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Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын  

алуға арналған конкурсқа қатысатын ұйымдардың есептеріне  

бағалау (өзін-өзі бағалау) жүргізу жөніндегі  

әдістемелік ұсынымдар 

 

1. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған 

конкурс бойынша осы әдістемелік ұсынымдар (бұдан әрі – әдістемелік ұсынымдар) 

«Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурс 

және «Қазақстанның үздік тауары» республикалық көрме-конкурсы туралы» Қазақстан 

Республикасы Президентінің 2006 жылғы 9 қазандағы № 194 Жарлығына (бұдан әрі – 

Жарлық) сәйкес әзірленді. 

2. Конкурсқа қатысушының есебі мыналардан тұруға тиіс:  

1) конкурсқа қатысушының қызметіне қысқаша шолу;  

2) Қазақстан Республикасы Президенті сыйлығының моделіне сәйкес белгіленген 

өзіндік бағалау өлшемшарттарының сипаты. 

Көлемі А4 пішіміндегі 6 парақтан аспайтын қысқаша шолуда мыналар қамтылуға 

тиіс:  

1) конкурсқа қатысушының тарихы;  

2) өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) негізгі түрлерінің сипаты;  

3) ұйымдық құрылымы;  

4) өнімнің (көрсетілетін қызметтердің) сапасына қойылатын негізгі талаптар;  

5) өнімді өткізетін негізгі нарықтар немесе көрсетілген қызметтер туралы ақпарат 

(өңірлік, республикалық, халықаралық);  

6) өнімді (көрсетілетін қызметтерді) негізгі тұтынушылардың сипаттамасы, оның 

ішінде өнертабыстардың, патенттердің болуы, конструкциялардың жаңалығы, кәсіпорынның 

(ұйымның) норма шығару процесіне тартылуы; 

7) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 31 шілдедегі № 1167 Қаулысымен 

бекітілген Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған 

конкурсқа қатысушылардың материалдарын ресімдеу, ұсыну және алдын ала бағалау 

қағидаларына 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша негізгі көрсеткіштер туралы ақпарат; 

8) конкурсқа қатысушының маңыздылығын білдіретін өзге ақпарат. 

3. Есепте ұйым қызметінің мазмұны және реті бойынша әрбір өлшемшарттан қол 

жеткізілген нәтижелер (1, 2 және т.б.) ашып көрсетіледі. Ақпарат қысқа болуға тиіс және 

есептің ережесін растайтын нақты материал қамтылуға тиіс. 

4. Есеп А4 пішіміндегі ақ қағазға Times New Roman қарпімен (өлшемі 12) немесе Arial 

қарпімен (өлшемі 11) басылады. Жоларалық интервал – дара. 

5. Өлшемшарттардың және олардың құрамдас бөліктерінің нөмірлері мен атаулары 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының модельдеріне сәйкес 

нөмірлер мен атауларға сәйкес келуге тиіс. 

6. Арнайы қысқарған сөздердің, терминдер мен символдардың, сондай-ақ есеп 

мәтінінде пайдаланылатын ұйым бөлімшелерінің аббревиатураларының толық жазылуы 

қосымшада ұсынылады. Есептің барлық даналарын ұйымның бірінші басшысы бекітуге тиіс. 

7. Есептің беттері нөмірленуге тиіс (нөмірлеу – тура). 
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8. Есеп парақтары түптелуге тиіс. Көлемді ауыр түптерді қолдану, сондай-ақ әрбір 

парақты полиэтилен жабынға орналастыру ұсынылмайды, себебі есепті пайдалануды 

қиындатады. 

9. Осы әдістемелік ұсынымдардың талаптарына жауап бермейтін есептер қарауға 

қабылданбайды. 

 

1. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ПРЕЗИДЕНТІНІҢ «АЛТЫН САПА» 

СЫЙЛЫҒЫНЫҢ МОДЕЛІ 

 

10. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының моделі 

кәсіпорын қызметінің екі топқа бөлінген (1-сурет) 9 негізгі өлшемшартын қамтиды, олар: 

- «мүмкіндіктер» өлшемшарттарының бірінші тобы: ұйым сапа саласындағы 

нәтижелерге қол жеткізетін процестер мен механизмдерді сипаттайды және біріншіден 

бастап бесінші аралығындағы өлшемшарттарды қамтиды; 

- «нәтижелер» өлшемшарттарының екінші тобы алынған нәтижелерді сипаттайды 

және алтыншыдан бастап тоғызыншы аралығындағы өлшемшарттарды қамтиды. 

 

МҮМКІНДІКТЕР - 500 балл  НӘТИЖЕЛЕР - 500 балл  

1. Көшбасшылық 

100 балл 

6.  Тұтынушылар үшін нәтижелер 

100 балл 

2. Стратегия 

100 балл 

7.  Персонал үшін нәтижелер  

150 балл 

3.  Персонал  

100 балл 

8.  Қоғам үшін нәтижелер 

100 балл 

4.  Серіктестік және ресурстар 

100 балл 

9.  Бизнес үшін нәтижелер 

150 балл 

5.  Процестер, өнімдер және көрсетілетін 

қызметтер 

100 балл 

 

1-сурет. Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының моделі 

 

11. 1-суретте Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығының 

моделі әрбір өлшемшарт бойынша ұйым алуы мүмкін балдардың ең көп саны және бұл 

балдардың жалпы сомасының қандай пайызын құрайтыны көрсетіліп берілген. Тоғыз 

өлшемшарттың әрқайсысында осы аспектіде жоғары деңгейде жетілуді көрсететін анықтама 

болады. 

12. Сыйлық алуға арналған конкурсқа қатысушылардың ұйымдарын бағалау 1000 

балдық жүйе бойынша жүргізіледі. 

13. Әрбір өлшемшартты нақтылау бірнеше құрамдас қосалқы өлшемшарттарда 

жазылған. Қосалқы өлшемшарттың құрамдас бөліктері – бұл табысқа жеткен ұйымдарда 

қызметтің қандай аспектілері бар екенін егжей-тегжейлі сипаттайтын тұжырымдар. Бағалау 

кезінде қосалқы өлшемшарттың осы құрамдас бөліктерін қарастыру керек. 

 

 

2. БАҒАЛАУ ПРОЦЕСІ 

 

14. Бағалау 1-9 өлшемшарттары бойынша қойылған балдардың жиынтық санымен 

көрсетіледі. 

15. «Мүмкіндіктер» өлшемшарттарының тобы бойынша бағалау (1-5) мынадай үш 

элемент бойынша жүргізіледі: 

-  жетік тәсіл, 

-  тәсілді өрістету, 

-  тәсілді бағалау және жетілдіру. 
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Жетік тәсілді бағалау кезінде мынадай сипаттамалар ескеріледі: 

а) негізділік: 

- тәсіл логикалық негізделген, 

 

- тәсілде әзірленген процестер бар, 

- тәсіл мүдделі тараптардың қажеттіліктеріне бағдарланған, 

- жетілдіру тәсілге қолданылу шамасына қарай енгізілді;  

б) бірігуі: 

- тәсіл стратегияны қолдайды, 

- тәсіл басқа амалдармен келісілген. 

Тәсілді өрістетуді бағалау кезінде мынадай сипаттамалар ескеріледі: 

а) енгізу толықтығы: 

- тәсіл тиісті салаларда енгізілген;  

б) жүйелілік: 

- тәсіл уақытылы, қажет болған жағдайда ортаның өзгеруіне ден қою мүмкіндігімен 

құрылымдалған. 

Элементті бағалау кезінде тәсілді бағалау және жетілдіру кезінде мынадай 

сипаттамалар ескеріледі: 

а) өлшеу: 

- тәсілдің нәтижелілігі мен тиімділігін және оны өрістетуді тұрақты өлшеу жүргізіледі,  

- сәйкес келетін өлшенетін көрсеткіштер таңдалған; 

б) зерттеу және шығармашылық: 

- зерттеу негізінде ұйым ішінде және сыртында үздік тәжірибе  және жақсарту үшін 

мүмкіндіктер анықталады, 

- жақсарту үшін мүмкіндіктерді анықтауға шығармашылық тәсіл қолданылады; 

в) жақсарту және инновациялар: 

- өлшеу, зерттеу және шығармашылық нәтижелері жетістіктерді анықтау, саралау, 

жоспарлау және енгізу үшін қолданылады. 

16. Осы элементтер бойынша бағалау шкалалары мен бағаланатын сипаттамалар осы 

әдістемелік ұсынымдарға 1-қосымшада берілген. 

17. 1-5 өлшемшарттардың қосалқы өлшемшартының әрбір құрамдас бөлігі үшін баға 

осы әдістемелік ұсынымдарға 1-қосымшаға сәйкес элементтердің әрқайсысы: жетік тәсіл, 

тәсілді өрістету, тәсілді бағалау және жетілдіру бойынша жеке пайызбен қойылады. 

18. Элементтер бойынша қойылған бағалар негізінде 1-5 өлшемшарттардың әрбір 

қосалқы өлшемшарты бойынша пайызбен жалпы (әдетте элементтер бойынша орташа) баға 

анықталады. 

19. «Мүмкіндіктер» (1-5) тобының әрбір өлшемшартын пайызбен бағалау 

өлшемшарттың барлық құрамдас бөліктерін пайыздық бағалаудың орташа арифметикалық 

мәні ретінде есептеледі. 

20. Әрбір өлшемшартты пайызбен бағалау оның салмақ коэффициентін ескере 

отырып, тиісті балл санына аударылады: 1, 2, 3, 4 және 5-өлшемшарттар үшін тиісінше 1,0; 

1,0; 1,0; 1,0 және 1,0. 

21. Жалпы баға «жетік тәсіл» бағалауынан аспауға тиіс. Мысалы, егер тәсілдер негізді 

болып табылмаса немесе өлшемшарттың бағаланатын құрамдас бөлігін толық қамтымаса, 

онда барлық қалған сипаттамалардың қаншалықты жақсы бағаланғаны маңызды емес, - 

берілген бағалау бәрібір тәсілдердің берілген негізділігін бағалаумен шектелетін болады. 

22. «Нәтижелер» өлшемшарттарының тобы бойынша бағалау нәтижелердің 

толықтығы мен өкілділігі бойынша және жетістіктер бойынша жүргізіледі. 

