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АЛҒЫ СӨЗІ 

 

Құрметті конференция қатысушылары! 

 

Экономика ғылымдарының докторы, профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-

жылдық мерейтойына арналған «Жаһандық сын-қатерлер жағдайында ғылым мен білімнің 

тұрақты дамуы» атты халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференцияға қош келдіңіздер!  

Заманауи ғылым мен әлеуметтік даму тәжірибесі өркениетті қоғамда мемлекеттің 

«үстемдік жасайтын» құқығы, оның құрылымы мен қызмет түрлерін айқындайды. 

Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев: «Қазіргі жаһандану дәуірінде жаңа технологияның 

қарқынды дамуы өмірімізге түбегейлі өзгерістер әкелді. 

Адам капиталына, білім саласына қойылатын талаптар мүлдем өзгеше. Сапалы білім 

қарқынды дамудың басты шартына айналды.  Біз қазіргі заманның жаңаша талаптары мен 

үрдістеріне әрқашан сай болуымыз керек. Бұл үшін бір орында тұрып қалмай, ілгері жылжу 

басты мақсат болуы тиіс»,- деп атап көрсеткен болатын. 

Өз білімін өмірдің, өндірістің тәжірбиелерімен нығайтып, байытып отыратын, 

тапқан ілімін үлкенді-кішілі ашқан жаңалығын халықтың қажетіне беріп отыратын ғылым 

мен білім ғана өз дәрежесінде елінің өркендеуі мен дамуына қызмет етеді. Сондықтан 

сіздердің көзқарастарыңыз бен ұсыныс пікірлеріңіз, ғылыми ізденістеріңіз жаһандану 

дәуіріндегі өзгерістерге үлес қосары сөзсіз. 

Конференцияның мақсаты - жаһандық сын-қатерлер жағдайында қоғамның, 

экономиканың және құқықтың өзекті мәселелерін талқылау және оларды шешу бойынша 

ұсыныстар әзірлеу. 

Бүгінгі ғылыми-практикалық конференция аясындағы ашық және жемісті 

пікірталастар қазіргі жаһандық шындықты жақсырақ бағдарлауға көмектесіп қана қоймай, 

тың ұсыныстар беріледі деген сенімдеміз. 

Конференция жұмысына сәттілік тілеймін! 
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 REKRUTACJA NA BAZIE INTEGRACJI POTRZEB PRACOWNIKÓW Z 

POTRZEBAMI PRACODAWCY - EMPLOYEE VALUE PROPOSITION 

 

Stefan Dyrka, Katowice Business University, Katowice, Poland, stefan.dyrka@gwsh.pl; 

https://orcid.org/0000-0002-5677-0675 

 

Niniejsze opracowanie określenia rolę nowych form rekrutacji w warunkach transformacji 

globalnej gospodarki spowodowanej sytuacją Rosja- Ukraina i reszta świata oraz zmianą 

pokoleniową. Nowy podział globalnego świata po 2022 roku zbuduje nowe zasady rozwoju 

gospodarczego, politycznego i socjalnego. Transformacja produkcji i nowoczesnych technologii 

do krajów azjatyckich spowoduje zahamowanie „wędrówki ludów” w poszukiwaniu lepszego 

życia a także przepływ kapitału ludzkiego z Azji do Europy i odwrotnie.. Tworzy się kapitalizm 

cyfrowy, który buduje nowe zawody i wartości w społeczeństwach rozwiniętych na zasadzie 

behawioryzmu a jednocześnie transformuje te wartości do krajów rozwijających się. To jest 

początek budowania społeczeństw cyfrowych i wykluczenia pokolenia z poprzedniej fazy 

globalizacji. Postkomunistyczne kraje zakończyły transformacje z komunizmu-socjalizmu do 

kapitalizmu i zaczynają konkurować na nowym globalnym rynku. 

Korporacje realizując nową formę transformacji wraz z wędrującym kapitałem muszą z 

rynku globalnym i lokalnym rekrutować najzdolniejszych i kreatywnych pracowników. Dlatego 

ważną rolę w tej rekrutacji odgrywa kreowanie wartości i korzyści dla pracownika i pracodawcy. 

Autor przeanalizował  nowe metody rekrutacji Employee Value Proposition  dające szanse 

rozwoju pracownika i wartości dla organizacji.  Autor przedstawia współczesne sposoby 

rekrutacji na bazie integracji potrzeb pracowników z potrzebami pracodawcy jako podstawę 

rozwoju organizacji i korporacji funkcjonujących w globalnej gospodarce. Przedstawiono pogląd, 

że przyszłość rozwoju gospodarczego świata będzie zależeć od wykorzystania potencjału ludzkiego 

i wymiany wiedzy dotyczącej osiągnięć naukowych.  

Cel badawczy: Celem artykułu jest analiza literatury wybranych aspektów nowych 

globalnych form rekrutacji szczególnie w korporacjach. Omówiono rolę budowania wartości dla 

pracownika i korporacji jako zespół wspólnych korzyści. Autor przedstawia to w kontekście  

początku nowej transformacji opartej na cyfryzacji i nowych zasadach zatrudniania i 

pozyskiwania pracowników.  

Słowa kluczowe: transformacja, globalizacja, rekrutacja, Employee Value Proposition, 

Employer branding, korporacje. 

 

Koncepcja jest nowa w branży Human resource/HR/ i pojawiła się dopiero w ostatnim 

okresie kilku lat, w której organizacje uznały znaczenie, wpływi korzyści, jaki Employee Value 

Proposition może dotyczyć wszystkich aspektów HR, czy to rekrutacji, selekcji, zaangażowania 

czy utrzymania wartościowych pracowników.  

Formalnie Minchington definiuje Employee Value Proposition (EVP) jako zbiór 

stowarzyszeń i ofert dostarczanych przez organizację w zamian za zdolności, umiejętności i 

doświadczenie, jakie pracownik wnosi do organizacji. Podejście zorientowane jest na pracownika, 

jest dostosowane do istniejące, zintegrowanych strategii planowania siły roboczej.  

Tandehill potwierdza EVP jako stwierdzenie, dlaczego całkowite doświadczenie 

zawodowe w organizacji jest wyższe niż w innych organizacjach. Propozycja wartości powinna 

identyfikować unikatowość polityki personalnej, procesy i programy, które wykazują 

zaangażowanie organizacji w: tj. rozwój pracowników, rozwój zarządzania, ciągłe uznanie 

pracowników, pracę na rzecz społeczeństwa itp. Powinna zawierać listę głównych powodów, dla 

których ludzie zdecydują się związać się z organizacja.  

EVP ostatnio stało się ściśle związane z pojęciem Employer Brandingu, a termin EVP jest 

używany do zdefiniowania podstawowej „oferty”, na której opiera się marketing marki pracodawcy 

organizacji i działania zarządcze na niej oparte. W tym kontekście EVP jest również często określany 

mailto:stefan.dyrka@gwsh.pl
https://orcid.org/0000-0002-5677-0675
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jako Employer Brand Proposition. Employer branding to po prostu „budowanie marki pracodawcy”. Są 

to wszystkie działania firmy, które mają na celu przekonanie pracowników i rekrutowanych 

kandydatów, że jest to atrakcyjne środowisko pracy, w którym będą się rozwijać i z którego wartościami 

mogą się utożsamiać. Employer branding ma prowadzić do tego, że firma będzie postrzegana jako 

„pracodawca z wyboru” na bazie integracji potrzeb pracowników z potrzebami pracodawcy.   

Narzędziem wykorzystywanym do budowania employer branding jest EVP (employee value 

proposition), czyli propozycje wartości dla pracowników, które mają przekonać i zachęcić do 

oferowanej pracy. EVP to unikalny zbiór wartości jakie otrzymują pracownicy od pracodawcy w zamian 

za swoją pracę. Wartości te powinny opierać się na realnych zasobach przedsiębiorstwa. Są one stałe i 

uniwersalne oraz stanowią o atrakcyjności przedsiębiorstwa, przyciągając do nich tym samym 

najbardziej pożądane talenty.  Wartości te mogą przyjmować formę zarówno materialną jak i 

niematerialną, a ich atrakcyjność wpływa na poziom zadowolenia pracowników z zatrudnienia w danej 

organizacji. Poziom satysfakcji wzrasta, gdy oferowane wartości i korzyści są proporcjonalne lub wyższe 

od wkładu pracy, bądź też maleją w odwrotnej sytuacji.    

Ponadto obecnie istnieją również inne od rekrutacji, alternatywne rozwiązania na rynku 

pracy, takie jak np.: 

 praca w nadgodzinach, która jest najczęściej stosowaną metodą,  

 umowa- zlecenia, która polega na powierzeniu określonego zadania pracownikowi z 

zewnątrz, 

 dodatkowy personel, 

 leasing pracowników, oferowany przez specjalne firmy, gdzie pracownicy są odpłatnie 

„wypożyczani” innym przedsiębiorstwom, które zgłaszają zapotrzebowanie.  1 

Czasy, kiedy pracodawca definiował miejsce pracy i dyktował warunki jednostronne już 

dawno minęły. Według raportu NASSCOM - McKinsey tylko 25% nowych inżynierów; a zaledwie 

10% świeżo upieczonych absolwentów to faktycznie nadający się do zatrudnienia pracownicy, dający 

pulę talentów (starych i świeżych) nadających się do zatrudnienia, stanowiących przewagę nad 

pracodawcami. Chcą lepszego zrozumienia swoich możliwości zatrudnienia i większej możliwości 

wypowiedzi w jaki sposób praca jest przydzielana, oceniana i nagradzana. Priorytety i preferencje 

pracowników rzadziej dyktują, jak powinno wyglądać miejsce pracy, zwłaszcza teraz, gdy cyfrowa 

technologia ułatwia to niż kiedykolwiek do projektowania różnorodnych elastycznych aranżacji. 

Firmy działające zarówno z młodymi, jak i starzejącą się siła roboczą musi wypracować metody 

angażowania i rozwijania talentów, ci którym się to nie uda nie będą mogli skutecznie przyciągać, 

zatrzymywać lub rozwijać kreatywnych pracowników. Ponieważ rynek pracy podlega znacznej 

transformacji, która opiera się na cyfryzacji i sztucznej inteligencji, dlatego pojawiły się nowe formy 

rekrutacji przyciągające nowe zawody o które zabiega globalny świat. Rynek pracy musi szukać 

zdolnych i kreatywnych pracowników, którzy stworzą i zaprojektują sztuczną inteligencje. To 

doprowadzi, do sytuacji wyeliminowania prostych zawodów i pracy ludzi na rzecz robotyzacji i 

automatyzacji -co już się dzieje w wyniku rozwoju sztucznej inteligencji. 

Ponieważ EVP wpływa zarówno na wewnętrzne, jak i zewnętrzne postrzeganie firmy, 

profesjonaliści w zakresie zasobów ludzkich powinni działać jako moderator wśród różnych branż 

i powinni zapewniać współpracę, aby zapewnić, że doświadczenia pracowników i klientów są 

zintegrowane i zgodne.  

Według Tandehill Human Capital Consulting jest kilka pytań, na które należy 

odpowiedzieć w trakcie współpracy m.in.: 

- Jak wyjątkowe są nasze nietradycyjne nagrody? 

- Jak jesteśmy lepsi w naszym zarządzaniu? 

- Co sprawia, że nasza kultura jest wyjątkowa? 

Po zdefiniowaniu wszystkich powyższych, firma omawia rolę rekompensaty w propozycji 

wartości zatrudnienia. Wynagrodzenie powinno istnieć, aby zapewnić pracownikom godziwy 

                                                           
1 https://mfiles.pl/pl/index.php/Rekrutacja,  

https://mfiles.pl/pl/index.php/Rekrutacja
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 zwrot czasu, umiejętności i energii włożonych w pracę, ale najlepiej, aby nie był to podstawowy 

powód, dla którego przychodzą do pracy. Według Jeffreya Pfeffera, profesora zachowań 

organizacyjnych w Stanford Business School w majowej edycji Harvard Business Review, 

„Ludzie pracują za pieniądze, ale pracują jeszcze więcej, aby wydobyć z nich sens ich życia. W 

rzeczywistości pracują, aby dobrze się bawić. Firmy, które ignorują ten fakt, zasadniczo 

przekupują swoich pracowników i zapłacą cenę w postaci braku lojalności i zaangażowania.” 

Według ankiety przeprowadzonej przez Mercer, głównymi czynnikami wpływającymi na 

zaangażowanie pracowników są: 

Rysunek 4 Atrybuty EVP 

 

Źródło: Research & Scholastic Development Team, Beacon Management Review 2012, Symbiosis Institute of 

Business Management Pune, Pune 2012. s. 32 

 

Widać, że pracownicy biorą pod uwagę rozwój kariery, zaufanie do wyższego 

kierownictwa i uznanie jako trzy najważniejsze czynniki dla zaangażowanie w swoją pracę. 

Sibson Consulting stworzył model „Nagrody za pracę” (Reward of Work, ROW), który 

mówi o elementach nagrody oraz proces tworzenia „sformalizowanych” jasnych ram do 

budowania całości strategia wynagradzania, która przekłada się na propozycję wartości dla 

pracowników. Pod tym podejściem, nagrody, zarówno finansowe, jak i niefinansowe, są 

priorytetyzowane w zależności od potrzeb i preferencje kluczowych segmentów talentów w 

organizacji. Ten framework EVP składa się z pięciu elementów: 

- Wynagrodzenie: Pieniądze, które pracownicy otrzymują za swoją pracę i wyniki. 

- Korzyści: Wynagrodzenie pośrednie obejmujące zdrowie, emeryturę i czas wolny. 

- Treść pracy: zadowolenie pracowników ze swojej pracy. 

- Kariera: długoterminowe możliwości rozwoju pracowników i postęp. 

- Przynależność: Poczucie przynależności pracowników do organizacji. 

Organizacje muszą traktować to jako szkielet szkieletowy oraz rozumieć i projektować 

swoje własna propozycja wartości, preferencje ich pracowników oraz przyczyny wszelkich 

rozbieżności między nimi aspiracje pracowników i/lub organizacji oraz faktyczny EVP. 

Sibson następnie zbadał znaczenie różnych grup wiekowych w organizacji dołączyć do pięciu 

elementów. Dane z badania Sibson Consulting „Rewards of Work”, na podstawie 1059 

respondentów, wskaż elementy, które pracodawcy mogą wykorzystać do kierowania 

pracownika wydajność w trakcie ich kariery. 



 

 

 

7 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Benefity mają przeciętne znaczenie dla pracowników w każdym wieku. Pracownicy w wieku 

30 lat i młodsi oceniane korzyści na czwartym miejscu pod względem wydajności jazdy. Korzyści 

zajęły czwarte miejsce wśród pracowników w wieku od 31 do 50 lat. Przywiązany na trzecim 

miejscu dla osób w wieku od 51 do 60 lat; i zajął trzecie miejsce wśród osób w wieku 61 i starszy. 

