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1. Кіріспе 

«Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның (бұдан әрі – Қоғам) 2018-2028 

жылдарға арналған кадр саясаты (бұдан әрі – Кадр саясаты) Қоғамның ұзақ 

мерзімді кезеңге арналған даму стратегиясын іске асыруға бағытталған, 

өзектендірілген және «Самұрық-Қазына» АҚ-ның стратегиялық мақсаттарына 

сәйкес келтірілген адам ресурстарын басқару қағидаттарының, негізгі 

бағыттарының, тәсілдері мен әдістерінің жүйесін айқындайды. 

Кадр саясатының негізгі стратегиялық капиталы мен басты құндылығы 

оның адам ресурсы болып табылады, оның тиімді жұмысы Қоғамның қойылған 

стратегиялық мақсаттары мен міндеттерін табысты шешуге мүмкіндік береді. 

Қажетті білімі, біліктілігі мен дағдылары бар жұмыскерлердің 

жетіспеушілігі өндірісті дамыту шектеулерінде, сондай-ақ еңбек 

шығындарының артуында көрінетін айтарлықтай экономикалық шығындарға 

әкеледі. Жұмыскерлердің кәсіби дамуының тиімді жүйесін құру маңызды 

басымдықтардың бірі болып табылады. 

Қоғам негізгі жобаларды еңбек ресурстарымен қамтамасыз етуге 

байланысты ағымдағы ахуалды, орын алып отырған проблемалар мен әлеуетті 

тәуекелдерді талдауды (1-қосымша), іс-шаралар мен шешу жолдарын, 

нысаналы көрсеткіштер мен оларды бағалаудың өлшемшарттарын қамтитын 

жаңа Кадр саясатын әзірледі және ол төмендегілер бойынша Қоғамның 

стратегиялық мақсаттарын іске асыруға бағытталған: 

 сыйақы өнімділік пен нәтижелілік көрсеткіштеріне негізделетін 

меритократия және «коммерциялық» ойлау қағидаттарына негізделген 

корпоративтік мәдениетті құру, қолдау және коммуникация; 

 дарынды және құнды қызметкерлерді тарту және ұстап қалу, 

мансаптық жоспарлау және персоналды ауыстыру жүйесін енгізу, 

көшбасшылықты дамыту; 

 жұмыс беруші ретінде Қоғамның тартымдылығын арттыру; 

 инвестицияларды тарту, M&A  мәмілелер саласындағы инвестициялық 

жобаларды басқару және жобалық басқаруға қатысты құзыреттерді күшейту; 

 жүйелі оқыту арқылы персоналдың дағдыларын тұрақты жетілдіру 

(long life learning); 

 басқару деңгейлерін қысқартуды, функциялардың қайталануын 

болдырмауды және басшылар мен басқаруындағы жұмыскерлердің оңтайлы 

арақатынасын белгілеуді ескере отырып, Қоғамның корпоративтік орталығы 

мен еншілес ұйымдарының ұйымдық құрылымдарын қайта қарау жолымен 

басқару тиімділігін арттыру. Қоғам тиімсіз корпоративтік және өндірістік 

бизнес-процестерді оңтайландыруды және реинжинирингті жүргізеді.

2. Қоғамның кадр саясатының мақсаттары. 

Қоғамның миссиясы мен пайымын іске асыру мынадай стратегиялық 

мақсаттарға қол жеткізу арқылы қамтамасыз етілетін болады: 

1) Активтердің жоғары сапалы портфелін қалыптастыру. 

Активтердің жоғары сапалы портфелін қалыптастыру мақсатын іске асыру 



шеңберінде Қоғам мынадай стратегиялық бастамаларды жоспарлайды: 

• Инвестициялық тартымдылығы төмен негізгі емес инвестициялық 

жобалардан шығу. 

• Геологиялық барлау жобаларын оңтайландыру. 

• Құрылысты уақытылы аяқтау және негізгі инвестициялық жобалар 

бойынша жобалық параметрлерге қол жеткізу. 

• Саланың жекелеген маңызды секторларында жаңа жобаларды іздеу, 

бағалау және іске асыру. 

2) Негізгі жобаларды іске асыру үшін стратегиялық әріптестерді тарту. 

Негізгі жобаларды іске асыру үшін стратегиялық серіктестерді тарту 

мақсатын іске асыру шеңберінде Қоғам келесі стратегиялық бастамаларды 

жоспарлайды: 

• Активтердің операциялық тиімділігін арттыру. 

• Инвестициялық тиімділікті арттыру. 

• Цифрландыру бағдарламасы. 

• Тең құқықтық және өзара тиімділік негізінде инвесторлар үшін икемді 

жағдайлар жасау. 

• Корпоративтік басқару деңгейін арттыру. 

• Адам капиталын дамыту. 

• Тұрақты даму бастамалары. 

Кадр саясатының мақсаттары: 

1) тиімді бәсекелестік және Қоғамның жаһандық, жоғары бәсекеге қабілетті 

және тұрақты дамып келе жатқан нарықтың өзгерістеріне бейімделу және ден 

қою қабілетін қамтамасыз ету үшін адам ресурстарын және дарынды дамыту мен 

құру арқылы Қоғам инвестицияларының табысын қамтамасыз ету; 

2) персоналдың әлеуетін бағалау арқылы адам ресурстарын жоспарлау, 

болашақ қажеттіліктерді болжау, қажетті құзыреттердегі олқылықтарды анықтау 

және Қоғамның стратегиялық мақсаттарымен интеграциялау, қажетті 

құзыреттілігі бар кәсіби және жоғары тиімді қызметкерлерді тарту, ұстап қалу, 

дамыту және ынталандыру жөніндегі жоспар; 

3) ұжымда жұмыскерлер барынша тартылатын, жоғары өнімді, уәжді және 

Қоғамға адал болатын жұмыс атмосферасын құру; 

4) меритократияға бағдарланған корпоративтік мәдениетті дамыту, жоғары 

еңбек өнімділігіне, «коммерциялық ойлауға» қол жеткізу және өзгерістерге 

дайын болу үшін мінез-құлықтың жаңа модельдерін енгізу. 

 

3. Қоғамның кадр саясатының негізгі қағидаттары  

1.  Проактивтілік - Қоғамның даму стратегиясын іске асыру кезеңдерін 

ескере отырып, кадрлармен ахуалды қысқа, орта және ұзақ мерзімді кезеңдерге 



болжау және жоспарлау, HR-тәуекелдерді бағалау және митигациялау 

(төмендету) (ықтимал салдарлардың алдын алу, теріс салдарларды барынша 

азайту) жүзеге асыру қабілеті. Адам ресурстарын басқаруға жауапты басшылар 

бизнестің қажетті құзыреттіліктерге және қызметкерлердің дамуына деген 

қажеттіліктерін уақтылы анықтау және жауап беру үшін компанияның даму 

жолын стратегиялық талқылауға үнемі қатысуы керек. 

2.  Меритократия қағидаттары негізіндегі айқындық пен ашықтыққа: 

1) басқару органдарының мүшелерін талаптар мен құзыреттерге сәйкес 

келетін неғұрлым лайықты кандидаттарды іздеу және іріктеу рәсіміне тарта 

отырып, атқарушы органның басшылық позицияларына 

келісудің/тағайындаудың ашық рәсімдері; 

2) бос лауазымдарға кандидаттарды іздеу және іріктеу кезіндегі ашық 

конкурстық рәсімдер; 

3) корпоративтік ҚТК жоғарыдан төменге каскадтау және персоналды 

бағалаудың, кадр резервіне алудың және резервшілерді басқарушылық және 

жетекшілік позицияларға ілгерілетудің ашық рәсімдері; 

4) қызмет нәтижелеріне, оқыту мүмкіндігіне және кәсіби дамуына қарай 

еңбекке ақы төлеу және сыйақы төлеу жүйесінің ашықтығы; 

5) еңбек заңнамасының, еңбекті қорғаудың, қауіпсіздік техникасының 

және өртке қарсы қауіпсіздіктің талаптарын сақтай отырып, әлеуметтік-еңбек 

қатынастарын реттеу арқылы қол жеткізіледі. 

