпарат беру болып табылады. 

Болжаудың негізгі үш әдісі бар. 

1. Экстраполяция - бұл мыналармен байланысты танымдық операция. 

а) оқиғаның немесе құбылыстың бір бөлігі бойынша қорытындыларды 

басқа бөлігіне немесе тұтас құбылысқа қарай кеңейтумен; 

б) оқиғаның немесе құбылыстың қазіргі жағдайы туралы 

қорытындыларды болашақтағы жағдайға дейін кеңейтумен. 

Математика мен статистикада экстраполяция белгілі бір формулалар 

бойынша динамикалық мәліметтер сериясының жалғасы ретінде түсініледі 

және аналитикалық -диагностикалық болжамдарды қалыптастыруда 

қолданылады. 

2. Модельдеу - бұл білім объектілерін олардың модельдерін (жобалар, 

аналогтар, схемалар, құрылымдар, белгілер жүйесі) пайдалана отырып зерттеу 

әдісі. Пәндік, аналогтық, логикалық және математикалық модельдеу 

экспериментпен байланысты, оның көмегімен түпнұсқаның мінез -құлқы, 

оның қасиеттері, құрылымы, функциялары болжанады. Сонымен қатар, 

қасиеттеріне, құрылымына және оның орынбасарының функцияларын 

талдауға негізделген - модель. 

3. Сараптама - бұл қорытынды, бағалау немесе бағалау жүйесін 

тұжырымдауда көрінетін танымдық операция. Объект қасиеттері туралы 

дәлелді қорытынды болжамның белгілі бір формасы ретінде әрекет етеді. 

Экстраполяция, модельдеу және сараптаманың болжау әдістерінің 

жіктелуі кез келген басқа классификация сияқты шартты, жасанды, 

ситуациялық болып табылады. 

Басқару шешімдерін дайындау мен орындауды болжаудың әдеттегі 

әдістемесі мыналарды қамтиды: 

- алдын ала болжамды бағдарлаудың сипаттамасы; 

- болжамдық фонды түсіну; 

- бастапқы модельді тұжырымдау; 

- іздеу болжамын құру; 

- нормативті болжамды құрастыру; 
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- болжамның сенімділік дәрежесін бағалау; 

- ұсыныстарды әзірлеу. 

Басқару шешімінің алдын ала болжанатын жағдайының сипаттамасына 

мыналар жатады: 

- өткендегі басқару шешімдерінің объектісінің қазіргі және болашақтағы 

жағдайын болжау ерекшеліктерін нақтылау; 

- басқару шешімі объектісінің біліктілігі, оның сапалық және сандық 

сипаттамасы; 

- басқару шешімдерінің объектісінің объектілік және объектілік 

ерекшеліктерінің арақатынасын анықтау; 

- басқару шешімінің объектісі мен объектісінің анықтамасы; 

- басқару шешімдерінің қажеттілігін түсіндіру (түсіндіру); 

- басқару шешімдерінің мәселесін анықтау; 

- басқарушылық шешімдердің негізгі мақсатын тұжырымдау; 

- басқару шешімдерінің нақты міндеттерін анықтау; 

- басқару шешімдерінің негізгі гипотезасын тұжырымдау; 

- басқару шешімдерінің жеке гипотезаларын анықтау; 

- басқарушылық шешімдердің негізгі мақсатына және нақты міндеттерге 

жетудің құралдарын, әдістері мен әдістерін таңдау; 

- кеңістіктік параметрлер мен басқарушылық шешімдердің орындалу 

уақытын белгілеу; 

- басқару шешімдерінің жұмыс гипотезаларын тұжырымдау; 

- басқару шешімдерін әлеуметтік жобалау; 

- басқару шешімдерін болжаудың нақты жұмыс әдістемесін анықтау. 