Co zaskakujące, najmłodsza grupa respondentów była najbardziej prawdopodobną grupą wiekową 

(62%) do oceny korzyści jako ważne lub bardzo ważne. To odkrycie nie wskazuje, że korzyści są 

mniejsze ważne dla starszych pracowników niż dla młodszych pracowników, ale wskazuje, że 

korzyści mają tendencję stać się mniej skutecznymi motywatorami w miarę starzenia się ludzi. Treść 

pracy jest głównym motywatorem dla każdej grupy wiekowej. Wybrali to respondenci w każdym 

wieku element jako główny czynnik napędzający dobre osiągi. Był to jedyny element, który 

utrzymał takie samo względne znaczenie w każdej grupie wiekowej. Elementy kariery, takie jak 

tytuł, status i możliwości rozwoju, spadek wartości wśród starszych pracowników. Elementy kariery 

zostały ocenione jako drugie najważniejsze przez pracowników w wieku 30 lat i Młodszy. Zsunęli 

się na trzecie miejsce wśród pracowników w wieku od 31 do 50 lat i ostatecznie spadły do końca 

miejsce dla respondentów w wieku 51 lat i starszych. Podczas gdy 81% pracowników w wieku 30 

lat i młodszych wskazało, że elementy kariery były ważne lub bardzo ważne tylko w motywowaniu 

ich do działania 41% osób w wieku powyżej 60 lat zgodziło się. 

Kompensacja nabiera – a potem traci – znaczenia wraz z postępem przedziałów 

wiekowych. Mimo że pracownicy w wieku 30 lat i młodsi zaliczyli wynagrodzenie jako trzeci 

najważniejszy motywator, awansowała na drugie miejsce dla osób w wieku od 31 do 60 lat. 

Jednak, gdy pracownicy ukończyli 61 lat i więcej, odszkodowanie spadło na czwarte miejsce. 

Przynależność jest ważniejsza wśród starszych pracowników niż w innych grupach wiekowych. 

Z wszystkie elementy, wśród starszych respondentów na znaczeniu zyskała afiliacja. Zajęła 

ostatnie miejsce wśród pięciu motywatorów przez pracowników w wieku 30 lat i młodszych i 

zrównała się z trwać, dopóki pracownicy nie osiągnęli wieku 51-60 lat. W tym momencie 

awansował na czwarte miejsce, tylko po to, by wskoczyć na drugie miejsce wśród osób w wieku 

61 lat i starszych. Ogólnie rzecz biorąc, większość elementów traci część swojej zdolności do 

motywowania wyników wśród starszych pracowników. W przypadku afiliacji jest odwrotnie. 

Warto zauważyć, że po 30 roku życia mniej niż dwie trzecie respondentów stwierdziło, że 

motywuje ich do działania przynależność, kariera, odszkodowania i świadczenia. Tak więc, 

chociaż dostosowywanie elementów do każdego pracownika nie jest wskazane ani praktyczne, 

wiedza jak przekroje pracowników dostrzegają, że te elementy mogą pomóc organizacjom w 

komunikacji jego oferty dla optymalnego wpływu. Firma może poprawić swoją zdolność do 

motywowania i angażować swoich pracowników poprzez zrozumienie, na jakich elementach 

należy się skoncentrować, aby uzyskać jak największy zwrot inwestycja. Program, który daje 

organizacji elastyczność w dostosowywaniu się i komunikowaniu pojazdy nagradzające w razie 

potrzeby będą skuteczniejszym motywatorem niż taki, który trzyma się sztywnej, uniwersalny 

przekaz. Biorąc pod uwagę różnice w motywacji pracowników w różnym wieku grup, w miarę 

jak zmienia się demografia siły roboczej, organizacje powinny rozważyć, czy: ich propozycja 

wartości dla pracowników również musi ulec zmianie. Artykuł na temat talentów i analityki 

mówi o sposobach wykorzystania analityki do obliczania czego pracownicy cenią sobie 

najbardziej i wykorzystując te dane do stworzenia modelu, który zwiększy retencję stawki. Takie 

zastosowanie analityki prowadzi do działania predykcyjnego, szczebla drabiny, w którym firmy 

przewidują preferencje pracowników i przyszłe zachowania oraz dostosowują praktyki HR, aby 

pomóc im zachować cenny talent.2  

 Tworzenie i komunikowanie EVP jest procesem czasochłonnym i generuje znaczne koszty 

dla organizacji, to jednak skutecznie wykorzystane staje się atutem i może przynosić wymierne 

                                                           
2 Research & Scholastic Development Team, Beacon Management Review 2012, Symbiosis Institute of Business 

Management Pune, Pune 2012. s. 29-34 
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 efekty, a przyciąganie nowych kandydatów oraz utrzymanie wartościowych pracowników może  

być kluczowe dla przedsiębiorstwa w wojnie o talenty. 3 

Pracownik staje się wartością i czynnikiem globalnego rozwoju gospodarczego oraz 

organizacji a sposoby inwestowania w rozwój kapitału ludzkiego i rekrutacji najzdolniejszych na 

globalnym rynku pracy są już narzędziem walki konkurencyjnej w nowej fazie transformacji 

ekonomicznej. Należy zauważyć tendencje światowej ekonomiki, które powodują zanik małych i 

średnich organizacji. Świat zaczyna urządzać się wg porządku korporacyjnego, który dominuje 

gospodarki krajów rozwijających się. Dlatego cyfryzacja i sztuczna inteligencja rozpoczynają 

nową transformację rozwoju gospodarczego świata. Ważnym aspektem jest fakt, że sztuczna 

inteligencja nie myśli i nie ma zdolności kreatywnego tworzenia a buduje i programuje ją człowiek 

pod swoje potrzeby ona porównuje, analizuje, prognozuje i przedstawia różne wirtualne wizje pod 

potrzeby korporacji. Globalna ekonomika poszukuje nowych typów pracowników a więc w 

odpowiedzi na to zapotrzebowanie powstał  Employee Value Proposition i jest rozwijany jako 

narzędzie employer branding. 

PODSUMOWANIE 

Rekrutacja na bazie integracji potrzeb pracowników z potrzebami pracodawcy Employee 

Value Proposition w dobie cyfryzacji skraca czas, w którym nowy pracownik staje się 

samodzielnym i odpowiedzialnym członkiem zespołu. Bez jasnych instrukcji, bez feedbacku 

wsparcia od przełożonych oraz timu w którym pracuje, może wyklonować zadania w chaosie i nie 

może pracować wydajnie, a więc należy mu stworzyć odpowiednie warunki. 

W okresie pojawiających się nowych możliwości, ale również rozwoju globalnej 

konkurencji, coraz trudniej przewidywać warunki i czynniki rozwoju, współczesne organizacje 

szukając źródła rozwoju stawiają na pozyskiwanie kapitału ludzkiego. Wiedza, którą dysponują 

pracownicy, ich umiejętności i kwalifikacje stają się filarem, na którym organizacje mogą 

budować swój sukces, wprowadzając innowacyjne i szybkie rozwiązania, zapewniając swoim 

klientom satysfakcję i zadowolenie. Współczesne formy rekrutacji opisane przez autora mają już 

wymiar globalny i są w fazie tworzenia systemowych rozwiązań w formie cyfrowej i naukowej.  
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Сауда саласының тиімді қызмет етуі қаржы нарығы үшін өте маңызды. Сауда 

саласы экономиканың барлық салалары үшін өте маңызды. Мақалада сауда ұйымының 

қызметі көрсетілген. Сауда қызметі - бұл тауарларды сатып алу-сату, сондай-ақ сатып 

алушыларға тауарларды сату, тауарларды сатуға дайындау үдерісінде қызмет көрсету 

және осы үдеріске ілеспе қызмет көрсетуді, жеткізіп беруді және сақтауды жүзеге 

асыруға бағытталған жеке және заңды тұлғалардың сауда ұйымының қызметінің түрі. 

Сауданың атқаратын негізгі міндеттері айқындалған. 

Тірек сөздер: сауда, сауда ұйымдары, делдал, бөлшек сауда, көтерме сауда 

Эффективное функционирование торговой сферы очень важно для финансового 

рынка. Сфера торговли очень важна для всех отраслей экономики. В статье отражена 

деятельность торговой организации. Торговая деятельность-это вид деятельности 

торговой организации физических и юридических лиц, направленный на осуществление 

деятельности по купле-продаже товаров, а также в процессе реализации товаров 

покупателям, подготовки товаров к реализации и сопровождающий этот процесс 

услугами поставки и хранения. Определены основные задачи торговли. 

Ключевые слова: торговля, торговые организации, посредники, розничная 

торговля, оптовая торговля 

The effective functioning of the trading sector is very important for the financial market. 

The sphere of trade is very important for all sectors of the economy. The article reflects the 

activities of a trade organization. Trading activity is a type of activity of a trade organization of 

individuals and legal entities aimed at carrying out activities for the purchase and sale of goods, 

as well as in the process of selling goods to buyers, preparing goods for sale and accompanying 

this process with delivery and storage services. The main tasks of trade are defined. 

Keywords: trade, trade organizations, intermediaries, retail trade, wholesale trade 

 

«Сауда» сөзінің астарында тауарларды сатып алу мен тауарларға күрделі өзгерістер 

енгізбей қайта сатуды білдіреді. 

Ұлттық Энциклопедиядағы берілген түсініктемеге сәйкес, «сауда" - өндірістен 

тұтынуға дейінгі қозғалысты және тауар айналымын қамтамасыз ететін халық 

шаруашылығының бір саласы. 

Ал Қазақстан Республикасының «Сауда қызметін реттеу туралы» 25 сәуір 2004 жылғы № 

544 заңындағы түсініктемеге сәйкес - тауарларды сатып алу-сатуды жүзеге асыруға және 

тауарларды сату барысында тұтынушыларға қызмет көрсетуге, тауарларды сақтау мен жеткізіп 

беруге бағытталған жеке және заңды тұлғалардың сауда ұйымының қызметі[1]. 

Осылайша, сауда халық шаруашылығында тауар айырбасын қамтамасыз етеді деп 

айтуға болады. Көбінесе өндіріс тиімділігі сауда арқылы анықталады, яғни қалайша тауар 

mailto:ab_moon@mail.ru
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 тұтынушылармен сатып алынды және де қаншалықты дәрежеде тұтынушылардың 

қажеттілігін қанағаттандырады. Сауданы және оның ел экономикасындағы орнын екі 

тұрғыдан қарастырған жөн: біріншіден, қоғамдық өндіру (өндіру, бөлу, айырбас және 

тұтыну); екіншіден, халық шаруашылығының саласы. Сауда өзінің барысында өндіруші 

мен тұтынушы арасындағы делдал болып табылады.  

Сауда кез келген елдің экономикасында маңызды рөл атқарады. Тұтынушыларға 

өндірістің және ауыл шаруашылығының өнімдерін жеткізу арқылы А - Т - А (ақша-тауар-

ақша) формуласының орындалуын қамтамасыз етеді. 

Сауда тек А - Т - А формуласының орындалуымен шектеліп қана қоймай, ел 

экономикасына нарық механизмін енгізеді. 

«Нарық» өзін-өзі реттеуші ұдайы өндіріс жүйесі, барлық элемент пен буындар төлем 

қабілеттігі бар сұраным мен ұсынымның тұрақты әсерінде болады. 

Нарықтық механизм - сатушы мен сатып алушының өзара іс-әрекетінің бәсекелестік 

механизмі және сұраным мен ұсынымның қатынасы. 

Нарық жағдаяты - нарықта қалыптасқан жағдайды түсіндіретін себептердің 

жиынтығы, нақты экономикалық жағдай. 

Нарықтағы жағдай келесілермен сипатталады: 

- сұраныс пен ұсыныстың қатынасы; 

- нарық сиымдылығы; 

- баға деңгейі; 

- инфляция қарқыны; 

- бәсекелестік деңгейі; 

- тауарлық қорлар мен басқа да көрсеткіштер; 

-  Нарықтық жағдаятқа әсерін тигізетіндер: 

- Ұлттық экономика дамуының тенденциясы; 

- Мемлекеттің қаржылық, несиелік, салықтық және кедендік саясаты; 

- Сыртқы экономикалық қатынас жағдайы мен мемлекеттің ішкі саясатының тиімділігі; 

- Аймақтағы және елдегі демографиялық жағдай. 

Нарық жағдаятының құрамдас бөлігі ретінде - сауда жағдаяты, яғни белгілі 

уақыттағы сауданьің жағдайын анықтайды.  

Сауда жағдаятының көрсеткіштері ретінде: 

- тауар айналымының жылдамдығы; 

- сауда ұйымының тауарлық ресурстармен қамтамасыз етілуі; 

- тауарлар бағасы динамикасының сұраныс динамикасына ара қатынасы; 

- сауда ұйымдарының табыстылығы; 

- коммерциялық тәуекелдің дәрежесі; 

- осы саладағы жұмысбастылықтың динамикасы. 

Сауда - сатушы мен сатып алушы арасындағы екі жақты келісім жасау жолымен 

тауарды сатып алу-сату үрдісі, коммерция. Мұнда тауарларды сатып алу көлемі, 

тауарлардың сапасы, сатып алудың алдында немесе сатып алғаннан кейін қызметтер 

көрсетілуі, сатып алынған тауар және көрсетілген қызмет үшін есептесу тәртібі[2]. 

25 сәуір 2004 ж. №544 «Сауда қызметін реттеу туралы» Заң сауда қызметі 

саласындағы қатынастарды реттейді, оны мемлекеттік реттеудің принциптерін және 

ұйымдық негіздерін белгілейді. 

Жоғарыда баяндалған мәліметті ескере отырып сауда ұйымдарының жіктелуін 

олардың атқаратын қызметтеріне, ұйымдастырушылық-құқықтық құралдарына, 

масштабтарына, таңдалған жіктелу ұстанымдарына байланысты реттелген топтардың іс-

әрекет профиліне қарай қарастыру қажеттілігі туады.  

Жіктеу құндылығының мәні сауда ұйымдары жайлы білімнің жүйелігі болып табылады, 

онсыз келешек даму да, бұл білімнің есептік-бақылау механизмін қамтамасыз етуде тәжірибе 

жүзінде қолданылуы да мүмкін емес. Жіктеудің мағынасы төмендегідей болып келеді: 
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Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 
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15 ақпан 2023 ж. 