3.  HR интеграциясы: HR процестерінің интеграциясы еңбек ресурстарын 

жоспарлаудың, қызметкерлерді іздеудің және іріктеудің, бағалаудың, оқытудың 

және кәсіби дамытудың, сыйақы және ынталандыру жүйесінің, қызметкерлерді 

әлеуметтік қолдаудың, корпоративтік мәдениетті дамытудың тығыз өзара 

байланысы және өзара тәуелділігі арқылы қамтамасыз етіледі.  

4.  Сабақтастыққа білім мен тәжірибені беру, сақтау, қызметкерлерді 

кәсіптік дамыту мен оқытуға назар аудару; жинақталған білім мен тәжірибеге 

қолжетімділік жүйесін дамыту, персоналды ротациялау және білімді басқару 

жағдайында білімді өзекті жағдайда ұстау және ақпарат беру арқылы қол 

жеткізілетін болады. 

4. Кадр саясатының негізгі басымдықтары: 

1. Қоғамның компаниялар тобы бойынша адам ресурстарын 

стратегиялық жоспарлау және дамыту. 

2. Тиімділігі жоғары қызметкерлерді тарту, ұстап қалу, ынталандыру 

және дамыту. 

3. HR қызметінің негізгі бағыттары 

4. Персоналды басқарудың заманауи әдістері мен озық 

технологияларын енгізу, HR функциясын дамыту. 

5. Персоналды басқару функциясының негізгі бастамалары. 



4.1 Стратегиялық жоспарлау және Қоғамның компаниялар тобы 

бойынша адам ресурстарын дамыту. 

Адам ресурстарын стратегиялық жоспарлау Қоғамның компаниялар тобы 

бойынша дамудың әртүрлі кезеңдерінде компанияның қажетті біліктіліктерге, 

қасиеттерге, құзыреттерге және қызметкерлердің дарындылығына деген 

қажеттілігін қанағаттандыруды қамтамасыз етуге бағытталады және Даму 

стратегиясын іске асырудың табыстылығының шешуші факторларының бірі 

болып табылады. 

Адам ресурстарын басқару қызметкерлердің біліктілігінің ағымдағы 

қажеттіліктермен сәйкестігін, Қоғамның компаниялар тобының болашақ 

қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін қызметкерлерді жалдауды, алдын ала 

оқытуды, қайта оқытуды және олардың дағдыларын дайындауды қамтамасыз 

етеді. 

Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған Даму стратегиясында 

белгіленген стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін: 

1) жобаларды бірлесіп дамыту немесе оларды сату үшін стратегиялық 

инвесторларды тарту бойынша. 

2) операциялық активтер қызметінің рентабельділігі мен қаржылық 

орнықтылығын арттыру бойынша. 

3) жобалық басқаруды жетілдіру бойынша. 

4) бизнес-процестерді оңтайландыру және тиімділігін арттыру, еншілес 

ұйымдардың басқару органдарында Қоғамның мүдделерін білдіру, олардың 

құнын арттыру жөніндегі шаралар мен іс-шараларды іздестіру, сондай-ақ 

оларды әлеуетті іске асыруға немесе стратегиялық әріптестермен бірлескен 

қызметке дайындау. 

5) активтер портфелінің өмірлік циклі: жаңа коммерциялық тартымды 

бастамаларды/активтерді іздеу, қосылған құнды құру және/немесе олардың 

құнын ұлғайту үшін жобаларды/активтерді дамыту, активті оңтайландыру және 

өткізуге дайындау, активтен толық немесе ішінара шығу арқылы Қоғамның 

инвестициялық портфелін белсенді басқаруға көшуді арттыру бойынша 

дағдылар мен құзыреттерді қамтамасыз ету және дамыту қажет. 

 

Қоғам қызметкерінің мақсатты бейіні  

Қоғамның 2018-2028 жылдарға арналған даму стратегиясын іске асыруды 

қамтамасыз ету үшін Қоғамға келесі негізгі сипаттамалары бар қызметкерлер 

қажет: 

1) табысты тәжірибесі бар кәсіпқой мамандар: 

• лауазымдар сипаттамасында айқындалған кәсіби дағдыларға 

қойылатын талаптарға толық сәйкес келетін; 

• жалпы сипаттамалардың ішінде: коммерциялық тәжірибе, сәтті және 

расталған жұмыс тәжірибесі, нәтижеге бағдарлану және кең көзқарас, 

үштілділік, портфельдік және жобалық басқару дағдылары бар. 

2) қажетті құзыреттері бар: 

• құзыреттер моделіне сәйкес стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу 

үшін жеке-іскерлік құзыреттері; 



• жұмыскерлер ұзақ мерзімді перспективада «өз бизнесінің иелері» 

ретінде әрекет ететін коммерциялық ойлау қабілеті бар өзгерістерді 

жеткізушілер болуы керек; 

3) тартылу ынтасының деңгейі жоғары және Қоғамның 

құндылықтарын бөлісетін: 

• тартылу ынтасынының нысаналы көрсеткіші – Қоғам 

жұмыскерлерінің тартылу деңгейіне 60%-дан астам қол жеткізу (Қоғам 

қызметкерлерінің тартылу дәрежесін жыл сайынғы зерттеу нәтижелеріне 

сүйене отырып).

4.2. Қызметкерлерді тарту, ұстап қалу, ынталандыру және дамыту 

Меритократия қағидаттарына сүйене отырып, қызметкерлерді тарту, 

ұстап қалу, ынталандыру және дамыту кәсібилік пен сараптаманы арттыруға, 

жұмыс берушінің құнды ұсынысына, нарықтық бағдарларды ескере отырып, 

сыйақының бәсекелес деңгейіне, бизнес-нәтижелерге қол жеткізуді және 

сіңірген еңбегін тануды көтермелеуге негізделеді. 

Қоғамның қазіргі және тартылатын қызметкерлеріне, олардың тұрақты 

тұлғалық және кәсіби дамуына қатысты Қоғамның белсенді ұстанымы, 

мақсаттарға қол жеткізуге байланысты бәсекеге қабілетті сыйақы еңбек 

ресурстары нарығында және қоғамда Қоғамның оң беделін қамтамасыз етеді, 

сондай-ақ Қоғамның үздік жұмыс беруші ретіндегі тартымдылығын арттырады. 

4.3. HR қызметінің негізгі бағыттары 

4.3.1. Қызметкерлерді жоспарлау - қызметкердің мінсіз бейіні. 

Даму стратегиясын, сондай-ақ басқа да қойылған міндеттерді іске асыру 

үшін Қоғамға үш негізгі сипаттамасы бар қызметкерлер қажет: 

1) танымал мамандар: 

• кәсіби дағдыларға қойылатын егжей-тегжейлі талаптар лауазымдарды 

сипаттауда/лауазымдық нұсқаулықта айқындалған; 

• жалпы сипаттамалар арасында мыналарды бөліп көрсетуге болады: 

коммерциялық тәжірибе, халықаралық компаниялардағы жұмыс тәжірибесі, 

бейінді сертификаттау, ағылшын тілін еркін меңгеру (функционалға сәйкес), 

нәтижеге бағдарлану және ой-өрісі кең. 