Басқару шешімдерінің алдын ала болжануы келесі кезеңдермен 

сипатталады: 

- объектінің өзіндік дамуын сипаттайтын ақпарат жинау 

басқару шешімі; 

- басқару шешімдерінің объектісінің жағдайына сырттан әсер ететін 

факторлар туралы мәліметтер жинау; 

- басқару шешімінің объектісінің ақпараттық базасын қалыптастыру; 
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- маңызды және маңызды емес ақпаратты дифференциациялаумен 

ақпараттық базаны каталогтау; 

- іргелес, негізгі емес аймақтар бойынша мәліметтер іріктеу; 

- қолданыстағы болжамды жағдайлар туралы деректерді іріктеу. 

Басқару шешімінің іздеу болжамы келесі ерекшеліктермен 

сипатталады: 

- түпнұсқалық модельдің болашағына проекция құру; 

- апробация, верификация және фальсификацияның проективті 

сынақтарын құрастыру; 

- объектінің байқалатын даму тенденциясын таңдау; 

- болжамдық фон факторларын ескеру; 

- перспективалы проблемаларды анықтау; 

- мүмкін болатын шешімдерді анықтау; 

- болжамды проблемалар мен шешімдермен проекцияны сәйкестендіру. 

Басқару шешімінің нормативтік болжамы мыналарды қамтиды: 

- бастапқы модельдің болашағын болжау; 

- мақсаттар мен міндеттер арасындағы сәйкестікті орнату; 

- нормалар мен стандарттардың сақталуын белгілеу; 

- құндылықтар мен идеалдарға сәйкестікті орнату; 

- сәйкестік критерийлерін анықтау; 

- осы сәйкестікті бағалау; 

- өзгерістер мен толеранттылық жүйесін тұжырымдау; 

- сәйкестіктің барлық түрлері бойынша жалпы балл. 

Басқару шешімінің сенімділік дәрежесін бағалау келесі 

компоненттерден тұрады: 

- сенімділіктің теориялық және практикалық критерийлерін анықтау; 

- кері байланыс әдісі бойынша болжамды модельді нақтылау; 

- әр түрлі сараптамалық сұхбат жүргізу арқылы сенімділіктің қосымша 

критерийлерін белгілеу. 
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Басқарушылық шешімдерді дайындау мен іске асыру бойынша 

ұсыныстар әзірлеу келесі параметрлерді қамтиды: 

- өткендегі басқару шешімдерінің объектісінің сипаттамалары мен 

параметрлерін нақтылау; 

- қазіргі кездегі басқару шешімдерінің объектісінің сипаттамалары мен 

параметрлерін түсіндіру; 

- бұл ерекшеліктерді болашаққа экстраполяциялау; 

- олардың байқалған тренд бағытында нақтылануы; 

- басқарушылық шешімдерді дайындау мен орындаудың мүмкін 

тенденцияларын тұжырымдау; 

- басқарушылық шешімдердің болжамдық фонының жаңа деңгейін 

нақтылау; 

- басқарушылық шешімдердің жаңа бастапқы модельдерін нақтылау; 

- басқарушылық шешімдердің жаңа болжамды модельдерін 

тұжырымдау; 

- басқарушылық шешімдердің жаңа болжамды іздеуін қалыптастыру; 

- оның қажеттіліктер мен нормаларға сәйкестігін анықтау; 

- басқару шешімдерінің жаңа болжамдық болжамдарын анықтау; 

- олардың қазіргі және болашақ басқару шешімдерінің векторларын 

корреляциялау жүйесінде бағалауы; 

- объектінің нақты параметрлері бар болжамды модельдердің 

арақатынасын оңтайландыру туралы шешім әзірлеу. 

Басқару шешімдерін дайындау мен орындау үшін болжаудың нақты 

әдістерін қолдану болжау әдістерінің жүйесін қолдануға негізделген. 

Басқару шешімдерін дайындау мен орындау жүйесінде болжау 

технологиясының негізгі міндеті - перспективалы шешімдерді қалыптастыру, 

негіздеу және оңтайландыру. 

Шешілетін әлеуметтік мәселелердің тиімді диагностикасы және 

басқарушылық шешімдерді дайындау мен орындау үдерісін болжау жоғары 

сапалы бағдарламалық-мақсатты жобалауға ықпал етеді. 