Толықтығын және өкілділігін бағалау кезінде мынадай сипаттамалар ескеріледі: 

а) қамту толықтығы: 

ұсынылған нәтижелер: 

- мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттеріне қатысты, 

- ұйымның стратегиясымен және саясатымен келісіледі, 
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- ең маңызды негізгі нәтижелер анықталған және сараланған, 

- тиісті нәтижелер арасындағы өзара байланыс түсінікті;  

б) тұтастық: 

- нәтижелер уақтылы, шынайы және нақты;  

в) сегменттеу: 

- нәтижелер тиісті түрде сегменттелген. 

Жетістіктерді бағалау кезінде мынадай сипаттамалар ескеріледі: 

а) үрдістер: 

- үрдістер оң болып табылады және/немесе жақсы жұмыстың қолдау көрсеткіштері 

байқалады; 

б) нысаналы көрсеткіштер: 

- көрсеткіштер негізгі нәтижелер үшін белгіленген, 

- көрсеткіштер стратегиялар мен саясаттарға барабар, 

- көрсеткіштерге қол жеткізілді;  

в) салыстыру: 

- салыстыру негізгі нәтижелер үшін жүргізілді, 

- салыстыру орынды, 

- салыстыру қолайлы болып табылады; 

г) себептері: 

- қол жеткізілген нәтижелер мен олардың мүмкіндіктері арасындағы өзара байланыс 

түсінікті болып табылады, 

- жұмыстың оң көрсеткіштері болашақта қолдау табатынына ұсынылған куәліктерге 

негізделген сенімділік бар. 

23. 6-9 өлшемшарттардың қосалқы өлшемшартының әрбір құрамдас бөлігі үшін баға 

осы әдістемелік ұсынымдарға 2-қосымшаға сәйкес әрбір элемент: толықтық және өкілділік, 

жетістіктер бойынша жеке пайызбен қойылады.  

24. Әрбір өлшемшартта  осы элементтер бойынша бағалау шкалалары мен 

бағаланатын сипаттамалар осы әдістемелік ұсынымдарға 2-қосымшада берілген. 

25. Қойылған бағалар негізінде 6-9 өлшемшарттардың әрбір қосалқы өлшемшарты 

бойынша пайызбен жалпы (әдетте, элементтер бойынша орташа) баға анықталады. 

26. «Нәтижелер» тобының әрбір өлшемшартын (6-9) пайызбен бағалау 6 және 7 

өлшемшарттар үшін орташа өлшенген және 8 және 9 өлшемшарттар үшін орташа 

арифметикалық ретінде өлшемшарт шеңберінде (6а – 0,75; 6б – 0,75; 7а – 0,75; 7б – 0,25) 

оның салмағын есепке ала отырып, өлшемшарттың әрбір құрамдас бөлігінің жалпы 

пайыздық бағалары бойынша есептеледі. 

27. Әрбір өлшемшартты пайызбен бағалау 6, 7, 8 және 9 өлшемшарттары үшін 

модельдегі оның салмақ коэффициентін есепке ала отырып, тиісінше 1,5; 1,0; 1,0 және 1,5 

балл санына ауыстырылады. 

28. Жалпы баға «қамту толықтығы» сипаттамасын бағалау нәтижелерінен аспауға 

тиіс. Нәтижелер ұйымның стратегиялық мақсаттарына сәйкес өлшемшарттың бағаланатын 

құрамдас бөлігін толық қамтымайды, жалпы бағалау «қамту толықтығы» бағалауымен 

шектеледі. 

29. Ұйымның жалпы бағасы әрбір өлшемшарт бойынша алынған балдарды қосу 

жолымен анықталады және осы әдістемелік ұсынымдарға 3-қосымшаға сәйкес кестеде 

балдардың жиынтық санымен көрсетіледі. 

30. Жақсы нәтижелер әрқашан оң үрдістер емес екенін ескеру керек. Мысалы, 

өндірістің жалпы құлдырауы кезеңінде нарық сегментін немесе сату көлемін тұрақты 

деңгейде ұстап тұруды жақсы нәтиже ретінде қарастыруға болады. Мұндай жағдайларда 

конкурсқа қатысушы ұйым өз материалдарында жағдайды түсіндіретін тиісті түсініктемені 

беруге тиіс. 
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3. ӨЛШЕМШАРТТАР 

31. Өлшемшарттар 1 – Көшбасшылық.  

1-өлшемшарт 

ақпарат ұсынылуы 

тиіс қосалқы 

өлшемшарттың бес 

құрамдас бөлігін 

(1а, 1б, 1в, 1г, 1д) 

қамтиды:  

КӨШБАСШЫЛЫҚ 

Болашақ ұйымның көшбасшыларын қалыптастыру және оны өмірге 

енгізу, ұйымда қабылданған құндылықтар мен этикалық нормаларды 

ұстануын жеке өз үлгісінде көрсету. Басшылықтың икемділігі, уақтылы 

болжау және ден қою есебінен ұйымның тұрақты табысын қамтамасыз 

ету. 

1a. Миссия, 

көзқарас, 

құндылықтар мен 

этикалық 

нормаларды 

көшбасшылардың 

әзірлеуі және 

еліктеу үшін 

оларды үлгі ретінде 

ұстану  

 

Іс жүзінде ұйым көшбасшылары ретінде: 

- Пайым, Миссия, құндылықтар, этика және корпоративтік мінез-құлық 

негізі ретінде қызметін атқаратын негізгі мақсатын айқындап, мүдделі 

тараптарға жеткізе отырып, өз болашағын қамтамасыз етеді; 

- ұйымның құндылықтарын қорғайды және ұйымның беделін жақсарта 

отырып, ұйымда да, одан тыс жерлерде де адамгершілік, әлеуметтік 

жауапкершілік және этикалық мінез-құлықтың рөлдік үлгісі болып 

табылады; 

- ұйымның дамуының айқын бағытын және стратегиялық бағдарларды 

анықтайды және олар туралы ақпаратты таратады; ұйымның 

Миссиясына, Пайымына және мақсаттарына қол жеткізу үшін 

адамдарды біріктіреді ; 

- ұйымдағы көшбасшылықтың жалпы мәдениетін әзірлеп, дамытуға 

ықпал етеді, дербес көшбасшылық мінез-құлықтың тиімділігін қайта 

қарайды және арттырады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

1б. Менеджмент 

жүйесін және 

ұйымның қызметін 

көшбасшылардың 

анықтауы, 

мониторингілеуі, 

талдауы және 

жақсартуы  

 

Іс жүзінде ұйым көшбасшылары ретінде: 

- өздерінің жетістіктерін талдау үшін олардың ұзақ мерзімді және 

қысқа мерзімді басымдықтарын, негізгі мүдделі тараптардың үміттерін 

ескеруге мүмкіндік беретін көрсеткіштердің теңдестірілген жиынтығын 

анықтайды және пайдаланады; 

- ұйымның жасырын мүмкіндіктерін түсінеді және дамытады; 

- болашақ қызметті жақсарту және өзінің барлық мүдделі тараптары 

үшін тұрақты пайданы қамтамасыз ету үшін қол жеткізілген 

нәтижелерді бағалайды; 

- сенімді ақпарат негізінде шешім қабылдайды және тиісті 

процестердің жұмыс істеуінің ағымдағы және болжамды нәтижелерін 

түсіндіру үшін барлық қолжетімді білімді пайдаланады; 

- стратегиялық, операциялық және қаржылық тәуекелдерді болашақта 

және тиімді басқару сценарийлерін түсіну үшін тиімді құралдарды 

енгізе отырып, мүдделі тараптардың жоғары сенімі деңгейіне қол 

жеткізеді. 

 * Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

1в. 

Көшбасшылардың 

сыртқы мүдделі 

тараптармен 

байланысын 

қолдауы  

Іс жүзінде ұйым көшбасшылары ретінде: 

- өздерінің негізгі мүдделі тараптарының әртүрлі талаптары мен 

үміттерін түсіну, алдын ала болжау және оларға ден қою үшін 

тәсілдерді қолданады; 

- құндылықтарды құрудың барлық тізбегінде жалпы құндылықтарды, 

жауапкершілікті, этиканы, сенім мен ашықтық мәдениетін 
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 айқындайды; 

- өз қызметі бойынша өзінің мүдделі тараптары алдында және қоғам 

алдында ашық және есеп беретін болып табылады  

және  персоналының әдепті, жауапты және адал әрекет ететінін 

қамтамасыз етеді; 

- мемлекеттік басқару органдарын қоса алғанда, негізгі мүдделі 

тараптар алдындағы қаржылық және қаржылық емес есептіліктің 

ашықтығын олардың үміттеріне сәйкес қамтамасыз етеді; 

- қоғамға пайда әкелетін қызметке қатысу үшін өзінің мүдделі 

тараптарын көтермелейді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

1г. Персоналдың 

қатысуымен 

көшбасшылардың 

ұйымды жетілдіру 

мәдениетін 

нығайтуы 

 

Іс жүзінде ұйым көшбасшылары ретінде: 

- өз іс-әрекеті, мінез-құлығы мен тәжірибесі арқылы адамдарды 

шабыттандырып, тартылу, қатысу, өкілеттілік беру, жетілдіру және 

есеп беру мәдениетін қалыптастырады; 

- ұйымның тұрақтылығы тез оқу қабілетіне және қажет болған 

жағдайда, дер кезінде әрекет етуге байланысты екенін мойындайды; 

- ұйымдарда жоспарларды, мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін 

адамдарға қолдау көрсетеді; 

- күш-жігер мен жетістіктерді уақтылы және лайықты түрде 

мойындайды; 

- инновацияларды ынталандыру және ұйымды дамыту үшін жаңа 

идеялардың туындауын және тривиал емес ойлауды қолдайтын 

мәдениетті алға тартады; 

- тең мүмкіндіктер мен алуан түрлілік қағидатын іске асыруды 

қамтамасыз етеді және көтермелейді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

1д. 