2) қажетті құзыреттері бар: 

• жеке-іскерлік құзыреттер жаңа құндылықтарға сәйкес жаңартылатын 

құзыреттер моделінде анықталады; 

• ұзақ мерзімді перспективада Қоғам қызметкерлері өзгерістерді 

жеткізуші, жаңашыл болуы тиіс;  

3) қатысу деңгейі жоғары: 

• Қоғам қызметкерлерінің тартылуы стратегиялық ҚТК болып табылады 

және жыл сайын белгіленіп өлшенеді; 

• 2018 жылға арналған жұмылдырудың нысаналы көрсеткіші - Қоғам 

қызметкерлерін жұмылдырудың 60%-дан астам деңгейіне қол жеткізу. 

Қазіргі уақытта жұмыскерлердің ағымдағы және мақсатты 



сипаттамаларында айырмашылықтар бар. Алшақтықты азайту үшін келесі іс-

шаралар жоспарлануда: 

1) Қоғамның негізгі бос жұмыс орындарын уақтылы толықтыру; 

2) халықаралық тәжірибені тарту (шетелдік мамандар арқылы, 

консалтинг және басқалар); 

3) көшбасшылық бағдарламасын іске асыру, коучинг; 

4) «70:20:10» қағидаты бойынша тұрақты оқыту және дамыту; 

5) сыйақы беру және еңбекке ақы төлеу жүйесін қайта қарау; 

6) дарындыларды басқару жүйесін енгізу, мансап карталарын әзірлеу; 

7) мақсаттар бойынша басқару сапасын жақсарту, қызмет тиімділігін 

бағалау; 

8) корпоративтік мәдениетті дамыту; 

9) жұмыс берушінің құндылық ұсынысын әзірлеу. 

4.3.2. Қызметкерлерді іздеу және іріктеу. 

Қызметкерлерді проактивті жоспарлау (HR-ді бизнес-шешімдерді 

қалыптастыруға тарту кезінде) Қоғамға стратегиялық және 

ұйымдастырушылық икемділікті қамтамасыз етуге, персоналға деген сапалық 

және сандық қажеттілікті және осы қажеттіліктің орнын толтырудың оңтайлы 

көздерін анықтауға мүмкіндік береді. 

Еңбек нарығының ағымдағы жай-күйін талдау нәтижелері Қоғамға 

қажетті біліктіліктерге, дағдылар мен нарықтағы тәжірибеге қолжетімділіктің 

төмен бағасы анықталған жағдайда Қоғамға отандық және халықаралық 

университеттермен оқитын студенттер үшін қажетті оқу бағдарламаларын 

дайындау бойынша ынтымақтастықты алдын ала бастауға және/немесе 

ағымдағы және тартылатын қызметкерлерді қажетті біліктіліктер мен 

құзыреттерді оқытуға жіберуге мүмкіндік береді. 

Қажетті жұмыскерлерді тарту, жұмысқа тартуды арттыру үшін Қоғам 

жұмыс берушінің құндылық ұсынысын қалыптастырады (ішкі және 

сыртқы). Ол меритократия қағидаттарына сүйене отырып, мынадай негізгі 

элементтерде құрылады: 

 бірегей тәжірибе: жұмыскерлерге нарықтық құнын арттыратын құнды 

тәжірибе алуға ерекше мүмкіндік беріледі;

 әлеуметтік маңыздылығы: әрбір жұмыскер еліміздің дамуына өз үлесін 

қосады;

 бәсекеге қабілетті жұмыс жағдайлары: еңбек жағдайлары жасалады 

(нарықтық бағдарларды, оқу және даму мүмкіндіктерін, әлеуметтік 

жеңілдіктерді ескере отырып сыйақы беріледі).



Іздеу және іріктеу меритократия, ашықтық және объективтілік 

қағидаттарын сақтай отырып, конкурстық іріктеу нәтижелері бойынша 

біліктілік деңгейі, кәсіби іскерлік және жеке қасиеттері бойынша қойылатын 

талаптарға сәйкес келетін неғұрлым қолайлы кандидаттарды тағайындауға 

бағытталған. 

Бизнес қажеттіліктерін ескере отырып, тәжірибе алмасу және 

құзыреттерді дамыту үшін белгілі бір инвестициялық позициялар үшін 

халықаралық тәжірибесі бар, бірақ қазақстандық мамандарды дамыту үшін 

білім берудің/трансфердің міндетті құрамдауышы бар мамандар тартылатын 

болады. 

Қоғам стратегиялық мақсаттар мен міндеттерді орындау үшін мынадай 

міндеттерді іске асырады: 

1. Бірегей инвестициялық сараптаманы, due-diligence-те табысты 

тәжірибені, халықаралық мәмілелерді, инвестициялық жобаларды, портфельдік 

және жобалық тәсілдерді басқаруды тарту. 

2. Бос жұмыс орындарын иеленуге дайын сыртқы кандидаттар базасын 

қалыптастыру. 

3. Бірінші басшыларды персоналды жоспарлау дағдыларына оқыту, 

құзыреттер бойынша сұхбат, құзыреттер бойынша тренинг, сындарлы кері 

байланыс ұсыну. 

4. Лауазымға қабылдау/жаңа жұмыскерлерге арналған бейімдеу 

бағдарламасы. 

5. Таланттарды ұстап қалу жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру. 

6. Кәсіби хедхантинг: түрлі іздеу көздерін пайдалану, соның ішінде 

Қазақстаннан тыс жерлерде бірегей сараптама іздеу үшін халықаралық 

деңгейдегі рекрутингтік агенттікті тарту. 

7. HR/әлеуметтік медианы тарта отырып, Қазақстандағы және шетелдегі 

кәсіби алаңдарда жұмыс берушінің брендін күшейту. 

4.3.3. Қызметкерлерді бейімдеу. 

Қызметкерлерді бейімдеу компанияның мақсаттарымен, оның қызмет 

ерекшеліктерімен, сондай-ақ компанияның негізгі ережелерімен және 

қызметкердің функционалдық міндеттерімен танысу арқылы ұжымға сәтті ену 

мақсатында жаңадан қабылданған жұмыскерге жан-жақты көмек көрсету 

қағидаты бойынша жүзеге асырылады. 

Бейімделуді құрудың негізгі тәсілдеріне мыналар жатады: 

 Корпоративтік бейімделу: тиімді жұмыс істеу үшін жаңадан 

бастаушыға Қоғамның қызметін ұйымдастыруға байланысты ақпарат беріледі.

 Әлеуметтік бейімделу: әріптестермен тиімді қарым-қатынас және өзара 

қарым-қатынас құру.

 Ұйымдастырушылық бейімделу: жаңадан бастаушыны Қоғамның 

корпоративтік мәдениетімен, ресми және бейресми ережелермен, ұжымның 

дәстүрлерімен таныстыру, жұмыс кеңістігінде бағдарлау.



 Техникалық (технологиялық) бейімделу: жаңа бастаушыны техника 

және бағдарламалық қамтылым жиынтығымен жұмыс істеуге үйрету / көрсету. 

 Кәсіптік бейімделу жұмыскердің кәсіби жағымен тікелей байланысты. 

Ол жұмыстың кәсіби аспектілерін игеруі керек.

 Психофизиологиялық бейімделу: белгілі бір, көбінесе әдеттегіден 

өзгеше, жұмыс және демалыс режиміне бейімделу және т.б.

Көрсетілген тәсілдерді енгізу тәлімгерлік жүйесін жетілдірумен қатар 

қоғамда және оның еншілес ұйымдарында процесті жетілдіру жөніндегі іс-

шаралар арқылы Кадр саясатын іске асыруды көздейді. 

4.3.4. Қызметкерлерді оқыту және дамыту. 