Бағдарламалық-мақсатты жобалау-бұл ең тиімді басқару технологиясы, 

оның мәні әлеуметтік мәселелерді шешудің ұйымдастырушылық модельдерін 

құруда, сондай-ақ оларды іске асыру механизмдерін әзірлеуде көрінеді. 
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Әкімшілік шешімді дайындау және орындау процесінде бағдарламаға 

бағытталған дизайн технологиясы көмектеседі: 

- басқарушылық шешімдердің негізгі мақсаттарын тұжырымдау; 

- сарапшылардың пікірлері мен болжамдары негізінде қоғамдағы 

ағымдағы жағдайды және қажетті ақпаратты талдауға; 

- мәселелерді шешудің нұсқаларын анықтау, оларды күрделілік, 

ресурстардың қолжетімділігі, интегративтілік, дәйектілік, басқа әлеуметтік 

бағдарламалармен үйлесімділік критерийлеріне сәйкес бағалау. 

Қазіргі мемлекеттік басқаруда мақсатты бағытталған дизайн 

технологиясы мемлекеттік саясаттың негізгі басымдықтарын анықтауға және 

бекітуге бағытталған; соңғы нәтиже мен нәтижеге қол жеткізу; әлеуметтік, 

материалдық және қаржылық ресурстардың өзара байланысы; салалық және 

аймақтық және жалпы әлеуметтік мәселелерді шешудің үйлесімділігі мен 

қамтамасыз етілуі. 

Бағдарламалық-бағдарлы дизайн технологиясы бірқатар негізгі 

принциптерді сақтауға негізделген, олардың орындалуы басқару 

шешімдерінің тиімділігін арттырады: 

- әлеуметтік мәселені шешудің нормативтік үлгісін ғылыми негіздеу; 

- әлеуметтік мәселені шешудің технологиялық, операциялық үлгісін 

ғылыми негіздеу; 

- қоғам дамуының нормативті (құндылық) мақсаттар жүйесіндегі 

күтілетін әсерлердің сәйкестігін білдіретін мақсаттылық пен мақсаттылық; 

- болжамды өзгерістердің адамдар мен әлеуметтік топтардың 

қажеттіліктері мен күтулеріне сәйкестігі; 

- басқарылатын жүйені дамытуға арналған модельдердің әр түрінің 

күрделілігі, интегративтілігі; 

- қол жеткізілетін мақсаттарға жетуді, әлеуметтік жүйенің дамуы үшін 

нақты, есепті ресурстарға сүйенуді білдіретін реализм мен техникалық -

экономикалық. 

Мақсатты жобалау технологиясы, басқару шешімдерін дайындау және 

іске асыру мыналарды қамтиды: 

1. Мақсатты басқарушылық шешімдерді дайындау мен іске асыру 

нәтижесінде қол жеткізілуі тиіс жаңа нәтиже, әлеуметтік жүйе жағдайының 

өзгеруі туралы идеалды идея ретінде қою. 
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2. Әлеуметтік жүйенің қазіргі жағдайын бағалау (жүйенің жай -күйі, 

құрылымы немесе қызметі), таңдау үлкен дәрежеде басқару шешімінің 

мақсатына байланысты. 

Әлеуметтік жүйенің қазіргі жағдайын бағалау нәтижесі мен алынған 

қорытындылар басқару шешімдерін дайындау мен іске асыру процесі үшін 

үлкен маңызға ие. 

Осылайша, басқарушылық шешімдерді дайындау мен енгізу жүйесіндегі 

бағдарламалық-бағдарланған дизайн-бұл жеткілікті тиімді технология. Оның 

міндеті - әлеуметтік мәселелерді шешудің ұйымдастырушылық үлгілерін 

әзірлеу және оларды іске асыру механизмдерін үйлестіру. Күрделі сипатқа, 

сенімділік пен икемділікке байланысты бұл технология ұзақ мерзімді 

перспективада әлеуметтік нысандардың дамуын қамтамасыз етуге 

бағытталған. 

Әлеуметтік жоспарлау халықтың өмірімен байланысты қоғамдағы 

әлеуметтік процестерді реттеу формасы ретінде түсініледі. Әлеуметтік 

жоспарлаудың негізгі міндеттері экономикалық және әлеуметтік даму 

процестерін оңтайландыру, әлеуметтік-экономикалық тиімділікті арттыру 

және т.б. 