Көшбасшылардың 

ұйымның 

икемділігін және 

өзгерістердің 

нәтижелі 

менеджментін 

қамтамасыз етуі  

 

Іс жүзінде ұйым көшбасшылары ретінде: 

- икемділік танытады; олардың әлеуетті әсерін ескере отырып, 

қолжетімді ақпаратқа, жинақталған тәжірибе мен білімге негізделген 

дәйекті және уақтылы шешімдер қабылдау қабілетін көрсетеді; 

- «Адамдар, планета және пайда» тұжырымдамасын өздері тап болатын 

кейде бір-біріне қайшы келетін маңызды міндеттер арасындағы тепе-

теңдікті қамтамасыз ету үшін негіз ретінде қолданады; 

- ұйымның тұрақты табысқа қол жеткізуі үшін барлық мүдделі 

тараптарды тартады және олардың қолдауы мен үлес қосуына қол 

жеткізеді; 

- жобалық менеджмент пен үдерістерді мақсатты түрде жақсартуды 

пайдалана отырып, өзгерістерді тиімді басқарады; 

- шығармашылық идеялардың басымдығын тудыруға және анықтауға 

құрылымдық тәсілді қолданады; 

- ресурстарды қажетті мерзімде іске асыру үшін бөле отырып, 

неғұрлым перспективалы идеяларды бастан өткереді және жетілдіреді. 

 * Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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32. 1-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

 

Қосалқы 

өлшемша

рт  

 

Жетік 

тәсіл 

Тәсілді 

өрістету 

Тәсілді 

бағалау 

және 

жетілдіру 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,2 

балл (Х * 

0,2=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

1а       

1б       

1в       

1г       

1д       

1-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

33. 2-өлшемшарт – Стратегия 

 

2-өлшемшарт 

олар бойынша 

ақпарат ұсынылуға 

тиісті төрт қосалқы 

өлшемшартты (2а, 

2б, 2в, 2г) қамтиды:  

СТРАТЕГИЯ  

Мүдделі тараптарға бағдарланған стратегияны әзірлеу арқылы миссияны 

және пайымды іске асыру. Стратегияны іске асыру үшін саясаттарды, 

жоспарларды, мақсаттар мен процестерді әзірлеу және өрістету. 

2а. Барлық мүдделі 

тараптардың және 

сыртқы ортаның 

қажеттіліктері мен 

үміттерін түсінуге 

арналған 

стратегияны 

негіздеу 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттерін кез келген 

өзгерістерге дайын бола отырып, олардың негізінде өз стратегиясын 

және оны қолдайтын саясаттарды әзірлеу және қайта қарау үшін 

зерделейді; 

- ұйымға әсер етуі мүмкін сыртқы көрсеткіштерді, қандай да бір әлемдік 

және жергілікті экономикалық, нарықтық және әлеуметтік үрдістерді 

анықтайды, талдайды және түсінеді; 

- тиісті саяси, заңнамалық және реттеуші талаптарда өзгерістер болуы 

мүмкін қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді жаһандық және жергілікті 

салдарды түсінеді және болжайды; 

- ұйым үшін ықтимал сценарийлерді кейіннен әзірлей отырып, сыртқы 

ортадағы өзгерістерді сәйкестендіруге қолайлы құралдарды 

пайдаланады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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2б. Стратегияны өз 

қызметі мен 

мүмкіндіктерін 

түсінуге негіздеу  

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- қолданыста бар және әлеуетті мүмкіндіктер мен қабілеттерді түсіну 

үшін өз қызметіндегі үрдістерді талдайды және стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізу үшін дамыту қажет салаларды анықтайды; 

- ұйымның мүмкіндіктерін қалай толықтыратынын түсіну мақсатында 

қолданыстағы және әлеуетті серіктестердің негізгі құзыреттілігі мен 

мүмкіндіктері туралы деректер мен ақпаратқа талдау жүргізеді; 

- жаңа технологиялар мен бизнес үлгілерінің ұйым қызметіне әлеуетті 

әсерін анықтайды; 

- жақсарту үшін өзінің күшті жақтары мен салаларын жақсы түсіну үшін 

тиісті бенчмаркалармен өз қызметін салыстырады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

2в. Стратегияны 

және қолдаушы 

саясатты әзірлеу, 

талдау және 

өзектендіру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- өз Миссиясын орындау және Пайымын жүзеге асыру үшін айқын 

стратегияны және оны қолдайтын саясатын әзірлеп, іске асырады; 

- белгіленген мақсаттарға жету үшін қажетті ресурстарды бөле отырып, 

тұрақтылық тұжырымдамасын өзінің негізгі стратегиясымен, 

құндылықты құру тізбегімен және процестерді жобалаумен 

интеграциялайды; 

- өздерінің Миссияларын іске асыру үшін қол жеткізу қажет негізгі 

нәтижелерді анықтайды және түсінеді, Пайымдауы мен стратегиялық 

мақсаттарына қатысты өз прогресін бағалайды; 

- сценарийлерді жоспарлау барысында анықталған стратегиялық 

тәуекелдерді басқару үшін тиімді тетіктерді енгізеді; 

- өзінің негізгі құзыреттерін және олардың қоғамның пайдасы үшін 

құндылықтар құра алатынын түсінеді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

2г. Мүдделі 

тараптардың 

назарына жеткізу, 

стратегия мен 

қолдаушы саясатты 

енгізу және 

мониторингілеу 

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- құндылықты құрудың барлық тізбегі бойынша өзгерістерді уақтылы 

жүзеге асыру мүмкіндігін қамтамасыз ете отырып, өз стратегияларын 

келісілген процестерге, жобаларға және ұйымдық құрылымдарға 

аударады; 

- қызметтегі өз көрсеткіштерін басқа ұйымдармен салыстыру негізінде 

мақсаттарды, өзінің ағымдағы және әлеуетті мүмкіндіктерін және өзінің 

стратегиялық міндеттерін белгілейді; 

- ұйымның дамуын қолдау үшін қаржылық, материалдық және 

технологиялық ресурстардың қолжетімділігін қамтамасыз етеді; 

- белгілі бір айқын себеп-салдарлық байланысы бар қалаған нәтижелерге 

қол жеткізу үшін стратегияны және оны қолдаушы саясатты жүйелі 

түрде іске асырады; 

- нарықты, бар мүмкіндіктерді түсінуге негізделген және қолданылатын 

саясаттармен және ресурстармен қолдау көрсетілетін инновациялық 

қызмет саласындағы айқын мақсаттар мен міндеттерді белгілейді; 

- стратегияны және тиісті саясатты неғұрлым маңызды мүдделі 

тараптарға жеткізеді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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34. 2-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

 

Қосалқы 

өлшемша

рт 

 

Жетік 

тәсіл 

Тәсілді 

өрістету 

Тәсілді 

бағалау 

және 

жетілдіру 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,25 

балл (Х * 

0,25=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

2а       

2б       

2в       

2г       

2-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

35. 3-өлшемшарт – Персонал. 

 

3-өлшемшарт 

ақпарат ұсынылуға 

тиісті қосалқы 

өлшемшарттың бес 

құрамдас бөлігін 

(3а, 3б, 3в, 3г, 3д) 

қамтиды: 

ПЕРСОНАЛ 

Өзара тиімді негізде ұйымдастырушылық және жеке мақсаттарға қол 

жеткізуге мүмкіндік беретін ұйымда мәдениет құру. Персоналдың 

мүмкіндіктерін дамыту және теңдік пен әділдік атмосферасын қолдау. 

Персоналды ынталандыру, бейілділігін қамтамасыз ету және оған 

ұйымның игілігіне өзінің дағдылары мен білімін қолдануға мүмкіндік 

беретіндей етіп қамқорлық, өзара іс-қимыл жасау, марапаттау және 

еңбегін мойындау. 

3а. Персоналға 

қатысты 

жоспарлармен 

ұйым стратегиясын 

қолдау  

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін персоналдың қандай 

деңгейі қажет екендігі туралы нақты түсініктері бар; 

- өз стратегиясына, ұйымдық құрылымына, жаңа технологияларға және 

негізгі процестерге сәйкес кадрлық жоспарлауды жүзеге асырады; 

- стратегиялық мақсаттарға жету үшін өзінің ұйымдық құрылымын тез 

бейімдейді; 

- қызметкерлерді және олардың өкілдерін персоналды басқару 

стратегиясы мен саясатын әзірлеуге және қайта қарауға, кадрлық 

жоспарлауға, қажет болған жағдайда, креативті және инновациялық 

тәсілдерді енгізе отырып, тартады; 

- қызметкерлерге әділдік пен тең мүмкіндіктерді қамтамасыз ететін 

белгілі бір саясатқа сәйкес жалға алуды, мансапты дамытуды, кадрлық 

ауысуларды жоспарлауды басқарады; 

- кадрлық стратегияны, саясат пен жоспарларды жақсарту үшін персонал 

сауалнамасын және басқа да кері байланыс алу тәсілдерін қолданады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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3б. Персоналдың 

білімі мен 

мүмкіндіктерін 

дамыту 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- Миссияға, Пайымдауға және стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу 

үшін қандай дағдылар, құзыреттер мен нәтижелер қажет екенін 

анықтайды; 

- ұйымның қажеттілігін қанағаттандыру үшін қажетті таланттары мен 

қабілеттері бар адамдарды тартуды, дамытуды және сақтауды тиімді 

жоспарлайды; 

- адамдарды бағалайды және оларға еңбек өнімділігін арттыруға және 

тартылуын қамтамасыз етуге көмектеседі; 

- адамдардың болашақтағы мобильділігі мен жұмысқа орналасу 

мүмкіндігін қамтамасыз ету үшін олардың дағдылары мен құзыреттерін 

дамытады; 

- қызметкерлерді ұйым жетістігіне қосқан үлесін барынша арттыруға 

қажетті барлық құзыреттермен, ресурстармен және мүмкіндіктермен 

қамтамасыз етеді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

3в. Персоналды 

бағдарлау, тарту 

және өкілеттіктер 

беру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- жеке және командалық мақсаттарды келіседі және қызметкерлердің 

әлеуетін шынайы серіктестік рухында толық іске асыру үшін оларға 

өкілеттіктер береді; 

- инновациялардың өнімге, процестерге, маркетингке, ұйымдық 

құрылымға және бизнес үлгілеріне қатысты қолданылуы мүмкін екенін 

мойындайды; 