Қоғамның бәсекелестік артықшылығын сақтау мақсаттары үшін негізгі 

міндеттер мыналар болып табылады: 

1. Бизнес қажеттіліктерін ескере отырып, көшбасшылықты дамыту 

бағдарламасын жетілдіру және іске асыру (стратегиялық міндеттер ескерілген 

фокус: жұтылу және бірігу мәмілелері, инвестициялық жобаларды бағалау, 

жобалық басқару). 

2. Бірінші басшыларды Қоғам құндылықтарының құзыреттеріне, 

қызметті бағалау дағдыларына және әлеуетті, тәлімгерлікті және коучингті 

анықтауға оқыту. 

3. Өндірісті, жобаларды және активтерді бөлумен, инвестициялар мен 

тәуекелдерді басқарумен байланысты мәселелерді қамтитын Қоғам 

компаниялары тобының даму кезеңіне байланысты біліктіліктердің, құзыреттер 

мен дағдылардың болашақ өзгерістеріне ағымдағы жұмыскерлерді дайындауға 

арналған ішкі және шетелдік оқу бағдарламалары. 

4. Белгілі бір инвестициялық позициялар үшін құзыреттердің 

мамандандырылған модельдерін әзірлеу. Кәсіби халықаралық 

дипломдары/сертификаттары бар жұмыскерлердің үлесін біртіндеп арттыру. 

5. Оқытуда алдыңғы қатарлы цифрлық технологияларды пайдалану, 

қашықтықтан / модульдік оқытуды дамыту. 

6. Бірегей тәжірибе/білім және тәжірибе алмасу шеңберінде озық тау-

кен компанияларымен тағылымдамалар енгізу. 

7. Ішкі жаттықтырушылықты, тәлімгерлікті, менторлықты және 

коучингті тиімді дамыту. 

8. Оқыту жұмыскерлердің кәсіби біліктілігін арттыруға және жеке-

іскерлік және басқарушылық құзыреттерін дамытуға бағытталуы және 

лауазымы бойынша мәлімделген деңгейге дейін олқылықтардың орнын 

толтыруға бағытталуы тиіс. 

9. Оқыту 70-20-10 (70% — жұмыс орнында оқыту, 20% — тәлімгерлік 

және коучинг, 10% — тренингтер және басқа да оқыту бағдарламалары) 

қағидаты бойынша құрылуы тиіс. 

Аталған тәсілдерді енгізу қоғамда және ЕҰ-да процесті біріздендіру және 

жетілдіру жөніндегі іс-шаралар арқылы (ішкі нормативтік құжаттарды әзірлеу, 



процесті әкімшілендіруді автоматтандыру, жауапты HR жұмыскерлердің 

құзыреттерін дамыту және т.б.) құндылықтарды құзыреттер моделіне енгізумен 

қатар кадр саясатын іске асыруды көздейді. 

4.3.5. Дарындылықты басқару 

Дарындылық пен мирасқорлықты басқару жүйесінің негізгі тәсілдері: 

 Қоғамның Даму стратегиясына сәйкес кадрлық әлеуетті дамыту;

 мирасқорлық пулын қалыптастыру Қоғамның Даму стратегиясын сәтті 

жүзеге асыру үшін орта және ұзақ мерзімді перспективада Қоғамның нақты 

қажеттіліктеріне жауап беруі керек;

 мирасқорлық пулын іріктеу ашықтық пен әділдік қағидаттарында 

құрылады;

 даму жоспарларын талқылау мирасқорлық пулына арналған қызметті 

бағалау рәсімінің ажырамас бөлігі болып табылады.

 мансап жоспарларын талқылау мирасқорлық пулына арналған қызметті 

бағалау рәсімінің ажырамас бөлігі болып табылады.

 жұмыскерлердің мансабын дамыту өз бөлімшесінің шеңберімен 

шектелмейді.

Дарындарды басқару жүйесінің негізгі міндеттері: 

1) Дарындарды басқару процесін енгізу; 

2) Кадр резервінде тұрған жұмыскерлер үшін оқыту бағдарламаларын 

дамыту және мансаптық жоспар әзірлеу; 

3) Жыл сайынғы негізде негізгі лауазымдарды айқындау, негізгі 

рөлдердің мирасқорлығы жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру: 

4) Әлеуетті мирасқорлықты сәйкестендіру, ертеңгі көшбасшылардың 

рөлін алатын дарындыларды дамыту, оларға осы саладағы алдыңғы қатарлы 

тәжірибені ескере отырып, жаһандық білім беру тәжірибесін ұсыну; 

5) Білімді басқару. Қоғамның тобында тәлімгерлік және білім беру 

жүйесін дамыту. 

6) Қажетті құзыреттер мен дағдыларды игеру және/немесе дамыту 

мақсатында Қоғам ішінде, сондай-ақ оның портфельдік компанияларында 

жұмыскерлерді ротациялау; 

7) Тағылымдамадан өту бағдарламасын енгізу, білім беру үшін әлемдік 

деңгейдегі озық тау-кен компанияларымен үздік сарапшылармен алмасу. 

Дарындарды басқару процесінің негізгі кезеңдері мыналар: 

1) Мирасқорлықтың қажеттілігін анықтау. 



2) Мирасқорлық пулына үміткерлердің дайындық деңгейі: 1 жылға дейін, 

1-3 жылға дейін, 3 жылдан астам іріктеу. Мирасқорлық пулын қалыптастыру 

қызметті кешенді бағалау нәтижелерінің принципіне сәйкес жүзеге 

асырылады: 

 қызметті кешенді бағалау нәтижелері бойынша дарындар 

картасындағы «Сарапшы» торына бөлінген жұмыскерлер – дарындардың 

функционалдық пулы;

 қызметті кешенді бағалау нәтижелері бойынша дарындар 

картасындағы «Жоғары көшбасшылық әлеует» торына бөлінген қызметкерлер 

– дарындар пулын басқару.

Мирасқор тәлімгерлер пулынан тәлімгерді таңдай алады. Менеджерлер 

пулының тәлімгері мынадай болады: 

 ұйымдастырушылық құрылым деңгейі бойынша мирасқордан 2 

деңгейге жоғары (егер тәлімгер мен мирасқор бір функциядан болса);

 ұйымдастырушылық құрылымы бойынша мирасқордан 1 деңгейге 

жоғары (егер тәлімгер мен мирасқор әртүрлі функциялардан болса).

Тәлімгерге қойылатын талаптар келесідегідей болады: 

 басшылық лауазымдарда кемінде 5 жыл жұмыс тәжірибесі бар;

 мықты коммуникация дағдылары;

 тәлімгерлердің тренингінен сәтті өту.

Тәлімгерлік материалдық сыйақыны көздемейді. 

Егер жұмыскер тәлімгерді ауыстыру туралы ықылас білдірмесе, жұмыскер 

мирасқорлар пулында болған кезеңге тәлімгер тағайындалмайды. 

Жыл сайын тәлімгерліктің тиімділігін бағалау жүргізіледі. 

Тәлімгермен жұмыстың негізгі бағыты – бұл негізгі функционалға 

байланысты емес, кәсіби және жеке өсу мәселелері. 

Тәлімгермен кездесулердің ең аз саны – жылына 6 кездесу немесе 2 айда 1 

кездесу. 

Дарындарды ынталандыру үшін келесі құралдарды пайдалану керек: 

 Басшылық лауазымдарды атқарудағы 1-ші басымдық;

 Стратегиялық жобаларға қатысу;

 Ротация;

 Оқытуға инвестициялар.