 

 
- ол әр ұйымның орнын және сауда саласындағы ортақ жүйесі мен тауар нарқының 

инфрақұрылымындағы мақсаттарын анықтауға мүмкіндік береді; 

- бухгалтерлік, салық және тұрақты есеп үшін сауда ұйымдарын туыстық сипаттары 

бойынша жүйелеуге және орналастыруға мүмкіндік береді; 

-  іс-әрекеттің нәтижелігін дұрыс бағалауға және салыстыруға мүмкіндік береді; 

- сатып алушыларды жүзеге асырылатын тауарлардың және көрсетілетін 

қызметтердің көлемі мен сапасы бойынша бағдарлайды; 

- сауда ұйымының ұйымдастырушылық-құқықтық жағдайы, сапасы және іс-

әрекетттің масштабтары жайлы түсінік береді. 

О.В.Медведева барлық сауда ұйымдарын төмендегі сипаттарына қарай жіктеуді ұсынады: 

а) құқықтық жағдай қалпы бойынша (кәсіпорынның барлық субъектілерінің іс-

әрекеттерін реттеу үшін мемлекет қабылдаған азаматтық-құқықтық нормалар); 

б)   сандық ұстанымдар қалпы бойынша. 

Ұйымның үлкендігі оның іс-әрекетіне анықтауыш әсерін тигізеді, сондықтан ұйымның 

экономикалық артықшылықтары мен оның көлеміндегі жетіспеушіліктерін білу қажет.  

Ірі сауда ұйымдары (фирмалар) қуатты қаржылық-экономикалық және мүліктік 

потенциалға, бәсекелестіктің жоғары деңгейіне, қарым-қатынастың салыстырмалы түрдегі 

төмен тосқауылдарға ие. Экономикалық тұрғыдан өте күшті. Олар маркетингтік зерттеулер, 

жарнамалық кампанияларды өткізе алады, өзіндік баға саясатын жүргізе алады, тауарды 

жүзеге асыруға кең сауда жүйелерін және өндірушілермен тікелей қатынастарға ие бола 

алады. Алайда бұндай фирмалар әрқашан да кәсіпорындық ортада нәтижелі бола алмайды, 

олар экономикалық стратегияның дамуында инертті, әдетте алып басқарушылық 

құрылымға ие, ынталы жұмысшылар мен өндірістік орындардың материалды ниеттері 

жұмыстың соңғы нәтижелерімен аз байланыста болып табылады. 

Орташа сауда ұйымдары нарықтың тар шеңбері көлемінде әрекет етеді және 

тауарлардың белгілі бір ассортиментіндегі сатылымы бойынша арнайы сұраныстарын 

қанағаттандырады, сауда-технологиялық процестің айқын ерекшеліктеріне ие, олардың 

тауарлары ерекше сипатта болады, тұрақты тұтынушылар ортасы қалыптасқан. Мұның 

барлығы оларды бәсекелестерден қорғайды, айтарлықтай жоғары бағаларды ұстап тұруға 

мүмкіндік береді және қаржылық тұрақтылықпен қамтамасыз етеді. Оларға деген 

кәсіпорындық белсенділік ірі ұйымдарға қарағанда әдетте жоғары, себебі үздіксіз жаңа 

ойлардың ізденісі, сауда-технологиялық процестің жетілдірілуі талап етіледі. Дегенмен іс-

әрекетті басқа тауарларға тез арада ауыстыру мүмкіндігі, кең тауар саны жоқ, белгілі бір 

тауар жеткізушіге және қалыптасқан тұтынушылар ортасына тәуелділік қалыптасқан, 

сондай-ақ «ноу хау» жоғалту қаупі төніп тұрады. 

Ұсақ сауда ұйымдары ірі және орта сауда ұйымдары толықтай қамтамасыз ете 

алмайтын қажеттіліктерді қанағаттандыруда ең оңтайлы түрде бейімделген. Олар үшін 

тауар жылжытуды басқарудың және есептің жеңілділігі, жергілікті нарыққа жұмыс істеу, 

тіпті іс-әрекет түрінің толық ауысымы, профиль, тауар санының кеңдңгңне дейін жоғары 

ептілігі, ресурстардың үнемдірек пайдалануы, елеусіз басқарушылық шығындар, капитал 

айналымының жоғарылатылған жылдамдығы, әр жұмысшының еңбек нәтижесіне 

қызығушылығы және де бәсекелестіктің басқа факторлары тән. Бірақ кішігірім фирмалар 

ғана максималды түрде оларға тәуелсіз сыртқы факторлардан қорғанбаған; олар үшін несие 

алу, жарнама орнату аса қиын, нарықты білуге көбірек жағдайлар, қажетті коммерциялық 

және ғылыми-техникалық мәлімет қажет; тәуелсіз баға саясатын өткізу күрделірек. 

Мемлекеттің көмегінсіз олар өмір сүре алмайды және бағаларға, сапа мен өнім санының 

кеңділігіне бақылау орната отырып нарықта еркін әрекет ететін, кейде тіпті тұтынушыларға 

кері әсерін тигізетін ірі сауда фирмаларымен бәсекеге түсе алмайды; 

в) салалық аспекті бойынша және атқаратын қызметтеріне қарай көтерме сауда және 

бөлшекті сауда ұйымдары болып жіктеледі. Бұл сауда түрінің әрқайсысында құқықтық және 

есеп-салықтық заңдастыруда аса тиімді жіктелудің әрі өзіндік, әрі арнайы сипаттары болады[3].  
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 Бөлшектік сауда ұйымдарын мынадай ұстанымдар бойынша жіктеуге болады: 

тауарлық мамандандырылу, қызмет көрсету формалары, құрылымның түрлері мен 

ерекшеліктері, қызмет атқарушылық ерекшеліктері, баға деңгейі, қызмет көрсетілетін 

тұтынушылардың құрамы, орналасу жерінің сипаты және басқалар. 

Көтерме сауда ұйымдары өздерінің іс-әрекет масштабы, тауардың 

мамандандырылуы, атқаратын қызметінің көлемі бойынша жіктеуге болады.  

Көтерме ұйымдарын іс-әрекет масштабы бойынша жіктеу: 

а) жалпыұлттық Республикалық деңгей ұйымдары – тауарлардың мемлекет 

бойынша өндірушілерден сауда ұйымдарына тасымалдануын жүзеге асырады;   

б) аймақтық (аймақішілік) деңгей ұйымдары – ірі көтерме сауда орындарынан 

немесе жергілікті өндірушілерден тауарлардың сатып алынуын және аймақтағы кез келген 

көтерме және бөлшектік сатып алушыларға жеткізілуін жүзеге асырады. 

Көтерме ұйымдарын тауардың мамандандырылуы бойынша жіктеу: 

- мамандандырылған, бір тауар тобына немесе оған жақын топқа өзінің іс-әрекетін 

бағдарлайтын; 

- әмбебап, бөлшектік сауда ұйымдарын өндірістік және өндірістік емес тауарлардың 

жан-жақты кең санымен қамтамасыз етуші. 

Атқаратын қызметінің көлемі және есептеу формалары бойынша жіктелетін түрлері: 

тауарға меншіктік құқықтарын иеленетін және сатып алушылық-таратушылық 

қызметтерінің толық жиынтығын жүзеге асырушы; тауарға меншіктік құқықтарын 

иеленбесе тек қана сатушыларды сатып алушылармен байланыстырушы; көтерме саудаға 

жағдай жасайтын көтерме тауар айналымын ұйымдастырушы сауда ұйымдары.   

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық үйлесім, 

танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері. Сауда екі түрге бөлінеді. Бөшек сауда және көтерме сауда болып бөлінеді. 

Көтерме сауда – жеке, отбасылық, үй – ішілік және осыған ұқсас өзге де 

пайдаланумен байланысты емес, кейіннен сатуға немесе өзге де мақсаттарға арналған 

тауарларды өткізу жөніндегі сауда ұйымының қызмет. 

Көтерме сауда бөлшек сауда жүзеге асырылатын орындардан бөлек орын болған 

жағдайда мамандандырылған немесе аралас дүкендерде, сауда үйлері мен базарларда жүзеге 

асырылады. Көтерме сауданы жүзеге асыру кезінде сауда объектілерінің меншік иелері 

Қазақстан Республикасының нормативтік құжаттарының талаптарын, сондай-ақ тауарларды 

тасымалдау, сақтау және сату үшін қажетті жағдайларды қамтамасыз етуге міндетті. 

Бөлшек сауда тауарларды тұтынушыларға олардың жеке пайдалануы үшін сату 

жөніндегі сауда ұйымының қызмет[4]. 

Бөлшек сауда дүкендер, сауда үйлері, базарлар және автомат-нүктелер, дүңгіршектер, 

автодүкендер, шатырлар, жылжымалы сөрелер арқылы жүзеге асырылады. Егер Қазақстан 

Республикасының заңдарына немесе шартта өзгеше белгіленбесе не тауардың табиғатынан 

туындамайтын болса, бөлшек сауда кезінде тауардың әр бірлігі оралуға, өлшеніп - буылуға тиіс. 

Тауарларды сатылатын орындарында көрмеге қою, олардың үлгілерін көрсету немесе сатылатын 

тауарлар туралы мәліметтер беру болып табылады. Маркетинг желісі, қоғамдық таратушылар, 

пошта және басқа да тәсілдер арқылы сауда орынынан тыс бөлшек сауда Қазақстан 

Республикасының Үкіметі белгілеген тәртіппен реттеледі. 

Сауда ұйымы - айналыс ортасының негізгі буыны, шаруашылық және заңдық 

тәуелсіздігі бар, сату және сатып алу арқылы өндірістен тұтынушыларға өнімнің жетуін 

қамтамасыз етеді. 

Бір жағынан, ресурстар нарығының жалпы сауда ұйымының қызметін зерттейді. 

Сауда ұйымдарға мамандар, техникалық ресурстар, сауда үдерісінің технологиясы, несие 

желілері, нарықтағы жағдай мен тұтынушылар сұранысы туралы мәліметтер қажет. 

Басқа жағынан, бәсекелестігі жоғары өткізу нарығына шығуы қажет. Сауда 

ұйымының қызметі 1 суретте бейнеленген. 
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Сурет  1 - Сауда ұйымының қызметі 

 

Сауда нарығы - жергілікті атқарушы органдар айқындаған жер учаскесінде, іргелес 

аумақтан оқшау орналасқан, сауда жабдықтарымен,  сондай-ақ өлшемнің бақылау 

құралдарымен жарақтандырылған, сауда орындарын 10 күнге дейінгі мерзімге ауызша 

немесе жазбаша нысанда жалға алуға шарттар жасау немесе атқару практикасы болған 

кезде заңды немесе жеке тұлғалардың тауарларды сатуды жүзеге асыруға арналған тұрақты 

немесе уақытша негізде жұмыс істейтін, аумаққа шаруашылық қызметін көрсету, басқару 

және күзет функциялары орталықтандырылған, оқшау мүліктік кешен. Рынок қызметі 

Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес жүзеге асырылады. 

Сауда қызметі - бұл тауарларды сатып алу-сату, сондай-ақ сатып алушыларға 

тауарларды сату, тауарларды сатуға дайындау үдерісінде қызмет көрсету және осы үдеріске 

ілеспе қызмет көрсетуді, жеткізіп беруді және сақтауды жүзеге асыруға бағытталған жеке 

және заңды тұлғалардың сауда ұйымының қызметінің түрі. 

Қорытындылай келе, сауданың негізгі міндеті өндірістің өнімін тұтынушыларға 

жеткізу, яғни жарнамалық акциялар, тележарнамалар, радио жарнамалар арқылы 

өндірушілер мен тұтынушылар арасындағы делдал болып табылады. 
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Көлік инфрақұрылымы-бұл инфрақұрылымның бір түрі, тасымалдауды жүзеге 

асыратын және олардың орындалуы мен қызмет көрсетуін қамтамасыз ететін барлық көлік 

салалары мен кәсіпорындарының жиынтығы. Ел ішіндегі көлік жүйесін дамытпайынша, 

жаһандану жағдайларында Қазақстан экономикасын әлемдік жүйеге сәтті ықпалдастыру 

мүмкін емес. Қазақстан Республикасы үшін теміржол көлігінің стратегиялық маңызы бар. 

Қазақстанның географиялық жағдайлары (теңізге тікелей шығудың болмауы, кеме жүзетін 

өзендердің болуы), аумақтың кеңдігі, өндірістің шикізаттық құрылымы және өндірістік 

күштердің орналасуы, автожол инфрақұрылымының дамымауы ел экономикасындағы 

теміржол көлігінің рөлін айрықша маңызды етеді. 

Тірек сөздер: теміржол, көлік инфрақұрылымы, теміржол көлігі, жүк, тасымалдау 

Транспортная инфраструктура -разновидность инфраструктуры, совокупность 

всех отраслей и предприятий транспорта, как выполняющих перевозки, так и обеспечивающих 

их выполнение и обслуживание. Без развития транспортной системы внутри страны успешная 

интеграция экономики Казахстана в мировую систему в условиях глобализации невозможна. 

Железнодорожный транспорт имеет стратегическое значение для Республики Казахстан. 

Географические условия Казахстана (отсутствие прямого выхода к морю, наличие судоходных 

рек), обширность территории, сырьевая структура производства и расположение 

производственных сил, неразвитость автодорожной инфраструктуры делают роль 

железнодорожного транспорта в экономике страны особенно важной. 

Ключевые слова: железная дорога, транспортная инфраструктура, 

железнодорожный транспорт, грузоперевозки 

Transport infrastructure is a type of infrastructure, the totality of all industries and 

transport enterprises, both performing transportation and providing their performance and 

maintenance. Without the development of the transport system within the country, the successful 

integration of Kazakhstan's economy into the world system in the context of globalization is 

impossible. Railway transport is of strategic importance for the Republic of Kazakhstan. The 

geographical conditions of Kazakhstan (the lack of direct access to the sea, the presence of 

navigable rivers), the vastness of the territory, the raw material structure of production and the 

location of production forces, the underdevelopment of road infrastructure make the role of rail 

transport in the country's economy especially important. 

Keywords: railway, transport infrastructure, railway transport, cargo transportation 

 

Қазіргі уақытта Қазақстан темір жолдарының пайдалану ұзындығы 16,6 мың км, 

оның ішінде басқа мемлекеттер аумағында 275,1 км қазақстандық теміржолдар орналасқан. 

Теміржол жолдарының жалпы ұзындығынан  4237,5 км – электрлендірілген, 5017,9 км – 

екітабанды және көптабанды жолдар. 

Қазақстанның тәуелсіздігі жылдарында жалпы ұзақтығы 1182 км болатын «Ақсу – 

Дегелең», «Хромтау – Алтынсарин», «Шар – Өскемен», «Өзен – Түркіменстанмен 

мемлекеттік шекара» және «Жетіген – Қорғас» теміржол желілері салынды. 