- персоналдың шақыруларды қабылдау және оларға жедел ден қою 

қабілетін қамтамасыз ете отырып, ұйым қызметінің барлық 

аспектілерінде креативтілігі мен инновациясын ынталандыратын 

мәдениетті қалыптастырады; 

- өз персоналын ұйымның имиджін жақсартуға және оның беделін 

арттыруға ынталандырады; 

- қоғамдық-пайдалы шараларға қатысуды көтермелейді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

3г. Барлық ұйым 

бойынша 

персоналдың 

нәтижелі ақпарат 

алмасуы 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- өз қызметкерлерінің коммуникациялардағы қажеттіліктерін түсінеді 

және диалогты қолдау үшін қолайлы стратегиялар мен құралдарды 

қолданады; 

- персоналды ұйымның даму бағыттары және оның стратегиялық 

басымдықтары туралы нақты хабардар етеді, бұл қызметкерлердің 

жалпы табысқа қол жеткізуге өз үлесін түсінуін және бұны көрсету алу 

мүмкіндігін қамтамасы; 

- ақпаратты, білім мен тәжірибені таратуға мүмкіндік береді және 

көтермелейді, ұйымда диалог мүмкіндігін қамтамасыз етеді; 

- құндылықты құру тізбегінің барлық буындарында ынтымақтастық пен 

командалық жұмыстың тиімділігін арттыруды үнемі іздестіруге ықпал 

ететін мәдениетті дамытады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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3д. Персоналды 

марапаттау, тану 

және оған 

қамқорлық жасау  

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - тиісті стратегиялармен және саясаттармен еңбекақы төлеу, марапаттау 

жүйесін және еңбек шарттарын келіседі; 

 - жетілдіру және инновациялар бойынша қызметке адамдарды қатысуға 

ынталандырады және олардың күш-жігері мен жетістіктерін таниды; 

 - дамып келе жатқан жаһандануды есепке алып және жаңа жұмыс 

әдістерін пайдаланып, қызметкерлермен тұрақты байланыс жағдайында 

(аптасына 24 сағат/7 күн) жұмыс пен жеке өмір арасындағы ақылға 

қонымды тепе-теңдікті қамтамасыз етеді; 

 - жеке және командалық деңгейде өзара көмек көрсету, тану және 

құрметтеу мәдениетін қалыптастырады; 

 - өз адамдары, сондай-ақ ұйым жұмыс істейтін жергілікті 

қауымдастықтар мен рыноктардың әртүрлілігін қабылдайды және 

көтермелейді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

36. 3-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

 

Қосалқы 

өлшемша

рт 

 

Жетік 

тәсіл 

Тәсілді 

өрістету 

Тәсілді 

бағалау 

және 

жетілдіру 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,2 

балл (Х * 

0,2=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

3а       

3б       

3в       

3г       

3д       

3-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

 

 

37. 4-к ритерий – Серіктестік және ресурстар: 

 

4-өлшемшарт 

бойынша ақпарат 

ұсынылуға тиісті 

қосалқы 

өлшемшарттың бес 

құрамдас бөлігін 

(4а, 4б, 4в, 4г, 4д) 

қамтиды:  

СЕРІКТЕСТІК ЖӘНЕ РЕСУРСТАР    

Стратегияны, саясаттарды қолдау және процестердің нәтижелі жұмыс 

істеуі үшін сыртқы әріптестік қатынастар, өнім берушілер және ішкі 

ресурстар менеджментін жоспарлау және жүзеге асыру. Қоршаған ортаға 

және қоғамға өз әсерлерінің нәтижелі менеджментін қамтамасыз ету 
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4а. Тұрақты пайда 

үшін серіктестер 

мен өнім берушілер 

менеджментін 

жүзеге асыру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - серіктестерді және өнім берушілерді ұйымның стратегиясына сәйкес 

топтастырады және бірлескен неғұрлым тиімді жұмыс мақсатында тиісті 

саясат пен процестерді қолданады; 

 - өзара сенім, құрмет және ашықтық негізінде серіктестермен және өнім 

берушілермен тұрақты қарым-қатынас қалыптастырады; 

 - серіктестер мен өнім берушілердің ұйымның стратегиясы мен 

құндылықтарына сәйкес әрекет етуін қамтамасыз етеді; 

 - мүдделі тараптар үшін қосымша құндылық жасау мүмкіндігі мен 

қабілетін арттыру мақсатында серіктестіктің әлеуетті мүмкіндіктерін 

анықтау үшін басқа ұйымдармен тиісті байланыс жасайды; 

 - өзара пайдаға қол жеткізу және тиісті мүдделі тараптар үшін 

құндылықты арттыру үшін әріптестермен бірлесіп, практикалық 

тәжірибе, ресурстар мен білім арқылы бір-бірін қолдай отырып жұмыс 

істейді 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

4б. Тұрақты 

табысқа кепілдік 

беру үшін қаржы 

менеджментін 

жүзеге асыру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - ұйымның жалпы стратегиясын қолдау және қаржылық тұрақтылықты 

қамтамасыз ету үшін қаржы стратегиясын, саясат пен процестерді 

әзірлейді және іске асырады; 

 - ресурстарды пайдалануды оңтайландыру үшін қаржылық жоспарлау, 

бақылау, есептілік және талдау процестерін ұйымдастырады; 

 - тек қысқа мерзімді пайда алуға ұмтылудың орнына барлық ұзақ 

мерзімді қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін ресурстарды бөледі, және 

мүмкін болған жерде бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізеді және 

қолдайды; 

 - ұйымның барлық деңгейлерінің ерекшеліктерін ескеретін қаржыны 

басқару процестерін қолданады; 

 - инвестициялар салаларын (материалдық және материалдық емес 

активтерді) олардың экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

аспектілерде ұзақ мерзімді әсерін ескере отырып бағалайды, таңдайды 

және бекітеді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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4в. Ғимараттар, 

жабдықтар, 

материалдар мен 

табиғи ресурстар 

менеджментін 

тұрақты түрде 

жүзеге асыру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- қаржылық және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етуді ескере 

отырып, ғимараттар, жабдықтар мен материалдар менеджментін жүзеге 

асыру үшін стратегияларды, саясат пен процестерді қолданады; 

- ғимараттарды, жабдықтар мен материалдарды қоса алғанда, өзінің 

материалдық активтерінің өмірлік циклі мен физикалық қауіпсіздігіне 

байланысты өмірлік цикл процестері менеджментін пайдалануды 

оңтайландырады және тиімді жүзеге асырады; 

- өз қызметінің, өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің өмірлік циклінің 

денсаулыққа, қоғамның қауіпсіздігіне және қоршаған ортаға әсерін 

өлшейді және оңтайландырады; 

- қолданыстағы стандарттарға және басқа да талаптарға жауап беретін 

немесе одан асатын шиеленіскен мақсаттар қоюды қоса алғанда, 

қоршаған ортаға өзінің жергілікті және жаһандық теріс әсерін азайтады; 

- өз қызмет саласында экономикалық, экологиялық және әлеуметтік 

стандарттарды белсенді жетілдіреді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

4г. Стратегияны 

қолдау үшін 

технологиялар 

менеджментін 

жүзеге асыру 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- ұйымның жалпы стратегиясын қолдау үшін технологиялар «портфелі» 

менеджментін жүзеге асырады; 

- процестердің, жобалардың және ұйымдардың икемділігін жақсарту 

үшін технологиялар «портфелін» бағалайды және дамытады; 

- құрылатын артықшылықтарды ұлғайту үшін жаңа технологияларды 

әзірлеуге және игеруге тиісті мүдделі тараптарды тартады; 

- баламалы және дамушы технологияларды олардың ұйым жұмысына, 

мүмкіндіктері мен қоршаған ортаға әсері тұрғысынан сәйкестендіреді 

және бағалайды; 

- шығармашылық мәдениеті мен инновацияларды қолдау үшін 

технологияны қолданады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

4д. Шешімдерді 

нәтижелі 

қабылдауды қолдау 

және ұйым 

мүмкіндіктерін 

дамыту үшін 

ақпарат пен білім 

менеджментін 

жүзеге асыру 

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - көшбасшыларға уақтылы шешімдер қабылдау үшін нақты және толық 

ақпарат беруді қамтамасыз етеді; 

 - деректерді ақпаратқа және мүмкін болған жерде, таратылуы және 

тиімді пайдаланылуы мүмкін білімді түрлендіреді; 

 - мүдделі тараптарды тарту үшін әр түрлі нысандарды пайдаланады 

және идеялар мен инновацияларды іске қосу мақсатында олардың 

ұжымдық білімдерін пайдаланады; 

 - ұйымның ақпараты мен зияткерлік меншігін қорғауды бір мезгілде 

қамтамасыз ете отырып, персонал мен сыртқы пайдаланушылар үшін 

маңызды ақпарат пен білімге қол жеткізуді қамтамасыз етеді және 

бақылайды; 

 - шығармашылық, инновациялар және жақсартулар үшін мүмкіндіктерді 

анықтау мақсатында басқа ұйымдармен көп жақты өзара іс-қимылды 

жүзеге асырады; 

 - сатып алынатын мүлікті барынша ұлғайтатын идеяларды мерзімінде 

шындыққа айналдырады.  
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* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

38. 4-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

Қосалқы 

өлшемша

рт 

 

Жетік 

тәсіл 

Тәсілді 

өрістету 

Тәсілді 

бағалау 

және 

жетілдіру 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,2 

балл (Х * 

0,2=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

4а       

4б       

4в       

4г       

4д       

4-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

 

39. 5-өлшемшарт – Процестер, өнімдер және көрсетілетін қызметтер. 

 

5-өлшемшарт 

ақпарат ұсынылуға 

тиісті қосалқы 

өлшемшарттың бес 

құрама бөлігін (5а, 

5б, 5В, 5г, 5д) 

қамтиды: 

ПРОЦЕСТЕР, ӨНІМДЕР ЖӘНЕ КӨРСЕТІЛЕТІН ҚЫЗМЕТТЕР  

Тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар үшін үлкен құндылық 

жасау масатында менеджментті жобалау, жүзеге асыру және 

процестерді, өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді жақсарту. 