Дарындарды басқару өлшемдеріне мыналар кіреді: 

 Мирасқорлар резервімен өтелетін лауазымдар саны;

 Лауазымдарды мирасқорлармен алмастырудың табыстылық көрсеткіші;

 Дайын мирасқорлар саны;

 Мирасқорлардың ОЖБ-ны орындау дәрежесі;

 Мирасқорлардың тәлімгерлерге қанағаттануының жалпы деңгейі;

 Есепті кезеңде мирасқорлар пулынан шығарылған жұмыскерлердің 

пайызы;

 Лауазымға тағайындалғанға дейін мирасқорлардың пулында болудың 

орташа мерзімі;



 Мирасқорлар пулына енгізілген жұмыскерлер арасындағы 

ауысымдылық.

Кадр саясаты персоналды дамыту қажеттіліктерін, бизнес-мақсаттарға 

және мансапты дамыту мүмкіндіктеріне сәйкес жұмыс тиімділігін анықтау үшін 

дарындарды басқару процестерін құру бойынша іс-шараларды көздейді. 

4.3.6. Қызметті бағалау. 

Қоғам жұмыскерлердің санасын өзгертуге және коммерциялық ойлау 

мінез-құлқының дамуына ықпал ететін тиімділікті басқару жүйесін жетілдіреді.  

Нақты және айқын нәтижелерге қол жеткізу, синергия әсерінен еңбек 

өнімділігін арттыру мақсатында Қоғам мына міндеттерге баса назар аударады: 

1. Қоғамның Директорлар кеңесі бекіткен атқарушы органның 

корпоративтік ҚТК-ны (бизнес-мақсаттарды) бизнес-процестер/қызмет 

бағыттары бойынша нақты көрсеткіштерге каскадтауды қамтамасыз ету, ҚТК-

ны орындауды тұрақты мониторингтей отырып, оларды ағымдағы кезеңнің 

желтоқсанынан кешіктірмей болашақ кезеңге белгілеу мерзімдерін қоса 

алғанда, оларды қою процесін жетілдіру. Жұмыскерлердің нәтижелілігі қол 

жеткізілген көрсеткіштер, олар тікелей әсер ететін және әсер ететін қоғамның 

бизнес-мақсаттарына қол жеткізудегі үлес негізінде бағаланады. 

2. SMART бойынша мақсат қоюдың сапасын қамтамасыз ету. 

3. Шетелдік мамандардың қазақстандық жұмыскерлерге тәжірибесі мен 

білімін беру жөніндегі міндетті ҚТК-ны енгізу. 

4. Құзыреттілік моделін жаңарту арқылы коммерциялық ойлау 

құзыреттілігін күшейту. Нақты лауазымға, корпоративтік құндылықтарға 

қойылатын талаптарға жауап беретін жұмыскерлер үшін құзыреттер моделі 

персоналды бағалау үшін базалық индикатор болып табылады. 

5. Жұмыскерлердің әлеуетін бағалау жүйесін сыйақы жүйесінен 

ажырату. 

6. Кадр резервін қалыптастыру. 

7. Мансап карталарын құру. 

4.3.7. Сыйақыны басқару. 

Жұмыскерлердің жиынтық сыйақы жүйесін басқару мынадай 

қағидаттарға негізделген: 

 ішкі әділеттілік және сыртқы бәсекеге қабілеттілік;

 ашықтық және анықтық;

 компанияның мақсаттары мен қаржылық-экономикалық 

мүмкіндіктеріне сәйкестігі;

 компания қызметінің нәтижелері мен жеке салымын ескере отырып 

сыйақы/сыйлықақы беру.

Жұмыскерлерді тарту, ұстап қалу және ынталандыру, персоналдың 

тартылуын арттыру мақсатында Қоғам Акционердің саясатын ескере отырып, 

еңбекке ақы төлеу, бизнес-нәтижелерге қол жеткізуді көтермелеу және сіңірген 



еңбегін тану жүйесін жетілдіреді: 

1. Нарыққа бағдарлана отырып, жалақы құрылымын қайта қарау: тұрақты 

бөлік үлесін ұлғайту және ауыспалы бөлік үлесін азайту және бизнестің 

қажеттіліктерін ескере отырып, сыйақыға сараланған тәсіл. 

2. Жоғары басшылық үшін ұзақ мерзімді сыйақы. 

3. Инвестициялық жобаларды іске асыру, жобалық қаржылық және 

өндірістік параметрлерге қол жеткізу бойынша, оның ішінде пайдаға/капиталға 

қатысу қағидаты бойынша жобалық сыйлықақы беруді енгізу. 

4. Еңбекақыға және оның қозғалыс үрдістеріне қатысты еңбек нарығына 

талдау жүргізу. 

5. Бизнес-міндеттерді шешу үшін үздік идеялар конкурсын өткізу, 

жеңімпаздарды жария марапаттау. 

6. Жұмыскерлердің сіңірген еңбегін тану және іс-әрекеттегі аса көрнекті 

мінез-құлқын көтермелеу құралдарын қолдану. 

4.3.8. Корпоративтік мәдениетті дамыту. 

TEMIR корпоративті құндылықтары корпоративтік мәдениеттің 

нормасы және коммерциялық ойлау мінез-құлқының даму тиімділігінің негізгі 

факторлары болуы керек. Қоғам компаниясы тобының жұмыскерлері жоғары 

өнімділіктің, жауапкершіліктің және нәтижеліліктің корпоративтік мәдениетін 

қолдап, тон белгілеуі тиіс, мұнда жұмыскерлер активтердің иелері болып 

ойлайды және әрекет етеді, акционерлермен бірге пайда мен шығынды бөлісе 

отырып, олар Қоғамның стратегиялық мақсаттарын іске асыруды қамтамасыз 

ету мақсатында өзгерістерге дайын. 

Қоғам ішінде де, одан тыс жерлерде де корпоративтік мінез-құлық 

құндылықтарын сақтау әр жұмыскердің жауапкершілік аймағы болып 

табылады. Корпоративтік мәдениеттің тиімді дамуы әр жұмыскердің жеке 

тартылуына және қатысуына байланысты. 

Корпоративтік құндылықтар Қоғамның «Біз стратегиялық 

инвесторлармен бірлесіп жобаларды іске асыру жолымен Қазақстан 

Республикасының тау-кен металлургия саласының жекелеген секторларын 

дамытуға жәрдем береміз» миссиясын іске асыруға бағытталған. 

2017 жылы өткізілген корпоративтік мәдениет диагностикасына сәйкес 

Қоғамның корпоративтік құндылықтары айқындалды: 

 

Құндылық Құндылық индикаторлары 

TEAM/КОМАНДА • Біз адамдармен бірге өзіміз қалағандай 

әрекет етеміз 

• Біз әртүрлі адамдар мен 

көзқарастарды құптаймыз, бәрін тыңдап, 

бәрін естиміз 

• Біз жоғары нәтижелерге қол жеткізу 
үшін ынтымақтастықта жұмыс істейміз  

•  
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EXCELLENCE/ ҮНЕМІ 

ЖЕТІЛДІРУ/ДАМЫТУ 

• Біз жайлылық аймағынан шығып, 

үнемі дамып отырамыз 

• Біз бастаманы қолдаймыз және 

қателіктер үшін жазаламаймыз 

• Біз тиімді шешімдер қабылдаймыз 

және жеке жауапкершілікті өз 

мойнымызға аламыз 

MERITOCRACY/ 

МЕРИТОКРАТИЯ 

• Біз бәріне бірдей қараймыз 
• Біз жетістіктер бойынша бағалаймыз 

және нәтижелер бойынша ілгерілетеміз 

• Біз лайықты кәсіпқойларды 

таңдаймыз 

INTEGRITY/ПОРЯДОЧНОСТЬ/ 

АДАЛДЫҚ 

• Біз компанияның мүдделерін жеке 

мүдделерден жоғары қоямыз 

• Біз басталған нәрсені соңына дейін 

жеткіземіз және сөзді сақтаймыз 

• Біз өз әріптестеріміз бен 
серіктестерімізге адал және ашықпыз 

RESPECT/ҚҰРМЕТ • Біз барлық нәрсеге: адамдарға, 

қоғамға, табиғатқа, заңдарға, 

дәстүрлерге, ережелерге құрметпен 

қараймыз 

• Біз сенім мен құрмет қағидаттарында 

әрекет етеміз 

• Біз Қоғамның құндылықтары мен 
мүдделерін бөлісеміз 

 

Жұмыскерлердің мақсатты мінез-құлқын құратын корпоративтік 

мәдениеттегі құндылықтардың көрінісі адами ресурстарды басқару жүйесін 

жетілдіру арқылы Қоғамның Кадр саясаты мақсаттарының бірі болып 

табылады. 