Отандық көлік машинасын жасауды қалыптастыру шеңберінде магистральдық 

тепловоздарды, жүк вагондарын, «Тальго» жолаушы вагондарын шығару зауыттарының 

mailto:ab_moon@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%8C_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
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және «Альстом» компаниясының технологиясы бойынша қазіргі заманғы электровоздар 

шығару зауытының құрылысы аяқталды. «Востокмашзавод» АҚ базасында вагон құю 

цехын жаңғырту жөніндегі жоба іске асырылды, Шу локомотив жөндеу зауытының 

базасында маневрлік тепловоздарды құрастыру цехы ашылды. Қазіргі уақытта Ақтөбе 

қаласында рельс-арқалық зауытының құрылысы жүргізілуде. 

Елімізде ырықтандыру және жеке бастама мен инвестицияларды тарту арқылы 

көрсетілетін қызметтердің тиімділігі мен сапасын арттыруға бағытталған теміржол саласын 

реформалау жөніндегі іс-шаралар іске асырылуда. 

Реформалар жүргізу барысында мыналар жүзеге асырылды: 

1) шаруашылық қызметтің бейінді емес түрлері және мектептер мен ауруханалар 

сияқты әлеуметтік-тұрмыстық активтер анықталып, жергілікті билік органдарына берілді; 

2) жөндеу кәсіпорындары бәсекелі секторға бөлінді;  

3) жолаушылар мен жүк тасымалдарын ұйымдық және қаржылық бөлу жүзеге асырылды; 

4) жолаушылар тасымалын мемлекеттік субсидиялау басталды; 

5) вагондар операторларының нарығын дамыту үшін жағдайлар жасалды[1]. 

Вагондарды пайдаланудың бірыңғай қағидаттарына және қызметті жүзеге асырудың 

тең шарттарына қол жеткізу мақсатында вагондардың жеке операторлармен жүк 

вагондарының мүкәммал паркін жеке меншікке ауыстыру және жүктерді тасымалдау үшін 

вагон құрауышын мемлекеттік реттеуден шығару бойынша жұмыс жүргізілді. 

Операторлардың көрсетілетін қызметтерінің бүгінгі нарығындағы қазақстандық 

қатысушылардың да, сол сияқты басқа елдер операторларының да тізбесі ауқымды. Бұл ретте 

вагондардың ресейлік ірі операторлары тасымалдауда қомақты үлес ала бастады (кесте 1). 
 

1 кесте 
Вагондар операторлары бойынша тиеу үлесі 

 

 2016 жыл 2019 жыл 2021 жыл 

ҚР жеке меншік паркі 34 % 33 % 38 % 

ТМД жеке меншік паркі 4 % 8 % 16 % 

ҚР мүкәммал паркі 46 % 47 % 42 % 

ТМД мүкәммал паркі 16 % 12 % 4 % 

 

Бұл ретте негізінен нарыққа бағдарланған жеке меншік компаниялардан тұратын қазақ-

стандық емес вагондар паркі нарықтың кірісі неғұрлым жоғары сегменттерінде әрекет етпейді. 

Осыған қарамастан, «Қазтеміртранс» АҚ үстем немесе монополиялық жағдайды 

иеленетін (қызмет түрлері бойынша: платформалар операторының көрсетілетін қызметтері, 

жабық вагондар операторының қызметтері) Нарық субъектілерінің мемлекеттік тізіліміне 

енгізілді және икемді тарифтік саясатты қолдану және басқа компаниялармен, оның ішінде 

шетел компанияларымен бәсекелесу мүмкіндігінен айырылды. 

Осыған байланысты, бірыңғай Кеден одағын ескере отырып, нарық шекарасының анық 

кеңейтілгеніне қарамастан, саланың реттегіш моделінде қағидатты өзгерістер болған жоқ. 

Сондай-ақ, жолаушыларды жеке меншік тасымалдаушылар қызметінің практикасы 

жолаушыларды теміржол көлігімен тасымалдау нарығына жеке бизнестің қол жеткізуінің қазіргі 

шарттарының бірқатар кемшіліктерін айқындады. Жолаушы тасымалдарын жүзеге асыру 

құқығының қысқа мерзімділігі осындай кемшіліктердің бірі болып табылады, ол жеке 

тасымалдаушы мен мемлекеттің арасындағы шартқа меншікті жылжымалы құрам сатып алу, 

инфрақұрылымды дамыту бойынша міндеттемелерді енгізуге мүмкіндік бермейді[2]. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық 

үйлесім, танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері, қаралатын 

экономикалық үдерістерді сандық және сапалық зерделеу пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері.  Жер үсті жолдары қатынасы желiсiнің негiзгi үлесi (шамамен 

тиiсiнше 85,6 және 13,7 мың км) автомобиль және темiр жолдарының үлесiне тиедi. Әуе 
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 трассаларының ұзындығы шамамен 60 мың км құрайды. 1000 шаршы км аумақтағы желiнiң 

тығыздығы шамамен 5,2 км темiр жолды, 1,5 км ішкі су жолдарын, 28,3 км қатты жамылғылы 

автомобиль жолдарын құрайды, бұл басқа дамыған елдермен салыстырғанда айтарлықтай төмен.  

Алдын ала есептеулер бойынша көрсетілген учаскедегі тасымалдаудың 

перспективалы көлемі 2022 жылға қарай 13,5 млн. тоннаны, 2027 жылға қарай 14,1млн. 

тоннаны құрайтын болады. 

Тұтастай алғанда, теміржол секторы мен логистика жобалары бойынша құрылыс 

кезеңінде ашылған жұмыс орындарының саны шамамен 2 мың адамды, ал тұрақты 

пайдалану кезінде – 500 адамды құрайды[3]. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Қазақстан Республикасының теміржол 

көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері (кесте 2) берілген. 

2 кесте 
Теміржол көлігі жұмысының негізгі көрсеткіштері 

 

Көрсеткіштер  2017ж 2018ж 2019ж 2020ж 2021ж 

 

 
Тасымалданған жүк, жолжүгі, жүк-

жолжүгі, млн. тонна 387,2 397,9 397,0 402,3 410,3 

оның  ішінде қатынас түрлері бойынша:      

Халықаралық 130,6 146,7 х х 160,7 

ТМД елдері 116,2 - - - - 

транзит 14,4 17,5 х х 22,1 

Республикаішілік 240,6 х 241,7 240,2 249,6 

Жүк айналымы, млрд. ткм 266,6 283,3 286,7 299,2 297,4 

оның  ішінде қатынас түрлері бойынша:      

Халықаралық 143,8 154,4 х х 176,7 

транзит 28,0 32,7 х х 41,5 

Республикаішілік 122,8 128,9 126,9 120,4 120,7 

Тасымалданған жолаушылар, мың адам 22 914,3 23 091,4 22 350,7 13 150,9 16 095,69 

оның  ішінде қатынас түрлері бойынша:      

Халықаралық х х х х x 

Республикаішілік 16 336,5 16 465,2 16 793,5 9 298,3 13 686,95 

Қаламаңы 3 847,4 х 3 961,1 3 512,8 422,2 

Жолаушылар айналымы, млрд. жкм 18,2 18,6 17,7 9,2 12,8 

оның  ішінде қатынас түрлері бойынша:      

Халықаралық х х х х x 

Республикаішілік 15,5 16,0 16,0 8,2 12,3 

Қаламаңы 0,6 х 0,5 0,6 0,4 

 

2021 жылы теміржол көлігімен 410,3 млн. тонна жүк тасымалданды, жүк айналымы 

297,4 млрд. т-км құрады. 2020 жылмен салыстырғанда жүк тасымалдау көлемі 2% өсті, жүк 

айналымы 0,6% азайды. 16,1 млн. жолаушы тасымалданған, жолаушылар айналымы 12,8 

млрд. ж-км құрады. 2020 жылмен салыстырғанда жолаушылар тасымалдау көлемі 22,4% 

өсті, жолаушылар айналымы 39,1% өсті. 

2021 жылы темір жол көлігімен жөнелтілген жүктердің негізгі түрлері өзге де жүктері 

(жалпы көлемнің 36,9%), тас көмір (26,1%), құрылыс жүктері (6,9%) болып табылады. 

3 кестеде Қазақстан Республикасының теміржол көлігімен жөнелтілген жүктердің 

көлемін  келтіріп отырмыз. 

3 кесте  
Теміржол көлігімен жөнелтілген жүк, млн. тонна 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Қазақстан 

Республикасы  387,2 397,9 397,0 402,3 410,3 

алдыңғы 

жылға, % 114,2 102,8 99,8 101,3 102,0 
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Кестеден көріп отырғанымыздай, 2017-2021жж. аралығында Қазақстан 

Республикасы бойынша барлығы 2021 жылы 410,3 млн тонна болса, осы көрсеткіш 2020 

жылы 402,3млн.тоннаға жетіп, жөнелтілген жүк көлемі 2% артқан. 2020ж. (402,3 млн. 

тонна) 2019жылмен (397,0 млн. тонна) салыстырсақ -1,3% артқан, ал 2019ж. (397,0 млн. 

тонна) 2018жылмен(397,9 млн. тонна) қарағанда 3% төмендеген, ол беталыс 2018жылдан 

басталғаны көрсетіліп отыр[4]. 

Темiр жол көлiгiн ұзақ уақыт бойы жеткілікті қаржыландырмаудың салдарынан негізгі 

құралдардың табиғи тозуы орын алды, ол бүгiн 60%-дан аса құрап отыр. Салада жылжымалы 

құрамның, жол техникасының техникалық және моральдық тозығы жеткен модельдерi, тозған 

жол конструкциялары, жөндеудiң және негізгі өндiрiстік құралдарды күтiп ұстаудың ескiрген 

технологиясы пайдаланылады. Пайдалану жүйесi тиімдiлігінің төмендігі негiзгi қорларды 

жұмыс жай-күйiнде ұстау үшін жоғары пайдалану шығындарын талап етеді. 

Жүк тасымалы нарығын ырықтандыру үшін институционалдық, заңнамалық және 

технологиялық негіздің болмауы. Жеке операторларға республикаішілік қатынаста 

магистральдық теміржол желісінің қызметтеріне рұқсат беру нарықтың барлық 

субъектілері арасында әлеуметтік жауапкершілікті әділ бөлуді көздейтін тиісті 

нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу және қабылдау арқылы рет-ретімен жүзеге 

асырылуы тиіс. Ол саладағы ағымдағы жағдай мен жұмыс істеу шарттарын жан-жақты 

объективті талдау арқылы бағаланады. Бұл ретте ырықтандыру жағдайында уәкілетті 

органның құзыреті мен өкілеттіктеріне ерекше назар аудару қажет.  
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Мақалада бөлшек сауда ұғымына анықтама берілген. Қазақстан 

Республикасындағы бөлшек сауданың қазіргі жағдайына талдаулар жасалған. Бөлшек 

сауда көлеміндегі азық-түлік тауарлары мен азық-түлік емес тауарларының, сауда 

кәсіпорындары және дара кәсіпкерлер, оның ішінде базарда сатумен айналысатындар 

үлестері көрсетілген. Бөлшек сауданың өңірлер бойынша көлеміне талдаулар жүргізілген. 

Бөлшек сауданы дамыту бойынша ұсыныстар жасалған. 

Тірек сөздер: сауда, бөлшек сауда, азық-түлік тауарлар, азық-түлік емес тауарлар, 

сауда кәсіпорындар 

В статье дается определение понятия розничная торговля. Проведен анализ 

современного состояния розничной торговли в Республике Казахстан. Отражены доли 

продовольственных товаров и непродовольственных товаров в объеме розничной 

mailto:ab_moon@mail.ru
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 торговли, предприятий торговли и индивидуальных предпринимателей, в том числе 

занятых продажами на рынке. Проведен анализ объемов розничной торговли по регионам. 

Разработаны рекомендации по развитию розничной торговли. 

Ключевые слова: торговля, розничная торговля, продовольственные товары, 

непродовольственные товары, торговые предприятия 

The article defines the concept of retail trade. The analysis of the current state of retail 

trade in the Republic of Kazakhstan is carried out. The shares of food and non-food products in 

the volume of retail trade, retail enterprises and individual entrepreneurs, including those engaged 

in sales in the market, are reflected. The analysis of retail trade volumes by region is carried out. 

Recommendations for the development of retail trade have been developed. 

Keywords: trade, retail, food products, non-food products, trading enterprises 

 

Сауда – республиканың экономикалық қызметінің бірден-бір ірі саласы және оның 

дамуы – экономиканың табысты жұмыс істеуінің басты шарттарының бірі. 

Республиканың жалпы ішкі өнімдерінде саланың жалпы қосымша құн үлесі 

2021жылы 16,8% жетті. 

Бөлшек сауда-тауарды жеке-жеке сату. Бөлшек бағалар өндіруші тағайындайтын 

сатып алулардан, сонымен қатар сауда үстемесінен қалыптасады. Бұл барлық сатып 

алушыларға қол жетімді тауарлар мен қызметтерді сауда орталықтарында, салондарда, 

интернет-қызметтер арқылы сату. 

Бөлшек сауда-сатып алушыға жеке, отбасылық, тұрмыстық немесе кәсіпкерлік 

қызметпен байланысты емес өзге де пайдалануға арналған тауарларды сату жөніндегі 

кәсіпкерлік қызмет[1]. 

"Сауда қызметін реттеу туралы" Заңның 12-бабына сәйкес-бөлшек сауда стационарлық, 

стационарлық емес сауда объектілері және сауда базарлары арқылы жүзеге асырылады[2]. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық 

үйлесім, танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері, қаралатын 

экономикалық үдерістерді сандық және сапалық зерделеу пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері.  2021 жылы тауарлардың бөлшек сауда айналымы 13709,3 млрд. 

теңгені құрады, бұл 2020 жылы тұрақты бағада 7,8% артық. 

Жан басына шаққандағы тұтыну тауарларын сату республикада орта есеппен 721,5 

мың теңгені немесе 2020жылға қарағанда 96,1 мың теңгеден жоғары көлемді құрады. 

Соның ішінде бұл көрсеткіштің жоғары мәні Алматы қаласына (2021,2 мың теңге), Астана 

қаласына (1396,5мың теңге), көрсеткіштің ең төмен мәні –Түркістан облысына (117,4 мың 

теңге) тиесілі(кесте 1). 