5a. Мүдделі 

тараптар үшін 

құндылықты 

оңтайландыруға 

арналған 

процестерді 

жобалау және 

менеджменті  

 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - ұйымның стратегиясын іске асыру үшін негізгі процестердің 

құрылымын пайдаланады; 

 - ұйымның шекарасынан шығатын процестерді қоса алғанда, 

процестерді басынан аяғына дейін басқарады; 

 - процесс иелерінің ұйым процестерін дамытуда, қолдауда және 

жақсартуда өздерінің рөлі мен жауапкершілігін түсінуін қамтамасыз 

етеді; 

 - негізгі процестердің тиімділігі мен нәтижелілігін және олардың 

ұйымның стратегиялық мақсаттарына қосқан үлесін бағалауға 

мүмкіндік беретін процестер мен олардың шығыс көрсеткіштерінің 

неғұрлым маңызды үйлесімін анықтайды; 

 - ағымдағы көрсеткіштер мен процестердің мүмкіндіктері туралы, 

жақсартулар, шығармашылық және инновациялар үшін тиісті ең жақсы 

мысалдар туралы ақпаратты пайдаланады. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

5б. Тұтынушылар 

үшін оңтайлы 

құндылық жасау 

үшін өнімдер мен 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - инновацияны енгізуге және өз тұтынушылары мен мүдделі 

тараптарды орынды жерде жаңа және инновациялық өнімдерді, 

қызметтерді әзірлеуге, тәжірибе алуға тарта отырып, құндылық жасауға 
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көрсетілетін 

қызметтерді әзірлеу 

 

ұмтылады; 

 - нарықты зерттеуді, тұтынушылардың сауалдарын және басқа да кері 

байланыс нысандарын өзінің өнімдер мен көрсетілетін қызметтер 

«портфелін» арттыруға бағытталған жақсаруды болжау және анықтау 

үшін пайдаланады; 

 - тұтынушылардың қазіргі және әлеуетті топтарының өзгермелі 

қажеттіліктеріне сәйкес өз «портфелін» әзірлейді; 

 - өзінің өнімдер мен көрсетілетін қызметтер «портфелін» жобалайды 

және өнімнің барлық өмірлік циклінің менеджментін белсенді және 

жауапты түрде жүзеге асырады. 

 * Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

5в. Өнімдер мен 

көрсетілетін 

қызметтер 

нарығында 

нәтижелі жылжыту 

және ұсыныс 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - өздерінің, нақты және әлеуетті  тұтынушылық топтарын біледі және 

олардың әр түрлі қажеттіліктері мен үміттерін болжайды; 

 - қажеттіліктерді, үміттер мен әлеуетті талаптарды қазіргі және 

әлеуетті тұтынушылар үшін құндылығы бар тартымды, тұрақты 

ұсыныстарға айналдырады; 

 - өз ұсынысының және бірегей сауда ұсыныстарының құндылығын 

анықтау, позициялау, мақсатты тұтынушылық топтары мен тарату 

арналарын анықтау арқылы бизнес-модель енгізеді; 

 - өз өнімдері мен көрсетілетін қызметтерін тұтынушылар мен 

пайдаланушылардың мақсатты топтарына алға тарту үшін маркетинг 

саласындағы стратегияларды әзірлейді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

5г. Өнімдер мен 

көрсетілетін 

қызметтерді өндіру, 

жеткізу және 

менеджменті 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

 - тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыру 

немесе асып түсу үшін өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді өндіріп, 

жеткізеді; 

 - уәде етілген құндылық ұсынысын дәйекті түрде орындау қабілетіне 

кепілдік бере отырып, нәтижелі және тиімді құндылық қосу тізбегін 

дамытады; 

 - персоналдың жұмысына қажетті ресурстарды, құзыреттілікті және 

өкілеттіктерді тұтынушылардың қанағаттануын арттыру үшін 

қамтамасыз етеді; 

 - қоғамның денсаулығы мен қауіпсіздігіне және қоршаған ортаға кез 

келген әсерді қарастыра отырып, мүмкіндігінше, оларды қайта 

пайдалануды және кәдеге жаратуды қоса алғанда, бүкіл өмірлік циклі 

барысында өнімдер мен қызметтердің менеджментін жүзеге асырады; 

 - өз қызметінің көрсеткіштерін басқа ұйымдардың 

көрсеткіштерімен салыстырады және тұтынушыларға берілетін 

құндылықты арттыру үшін өзінің күшті жақтары мен жақсарту 

мүмкіндіктерін түсінеді. 

 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

5д. 

Тұтынушылармен 

өзара қарым-

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- тұтынушыларды ұйымның стратегиясына сәйкес топтастырады және 

өзара қарым-қатынастың тиімді менеджменті үшін тиісті саясат пен 
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қатынас 

менеджментін және 

жетістіктерін 

жүзеге асыру  

процестерді қабылдайды; 

- күнделікті және ұзақ мерзімді байланыс кезінде тұтынушылардың 

талаптарын анықтайды және орындайды; 

- тұтынушылармен ашықтық пен айқындылыққа негізделген диалог 

құрып, қолдайды; 

- тұрақты мониторингті жүзеге асырады және тұтынушылардың 

қанағаттануын талдайды, кез келген кері байланыс негізінде 

процестерге өзгерістер енгізеді; 

- тұтынушылардың ұйымның өнімдері мен қызметтерін пайдалануға 

қатысты өз жауапкершілігін анық түсінуін қамтамасыз етеді. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

40. 5-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

 

Қосалқы 

өлшемша

рт 

 

Жетік 

тәсіл 

Тәсілді 

өрістету 

Тәсілді 

бағалау 

және 

жетілдіру 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,2 

балл (Х * 

0,2=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

5а       

5б       

5в       

5г       

5д       

5-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

41. 6-өлшемшарт – Тұтынушылар үшін нәтижелер. 

 

6-өлшемшарт 

ақпарат 

ұсынылуға тиіс 

қосалқы 

өлшемшарттың 

екі құрама бөлігін 

(6а, 6б) қамтиды: 

ТҰТЫНУШЫЛАР ҮШІН НӘТИЖЕЛЕР 

Тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкес келетін 

немесе одан асатын көрнекті нәтижелерге қол жеткізу және қолдау.  

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- стратегияның сәтті өрістеуін және өз тұтынушыларының қажеттіліктері 

мен үміттеріне негізделген ұйымның қолдаушы саясатын анықтау үшін 

өзара байланысты қабылдау көрсеткіштері мен қызмет көрсеткіштерінің 

жиынтығын қолданады; 

- тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттеріне негізделген 

тұтынушыларға қатысты негізгі нәтижелердің нақты нысаналы 

көрсеткіштерін таңдап алынған стратегияға сәйкес белгілейді; 

- алынған тәжірибе, белгілі бір қажеттіліктер мен үміттер тұрғысынан 

әрбір тұтыну тобы үшін нәтижелер бөледі; 

- 3 жылдан кем емес уақыт тұтынушылармен байланысты оң және тұрақты 

жақсы нәтижелерді көрсетеді; 

- байқалатын үрдістердің негізгі себептері мен қозғаушы факторларын 

және осы нәтижелер ұйым қызметінің басқа көрсеткіштеріне, қабылдауға 

және олармен байланысты нәтижелерге ықпалын нақты түсінеді; 

- қызметтің болашақ көрсеткіштеріне және айқындалған себеп-салдарлық 
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байланыстарды түсінуге негізделген нәтижелерге қол жеткізуге 

сенімділікті қамтамасыз етеді;  

- тұтынушыларға қатысты олардың негізгі нәтижелері ұқсас ұйымдардың 

нәтижелерімен қаншалықты салыстырмалы екенін түсінеді және қажет 

болған жағдайда, осы деректерді нысаналы көрсеткіштер қою үшін 

пайдаланады. 

 

6а. Қабылдау 

көрсеткіштері 

 

Осыған қатысты көрсеткіштер тұтынушылардың ұйымды қабылдауын 

сипаттайды. Олар зерттеуді, фокус-топтар жұмысын, тұтынушылардың 

алғыстары мен шағымдары рейтингтерін қоса алғанда, көптеген көздерден 

алынуы мүмкін. Олар тұтынушы тұрғысынан нәтижелілікке, саясат пен 

процестерді қолдайтын тұтынушыларға қатысты ұйым стратегиясының 

өрістеуі мен нәтижелеріне нақты түсініктеме беруге тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- ұйымның беделі мен имиджі; 

- өнімдер мен көрсетілетін қызметтердің құндылығы; 

- өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу; 

- қызмет көрсету, өзара іс-қимыл және тұтынушыларды 

қолдау; 

- тұтынушылардың адалдығы мен ұстануы. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың көшірмесімен 

расталады) 

6б. Қызмет 

көрсеткіштері 

 

Тұтынушылардың қанағаттануын арттыру жөніндегі ұйым қызметін 

мониторингілеу, түсіну, болжау және жақсарту үшін, сондай-ақ олардың 

ұйым тұтынушыларын қабылдауға әсерін болжау үшін пайдаланылатын 

қызметтің осыған қатысты ішкі көрсеткіштері. Олар тұтынушыларға, 

сондай-ақ саясаттар мен процестерге қолдау көрсетушілерге қатысты 

ұйым стратегиясының өрістеуі мен ықпалына нақты түсінік беруге тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді жеткізу; 

- қызмет көрсету, өзара іс-қимыл және тұтынушыларды қолдау; 

- тұтынушылар мен серіктестерді өнімді, процестерді және т.б. әзірлеуге 

тарту; 

- шағымдарды қарау. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың көшірмесімен 

расталады) 

 

42. 6-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

Қосалқы 

өлшемшарт 

 

Жетістіктер 

Нәтижелердің 

толықтығы мен 

өкілділігі  

 

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,75 

балл (Х * 

0,75=) 

есептеледі 

- 

Балдардың 

жиыны 

6а      

6б      

6-өлшемшарт бойынша барлық балдар  
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43. 7-өлшемшарт – Персонал үшін нәтижелер. 