TEMIR негізінде Қоғам мынадай міндеттерге назар аударады: 

1) басшылардың жұмыскерлерді жоғарылату кезінде қызметті бағалау 

нәтижелерін қолдануы; 

2) бизнеске құндылық әкелетін сапалы және өршіл мақсаттар қою; 

3) жұмыскелерді тұрақты оқытуға және дамытуға жәрдемдесу; 

4) басшыдан және бағыныштылардан тұрақты (сындарлы/оң) кері 

байланыс мәдениетін және меритократия қағидаттары негізінде 

жұмыскерлердің еңбегін танудың басқа да құралдарын енгізу; 

5) Қоғамның күнделікті қызметіне іскерлік құндылықтар мен мәдениетті 

енгізу; 

6) HR процестер мен құралдарды призма арқылы іске асыру және 

Қоғамның корпоративтік құндылықтарын сақтау. 
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Қоғам жұмыскерлердің деңгейін арттыру жөніндегі жол картасын іске 

асыруды (тартылуды жыл сайынғы зерттеу, әлеуметтік сауалнамалар 

нәтижелеріне сүйене отырып), ұжымдағы командалық жұмысты, ниеттестікті, 

қолайлы және шығармашылық ахуалды күшейтетін ұйымдастыру іс-

шараларын өткізуді қамтамасыз етеді. 

Қоғамның корпоративтік құндылықтарын енгізу мынадай іс-шаралар 

арқылы жүзеге асырылады: 

- құндылықтарды енгізу; 

- корпоративтік мәдениет агенттерінің командасын қалыптастыру; 

- құзыреттілік моделін жаңарту; 

- қызметті бағалау жүйесін, оқыту жүйесін, сабақтастықты басқаруды 

және материалдық және материалдық емес уәждемені жетілдіру; 

- рөлдік модельдер ретінде көшбасшылар; 

- тиімді жұмыс ортасын құру; 

- жұмыс берушінің брендін жасау; 

- іс-шаралардың барлық кезеңдерінде коммуникациялар өткізу. 

4.3.9.  HR функциясының тиімділігін арттыру. 

Процестің негізгі тәсілдері: 

 Адам ресурстарын басқару саласындағы стратегия Қоғамның Даму 

стратегиясының ажырамас бөлігі болып табылады;

 Адам ресурстарын басқару саласындағы операциялық стратегия 

Қоғамды қажетті біліктілік деңгейіндегі жұмыскерлермен қамтамасыз етуі тиіс;

 Өлшенетін HR өлшемдері HR функциясын мөлдір, өлшенетін және 

халықаралық стандарттарға сай етуі тиіс;

 Қоғамның ұйымдық құрылымы Қоғамның Даму стратегиясының 

орындалуын іске асыруды қамтамасыз етуі тиіс.

Көрсетілген тәсілдерді енгізу қоғамда және ЕҰ-да (шектелмей)процесті 

біріздендіру және жетілдіру мынадай іс-шаралар арқылы Кадр саясатын іске 

асыруды көздейді: 

- HR сараптамасын жетілдіру (HR сертификаттау); 

- нәтижелі HR көрсеткіштерін енгізу, SMART мақсаттарын қою. 

HR функциясы әкімшілік қолдау мен ақпарат беруден бастап бизнес-

кеңесші рөліне дейін өз рөлінде дамуы тиіс. 

5. Адам ресурстарын басқарудың заманауи әдістері мен озық 

технологияларын енгізу, HR функциясын дамыту 

Цифрлық экономиканы дамыту, цифрлық технологияларды тарату 

мынадай міндеттер қояды: 

1) бәсекелестік жағдайында цифрлық ортада болашақ жұмыс үшін 

жұмыскерлердің цифрлық дағдыларын жедел дамыту; 
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2) қалай жүзеге асыруды түсінетін «цифрлық көшбасшыларды» 

даярлау: 

 процестерді цифрландыру және автоматтандыру жағдайында адам 

ресурстарын қайта бөлу (проактивті жоспарлау);

 озық технологияларға көшу, цифрлық шешімдер;

3) мобильді қосымшаларды пайдалану; 

4) HR-процестерді автоматтандыруды енгізу (болжанатын пайдалар мен 

шығындардың арақатынасын ескере отырып); 

5) HR-метрика деректер базасын енгізу (бизнес-талдау); 

6) ЭЦҚ енгізу. 

6. Персоналды басқару функцияларының негізгі бастамалары 

Қоғам персоналды қызметтің ең үздік нәтижелеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін өзінің негізгі активі ретінде қарастыра отырып, стратегиялық 

мақсаттардың бірі қолдау үшін осы Кадр саясаты қалыптастырылған 

Қазақстанда үздік кадрларды тартуды, дамытуды және сақтауды айқындады. 

HR функцияларын дамыту бастамалары Қоғам бизнесінің негізгі 

мәселелеріне негізделген: 

 Қойылған міндеттерді іске асыру үшін Қоғамға қазіргі жағдайда 

қандай жұмыскерлер қажет?

 Қоғам дұрыс жұмысшыларды тартуды және ұстауды қалай 

жоспарлайды?

 HR функциясы бизнеске тапсырмаларды орындауға қалай жәрдемдесе 

алады?

Қоғамның 2028 жылға дейінгі кезеңге арналған стратегиялық мақсаттарын 

орындау үшін HR функциясының негізгі бастамалары: 

 бизнес қажеттілігіне басты назар;

 HR-сараптаманың жоғары деңгейін қамтамасыз ету;

 заманауи және тиімді құралдарды енгізу;

 «күнделікті» процестерді максималды автоматтандыру.

Кадрлық саясатты жүзеге асыру келесі шарттарды орындау жағдайында 

мүмкін болады: 

1) еңбекке ақы төлеу мәселелері бойынша Қоғамның Директорлар кеңесін 

қолдау; 

2) HR-бастамаларды бюджеттік қолдау. 

Жүргізіліп жатқан HR-функциясын жаңғырту персоналды басқарудың 

тиімді жүйесін енгізуді, сондай-ақ оның тиімділігін ішкі бақылауды қамтамасыз 

етуге, HR стратегиясының жоғары деңгейлі іс-шараларын іске асыру арқылы 

бизнеске қолдауды нақты құруға және бағалауға мүмкіндік береді: 

- бизнес серіктестік үлгісін енгізу (әкімшілік қолдау мен ақпарат беруден 

бастап бизнес-кеңесші рөліне дейін HR функциясы рөлінің эволюциясы), 

- HR-процестердің жетілу деңгейін арттыру (үздік тәжірибелерді енгізу, 

процестердің тиімділігін және ішкі клиенттердің қанағаттануын бағалау), 

- қосылған құны бар HR-процестердегі тиімділікке назар аудару 
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(конкурстық іріктеуді енгізу, таланттарды басқару, корпоративтік мәдениетті 

басқару), 

- әкімшілік процестерді автоматтандыру (кадрлық әкімшілендіру, 

жұмыс уақытын есепке алу, персоналды іріктеуге өтінім, жұмыскерлердің 

қызметін бағалау және т. б.), 

- Қоғамда және ЕҰ-да HR-функциясына жүйелі көзқарас (персоналды 

басқарудың үлгілік рәсімдерін, бірыңғай қағидаттарын, тәсілдері мен әдістерін 

сақтай отырып, толассыз процестерді енгізу). 