Кесте 1 
Бөлшек сауда көлемі, млрд.теңге  

 2017 2018 2019 2020 2021 
2021ж./ 

2017ж., % 

Бөлшек сауда көлемі 8892,9 10045,8 11327,6 11729,9 13709,3 154,2 

оның ішінде:       

азық-түлік тауарлары 2690,8 3035,8 3562,4 4102,1 4878,5 181,3 

одан:        

тамақ өнімдері 2339,8 2649,2 3122,9 3527,2 4329,0 185,0 

алкогольді ішімдіктер 270,6 300,1 340,9 442,1 373,8 138,1 

темекі өнімдер 80,4 85,1 98,6 132,8 175,7 218,5 

азық-түлік емес тауарлар 6202,1 7010,0 7765,1 7627,8 8830,8 142,4 

Өткізу арналары бойынша бөлшек сауданың 

жалпы көлемі:       

сауда кәсіпорындары 4556,3 5440,8 6627,9 7085,5 8291,4 182,0 

дара кәсіпкерлер,  оның ішінде базарда      4336,6 4605,0 4 699,7 4644,4 5417,9 124,9 
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2021 жылы сауда кәсіпорындарының айналымы 8291,4 млрд. теңге сомасында 

қалыптасты және бөлшек сауданың жалпы көлемінде 60,5% құрады, дара кәсіпкерлер 

айналымы, соның ішінде тиісінше базарларда саудамен айналысатындар 5417,9 млрд. теңге 

және 39,5% болды. 

2017-2021 жылдары бөлшек сауданың құрылымы 2кестеде беріліп отыр: 

Кесте 2 
Бөлшек сауданың жалпы көлемінде азық-түлік және азық-түлік емес тауарлардың үлес салмағы, % 

 

 

Азық-түлік тауарларын сату  2021 жылмен салыстырғанда 2020 жылы 7% өсті. 

2021 жылы қоғамдық тамақтандыру кәсіпорындары 653,4 млрд. теңге мөлшерінде 

қызмет көрсеткен немесе 2020 жылғыдан 13,2% төмен. Қоғамдық тамақтандыру саласында 

көрсетілген қызметтердің басым бөлігі (67,4%) саудамен айналысатын кәсіпорындармен 

ұсынылған, олардың айналымы 440,6 млрд. теңгені құрады. 

Қазақстан Республикасындағы сауда ұйымдарының дамуы олардың құрамының  әр 

түрлілігі және көлемі жағынан ұлғаюымен сипатталады. 

Бөлшек сауда дүкендер, сауда үйлері, базарлар және автомат-нүктелер, 

дүңгіршектер, автодүкендер, шатырлар, жылжымалы сөрелер арқылы жүрзеге асырылады. 

1суретте көріп отырғанымыздай, 2017 жылы бөлшек сауда тауар айналымы 

көлеміндегі дара кәсіпкерлер, оның ішінде базарда сатумен айналысатынның үлесі 48,8 %-

ды құраған, ал сауда кәсіпорындардың үлесі 51,2 % болған.  

Сурет 1 -  Бөлшек сауда көлеміндегі сауда кәсіпорындары және дара кәсіпкерлер, оның ішінде базарда 

сатумен айналысатындар үлесі, % 
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сатумен айналысатын 

Нарықтардағы сауданың және бөлшек сауда 

көлеміндегі дара кәсіпкерлердің үлес 

салмағы, пайызбен 48,8 45,8 41,5 39,6 39,5  

Халықтың жан басына шаққанда бөлшек 

сауда көлемі, теңге 

 

493017 

 

549657 

 

611849 

 

625408 

 

721506 

 

146,3 

соның ішінде:       

азық-түлік тауарлары 149178 166102 192422 218714 256748 172,1 

азық-түлік емес тауарлар 343839 383555 419427 406694 464758 135,2 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Азық-түлік тауарлар 30 30 31 35 36 

Азық-түлік емес тауарлар 70 70 69 65 64 
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 2018ж. бөлшек сауда тауар айналымы көлеміндегі дара кәсіпкерлер, оның ішінде 

базарда сатумен айналысатынның үлесі 45,8 %-ды құраған, ал сауда кәсіпорындардың үлесі 

54,2 % болған.  

2019ж. бөлшек сауда тауар айналымы көлеміндегі дара кәсіпкерлер, оның ішінде 

базарда сатумен айналысатынның үлесі 41,5 %-ды құраған, ал сауда кәсіпорындардың үлесі 

58,5 % болған.  

2020ж. бөлшек сауда тауар айналымы көлеміндегі дара кәсіпкерлер, оның ішінде 

базарда сатумен айналысатынның үлесі 39,6 %-ды құраған, ал сауда кәсіпорындардың үлесі 

60,4 % болған.  

2021ж. бөлшек сауда тауар айналымы көлеміндегі дара кәсіпкерлер, оның ішінде 

базарда сатумен айналысатынның үлесі 39,5 %-ды құраған, ал сауда кәсіпорындардың үлесі 

60,5 % болған. Бұл суреттен сауда кәсіпорындарының жылдан жылға артып жатқанын 

көруге болады, ал дара кәсіпкерлер, оның ішінде базарда сатумен айналысатындардың 

керісінше үлесі жылдан жылға төмендегенін байқауға болады[3]. 

Сатушы ұйымдарының бөлшек сауда тауар айналымы көлеміндегі үлесінің өсуіне 

төменде келтірілген факторлардың әсері мол: 

- сатушы ұйымдарда сатылатын тауарлар мен көрсетілген қызметтердің 

сапаларының жоғарылығы; 

- тұтынушы талғамының өзгеруі; 

- тұтынушылардың тұратын жері; 

- тұтынушылардың дүкенге қалай жететіндігі; 

- тауар топтарының айырмашылықтары; 

- атақты үлгілердің болуы сияқты көптеген басқада факторлар. 

3 кестенің мәліметтері бойынша өңірлік бөліністе 2021 жылы бөлшек сауда 

көлемінің негізгі үлесі Алматы қаласына тиесілі болып, ол 29,5%-ды құрады, екінші орында 

Астана қаласы – 12,3% - ды,  үшінші орында Шығыс Қазақстан 9,3%-ды, одан кейін 

Қарағанды облысы 8,5%-ды құрап отыр. 

Кесте 3 
Бөлшек сауданың көлемінің серпіні, млн. теңге 

 

 

2017 2018 2019 2020 2021 

2021ж./ 

2017ж., % 

2021ж.үлес 

салмағы, % 

 

Қазақстан 

Республикасы 8892857,7 10045772,3 11327580,6 11729949,7 13709321,6 

 

154,2 

 

100 

Ақмола 273159,4 298855,6 318836,9 271455,6 298010,3 109,1 2,2 

Ақтөбе 490299,8 525743,9 550263,6 615305,8 722327,8 147,3 5,3 

Алматы 448715,6 511802,1 556468,0 516273,9 567851,1 126,6 4,1 

Атырау 260206,2 305715,7 341157,6 349332,2 388333,1 149,2 2,8 

Батыс Қазақстан 265334,4 292838,8 313810,3 312456,6 380180,8 143,3 2,8 

Жамбыл 271900,0 302643,0 323653,3 332075,9 370681,7 136,3 2,7 

Қарағанды 781139,7 880040,8 997074,8 1060009,8 1168145,5 149,5 8,5 

Қостанай 317109,4 360410,3 403970,2 435936,4 506457,0 159,7 3,7 

Қызылорда 239250,0 267252,1 291314,4 311934,2 346996,5 145,0 2,5 

Маңғыстау 217166,2 234666,5 252619,2 266956,3 332583,6 153,1 2,4 

Павлодар 357662,5 379174,7 407348,1 434934,5 477588,5 133,5 3,5 

Солтүстік 

Қазақстан 220123,5 261554,3 279805,5 242068,9 301524,8 

137,0 2,2 

Түркістан 151423,3 177561,7 198002,2 202339,0 241854,6 159,7 1,8 

Шығыс Қазақстан 787580,2 892043,1 1010269,7 1081804,2 1274561,5 161,8 9,3 

Астана қаласы 1043940,5 1143750,3 1267529,9 1369472,9 1692678,0 162,1 12,3 

Алматы қаласы 2458465,3 2851679,6 3382739,0 3431679,1 4044492,9 164,5 29,5 

Шымкент  309381,7 360039,8 432717,9 495914,4 595053,7 192,3 4,3 
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2021 жылы 2017 жылмен салыстырғанда бөлшек сауданың көлемі Шымкент қаласы 

бойынша 192,3 % құраған, одан кейін Алматы қаласы-164,5%, келесі орында Астана 

қаласы-162,1%, төртінші орында Шығыс Қазақстан-161,8%, бесінші орында Түркістан мен  

Қостанай облыстары - 159,7% бойынша артқандығы байқалады[4]. 

Тұрақты клиенттеріне қызмет көрсететін кішігірім дүкендер тобы адам көп жүретін 

көшелерде бірінен соң бірі салынған. Бұның себебі ретінде, біріншіден қазақстандық 

кварталдар – шиеленіскен жолдар мен автотұрақсыз дүкендерге тұтынушылар тауар сатып 

алуға жаяу немесе қоғамдық көлікпен барады. Екіншіден, бірден көп мөлшерде сатып 

алмай, күнделікті аздан сатып алуды жөн көреді. 

Халықтың хал – жағдайы мен төлем қабілетінің жақсаруы сауда орталықтарының 

ашылуына әкелетіні сөзсіз. 

Қазақстандағы барлық сауда салаларына  келесідей мәселелер тән: 

- Барлық жүйенің төмен тиімділігі: жұмыс күшінің тиімсіз пайдаланылуы, 

делдалдардың көп болуы. 

- Өнімнің қауіпсізідігінің төмен деңгейі: контрафакті және жалған өнімдердің сатылуы, 

сатушыларда өнімнің қауіпсіздігі мен сапасына деген жауапкершіліктің жетілдірілмеген 

жүйесінің болуы. 

- Сауданың таза болмауы: көлеңкелі экономика, қылмыстық элементтердің болуы, 

заңсыз жұмыс күші. 

- Әлсіз материалды-техникалық база (қойма, жабдықтар, сауданың жаңа 

технологиялары) және саланың дамуына кәсіпорындардың салатын қорларының 

жеткіліксіз болуы. 

- Өткізу каналдарының жетілдірілмеген инфрақұрылымы және сауданың көтерме 

буынының әлсіз дамуы. 

- Қайта сатып алушылар санының көп болуына байланысты бағаны қалыптастырудағы 

кемшіліктері, түзілуінің жетілмеуі, баға мен тауар сапасының сәйкессіздігі. 

- Кәсіби кадрларды дайындаудың төмен деңгейі мен білікті мамандардың жетіспеуі 

болып табылады. 

Қазіргі нарықтық экономика жағдайында отандық сауда ұйымдары еңбек 

өнімділіктері мен қызмет көрсету сапасын жақсарту жолында үздіксіз жұмыс жасамаса, 

қаржылық ресурстары, заманауи сауда жасау технологиялары мен мол тәжірибесі бар 

шетелдік сауда кәсіпорындарымен салыстырғанда бәсекеге сай болмай және осы 

кәсіпорындар тарапынан жұтылып кету қаупі төнуде. 

Нарық талаптарына сай жұмыс істеу үшін, сауда ұйымдары өз қызметінің даму 

бағыттарын болжап, нарық сыйымдылығы мен экономикалық жағдайдың өзгеруін ескере 

отырып, даму стратегиясын қалыптастыруы қажет.  
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Бұл мақалада мемлекеттік сектордағы сатып алу басқару процесін оңтайландыру 

жолдарының теориялық негіздері қарастырылады. Зерттеу барысында сатып алу – бұл 

тауарды немесе қызмет көрсетуді тиісті сапа мен мөлшерде, тапсырыс беруші белгілеген 

мерзімде тиісті баға бойынша алу процесі екені анықталды. Мемлекеттік сатып алуды 

басқару – бұл тиісті ережелерді бұзуды анықтау және жоюмен шектелмейтін көп қырлы 

процесс, яғни сәйкестік мониторингінен, аудиттен және т.б. 

Зерттеу нәтижесінде мақала авторы компьютерлік технологиялар мемлекеттік 

сатып алуды басқарудың негізгі факторы болып табылады деген қорытындыға келеді, өйткені 

олар тапсырыс берушілер мен жеткізушілердің мүмкіндіктерін кеңейтеді. Автоматты 

логистикалық жүйелер тәуекелді азайтуға, сонымен қатар уақытты айтарлықтай үнемдеуге 

мүмкіндік береді, өйткені жеткізушілермен тікелей өзара әрекеттесу өте ұзақ процесс. 

Түйінді сөздер: мемлекеттік сатып алуды басқару, мониторинг, мемлекеттік 

сатып алудың теориялық негіздері, сатып алу аудиті. 

В данной статье рассмотрены теоретические основы путей, оптимизирующих 

процесс управления закупками в государственном секторе. В ходе исследования было 

установлено, что закупки - это процесс получения товаров или услуг в надлежащем 

качестве и количестве; в установленные заказчиком сроки по соответствующей цене. 

Управление государственными закупками является многогранным процессом, который не 

ограничивается определением и ликвидацией нарушений соответствующих правил, т.е. от 

контроля соблюдения норм, аудитов и пр.  

В результате исследования автор статьи приходит к выводу, что ключевым фактором 

в управлении государственными закупками являются компьютерные технологии, так как они 

расширяют возможности для заказчиков и поставщиков.  Автоматические системы 

логистики позволяют минимизировать риски, а также значительно сэкономить время, так как 

прямое взаимодействие с поставщиками является довольно длительным процессом. 

Ключевые слова: управление государственными закупками, мониторинг, 

теоретические основы государственных закупок, аудит закупок. 

 

Сатып алу қызметі – мақсаты белгілі бір сападағы тауарларды, жұмыстарды, 

қызметтерді қажетті мөлшерде қажетті уақытта және ең төмен бағамен алу болып 

табылатын процесс. Ғылыми әдебиеттерді талдау сатып алу қызметі сатып алуға қарағанда 

кеңірек ұғым екенін бекітуге мүмкіндік береді. 

Әртүрлі ғылыми еңбектердегі сатып алуды басқару әртүрлі жолдармен ашылады. 

Мысалы, Д.Бауэрсокс пен Д.Клосстың еңбектерінде бұл сала экономикалық құрылымдарды 

материалдық ресурстармен қамтамасыз етуге бағытталған қызмет ретінде анықталады [1]. 

Д.Уотерс «сатып алу қызметі» түсінігін сатып алу мен жеткізу тізбегін бастайтын, 

ұйымдастыратын және бақылайтын және кәсіпорындар мен ұйымдардың жұмысын 

теңестіретін ұйымдық-экономикалық механизм ретінде анықтайды [2]. Л.Б Миротин, 

А.Б.Чубуков және басқалары сатып алу – бұл кәсіпорынның қызметін қамтамасыз ету үшін 

қажетті тұтынылатын ресурстарды сатып алу процесі деген пікірді қолдайды [3]. 
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Әдеби шолу. В.В. Щербаков, В.С. Пономаренко, Л.М. Малярец, А.В. Дорохов, 

А.Семенцов сатып алуды басқару – бұл жай ғана ресурстармен қамтамасыз ету процесі 

емес, ол күтілетін сападағы ресурстарды қолайлы уақытта қолайлы бағамен сатып алуды 

қамтамасыз етуге бағытталған қызмет деп жазады. Мемлекеттік сатып алуларға қатысты 

«жеткізу» термині оңтайлы, ал шаруашылық жүргізуші субъектілердің сатып алуларына 

қатысты «сатып алу қызметі» термині [4]. 