 

7-өлшемшарт 

ақпарат 

ұсынылуға тиіс 

қосалқы 

өлшемшарттың 

екі құрама бөлігін 

(7а, 7б) қамтиды: 

ПЕРСОНАЛ ҮШІН НӘТИЖЕЛЕР  

Ұйымдағы персоналдың қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкес 

келетін немесе одан асатын көрнекті нәтижелерге қол жеткізу 

және қолдау. 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- стратегияның сәтті өрістеуін және өз персоналының қажеттіліктері 

мен үміттеріне негізделген ұйымның қолдаушы саясатын анықтау 

үшін өзара байланысты қабылдау көрсеткіштері мен қызмет 

көрсеткіштерінің жиынтығын қолданады; 

- өз персоналының қажеттіліктері мен үміттеріне негізделген 

персоналға байланысты негізгі нәтижелердің нақты нысаналы 

көрсеткіштерін таңдап алынған стратегияға сәйкес белгілейді; 

- алынған тәжірибе, белгілі бір қажеттіліктер мен үміттер тұрғысынан 

ұйым персоналының әрбір тобы үшін нәтижелер бөледі; 

- 3 жылдан кем емес уақыт персоналмен байланысты оң және тұрақты 

жақсы нәтижелерді көрсетеді; 

- байқалатын үрдістердің негізгі себептері мен қозғаушы 

факторларын және осы нәтижелер ұйым қызметінің басқа 

көрсеткіштеріне, олармен байланысты нәтижелерге ықпалын нақты 

түсінеді; 

- болашақ қызмет көрсеткіштері мен нәтижелерге қол жеткізудегі 

белгіленген себеп-салдарлық байланыстарды түсінуге негізделген 

сенімділігін қамтамасыз етеді; 

- персоналға байланысты олардың негізгі нәтижелері ұқсас 

ұйымдардың нәтижелерімен қаншалықты салыстырмалы екенін 

түсінеді және, қажет болған жағдайда, осы деректерді нысаналы 

көрсеткіштер қою үшін пайдаланады. 

7A Қабылдау 

көрсеткіштері 

 

 

Осыған қатысты көрсеткіштер персоналдың ұйымды қабылдауын 

сипаттайды. Олар зерттеуді, фокус-топтар жұмысын, интервью 

жүргізуді және құрылымдалған бағалауды қоса алғанда, көптеген 

көздерден алынуы мүмкін. Олар персонал тұрғысынан нәтижелілікке, 

саясат пен процестерді қолдайтын персоналға қатысты ұйым 

стратегиясының өрістеуі мен нәтижелеріне нақты түсініктеме беруге 

тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- қанағаттанушылық, тарту және ұстану; 

- мотивация және өкілеттіктер беру; 

- көшбасшылық және менеджмент; 

- құзыреттілік пен қызмет менеджментін жүзеге асыру; 

- мансапты дайындау және дамыту; 

- тиімді ақпарат алмасу; 

- еңбек жағдайлары. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 
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7б. Қызмет 

көрсеткіштері 

 

Ұйым персоналы қызметін мониторингілеу, түсіну, болжау және 

жақсарту үшін, сондай-ақ олардың қабылдауға әсерін болжау үшін 

пайдаланылатын қызметтің осыған қатысты ішкі көрсеткіштері. Олар 

персоналға, сондай-ақ саясаттар мен процестерге қолдау көрсетуші 

персоналға қатысты ұйым стратегиясының өрістеуі мен ықпалына 

нақты түсінік беруге тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- тартылуы мен ұстануын қамтамасыз ету жөніндегі қызмет; 

- құзыреттілік пен қызмет менеджментін жүзеге асыру; 

- көшбасшылар қызметі; 

- мансапты дайындау және дамыту бойынша қызмет; 

- ішкі ақпарат алмасу. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

44. 7-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

Қосалқы 

өлшемшарт 

 

Жетістіктер 

Нәтижелердің 

толықтығы мен 

өкілділігі  

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

7а    0,75 балл 

(Х*0,75=) 

 

7б    0,25 балл 

(Х*0,25=) 

 

7-өлшемшарт бойынша барлық балдар  

 

45. 8-өлшемшарт – Қоғам үшін нәтижелер. 

 

8-өлшемшарт 

ақпарат 

ұсынылуға тиіс 

қосалқы 

өлшемшарттың 

екі құрама бөлігін 

(8а, 8б) қамтиды:   

ҚОҒАМ ҮШІН НӘТИЖЕЛЕР 

Қоғам аясындағы тиісті мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен 

үміттеріне сәйкес келетін немесе одан асатын көрнекті 

нәтижелерге қол жеткізу және қолдау. 

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- стратегияның сәтті өрістеуін және тиісті мүдделі тараптардың 

қажеттіліктері мен үміттеріне негізделген ұйымның қолдаушы 

саясатын анықтау үшін өзара байланысты қабылдау көрсеткіштері мен 

қызмет көрсеткіштерінің жиынтығын қолданады; 

- қоғам шеңберінде тиісті мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен 

үміттеріне негізделген қоғамға байланысты негізгі нәтижелердің нақты 

нысаналы көрсеткіштерін таңдап алынған стратегияға сәйкес 

белгілейді; 

- қоғам шеңберінде тиісті мүдделі тараптар үшін алынған тәжірибе, 

белгілі бір қажеттіліктер мен үміттер тұрғысынан нәтижелер бөледі; 

- 3 жылдан кем емес уақыт қоғаммен байланысты оң және тұрақты 

жақсы нәтижелерді көрсетеді; 

- байқалатын үрдістердің негізгі себептері мен қозғаушы факторларын 

және осы нәтижелер ұйым қызметінің басқа көрсеткіштеріне, олармен 

байланысты нәтижелерге ықпалын нақты түсінеді; 

- болашақ қызмет көрсеткіштері мен нәтижелерге қол жеткізудегі 
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белгіленген себеп-салдарлық байланыстарды түсінуге негізделген 

сенімділігін қамтамасыз етеді; 

 - қоғамға байланысты олардың негізгі нәтижелері ұқсас ұйымдардың 

нәтижелерімен қаншалықты салыстырмалы екенін түсінеді және, қажет 

болған жағдайда, осы деректерді нысаналы көрсеткіштер қою үшін 

пайдаланады. 

8а. Қабылдау 

көрсеткіштері 

 

Осыған қатысты көрсеткіштер қоғамның ұйымды қабылдауын 

сипаттайды. Олар зерттеулерді, есептерді, бұқаралық ақпарат 

құралдарындағы мақалаларды, қоғамдық кездесулерді, мемлекеттік 

емес ұйымдарды, қоғамдық өкілдерді, мемлекеттік басқару органдарын 

қоса алғанда көптеген көздерден алынуы мүмкін. Олар қоғам 

тұрғысынан нәтижелілікке, саясат пен процестерді қолдайтын қоғамға 

мен қоршаған ортаға қатысты ұйым стратегиясының өрістеуі мен 

нәтижелеріне нақты түсініктеме беруге тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- қоршаған ортаға әсері; 

- ұйымның беделі мен имиджі; 

- қоғамға әсері; 

- жұмыспен қамтуға әсері; 

- марапаттар және БАҚ-та ескерту. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

8б Қызмет 

көрсеткіштері 

 

Ұйым қызметін мониторингілеу, түсіну, болжау және жақсарту үшін, 

сондай-ақ олардың қоғамдағы тиісті мүдделі тараптардың қабылдауына 

әсерін болжау үшін пайдаланылатын қызметтің осыған қатысты ішкі 

көрсеткіштері. Олар қоғам мен қоршаған ортаға, сондай-ақ саясаттар 

мен процестерге қолдау көрсетушілерге қатысты ұйым стратегиясының 

өрістеуі мен ықпалына нақты түсінік беруге тиіс. 

Көрсеткіштер мынадай қабылдауды қамтиды: 

- қоршаған ортаға, экономикаға және қоғамға қатысты іс-қимыл; 

- заңнамалық және басқа да міндетті талаптарды сақтау; 

- денсаулық сақтау және еңбек қауіпсіздігі саласындағы қызмет; 

- ресурстарды жауапты пайдалану және сатып алу қызметі. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

46. 8-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

Қосалқы 

өлшемшарт 

 

Жетістіктер 

Нәтижелердің 

толықтығы 

мен өкілділігі  

Орташа 

көрсеткіш, 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,5 балл 

(Х * 0,5=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

8а      

8б      

8-өлшемшарт бойынша барлық балдар  
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47. 9-өлшемшарт – Бизнес үшін нәтижелер. 

 

9-өлшемшарт 

ақпарат 

ұсынылуға тиіс 

қосалқы 

өлшемшарттың 

екі құрама бөлігін 

(9а, 9б) қамтиды:   

БИЗНЕС ҮШІН НӘТИЖЕЛЕР 

Бизнес саласындағы мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен 

үміттеріне сәйкес келетін немесе одан асатын көрнекті 

нәтижелерге қол жеткізу және қолдау.  

Іс жүзінде ұйым ретінде: 

- өздерінің іскер мүдделі тараптарының қажеттіліктері мен үміттеріне 

негізделген стратегияны сәтті өрістетуді анықтау үшін негізгі 

қаржылық және қаржылық емес нәтижелер жиынтығын әзірлейді; 

- іскер мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттеріне негізделген 

негізгі бизнес-нәтижелердің нақты нысаналы көрсеткіштерін таңдап 

алынған стратегияға сәйкес белгілейді; 

- ұйым қызметінің өзіне тән салалары мен алынған тәжірибе, белгілі 

бір қажеттіліктер мен үміттер тұрғысынан іскер мүдделі тараптар 

үшін нәтижелер бөледі; 

- 3 жылдан кем емес уақыт оң және тұрақты жақсы бизнес-

нәтижелерді көрсетеді; 

- байқалатын үрдістердің негізгі себептері мен қозғаушы 

факторларын және осы нәтижелер ұйым қызметінің басқа 

көрсеткіштеріне, олармен байланысты нәтижелерге ықпалын нақты 

түсінеді; 

- болашақ қызмет көрсеткіштері мен нәтижелерге қол жеткізудегі 

белгіленген себеп-салдарлық байланыстарды түсінуге негізделген 

сенімділігін қамтамасыз етеді; 

- олардың негізгі бизнес-нәтижелері ұқсас ұйымдардың 

нәтижелерімен қаншалықты салыстырмалы екенін түсінеді және 

қажет болған жағдайда, осы деректерді нысаналы  көрсеткіштер қою 

үшін пайдаланады. 