Әлеуметтік жоспарлаудың объектісі - басқарудың барлық деңгейінде 

басқарушылық шешімдерді орындау процесінде туындайтын әлеуметтік 

қатынастар. 

Әлеуметтік жоспарлау көп деңгейлі сипатқа ие: ұлттық, аймақтық, 

кәсіпорын (фирма, ұйым) деңгейі. 

Әлеуметтік жоспарлау әлеуметтік мәселелерді шешудің техникалық 

процесіне бағытталған. Бағдарламаға негізделген бұл модельдің негізі-қоғам 

мүшелеріне қызмет көрсетуге арналған ұтымды, мұқият жоспарланған және 

бақыланатын өзгерістер процесі белгілі бір аумақтық орган. 

Жоспарлау әдісі әрі ғылым, әрі басқару қызметінің бір түрі 

болғандықтан, оны тек іске асыру әдісі ғана емес, сонымен қатар 

бағдарламаларды немесе тапсырмаларды әзірлеу әдісі ретінде түсіну керек. 

Жалпы жоспарлау әдістерінің мазмұны қоғам дамуының объективті 

заңдылықтарымен анықталады; оларды жүзеге асыруға бағытталған 

мақсаттарды жүзеге асырудың мүмкін жолдары; оларды жүзеге асырудың 

ұйымдастырушылық формалары, атап айтқанда, басқару шешімдері түрінде. 

Басқарушылық шешімдерді орындауды жоспарлау әдістері әр түрлі. 
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Қоғамның әлеуметтік ұйымдастырылуының әр түрлі деңгейлеріндегі 

әлеуметтік даму көрсеткіштерін құрастырудың негізі - бұл есептеулер 

жүргізуге және жоспарланған мақсаттардың шынайылығын негіздеуге, 

көптеген әлеуметтік процестерді дамытудың нұсқаулықтарын анықтауға 

мүмкіндік беретін нормативтік әдіс. 

Талдау мен жалпылау аналитикалық әдісті біріктіреді, ол басқару 

шешімін жоспарлау кезінде оны құрамдас бөліктерге бөліп, жоспарланған 

бағдарламаны жүзеге асырудың негізгі бағыттарын анықтайды. 

Опциялар әдісінің мәні - мүмкін болатын ең толық және сенімді ақпарат 

болған жағдайда әлеуметтік мәселелерді шешудің бірнеше мүмкін болатын 

әдістерін анықтау. 

Кешенді әдіс материалдық, қаржылық және еңбек ресурстарын, 

орындаушыларды, мерзімдерді және т.б. ескере отырып, бағдарламаны 

құрумен сипатталады. 

Проблемалық-мақсатты әдіс, әдетте, олардың ведомстволық 

бағыныстылығына қарамастан әлеуметтік дамудың негізгі өзекті міндеттерін 

шешумен байланысты. 

Әлеуметтік эксперимент жоспарланған процестің даму барысын 

түзетуге, болжамды ережелер мен тұжырымдарды тәжірибеде тексеруге 

көмектеседі. 

Жоғарыда аталған жоспарлау әдістерін қолданғанда сандық талдауды 

қамтитын экономикалық және математикалық әдістер әлеуметтік талдауды 

жоймайды, бірақ оған сүйенеді, осылайша оның одан әрі жетілуіне әсер етеді. 

Басқару шешімдерін дайындау мен енгізу жүйесіндегі жоспарлау 

технологиялары деңгейлерді, формаларды, әдістерді, көрсеткіштерді, басқару 

резервтерін ескереді және көрсетеді. 

Осылайша, басқарушылық шешімдерді дайындау мен жүзеге асырудың 

әдістемелік тәсілдері қызметтің осы түрінің тиімділігінің шарты болып 

табылатын әлеуметтік диагностика, әлеуметтік болжау, бағдарламалық-

мақсатты жобалау мен әлеуметтік жоспарлау үшін басқару технологияларын 

қолдануды білдіреді. 