Сонымен, сатып алу қызметі – бұл шаруашылық құрылымдардың қызметін 

қамтамасыз етуге бағытталған ресурстарды жеткізуді ұйымдастыру шараларының жүйесі. 

Бұл қызметтің нәтижесі дайын өнімге айналатын ресурстарды алу болып табылады. Бұл 

өнімдерді сатудан кәсіпорын табыс алады. Демек, кәсіпорынның қаржылық қызметінің 

нәтижелері мен сатып алу қызметінің тиімділігі арасындағы байланыс айқын. 

Кейбір авторлар сатып алуды басқаруды «логистика» ұғымымен анықтайды. Бұл 

пікірді де Б.А. Аникина және Т.А. Родкинова қолдайды [5, 6]. Әрбір ұйымда сатып алу 

бөлімі бар. Мемлекеттік сектордағы және салалардың қызметіндегі ресурстарды иемдену 

процесін жабдықтау, бөлшек саудада және қоймада – сатып алу деп санауға болады. 

Сатып алу әрбір ұйым қызметінің қажетті құрамдас бөлігі болып табылады. 

Ұйымның тауарлық-материалдық қорларға деген қажеттіліктерін тиімді қанағаттандыру 

үшін ұйымның үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету қажет. Бұл қызмет біртұтас, жүйелі 

процесс болуы керек, оның мақсаты ең аз күш пен ақшаны жұмсай отырып, ұйымға қажет 

барлық тауарларды, жұмыстарды және қызметтерді уақтылы алу болып табылады. 

Өндірістік қызметтің тиімділігі әртүрлі көрсеткіштер бойынша бағаланады: 

қарқындылық, тиімділік, жүйені ұйымдастыру деңгейі, мақсатқа жету дәрежесі және т.б. [7] 

XIX ғасырдың елуінші жылдары Дж.Дебре мен С.Ароу әл-ауқаттың экономикалық 

теориясының негіздерін жасады, соның арқасында оның шеңберінде мемлекеттік емес тауарлар 

өндірісі мемлекеттік тауарлармен қамтамасыз етуден тиімдірек деген ережелер дәлелденді [8]. 

Экономикасының бірінші теоремасы берілген шарттарда экономиканың бәсекелестік 

тепе-теңдігін Парето-тиімділік «ешкім басқалардың әл-ауқатын төмендетпей жеке әл-ауқатын 

арттыра алмайды» - деп оның тиімді екенін айтады. Әл-ауқат экономикасының екінші 

теоремасы белгілі бір жағдайларда парето-тиімділік бөлу орталықтандырылмаған нарықтық 

механизмнің жұмыс істеуі арқылы қол жеткізілетінін айтады. Жоғарыда айтылғандардан 

шығатыны, экономикаға орталықтандырылған бірде-бір үкімет экономикада олардан жақсы 

нәтижелерге қол жеткізе алмайды еркін нарықтық қатынастардың жұмысы арқылы қол 

жеткізіледі. А.Е. Шаститко бұл теоремалар мемлекеттің экономикалық дамудағы рөлін жоққа 

шығармайды деп есептейді, өйткені бұл теоремалардың алғышарттарының бірі жеке 

компаниялардың қорғалатын және нақтыланған мүліктік құқықтарының шарты, мемлекеттің 

іс-әрекеттері арқылы тиімді қамтамасыз етілетін жағдай [9].  

Тәжірибеде әл-ауқат экономикасының қарастырылған теоремалары жұмыс істейтін 

шарттар толық емес және әрқашан дұрыс емес. Мысалы, нарықтық сәтсіздіктер, нарықтық 

экономиканың механизмдерін пайдаланатын субъектілер қажетті көлемде немесе тиісті 

сапада тауар өндіре алмайтын немесе шығарғысы келмейтін жағдайлар болады, өйткені бұл 

теоремалардың алғышарттарының бірі жеке компаниялар үшін қорғалған және 

нақтыланған меншік құқығының шарты болып табылады, бұл мемлекет әрекетімен тиімді 

түрде орындалатын шарт.  

Әдебиеттерді талдау нарықтағы сәтсіздіктерді анықтайтын бірқатар мәселелерді 

анықтауға мүмкіндік берді: бәсекелестіктің жетілмегендігін, сыртқы әсерлер, ақпараттың, 

қоғамдық игіліктердің жетілмегендігін және толық еместігін. 

Дж. Ю. Стиглиц мемлекет қызметінің тағы екі мотивін қарастырады: азаматтар өмір 

сүру құралдарын жоғалтпау үшін кірісті қайта бөлу, міндетті тауарларды өндіру [10]. 

Бірқатар шетелдік және отандық ғалымдар нарықтық механизмдегі олқылық мемлекет 

жеткізуші болып табылатын қоғамдық өнімді өндірудің жеткіліксіздігі аспектісінде екенін 

айтады. Шығындар халыққа қажетті игіліктерге сәйкес келуі және қажеттіліктерді 
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 қанағаттандыру үшін қолданылуы керек. Л.И. Якобсон мемлекеттік қорлардың өте 

маңызды екенін, халықтың сұранысына сәйкес қолданылатынын, сондай-ақ оңтайлы 

шығындармен болжанған нәтижелерге қол жеткізуін дәлелдейді [11]. В.В. Кикавец сатып 

алудың тиімділігін сатып алу сапасының қажетті шарты ретінде қарастырады [12]. Бірақ 

сатып алу қызметінің теориясы мен тәжірибесінде көптеген ұғымдардың мазмұны, “Сатып 

алу тиімділігі” ұйымының болмауы  толық ашылмаған. 

С.Б. Бахтиярова [13] қызметтің тиімділігі алынған нәтижелер мен оларға жету үшін 

жұмсалған шығындардың арақатынасымен анықталады деп жазады. Б.С. Лайбеков кез 

келген өндіріс жүйесінің негізгі мақсаты жоғары экономикалық және әлеуметтік тиімділікті 

қамтамасыз ету екенін көрсетеді [14].  

У.Сермагаменттің пікірі бойынша, тиімділік экономикалық, техникалық және 

әлеуметтік-экологиялық көрсеткіштермен көрінеді. Алайда нәтижелерді қорытындылау 

үшін бұл көрсеткіштерді қорытындылау мүмкін емес, өйткені олардың әсері басқаша қол 

жеткізіледі. Тиімділік белгілі бір критерийлер мен көрсеткіштермен ғана сипатталуы керек 

[15]. Д. Норт тиімділік экономикалық өсудің маңызды шарты екенін көрсетеді. 

Сонымен, әртүрлі анықтамаларды талдай келе, тиімділік – бұл шаруашылық жүргізуші 

субъекті қызметінің нәтижесі, ол оған жету үшін жұмсалған қаражаттан экономикалық және 

басқа нәтижелердің арақатынасында көрінеді деген қорытындыға келуге болады. 

Ұйымның экономикалық тиімділігін дамыту жолдарын анықтаудың әдіснамалық 

кілті өнімділіктің өсуін қамтамасыз ету, шығындарды өзгерту және азайту кезінде көбірек 

нәтиже алу болып табылады, бұл сайып келгенде жұмсалған ресурстар жиынтығының 

бірлігіне оң нәтижелердің өсуіне әкелуі керек. . Сатып алу қызметі ұйымның жұмысына 

үлкен әсер етеді. Көптеген ұйымдар үшін материалдық қажеттіліктерді сатып алудың нақты 

анықталған құрылымы маңызды. Ең танымал сатып алулар - мемлекеттік сатып алулар 

(мемлекеттік қажеттіліктерге бағытталған), коммерциялық қажеттіліктер (адамдардың 

белгілі бір шеңберінің қажеттіліктері үшін) және муниципалды қажеттіліктер (жергілікті 

өзін-өзі басқарудың қажеттіліктерін қанағаттандырады) болып табылады. 

Е.В. Исаенко тиімділік қол жеткізілген нәтиже мен оған жұмсалған қаражаттың 

арақатынасы ретінде бағаланатынын атап өтеді [16]. 

Ю.Е. Гупанова тиімділік деп субъектінің оң нәтиже әкелу қабілетін түсінеді деп жазады [17]. 

С.Н. Растворцева тиімділікті бағалау динамикадағы көрсеткіштердің өзгеруі 

негізінде және жоспарға қатысты жүргізілуі керек екенін атап өтеді [18]. 

Осылайша, барған сайын бәсекелестік жағдайында тұтынушылардың қанағаттануы 

сатылған өнімдердің сатылымының өсуіне,  тұтынушылардың шоғырлануына және жаңа 

тұтынушылардың пайда болуына, сондай-ақ өнім нарығында бәсекеге қабілеттілік пен 

бағаның артуына ықпал етеді. Сатып алу әрекеттері арқылы өндіріс, айналым және тұтыну 

процестерінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін қажеттіліктер жергілікті және дер кезінде 

тауарлардың ассортиментіне сәйкестендіріледі. Бастапқы-жіберуші нүкте - тұтыну. Сатып 

алушы тауар-ақша қатынастарында басты тұлғаға айналады. Ол жеткізушіге және, сайып 

келгенде, өндірушіге шарттарды айтуы керек. 

Мониторингтің құндылығы – алға қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу 

деңгейін бағалау. Стандартты әдістерді қолдана отырып, объектінің уақытша динамикасын 

бақылауды қамтамасыз ету үшін белгілі бір аралықтарда зерттеулер жүргізуден тұратын 

бұл процесті қадағалаудан шектеу қажет. Бақылау қызметі құнды түсініктер береді; бірақ 

өздігінен бұл ақпарат нормативтік құқықтық актілерге сәйкестікті және қойылған 

мақсаттарға қол жеткізу деңгейін анықтауға мүмкіндік бермейді. Екінші жағынан, мұндай 

әрекеттер нәтижесінде алынған ақпарат жағдайларға қатысты қабылданған шешімдерді 

негіздеу үшін пайдаланылуы мүмкін. 

Мемлекеттік сатып алу мониторингі тұжырымдамасы тиісті ережелерді бұзуды 

анықтау және жою үшін қолданылатын рәсімдерден нақты бөлінуі керек, яғни сәйкестік 

мониторингінен, аудиттен және т.б.. Бұл процестер негізгі мақсаттарға жетудің өте 
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маңызды құралы болғанымен, мониторингтің ауқымы әлдеқайда кең және ол белгілі бір 

стандарттарды сақтауды бақылаумен шектелмейді. Мемлекеттік сатып алу саласында 

мониторинг көп жағдайда келесі іс-шараларды қамтиды: 

• ақпаратты жинақтау; 

• деректерді талдауды жүргізу; 

Мемлекеттік сатып алу жүйесінің әртүрлі аспектілерін көрсететін деректерді 

жариялау: ашықтық, тиімділік, бәсекеге қабілеттілік және т.б. 

Сатып алу жүйесінің тиімсіздігі кәсіпорындарға үлкен шығын әкеледі. Осылайша, 

сараптама деректері бойынша ірі компаниялардың тиімсіз сатып алу қызметінен шығыны 

жылына орта есеппен шамамен 650 миллиард долларды құрайды, керісінше, Ariba бизнес 

желісінің қатысушылары күн сайын 82 миллион доллардан астам үнемдейді, ал әлемдегі 

2000 ірі компаниялардың ішінде, 76% бұл жүйені белсенді пайдаланады. 

Тек қағаз құжаттарындағы қателерді тексеріп, түзету үшін әрбір маман жылына орта 

есеппен жеті жұмыс күні кетеді. Ал қате толтырылған қағаздардың саны олардың жалпы 

санының 15 пайызын құрайды. Ірі компаниялар электронды құжат айналымы жүйесінің 

арқасында артта қалуы мүмкін нәрселерге уақыт пен ақша жұмсайды. Іскерлік желілер бір 

күйдің сипаттамаларын ескере отырып, құжаттарды автоматты түрде жасау және толтыру 

дұрыстығын тексеруге қабілетті. 

Осылайша, сатып алу мониторингі сатып алуды басқаруды жетілдірудің жетекші 

факторларының бірі болып табылады. Цифрлық технологиялар сатып алу қызметінің 

мониторингін жаңа сапалы деңгейге шығаруға мүмкіндік береді, өйткені олар барлық 

процестердің ашықтығы мен жоғары жылдамдығын қамтамасыз етеді. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУДЫҢ ҚАЗІРГІ 

ЖАҒДАЙЫ МЕН БОЛАШАҒЫ 
 

Айтеке К.А., аға оқытушы, магистр 

Шинтаева Ф.Е., аға оқытушы 

«Мирас» университеті, Шымкент қаласы 
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Бұл мақалада қазіргі жағдайдадағы мемлекет тарапынан көмекке мұқтаж 

мүгедектерді, жетімдерді және қоғам мүшелерін қорғаудың секторлық, аймақтық 

бағдарламаларының әртүрлі нысандары қарастырылады. Сондай-ақ, басқарушылық 

тетіктер мен мемлекеттің әлеуметтік қорғау элементтеріне баса назар аударылды. 

Оның ішінде халықты әлеуметтік қамсыздандыру жүйесіне төлем көздері, көрсеткіштер, 

негізгі нормалар мен нормативтер кіреді. 

Тірек сөздер: әлеуметтік қорғау, әлеуметтік қамсыздандыру, құқық, әлеуметтік 

тұлғалар, әлеуметтік сақтандыру, әлеуметтік саясат. 

В статье рассматриваются различные формы секторных, региональных программ 

защиты инвалидов, сирот и членов общества, нуждающихся в помощи со стороны государства 

в современных условиях. А так же акцентировали внимание на управленческих механизмах и 

элементах социальной защиты государства. В том числе в систему социального обеспечения 

населения, источники выплаты, показатели, основные нормы и нормативы. 

Ключевые слова: социальная защита,социальное обеспечение, правово, социальные 

личности, социальное страхование, социальная политика. 

The article discusses various forms of sectoral, regional programs for the protection of 

disabled people, orphans and members of society in need of assistance from the state in modern 

conditions. They also focused on the management mechanisms and elements of the social 

protection of the state. Including in the system of social security of the population, sources of 

payment, indicators, basic norms and standards. 

Key words: social protection, social security, legal, social personalities, social insurance, 

social policy. 
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Қазақстан демократиялық, құқықтық және әлеуметтік мемлекет болып табылады деп 

атап көрсетілген. Бұл – мемлекет азаматтардың әлеуметтік құқықтарын аса жоғары 

бағалайды және осы құқықтарды қорғауға міндетті деген сөз. Адамның әлеуметтік 

құқықтарының ең маңыздысы – оның өмір сүруге, әлеуметтік қамсыздандырылуға, 

жұмыссыздықтан қорғалуға, медициналық және басқа да әлеуметтік көмектерге құқығы. 