9а Қызмет 

нәтижелері 

 

Ұйымның өз стратегиясын сәтті өрістетуін көрсететін осыған жататын 

негізгі қаржылық және қаржылық емес нәтижелер. Тиісті нәтижелер 

мен мақсаттар іскер мүдделі тараптармен айқындалып, келісіледі. 

Қызмет нәтижелеріне мыналар кіреді: 

- қаржылық нәтижелер; 

- іскер серіктестердің ұйым қызметін қабылдауы; 

- бюджеттің орындалуы; 

- қойылған негізгі өнімнің немесе көрсетілген 

негізгі қызметтердің көлемі; 

- негізгі процестердің нәтижелері. 

* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

9б Қызмет 

көрсеткіштері 

 

Ұйымның қызметін өлшеу үшін пайдаланылатын осыған жататын 

негізгі қаржылық және қаржылық емес көрсеткіштер. Олар ұйым 

қызметінің мониторингін жүзеге асыруға, түсінуге, болжауға және 

мүмкін болатын нәтижелерін жақсартуға көмектеседі. 

Қызмет көрсеткіштеріне мыналар кіреді: 

- қаржылық көрсеткіштер; 

- жобаларға арналған шығындар; 

- негізгі процестердің көрсеткіштері; 

- өнім берушілермен және серіктестермен жұмыс; 

- технология, ақпарат және білім. 
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* Бағалауды растайтын фактілер: (қолжетімді дәлелдемелерге 

сілтемелер, бар болса, есепке қосымшадағы құжаттардың 

көшірмесімен расталады) 

 

48. 9-өлшемшарттың әрбір қосалқы өлшемшарты бойынша балдарды есептеу кестеде 

берілген: 

 

Қосалқы 

өлшемшарт 

 

Жетістіктер 

Нәтижелердің 

толықтығы 

мен өкілділігі  

Орташа 

көрсеткіші 

% 

Орташа 

көрсеткіштің 

әрбір 1% 

үшін 0,75 

балл (Х * 

0,75=) 

есептеледі 

Балдардың 

жиыны 

9а      

9б      

9-өлшемшарт бойынша барлық балдар  



Қазақстан Республикасы Президентінің  
«Алтын сапа»сыйлығын алуға арналған конкурсқа  

қатысатын ұйымдардың есептеріне  
бағалау (өзін-өзі бағалау) жүргізу жөніндегі  

әдістемелік ұсынымдарға 
1-қосымша 

 

Жетік тәсіл: 0% 25% 50% 75% 100% 

Негізділігі: 

 тәсіл логикалық негізделген 

 тәсілде әзірленген процестер бар 

 тәсіл мүдделі тараптардың қажеттіліктеріне бағдарланған 

 жетілдіру тәсілге қолданылу шамасына қарай енгізілді 

Куәліктер жоқ 

немесе кездейсоқ 

Кейбір куәліктер Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Интеграциялануы: 

 тәсіл стратегияны қолдайды 

 тәсіл басқа амалдармен келісілген 

Куәліктер жоқ 
немесе кездейсоқ 

Кейбір куәліктер Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Элементті бағалау, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
 

Тәсілді өрістету: 0% 25% 50% 75% 100% 

Енгізу толықтығы: 

 тәсіл тиісті салаларда енгізілді 

Куәліктер жоқ немесе 
кездейсоқ 

¼ ықтимал 
салаларға енгізілген 

½ ықтимал 
салаларға енгізілген 

¾ ықтимал 
салаларға енгізілген 

Барлық ықтимал 
облыстарда енгізілген 

Жүйелілігі: 

 тәсіл уақтылы, қажет болған жағдайда, ортаның өзгеруіне 
ден қою мүмкіндігімен құрылымдалған 

Куәліктер жоқ 
немесе кездейсоқ 

Кейбір 
куәліктер 

Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Элементті бағалау, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
 

Тәсілді бағалау және жетілдіру: 0% 25% 50% 75% 100% 

Өлшеу: 

 тәсілдің нәтижелілігі мен тиімділігін және оны өрістетуді 
тұрақты өлшеу жүргізіледі 

 сәйкес келетін өлшенетін көрсеткіштер таңдалған 

Куәліктер жоқ 
немесе кездейсоқ 

Кейбір 
куәліктер 

Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Зерттеу және шығармашылық: 

 зерттеу негізінде ұйым ішіндегі және одан тыс үздік 
тәжірибе және жақсарту мүмкіндіктері анықталады 

 жақсарту үшін мүмкіндіктерді анықтауға шығармашылық 
тәсіл қолданылады 

Куәліктер жоқ 
немесе кездейсоқ 

Кейбір 
куәліктер 

Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Жақсарту және инновациялар: 
 өлшеу, зерттеу және шығармашылық нәтижелері 
жетістіктерді анықтау, саралау, жоспарлау және енгізу үшін 
қолданылады 

Куәліктер жоқ 
немесе кездейсоқ 

Кейбір 
куәліктер 

Куәліктер Айқын куәліктер Жан-жақты куәліктер 

Элементті бағалау, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

Жалпы баға, %  0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» 

сыйлығын алуға арналған конкурсқа қатысатын 
ұйымдардың есептеріне бағалау (өзін-өзі бағалау) жүргізу жөніндегі  

әдістемелік ұсынымдарға 
2-қосымша  

 
 

Толықтығы мен өкілділігі  0% 25% 50% 75% 100% 

Қамту толықтығы: 

Ұсынылған нәтижелер: 

 мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен үміттеріне қатысты 

 ұйымның стратегиясымен және саясатымен келісіледі 

 ең маңызды негізгі нәтижелер анықталған және сараланған 

 тиісті нәтижелер арасындағы өзара байланыс түсінікті 

Нәтижелер 

ұсынылмайды 

немесе кездейсоқ 

сипатқа ие 

Тиісті нәтижелер шамамен ¼ 

ықтимал салалар үшін 

ұсынылған 

Тиісті нәтижелер шамамен 

½ ықтимал салалар үшін 

ұсынылған 

Тиісті нәтижелер шамамен ¾ 

ықтимал салалар үшін 

ұсынылған 

Тиісті нәтижелер барлық 

ықтимал салалар үшін 

ұсынылған 

Тұтастығы: 

 нәтижелер уақтылы, шынайы және нақты 

Нәтижелер 

ұсынылмайды 

немесе кездейсоқ 

сипатқа ие 

Ұсынылған нәтижелердің 

шамамен ¼ - уақтылы,  

шынайы 

дәл 

Ұсынылған нәтижелердің 

шамамен ½ - уақтылы, 

шынайы және 

дәл 

Ұсынылған нәтижелердің 

шамамен ¾ - уақтылы, 

шынайы және дәл 

Барлық ұсынылған нәтижелер - 

уақтылы, шынайы және дәл 

Сегменттелуі: 

 нәтижелер тиісті түрде сегменттелген 

Сегменттелу 

ұсынылмаған 

Қолданылатын сегменттелу 

¼ нәтиже үшін ғана бақыланады 

Қолданылатын сегменттелу 

½ нәтиже үшін ғана 

бақыланады 

Қолданылатын сегменттелу 

¾ нәтиже үшін ғана 

бақыланады 

Қолданылатын сегменттелу 

барлық нәтижелер үшін 

бақыланады 

Элементті бағалау, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

 

Жетістіктері: 0% 25% 50% 75% 100% 

Үрдістері: 

 үрдістер оң болып табылады 
және/немесе жақсы жұмыстың қолдау 
көрсеткіштері байқалады 

Нәтижелер ұсынылмаған 

немесе кездейсоқ сипаттағы 

ақпарат ұсынылған 

Позитивті үрдістер және/немесе 

жақсы жұмыстың қолдау 

көрсеткіштері үш жылдан астам 

¼ нәтиже үшін шамамен 

бақыланады 

Позитивті үрдістер 

және/немесе жақсы 

жұмыстың қолдау 

көрсеткіштері үш жылдан 

астам уақыт ½ нәтиже үшін 

шамамен бақыланады 

Позитивті үрдістер 

және/немесе жақсы 

жұмыстың қолдау 

көрсеткіштері үш жылдан 

астам уақыт ¾ нәтиже үшін 

шамамен бақыланады 

Позитивті үрдістер 

және/немесе жақсы 

жұмыстың қолдау 

көрсеткіштері үш жылдан 

астам уақыт барлық 

нәтижелер үшін шамамен 

бақыланады 

Нысаналы көрсеткіштер: 

 көрсеткіштер негізгі нәтижелер үшін 

белгіленген 

 көрсеткіштер стратегиялар мен саясаттарға 

барабар 

 көрсеткіштерге қол жеткізілді 

Нысаналы нәтижелер 

ұсынылмаған немесе 

кездейсоқ сипаттағы ақпарат 

ұсынылған 

Нысаналы көрсеткіштер белгіленген, 

барабар және шамамен ¼ негізгі 

нәтижелер үшін қол жеткізіледі 

Нысаналы көрсеткіштер 

белгіленген, барабар және 

шамамен 

½ негізгі нәтижелер үшін 

қол жеткізіледі 

Нысаналы көрсеткіштер 

белгіленген, барабар және 

шамамен 

¾ негізгі нәтижелер үшін 

қол жеткізіледі 

Нысаналы көрсеткіштер 

белгіленген, барабар және 

барлық негізгі нәтижелер 

үшін қол жеткізіледі 

Салыстыру: 

 салыстыру негізгі нәтижелер үшін жүргізілді 

 салыстыру орынды 

 салыстыру қолайлы болып табылады 

Салыстыру ұсынылмаған 

немесе кездейсоқ сипаттағы 

ақпарат ұсынылған 

Салыстыру жүргізілді, ¼ 

негізгі нәтижелер үшін қолайлы 

және орынды 

Салыстыру жүргізілді, ½ 

негізгі нәтижелер үшін 

қолайлы және орынды 

Салыстыру жүргізілді, ¾ 

негізгі нәтижелер үшін 

қолайлы және орынды 

Салыстыру жүргізілді, 

барлық нәтижелер үшін 

қолайлы және орынды 

Себептері: 
 қол жеткізілген нәтижелер мен олардың 
себептері арасындағы өзара байланыс түсінікті 
болып табылады 
 жұмыстың оң көрсеткіштері болашақта қолдау 
табатынына ұсынылған куәліктерге негізделген 
сенімділік бар 