Бизнес серіктестік үлгісі функция шеңберінде үш негізгі рөлді 

анықтаумен адам ресурстарын басқару функциясын стратегиялық ретінде 

анықтайды: 

• HR-бизнес-серіктестер — бизнес пен HR - команда арасында диалог 

орнатуға, сондай-ақ бизнес үшін HR-қызметтерді тиімді іске асыруға жауапты. 

• Сараптама орталықтары — тиімді HR-шешімдердің, 

бағдарламалардың, процестердің, саясаттар мен рәсімдердің дизайнына 

жауапты. 

Кадр саясатын іске асыру персоналды басқарудың тиімді жүйесін 

енгізуді, сондай-ақ оның тиімділігін ішкі бақылауды қамтамасыз етуге, іс-

шаралар жоспарын іске асыру арқылы бизнеске қолдауды нақты құруға және 

бағалауға мүмкіндік береді (2 қосымша). 

7. Кадр саясаты тиімділігінің негізгі көрсеткіштері            

Кадр саясатын іске асыру мониторингін Қоғамның жауапты құрылымдық 

бөлімшесі тиімділіктің мынадай түйінді көрсеткіштері бойынша міндеттер қою 

негізінде жыл сайын жүзеге асырады (3-қосымшаға сәйкес есептеу әдістемесі): 

 персоналдың тартылу дәрежесін арттыру;

 Қоғамның басқару құрылымын оңтайландыруға байланысты іс-

шараларды қоспағанда, персоналдың қозғалысын тұрақтандыру және 

кадрлардың тұрақтамауының өсуіне жол бермеу;

 оқытудан және біліктілігін арттырудан өткен жұмыскерлердің үлесін 

ұлғайту;

 персоналды конкурстық негізде іріктеу;

 даму, сабақтастық және білім трансфері бағдарламаларының тиімділігі.

Осы Кадр саясатының қағидаттарын, әдістерін енгізу қызметтің мынадай 

негізгі нәтижелеріне қол жеткізуге мүмкіндік береді: 

 бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін таланттардың 

жетіспеушілігін азайту;

 жұмыскерлердің негізгі техникалық және басқару дағдыларының 

жетіспеушілігін болдырмау;
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 кадрлардың тұрақтамауын төмендету.

8. Күтілетін нәтижелер     

Кадр саясатын іске асыру тиімді корпоративтік мәдениетті дамытуды, 

коммерциялық ойлау үшін жаңа мінез-құлық модельдерін енгізуді және 

меритократия қағидаттары негізінде өзгерістерге дайын болуды қамтамасыз 

етеді. 

Кадр саясатын іске асыру шеңберінде жақсарту немесе өзектендіру 

қажеттілігі үшін аймақтарды айқындау мақсатында іс-шаралар жоспарына (2-

қосымша) сәйкес қойылған мақсаттарға қол жеткізудің тұрақты мониторингі 

жүргізілетін болады. 

Осы кадр саясатын іске асыру мақсатында жетілдірілуі қажет ішкі 

нормативтік құжаттарды Қоғам Басқармасы бекітеді. 
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                                                                                                          «Taý-Ken Samuryq» UTK» АҚ-ның  

                                                                                                2018-2028 жылдарға арналған  

                                                                        кадр саясатына 

1-қосымша 
 

 

Қоғам бойынша Персоналды 

басқару саласындағы қазіргі 

ахуалды талдау  

(SWOT) 
 

 
 

МЫҚТЫ ЖАҚТАРЫ ӘЛСІЗ ЖАҚТАРЫ 

 Қоғам жұмыскерлерінің жоғары 

адалдығы мен ұйымшылдығы 

 Жоғары басшылық Қоғамның 

стратегиялық қызметі ретінде адам 

ресурстарын басқарудың маңыздылығына 

назар аударады және атап көрсетеді 

 10 жылдан астам жұмыс тәжірибесі 

бар өндірістік персоналдың болуы 

 Қоғамның таңдаулы және әлеуметтік 

тұрақты жұмыс беруші ретіндегі мықты 

имиджі 

 Өндірістегі тұрақсыздықтың төмен 

деңгейі 

 Өндірістік персоналды оқыту жүйесі 

 Бейінді мамандардың тапшылығы 

 Кадр резервінің жеткіліксіз дамуы 

 HR мәселелері бойынша ІНҚ 

регламенттеген рәсімдерден тәжірибеде 

ауытқу 

 HR процестерін автоматтандырудың 

әлсіз және әртүрлі деңгейі 

МҮМКІНДІКТЕР ҚАУІПТЕР 

 Жас мамандарды даярлауға 

инвестициялау мүмкіндігі 

 Жеке кадрлардың кәсіби дамуы және 

мансаптық өсуі 

 Халықаралық компанияларда жұмыс 

тәжірибесі бар жаңа жұмыскерлер 

 Білімді жинақтау және жас 

мамандарға дағдыларды беру мүмкіндігі 

 HR - процестерді автоматтандыруды, 

цифрландыруды дамыту 

 Санын оңтайландыруға, қайта 

құрылымдауға және т. б. байланысты 

өндірістік ұжымдардағы әлеуметтік-

еңбек жанжалдарының, әлеуметтік 

шиеленістердің тәуекелі 

 Негізгі жұмыскерлердің кету қаупі 

 Негізгі лауазымдарға тағайындаулардың 

ашық болмау қаупі 

 Жұмыскерлерді ынталандырудың 

төмендеу қаупі 

 Білікті өндірістік персоналдың 

болмауы 
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                                                                                                                                                                                                  «Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ-ның  

                                                                                                                                                                                        2018-2028 жылдарға арналған  

                                                                                                                                                                кадр саясатына 

2-қосымша 
 

Қоғамның 2018 – 2028 жылдарға арналған іс-шаралар жоспары 

 
№ Негізгі іс-шаралардың атауы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

1. HR процестерінің аудиті            

1.1. Персоналды іздеу және іріктеу, қызметін бағалау            

1.2. Сыйақы, таланттарды басқару            

2. Корпоративтік мәдениетті дамыту            

2.1. Корп.мәдениет диагностикасын жүргізу            

2.2. Жаңартылған құндылықтарды енгізу            

2.3. 
Өзгеріс агенттерін анықтау және әсер ету пулын 
қалыптастыру 

           

2.4. Құзыреттердің жаңартылған үлгісін енгізу            

2.5. Қызметті бағалау жүйесін жетілдіру            

2.6. 
"Көшбасшылар рөлдік үлгі ретінде" арқылы 
құндылықтарды тарату 

           

2.7. Құндылықтарға, жаңа процестерге/құзыреттерге оқыту            

2.8. Бастамалардың материалдық / материалдық емес уәждемесі            

2.9. "Сабақтастықты басқару" бағдарламасын дамыту            

2.10. 
Брендті жылжыту және жұмыс берушінің құнды ұсынысы            

2.11. Персоналды тарту сауалнамасы (жыл сайын)            

 

2.12 
Ұжымдағы командалық жұмысты, ниеттестікті, 
қолайлы және шығармашылық ахуалды 
күшейтетін ұйымдастырушылық іс-шараларды 
өткізу 

           

3. Жұмыскерлердің қызметін бағалау            

3.1. Персоналды бағалау бойынша ІНҚ өзектендіру            

3.2. КО- дағы бағалау, калибрлеу сессиялары (жыл сайын)            