Халықты әлеуметтік қорғау жүйесін қаржыландыруды тар және кең көзқараста қарастыру 

қажет. Тар көзқараста ол қаржылардың орындалуының өзінің бірінші атқарымдарымен 

байланысты түсіндіріледі, яғни әлеуметтік қорғау саласындағы көпшілік – құқықтық және 

жеке – құқықтық табыстарының құрылу үдерісіне қызмет етеді немесе қаржылық 

ресурстарды табыстар нысандары мен басқа да ақшалай түсімдерге жұмылдырады. 

Халықты әлеуметтік қорғауды жетілдіру және кедейшілікті қысқарту экономикалық 

өсу үшін жағдайлар жасау, тиімді жұмыспен қамту және халықтың табыс деңгейін көтеру, 

аз қамтамасыз етілген азаматтардың денсаулық сақтау қызметтеріне қол жеткізуін көтеру 

және шешім қабылдауда қоғамдық институттарды тартумен мемлекеттік басқарудың 

тиімділігі арқылы қамтамасыз етіледі. 

Қазақстан Республикасының Конституциясына сәйкес азаматқа ауырған, мүгедек 

болған, асыраушысынан айырылған жағдайда және өзге де заңды негіздер, бойынша 

жалақы мен зейнетақының аз мөлшері, жасының жетуіне байланысты әлеуметтік жағынан 

қамсыздандырылуына кепілдік беріледі. Қолданыстағы әлеуметтік қорғау жүйесі толық 

ынтымақтастық қағидатының басым болуымен, мемлекеттің қатысуының жоғары 

деңгейімен және төмен ынталандырумен сипатталады. Толық ынтымақтастық қағидаты 

бойынша мүгедектік, асыраушысынан айрылу жағдайы, жұмыссыз азаматтарды әлеуметтік 

қорғау және жасы бойынша әлеуметтік қамсыздандыру жүйесі ұйымдастырылған. 

Қазақстанның барлық азаматтары тәуекел жағдайлары туындаған кезде адамның еңбек 

қызметіне қатысуына және жарнасына қарамастан бірдей деңгейде мемлекеттік жәрдемақы 

алады. Ынтымақты зейнетақы жүйесі азаматтың еңбек үлесін ішінара ескереді[1]. 

Сонымен қатар, әлеуметтік төлемдерді есептеудің экономикалық негізделген 

нормативтерінің және еңбекақы төлеу жүйесімен өзара байланыстың болмауына 

байланысты жұмыс істейтін халықтың табыс деңгейі мен алынатын әлеуметтік төлемдер 

арасындағы барабар байланыс жоғалды. Нәтижесінде жұмыс істейтін халықтың бір бөлігі 

әлеуметтік жәрдемақы мөлшерінен аз жалақы алады, тіпті жүйеге үлес қоспаған азаматтар 

да. Республикада шектеулі ынтымақтастық қағидатына негізделген жүйе жоқ, яғни жүйеге 

жарнаға байланысты тәуекелді жағдайға тап болған кезде жұмыс істейтін азаматтарды 

қосымша қорғау жүйесі жоқ. Сондай-ақ, әлеуметтік қорғау әлеуметтік келісім мен оның 

мүшелерінің әлеуметтік қорғалуын қамтамасыз етіп, қоғамға жағымды әсер етеді. 

 Мемлекеттік социализмнен аралас, көпсалалы экономикаға өту Қазақстанда тек 

экономикада ғана емес, әлеуметтік саясат саласында да реформалар жүргізуді талап етті. 

Еліміздің Ата Заңында Мысалы, Қазақстандағы Зейнетақыны қорғау институты өзіне 

мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорын, мемлекеттік емес зейнетақы қорын және 

оларды ұйымдық құрылымдық басқаруын кіріктіреді, ал сондай – ақ міндетті және өз 

еріктілігімен зейнетақылық қамтамасыздандыру мен сақтандыруды, ақшалар ағынының 

қозғалысына бақылау жүргізетін органдарын, қаржылық құқықтық қамсыздандыру және 

тағы басқа жүйелерді кіріктіреді. Әлеуметтік қорғаудың атаулы қаржылық институттары 

халықты әлеуметтік қорғау саласында мақсат пен міндетті жүзеге асыруды қамтамасыз 

етеді. Олар жоспарлау мен бағаны жүзеге асырады және қаржылық құралдардың (табыстар 

мен түсімдердің) қажетті көздерін, қаржылық ресурстарды шоғырландырады, 

қаржыландыру үдерістерін ұйымдастырады және тәсілдерін анықтайды, сонымен бірге 

шығыстарды қаржыландырады, операциялардың заңдылығына және қаржылардың тиімді 

пайдаланылуына бақылау жүргізеді, басқа да функцияларды орындайды. 

Жинақтаушы зейнетақы жүйесі-жүйеге қатысу бойынша пәрменді 

ынталандырулары бар, қатысушылар арасындағы ынтымақтастықсыз жинақтау 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F%D1%81%D1%8B
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 қағидаттарына негізделген кәрілік басталған кезде қамтамасыз етудің жалғыз түрі. 

Заңнамаға сәйкес азаматтардың жекелеген санаттарына мемлекет қаражаты есебінен 

әлеуметтік көмек көрсетіледі. Қолданыстағы заңнамада бірқатар факторларға байланысты 

тиісті түрде таратылмаған әлеуметтік тәуекелдер туындаған жағдайда ерікті сақтандыруды 

жүзеге асыру көзделген. Қаржыландырудың негізгі көзі және әлеуметтік қорғау жүйесінің 

жалпы реттеушісі мемлекет болып табылады. Қолданыстағы жүйе базалық сипаттамаларға 

қатысты халықаралық тәжірибені растайды-халықты неғұрлым толық қамту және 

мемлекеттік басқару жүйесіндегі төмен әкімшілік шығыстар, жеке институттардың 

қатысуымен жүйеде төмен қамту және жоғары әкімшілік шығыстар. Жинақтаушы 

зейнетақы жүйесін қоспағанда, жүйеге қатысу бойынша ынталандыру минималды. 

Республикада Халықты әлеуметтік қорғау деңгейін арттыру үшін халықтың қажетті 

қызметтер кешенімен қамтамасыз етілу деңгейін көрсететін арнайы индикаторлар жүйесін 

әзірлеу және енгізу қажет. 

Осылайша, өмір сүру сапасын жақсарту үшін, демек, әлеуметтік қорғау қажет: өмір 

сүру ұзақтығын арттырыңыз, ол үшін тууды ынталандыру керек, сонымен қатар туылған 

адамдардың өмірін сақтауға ықпал ету керек;  балалар мен аналар өлімін азайту, АИТВ-ның 

таралуы сияқты мәселелер бойынша денсаулық сақтау саласындағы проблемаларды шешу; 

өндіруші компаниялардың табыстарының транспаренттілігін қамтамасыз ету; іргелі және 

қолданбалы ғылымдардың дамуына ықпал ету. Әлеуметтік-экономикалық көмектің 

мемлекеттік бағдарламалары негізінде азаматтардың конституциялық құқықтарын 

қамтамасыз ету жүзеге асырылады: тегін білім беру және медициналық қызмет көрсету, 

қарттар мен еңбекке жарамсыздарды ұстау, ана мен баланы қолдау және т. б. Олардың 

қанағаттану дәрежесі осы жағдайларда қалыптасқан экономикалық даму деңгейімен және 

қоғамның құндылық қатынастарымен анықталады.  

Ресей профессоры  Кравченко А.И. «Әлеуметтік қорғау» әлеуметтік топтарға ең 

төменгі күнкөріс деңгейін қамтамасыз ететін экономикалық, құқықтық, әлеуметтік 

кепілдіктердің заң жүзінде бекітілген тәртібі, әдістері, нысандары деген анықтама берген. 

Қазіргі жағдайда «әлеуметтік қорғау» категориясының мазмұны әлі де түсініксіз болып 

тұр. Бұл мәселеге арналған әдебиеттерде кейбір авторлар әлеуметтік қорғау деп мұқтаж 

топтарды қамтамасыз ететін мемлекеттік қызмет деп қарастырса, басқалары адамның 

арнайы өмір деңгейін қамтамасыз ететін кепілдік жүйесі деп атайды. Үшіншілері өз 

азаматтарына материалдық көмек ретінде қоғамның қолданатын нысандары мен әдістерінің 

жиынтығы деп қарастырады. Өте жиі кездесетін түсініксің бірі «әлеуметтік қорғау» 

категория ретінде халықты әлеуметтік қорғаудың нысандарын, мазмұнын, жиынтығын 

топтастырады[2,85]. 

Әлеуметтік саясатпен айналысатын көптеген авторлар «әлеуметтік қорғау» 

категориясына түсінік бермей «әлеуметтік қамсыздандыру» мен «әлеуметтік сақтандыру» 

төңірегінде ізденістер жасаған. Басқа кейбір авторлар «әлеуметтік қорғау» категориясының 

орнына жаңа «әлеуметтік амортизаторлар» деген ұғымды енгізіп, «әлеуметтік 

амортизаторлар» экономикалық және тиімділік қағидаттарының қайшылықтарын шешу 

механизмі деп қарастырады.Әлеуметтік қорғау категориясының мазмұнын айқындауда 

көптеген ғылыми көзқарастар бар. 

Қазіргі жағдайда мүгедектерді, жетімдерді қорғайтын секторалдық, аймақтық 

бағдарламалардың әртүрлі нысандары жүзеге асырылады. Қаржыландыру көздері 

әлеуметтік трансферттердің түріне, бюджет көлеміне және жұмыс берушілердің қаржылық 

мүмкіндіктеріне байланысты. Мысалы, отбасыларына берілетін мемлекеттік жәрдемақы 

жүйесін қамтамасыз ету үшін республикалық бюджет, жергілікті бюджеттер, әлеуметтік 

сақтандыру қаржылары, кәсіпорынның қаржылары қолданылады. 

Әлеуметтік қорғаудың құқықтық нұсқаулық жағынан қамтамасыз етілмеуі де 

қосымша қиындықтарды туғызады. Қазіргі жағдайда әлеуметтік қорғаудың кейбір 

элементтерінің ресми мәртебесі анықталып келе жатыр. 2019 жылдың 26 желтоқсанынан 



 

 

 

29 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
қабылданған «Мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру туралы»  Заң бірінші рет биліктің 

«әлеуметтік сақтандыруды» айқындаудағы көзқарасын білдіре бастады [3]. 

Ерікті әлеуметтік сақтандыру сияқты әлеуметтік қорғаудың түрлері мемлекеттік заңдық 

құжаттарда тек қана арнайы сұрақтарды шешуде қолданылады, мысалы, мемлекеттік емес 

зейнетақы қорлары бойынша немесе зейнеткерлерге қызмет көрсету барысында. 

Мысалы, Қазақстандағы Зейнетақыны қорғау институты өзіне мемлекеттік 

жинақтаушы зейнетақы қорын, мемлекеттік емес зейнетақы қорын және оларды ұйымдық 

құрылымдық басқаруын кіріктіреді, ал сондай – ақ міндетті және өз еріктілігімен 

зейнетақылық қамтамасыздандыру мен сақтандыруды, ақшалар ағынының қозғалысына 

бақылау жүргізетін органдарын, қаржылық құқықтық қамсыздандыру және тағы басқа 

жүйелерді кіріктіреді. Әлеуметтік қорғаудың атаулы қаржылық институттары халықты 

әлеуметтік қорғау саласында мақсат пен міндетті жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Олар 

жоспарлау мен бағаны жүзеге асырады және қаржылық құралдардың (табыстар мен 

түсімдердің) қажетті көздерін, қаржылық ресурстарды шоғырландырады, қаржыландыру 

үдерістерін ұйымдастырады және тәсілдерін анықтайды, сонымен бірге шығыстарды 

қаржыландырады, операциялардың заңдылығына және қаржылардың тиімді 

пайдаланылуына бақылау жүргізеді, басқа да функцияларды орындайды. 

Қазіргі кезде Қазақстан халқын әлеуметтік қорғау жүйесі негізгі екі элементтен 

тұрады: әлеуметтік төлемдер және әлеуметтік қызметтер көрсету. Әлеуметтік төлемдер 

әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекті қамтиды. Әлеуметтік қамсыздандыруға 

зейнетақылар және мемлекеттік жәрдемақыларды төлеу жатады. Әлеуметтік көмекке 

адресті атаулы көмектер, тұрғын үйге берілетін көмек, бала туылғанда берілетін бір жолғы 

төлемдер жатады. Әлеуметтік қызмет көрсетулерге протездік-ортопедиялық бұйымдармен 

қамтамасыз ету, дәрігерлік-әлеуметтік мекемелерде қызмет көрсету, үйде әлеуметтік 

қызмет көрсетулер жатады Әлеуметтік қорғаудың мақсаты халықты ұдайы өндірудегі 

тәуекелдіктің залалдарының шығынын өтеу және шама келгенше шығынның мөлшерін 

төмендету және олардың алдын алу.  

Сондықтан, әлеуметтік қорғауды ұйымдастырудың нәтижесі ретінде әлеуметтік 

және экономикалық жағымсыз жағдайлардың қай мерзімде пайда болуына қарамастан әр 

адамның өмір деңгейі мен сапасы қоғамда бекітілген стандарттарға сәйкес келуі – халықтың 

әлеуметтік қорғалуы деңгейін көрсетеді. 

Қазақстандық ғалымдар әлеуметтік қорғауды «қоғамдық дамудың нақтылы 

жағдайларына сәйкес азаматтарға қалыпты тіршілік әрекетінің кепілді деңгейін қамтамасыз 

етуге арналған басымдықтардың және оларды мемлекеттік және басқадай институттар арқылы 

жүзеге асыру механизмдер жүйесі» ретінде қарастырады. Әлеуметтік қорғау, біздің түсінігіміз 

бойынша, қоғамда орын алған өмір сүру деңгейінің әлеуметтік стандарттарын әр адамға 

қамтамасыз етудегі әлеуметтік тәуекелдікті басқару жүйесі. Әлеуметтік қорғау –экономикалық 

категория ретінде әлеуметтік тәуекелдік пайда болған уақытта адамның қайта жаңғыруын 

қамтамасыз ету мақсатымен ұлттық табысты бөлу кезіндегі пайда болатын экономикалық 

қатынастар жиынтығы. Экономиканың өсуі қоғамдық – құқықтық және жеке құқықтық 

табыстардың құрылуына тікелей ықпал жасайды және осы қаражаттардың халықты әлеуметтік 

қорғау жүйесіне бағытталуын күшейту үшін қолданылатын нысандар мен тәсілдерді ауқымды 

түрде қолданып, қоғам мүшелеріне тек қана өмір сүруіне кепілдік беріп қана қоймай, 

келешекте тұрмыс салтының әр түрлі деңгейіне қол жеткізуін қамтамасыз ететін 

қаржыландыру жүйесін құруға жағдай жасайды. Бұл өз ретінде еліміздің алдыңғы қатарлы 

дамыған мемлекеттердің әлеуметтік деңгейге жетуіне ықпал етеді. 