Нәтижелер ұсынылмаған 

немесе кездейсоқ сипаттағы 

ақпарат ұсынылған 

характера 

Өзара байланыс шамамен 
¼ нәтижелер үшін қадағаланады және 

жұмыс көрсеткіштеріне қолдау 
көрсетілетіне кейбір куәліктер 

ұсынылған 

Өзара байланыс шамамен 
½ нәтижелер үшін қадағаланады 

және жұмыс көрсеткіштеріне 
қолдау көрсетілетіне куәліктер 

ұсынылған 

Өзара байланыс шамамен 
¾ нәтижелер үшін қадағаланады 

және жұмыс көрсеткіштеріне 
қолдау көрсетілетіне айқын 

куәліктер ұсынылған 

Өзара байланыс барлық 

нәтижелер үшін қадағаланады 
және жұмыс көрсеткіштеріне 

қолдау көрсетілетіндігі туралы 
жан-жақты куәліктер 

ұсынылады 

Элемент үшін баға, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
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Жалпы баға, % 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 



Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» 

сыйлығын алуға арналған конкурсқа қатысатын 

ұйымдардың есептеріне бағалау (өзін-өзі бағалау) жүргізу жөніндегі  

әдістемелік ұсынымдарға 

3-қосымша  

 

Жалпы бағалау (өзін-өзі бағалау) нәтижелері 

 

Сыйлық моделіне сәйкес 

өлшемшарттың атауы 

Ең 

жоғары 

балл саны 

Өлшемша

рттың 
құрамдас 
бөліктері 

Балмен бағалау Ескерт

пелер 
Өлшемшарт 

көрсеткішін ең 

жоғары бағалау 

Өзін-өзі 

бағалау 

 

1 2 3 4 5 6 

1 Көшбасшылық 100 1а 20   

1б 20   

1в 20   

1г 20   

1д 20   

2 Стратегия 

 

100 2а 25   

2б 25   

2в 25   

2г 25   

3 Персонал 100 3а 20   

3б 20   

3в 20   

3г 20   

3д 20   

4 Серіктестік және ресурстар 100 4а 20   

4б 20   

4в 20   

4г 20   

4д 20   

5 Процестер, өнімдер және 

көрсетілетін қызметтер 

100 5а 20   

5б 20   

5в 20   

5г 20   

5д 20   

Мүмкіндіктер бағаланады (1-5) барлығы max 500 балл   

6 Тұтынушылар үшін 

нәтижелер 

150 6а 75   

6б 75   

7 Персонал үшін нәтижелер 100 7а 75   

7б 25   

8 Қоғам үшін нәтижелер 100 8а 50   

8б 50   

9 Бизнес үшін нәтижелер 150 9а 75   

9б 75   

Нәтижелер бағаланады (6-9) барлығы max 500 балл   

Ұйымның өзін-өзі бағалауы бойынша жалпы 

бағасы                   

max 1000 балл   

 

Жауапты тұлға (құрастырушы)_____________________________________________________    
                                                                                           Т.А.Ә. 

Қолы____________________________ 

«______» _________ _______ж.                                                                
25 
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«Атамекен» Қазақстан Республикасының 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының  

Басқармасы Төрағасының  

2018 жылғы «___»____ бұйрығына  

2-қосымша  

 

 

Қазақстан Республикасы Президентінің «Алтын сапа» сыйлығын алуға арналған конкурсқа 

қатысатын заңды тұлға/жеке кәсіпкер қызметінің мүмкіндіктері мен нәтижелерін 

сипаттайтын өлшемшарттар 

 

Өлшемшарттар, олардың мазмұны және құрамдас бөліктері Өлшемшарттар 

мен олардың 

құрамдас 

бөліктерін ең 

жоғары бағалау,  

балмен 

Мүмкіндіктерін сипаттайтын өлшемшарттар (1-5) 500 

1 Көшбасшылық  
Болашақ ұйымның көшбасшыларын қалыптастыру және оны өмірге 

енгізу, ұйымда қабылданған құндылықтар мен этикалық нормаларды 

ұстануын жеке үлгіде көрсету. Басшылықтың икемділігі, уақтылы 

болжау және ден қою есебінен ұйымның тұрақты табысын қамтамасыз 

ету. 

100 

1а Миссия, пайымдау, құндылықтар мен этикалық нормаларды 

көшбасшылардың әзірлеуі және оларды ұқсау үшін үлгі ретінде ұстану 

20 

1б Менеджмент жүйесін және ұйымның қызметін көшбасшылардың 

анықтауы, мониторингілеуі, талдауы және жақсартуы 

20 

1в Көшбасшылардың сыртқы мүдделі тараптармен байланысын қолдауы 20 

1г Ұйым персоналы арасында жетік мәдениет көшбасшыларын нығайту 20 

1д Көшбасшылардың ұйымның икемділігін және өзгерістердің нәтижелі 

менеджментін қамтамасыз етуі 

 

20 

2 Стратегия 

Мүдделі тараптарға бағдарланған стратегияны әзірлеу арқылы 

миссия мен пайымдауды іске асыру. Стратегияны іске асыру үшін 

саясаттарды, жоспарларды, мақсаттар мен процестерді әзірлеу 

және өрістету. 

100 

2а Барлық мүдделі тараптардың және сыртқы ортаның қажеттіліктері мен 

үміттерін түсінуге арналған стратегияны негіздеу 

25 

2б Стратегияны өз қызметі мен мүмкіндіктерін түсінуге негіздеу 25 

2в Стратегияны және қолдаушы саясатты әзірлеу, талдау және жаңартып 

отыру 

25 

2г Мүдделі тараптардың назарына жеткізу, стратегия мен қолдаушы 

саясатты енгізу және мониторингілеу 

25 

3 Персонал  

Өзара тиімді негізде ұйымдастырушылық және жеке мақсаттарға 

қол жеткізуге мүмкіндік беретін ұйымда мәдениет құру. 

Персоналдың мүмкіндіктерін дамыту және теңдік пен әділдік 

атмосферасын ұстау. Персоналды ынталандыру, бейілділігін 

қамтамасыз ету және оған ұйымның игілігіне өзінің дағдылары 

мен білімін қолдануға мүмкіндік беретіндей етіп қамқорлық, өзара 

100 
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іс-қимыл жасау, марапаттау және еңбегін мойындау. 

3а Персоналға қатысты жоспарлармен ұйым стратегиясын қолдау 20 

3б Персоналдың білімі мен мүмкіндіктерін дамыту 20 

3в Персоналды бағдарлау, тарту және өкілеттіктер беру 20 

3г Барлық ұйым бойынша персоналдың нәтижелі ақпарат алмасуы 20 

3д Персоналды марапаттау, тану және оған қамқорлық жасау 20 

4 Серіктестік және ресурстар 

Стратегияны, саясаттарды қолдау және процестердің нәтижелі 

жұмыс істеуі үшін сыртқы әріптестік қатынастар, өнім берушілер 

және ішкі ресурстар менеджментін жоспарлау және жүзеге асыру. 

Қоршаған ортаға және қоғамға өз әсерлерінің нәтижелі 

менеджментін қамтамасыз ету. 

100 

4а Тұрақты пайда үшін серіктестер мен өнім берушілер менеджментін 

жүзеге асыру 

20 

4б Тұрақты табысқа кепілдік беру үшін қаржы менеджментін жүзеге 

асыру 

20 

4в Ғимараттар, жабдықтар, материалдар мен табиғи ресурстар 

менеджментін тұрақты түрде жүзеге асыру 

20 

4г Стратегияны қолдау үшін технологиялар менеджментін жүзеге асыру 20 

4д Нәтижелі шешім қабылдауды қолдау және ұйым мүмкіндіктерін 

дамыту үшін ақпарат пен білім менеджментін жүзеге асыру 

20 

5 Процестер, өнімдер және көрсетілетін қызметтер 

Тұтынушылар мен басқа да мүдделі тараптар үшін үлкен 

құндылық жасау масатында менеджментті жобалау, жүзеге асыру 

және процестерді, өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді жақсарту. 

100 

5а Мүдделі тараптар үшін құндылықты оңтайландыруға арналған 

процестерді жобалау және менеджменті 

20 

5б Тұтынушылар үшін оңтайлы құндылық жасау мақсатында өнімдер мен 

көрсетілетін қызметтерді әзірлеу 

20 

5в Өнімдер мен көрсетілетін қызметтер нарығында нәтижелі алға тарту 

және ұсыныс 

20 

5г Өнімдер мен көрсетілетін қызметтерді өндіру, жеткізу және 

менеджменті 

20 

5д Тұтынушылармен өзара қарым-қатынас менеджментін және 

жетістіктерін жүзеге асыру 

20 

Нәтижелерді сипаттайтын өлшемшарттар (6-9) 500 

6 Тұтынушылар үшін нәтижелер  
Тұтынушылардың қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкес келетін 

немесе одан асатын көрнекті нәтижелерге қол жеткізу және қолдау. 

150 

6а Қабылдау көрсеткіштері 75 

6б Қызмет көрсеткіштері 75 

7 Персонал үшін нәтижелер 

Ұйымдағы персоналдың қажеттіліктері мен үміттеріне сәйкес 

келетін немесе одан асатын көрнекті нәтижелерге қол жеткізу және 

қолдау. 

100 

7а Қабылдау көрсеткіштері 75 

7б Қызмет көрсеткіштері 25 

8 Қоғам үшін нәтижелер 

Қоғам аясындағы тиісті мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен 

үміттеріне сәйкес келетін немесе одан асатын көрнекті 

нәтижелерге қол жеткізу және қолдау. 

100 

8а Қабылдау көрсеткіштері 50 
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8б Қызмет көрсеткіштері 50 

9 Бизнес үшін нәтижелер 

Бизнес саласындағы мүдделі тараптардың қажеттіліктері мен 

үміттеріне сәйкес келетін немесе одан асатын көрнекті 

нәтижелерге қол жеткізу және қолдау. 

150 

9а Қызмет нәтижелері 75 

9б Қызмет көрсеткіштері 75 
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