3.3. 
ЕҰ қызметін бағалауды енгізу, ЕҰ-да калибрлеу 
сессиялары (жыл сайын) 

           

4. Дарындылықты басқару            

4.1. Таланттарды басқару тұжырымдамасын жасау            
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4.2. ІНҚ өзектендіру (қажет болған жағдайда), жолдама            
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№ Негізгі іс-шаралардың атауы 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

 ЕҰ-дағы ІНҚ            

4.3. Таланттар пулын түзету және қалыптастыру            

4.4. Таланттарды дамыту бағдарламаларын өзектендіру            

4.5. Таланттарды дамыту бағдарламаларын іске асыру және 
мониторинг жүргізу 

           

4.6 
Бірегей тәжірибе алу шеңберінде тағылымдамаларды енгізу            

4.7 Ішкі жаттықтырушылықты дамыту            

5. HR функциясының тиімділігін арттыру жөніндегі іс-шаралар            

5.1. Қоғамның және ЕҰ-ның Кадр саясатын өзектендіру            

5.2. 
HR-функциясын жұмысына қанағаттанушылыққа 
зерттеу жүргізу (жыл сайын) 

           

5.3. 
ЖОО-ның талантты түлектерін тарту бағдарламасы 
(о.і. Жас Өркен) 

           

5.4. Бизнес-серіктестік үлгісін енгізу            

6. Цифрлық технологияларды дамыту            

6.1. Documentolog модулінің HR енгізу            

6.2. Жұмыскерлердің цифрлық дағдыларын дамыту            

6.3. Қашықтықтан / модульдік оқытуды дамыту            
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                                                                                                               «Taý-Ken Samuryq» UTK»  АҚ-ның  

                                                                                                     2018-2028 жылдарға арналған  

                                                                             кадр саясатына 

3-қосымша 
 

 
2018-2028 жылдарға арналған  

Кадр саясатының ҚТК көрсеткіштері мен 

нысаналы мәндерін есептеу әдістемесі 
№ КӨРСЕТКІШ АНЫҚТАУ, ЕСЕПТЕУ 

ҚАҒИДАТТАРЫ 
КӨРСЕТКІШТ

ІҢ МӘНІ 

1 Жұмыскерлер

ді тарту 

дәрежесі, % 

[Персоналдың қанағаттану, 

ниеттестік және бастаманы қолдау 

индекстерінің орташа 

арифметикалық мәні] 

Қанағаттану жұмыскерлердің: 
жұмысқа орналастыру жүйесін, еңбек 
жағдайлары мен еңбекақы төлеу 
жүйесін; басшылық қабылдайтын 
шешімдерге сенімділікті; Қоғам туралы 
ақпарат алуды; еңбек мазмұнымен 
қамтамасыз ету және ішкі 
қанағаттандыру шарттарын; кадрларды 
іріктеу және орналастыру 
өлшемшарттарын; уәждемелік 
бағдарламаларды бағалауды қамтиды. 
Адалдық ұжымдағы қарым-
қатынастарды бағалауды; жалпы Қоғам 
жұмыскерлерінің қабылдауын; кәсіби 
және мансаптық өсудің ұсынылатын 
мүмкіндіктерін; корпоративтік 
мақсаттар мен қоғамның дамуын 
қамтиды. Бастаманы қолдау блогы 
жұмыскерлердің өсуі мен өзін-өзі іске 
асыруын дамыту мүмкіндіктерін; 
жұмыскерлерді идеяларды әзірлеуге 
тарту бағдарламаларын; тану және 
көтермелеу, күш-жігерді бағалау 
жүйелерін бағалайды. 

Негізгі индекстерден 

тұратын интеграцияланған 

тарту индексін анықтау 

арқылы жұмыскерлердің 

әлеуметтік әл-ауқатының 

деңгейін анықтау: 

1) персоналдың 

қанағаттануы, 

2) Персоналды Қоғамға 

адалдығы және 

3) персоналдың 

бастамаларды қолдауы. 

Персоналдың тартылу 

дәрежесін есептеу 

Қоғамның тартылуын 

зерттеу әдіснамасы 

бойынша жұмыскерлердің 

пікірлерін зерттеу/сұрау 

нәтижелері негізінде 

жүргізіледі. Зерттеу 

мерзімділігі-жыл сайын. 

2 Кадрлардың 

тұрақтамауы, 

% 

Ұйымнан кезең ішінде кеткен 

жұмыскерлердің пайызы. [Есепті 

уақыт кезеңінде еншілес ұйымдар мен 

филиалдарға жұмыстан 

босатылғандарды қоспағанда, 

Қазақстан Республикасы Еңбек 

заңнамасының негіздері бойынша 

жұмыстан босатылған 

жұмыскерлердің саны / есепті 

кезеңдегі орташа тізімдік 

саны]*100% 
 

Жекелеген санаттар үшін көрсеткішті 

есептеу мысалы (мысалы, топ- 

Ұйымнан жұмыс күшінің 

қозғалысын көрсетеді. 

Жұмыскерлерге 

қажеттілікті болжауға 

мүмкіндік береді. Айналым 

көрсеткіші персоналды 

басқарудың жалпы 

тиімділігін сипаттайды. 

Қолданыстағы тәжірибеге 

сәйкес ұйымдардағы 

кадрлардың тұрақтамауы 

16% - дан аспайтын болып 

саналады 
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№ КӨРСЕТКШІ АНЫҚТАУ, ЕСЕПТЕУ 

ҚАҒИДАТТАРЫ 

КӨРСЕТКІШТ

ІҢ МӘНІ 

  менеджерлер): [Есепті кезеңде 

еншілес ұйымдар мен филиалдарға 

жұмыстан босатылғандарды 

қоспағанда, Қазақстан Республикасы 

Еңбек заңнамасының негіздері 

бойынша жұмыстан босатылғандар 

саны /есепті кезеңде топ-

менеджерлердің орташа тізімдік 

саны]*100% 

қалыпты шекті мәні (табиғи 

кемуді ескере отырып: 

зейнетке шығу, мемлекеттік 

қызметке ауысу және т.б.). 

Осыған байланысты Қоғам 

берілген шеңберде он 

жылдық кезең ішінде осы 

мәнді ұстап тұру міндетін 

қояды. 

3 Қабылдау 

орындарының 

кадрлық 

резервінен/пулына

н тағайындаулар 

пайызы, 

% 

[Негізгі лауазымдарға резервшілерді 

тағайындау саны / негізгі лауазымдарға 

бос орындардың жалпы саны]*100% 

Қоғамда кадрлық резервті 

пайдаланудың тиімділігін 

көрсетеді. 

4 Көшбасшыл

ықты 

дамытудың 

міндетті 

бағдарламас

ы бойынша 

бір жыл 

ішінде 

оқудан өткен 

жұмыскерле

рдің пайызы 

[Көшбасшылықты дамытудың 

міндетті бағдарламасы бойынша 

оқытудан өткен басшы, басқарушы 

жұмыскерлер мен бөлімшелер 

басшыларының саны / басшы, 

басқарушы жұмыскерлер мен 

бөлімшелер басшыларының орташа 

тізімдік саны]*100% 

Жекелеген санаттар үшін 

көрсеткішті есептеу мысалы: [Оқудан 

өткен топ-менеджерлердің саны 

/ Топ-менеджерлердің орташа 

тізімдік саны]*100% 

Көшбасшылық бағдарлама 

бойынша оқудан өткен 

жұмыскерлердің үлесі. СЕО, 

СЕО-1 деңгейдегі 

жұмыскерлер арасында 

көшбасшылықты 

дамытудың міндетті 

бағдарламасымен оқытумен 

қамту деңгейін көрсетеді. 
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