Әлеуметтік саладағы реформалар әлеуметтік саясаттың бағыттарын мемлекеттің қолда 

бар нақты мүмкіндіктері мен ресурстарына орай дамытуға жәрдемдесуді мақсат етеді. Мұнда 

белсенді әлеуметтік саясат экономикалық өрлеудің шектеушісі емес, жеделдетушісі ретінде 

көрінуге қабілетті. Әлеуметтік қамтамасыз ету жүйесінде әлеуметтік сақтандыру: медициналық, 

зейнетақылық, жұмыстылық (жұмыссыздықтан), мүгедектігін, асыраушысынан айырылуына 
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 байланысты сақтандыру айырықша орын алады. Бұл жерде сақтандыру қаражатын 

қалыптастыруға мемлекет, жұмыс беруші және халықтың өзі қатысатын болады [4,122]. 

Мұқтаж адамдарды анықтаудағы заңнамалық реттелімінің аяқталмаған жұмыстары, 

соның ішінде жеке қосалқы шаруашылығының табыс бағасының көтеріңкі нормативтері 

мұқтаж адамдардың жәрдемақы алуына кедергі келтіреді. Ауылды аймақтарда кейбір 

отбасылар жәрдемақы алу үшін малдан құтылуға, жер топырағын өңдеуден және де онда 

ешнәрсе өсірмеуге тырысады. 

Атап өтетін жағдай, Қазақстанның барлық азаматтарының сапалы медициналық 

кызмет көрсету мен білім алуына қол жетімділігі халық үшін кең мүмкіндікті қамтамасыз 

етеді және тұрмыс деңгейінің тең еместігін қысқарта отырып «Әлеуметтік тұлғалар» 

қоғамдық жүйесінде жұмыс атқаруына мүмкіндік береді. Қазақстандағы әлеуметтік көмек 

көрсету жүйесі үш деңгейден тұрады: негізгі, міндетті, ерікті. Негізгі кезеңде мемлекет ен 

төмен деңгейде негізгі жәрдемақының төлемімен қамтамасыз етеді, міндетті деңгейде тиісті 

Әлеуметтік сақтандырудың мемлекеттік қорынан әлеуметтік төлем және өмірді сақтау 

компанияларынан сақтандыру төлемдері жүзеге асырылады, сонымен катар жинақтық 

зейнетақы қорынан зейнетақы төлемі, ерікті жарна негізінде ерікті түрде төлемдер жүзеге 

асырылады. Қазақстанда әлеуметтік демеу республикалық және жергілікті бюджеттер 

есебінен жүзеге асады, сонымен қоса, халық үлесінен де азаматтардың міндетті әлеуметтік 

сақтандыру және жинақтық зейнетақымен қамсыздандыруды қоса жүзеге асады. Базалық 

деңгейде мемлекет базалық минималды деңгейдегі жәрдемақыларды төлеумен қамтамасыз 

етеді, ал міндетті деңгейде Мемлекеттiк әлеуметтік сақтандыру құқықтарынан тиісті 

әлеуметтік төлемдер және өмір сақтандыру компанияларынан сақтандыру төлемдері, 

сонымен катар жинақтаушы зейнетақы қорларынан зейнетақы төлемдері жүзеге 

асырылады. Ерікті деңгейінде ерікті жарна негізінде құрылған төлемдер жүзеге асырылады. 

Қазақстандағы Әлеуметтік көмек көрсету, азаматтарды міндетті әлеуметтік сақтандыру 

және жинақтаушы зейнетақылық қамтамасыздандыруды қоса отырып, республика және 

жергілікті бюджет есебіне қарай жүзеге асырылып қана қоймай,сонымен қатар, жергілікті 

халықтың есебіне қарай да жүзеге асырылады [5,65]. 

Әр мемлекеттің міндеті-өз халқына қамқорлық жасау. Бұл халықты әлеуметтік 

қорғаумен айналысады. Қазақстанның ұлттық экономикалық мүдделері, қазіргі 

трансформациялық кезеңнің күрделі проблемалары, Әлеуметтік және экономикалық 

қауіпсіздікке төнетін қатерлердің алдын алу міндеттері - осының барлығы әзірленіп жатқан 

әлеуметтік - экономикалық даму стратегиясының басым мәнін, сондай-ақ реттеу 

экономикасын мемлекеттік басқару жүйесін баптау қажеттігін және оны іске асыруды 

алдын ала айқындайды. 
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Қазақстанның ауыл шаруашылығы кооперациясы ауылдық аумақтар мен елді 

мекендерің өндірістік потенциялын барынша нығайтудың және оны орнықты дамытудың 

негізгі механизімі ретінде қасрасырылады. Сол себепті Қазақстанның экономикалық 

дамуы үшін  кооперацияларды тиімді ұйымдастыру ерекше маңыздылыққа ие. Мақаланың 

мақсаты Қазақстандағы   ауыл шаруашылығы кооперацияларының ағымдағы жағдайын 

талдау, ондағы мәселелерді анықтап, кооперацияларды орнықты дамытуға әсер ететін 

факторларды көрсету және оның ауыл тұрғындарының тұрмыс сапасын жақсартуға 

әсерін ғылыми негіздеу. Зерттеу барысында: статистикалық, жүйелі және логикалық, 

монграфиялық, кеңістік-уақыттық деректер әдістері қолданылды.   

Қазақстан және оның өңірлері бойынша ауыл шаруашылығы кооперативтерінің 

2018-2022жж. аралығындағы ататистикалық көрсеткіштері келтіріліп, талдау 

жасалды. Зерттеудің қорытынды нәтижесінде кооперативтерге субсидияларды қоса 

қаржыландыру; кооперативтерге кәсіпорындардың басқа түрлерімен тең жағдай жасау; 

қаржылық қолдаудың тұрақтылығын арттыру; қаржылық қолдауды мұқият қадағалау 

қажеттілігі ұсынылды. 

Тірек сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, кооперативтер, ауыл тұрғындарының өмір 

сүру сапасы, табыс деңгейі. 

Сельскохозяйственная кооперация Казахстана рассматривается как основной 

механизм максимального укрепления производственной мощности сельских территорий и 

населенных пунктов и ее устойчивого развития. Поэтому для экономического развития 

Казахстана особую важность приобретает эффективная организация кооперации. Целью 

статьи является анализ текущего состояния сельскохозяйственной кооперации в 

Казахстане, выявление в ней проблем, выявление факторов, влияющих на устойчивое развитие 

кооперации, и научное обоснование ее влияния на улучшение качества жизни сельского 

населения. В ходе исследования использовались: статистические, систематические и 

логические, монграфические, пространственно-временные методы данных. 

Сельскохозяйственных кооперативов по Казахстану и его регионам 2018-2022гг. 

были приведены и проанализированы ататистические показатели. Итогом исследования 

стала необходимость софинансирования субсидий кооперативам; создания кооперативам 

равных условий с другими видами предприятий; повышения устойчивости финансовой 

поддержки; тщательного надзора за финансовой поддержкой. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, кооперативы, качество жизни 

сельского населения, уровень доходов. 

Agricultural cooperation of Kazakhstan is considered as the main mechanism for 

maximizing the production potential of rural areas and settlements and its Sustainable 

Development. Therefore, the effective organization of cooperation is of particular importance for 

the economic development of Kazakhstan. The purpose of the article is to analyze the current state 

of agricultural cooperation in Kazakhstan, identify problems in it, indicate factors affecting the 

sustainable development of cooperation and scientifically substantiate its impact on improving the 

quality of life of rural residents. In the course of the study, methods of: statistical, systematic and 

logical, mongraphic, space-time data were used. 
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 2018-2022 agricultural cooperatives for Kazakhstan and its regions. atathistic indicators were 

given and analyzed. As a result of the conclusion of the study, co-financing subsidies to cooperatives; 

creating equal conditions for cooperatives with other types of enterprises; increasing the stability of 

financial support; the need to closely monitor financial support was proposed. 

Key words: agro-industrial complex, cooperatives, quality of life of rural residents, income level. 

 

Әлем бойынша көптеген зерттеулерде (Қытай, Африка, т.б.)  ауыл шаруашылығы 

кооперативтерін дамытудың түрлі жолдары көрсетілген. Ол зерттеулерде кооперативтер 

көбінесе фермерлердің кірістеріне және оның табысын арттыру мақсатына әсер етуші фактор 

ретінде қарастырылған. Дегенмен, фермерлік кооперативтердің үй шаруашылығының 

кірістерін арттыруға, кірістерді бөлуге және теңсіздікке қалай әсер ететінін жақсырақ түсіну 

үшін әліде көбірек зерттеулер, әсіресе эмпирикалық зерттеулер қажет екенін көрсетті [1]. 

Сондықтан,  жаңа құрылған ауыл шаруашылық кооперативтерінің өз жұмыстарын тұрақты 

жалғастыруы үшін де бұл жағдайды кеңінен қарастырдық. Шаруашылықты ұйымдастырудың 

бұл түрі ауыл тұрғындарының әртүрлі қажеттіліктерін қамтамасыз етуге қабілетті, атап 

айтқанда: білім беру, денсаулық сақтау, аппараттық құралдарды, тұрмыстық заттар мен 

техниканы жеткізу және т.б. Сондықтан, ауылшаруашылық кооперативі ауылдық 

территорияларды  тұрақты дамытудың ең танымал моделі болып табылады. 

    Нарықтық экономикасы бар көптеген елдерде ауылшаруашылық (фермерлік) 

кооперативтері ауыл шаруашылығының экономиканың басқа секторларымен өзара 

әрекеттесуінде және жалпы аграрлық өнеркәсіпті дамытуда маңызды рөл атқарады. Дүние 

жүзінде 700 миллионнан астам адамды біріктіретін жүз жиырмадан астам 1 миллионнан 

астам кооперативтік ұйымдарда жұмыс істейді, бұл ретте ауыл шаруашылығы 

кооперациясы барынша дамыған. Көптеген Батыс Еуропа мемлекеттерінде азық-түлік 

кешенін дамытудың жоғары деңгейі негізінен ауыл шаруашылығын, ауыл шаруашылығы 

өнімдерін өңдеу, тасымалдау және өткізу салаларын ұтымды кооперативті 

ұйымдастырумен байланысты. Еуропалық Одақ елдерінде кооперативтер азық-түлік 

тауарларының 60% - на дейін өндіреді, АҚШ-та кооперативтер барлық сатылатын тауарлы 

ауыл шаруашылығы өнімдерінің 30% - приходится құрайды. Жапония кооперативтері 

барлық ауылшаруашылық өнімдерінің шамамен 90% -. сатады және фермерлерге қажетті 

өндіріс құралдарының шамамен 80% - жеткізеді [2]. 

Ауыл шаруашылығы кооперациялары және оларды дамытудың маңыздылығы 

көптеген отандық және  шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде, ғылымибасылымдарда 

және нормативтік құқықтық актілерде кездеседі. Ауыл шаруашылығы кооперативі - 

кооператив мүшелерінің материалдық және өзге де қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мақсатында олардың мүліктік-пай жарналарын біріктіруге негізделген, бірлескен өндірістік 

немесе өзге де шаруашылық қызметі үшін ерікті мүшелік негізінде ауыл шаруашылығы 

тауарын өндірушілер және (немесе) жетекші жеке қосалқы шаруашылықтар азаматтардан 

құрған ұйым [3]. 

Варгас пен Сильвейра фермерлердің міндеттемелерінің кейбір артықшылықтарын, 

соның ішінде технологияны жетілдіру, сүт сату және басқа ұйымдармен және 

компаниялармен серіктестік орнату мүмкіндігін атап көрсетеді. Гуарески және басқалар 

(2019) қауымдастықтарға қатысудың басқа артықшылықтарын көрсетті. Мысалы, 

мамандандырылған техникалық көмек алу және ақшалай тартымдылығы жоғары 

ресурстарға қол жеткізу мүмкіндігі. Бұл тәжірибе сүт өндірісін дамыту үшін жақсы 

жағдайларды қамтамасыз ете отырып, шағын фермерлердің өсуін айтарлықтай 

ынталандыруы мүмкін. [4]. Жалпы алғанда бұл бағыттағы зерттеулердің көпшілігі 

кооперацияларды ауыл шаруашылығын дамытуды оның табыстылығын арттырумен 

байланысты болды. Біз бұл мақалада кооперацияларды ауыл тұрғындарының 

табыстылығын арттырушы және тұрғындардың әлеуметтік жағдайын нығайтушы құрал 

ретіндегі маңызын қарастырамыз. 
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Әдістер мен материалдар. Зерттеу барысында отандық және халықаралық 

ғалымдардың рейтингтік журналдарға жариялаған зерттеулері, Қазақстан Республикасы 

Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика бюросының 

ресми сайтынан алынған кооперациялар туралы  мәліметтердің жеректері келтірілді.  

Ауыл шаруашылығы кооперативтерінің ағымдағы жағдайы мен негізгі проблемаларын 

зерттеу барысында  жүйелі және логикалық әдістер қолданылды. Сонымен қатар, кооперативтер 

мен ондағы қызметкерлер арасындағы кері байланысты зерттеуде салыстырмалы талдау, 

экономикалық-статистикалық, аналитикалық, динамикалық әдістер қолданылды. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақстан тәуелсіздік алған сәттен бастап басқа 

посткеңестік мемлекеттер сияқты экономиканы жаңғыртуға және халық шаруашылығының 

барлық секторларын реформалауға кірісті. Жүргізілген реформалардың ең маңызды 

нәтижелерінің бірі ауыл шаруашылығында көп қырлы экономиканың қалыптасуы болды. 

Алайда кез-келген түбегейлі қайта құрулар мемлекет экономикасы үшін ауыртпалықсыз 

өтпейді. Көп жылдық өңіраралық және салааралық экономикалық байланыстардың 

бұзылуы ауыл шаруашылығындағы дағдарысқа алып келді. Осыдан кейін Қазақстанда ауыл 

шаруашылығын дамытудың түрлі әдіс тәсілдері жүргізілді. Солардың бірі АӨК-те жаңа 

меншік нысандары мен бизнес-құралымдарын дамыту болды. Осы сәттен бастап ауыл 

шаруашылығын ұйымдастырудың түрлі формалары енгізілді. Дегенмен, аграрлық сектор 

бойынша тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағыдай көрсеткіштерге әлі де болса қол 

жеткізе алмай келемсіз. 1991 жылы АӨК-і ЖІӨ-нің үштен бірін (29,5%) қамтамасыз етсе, 

2021 жылы бұл көрсеткіш  5,1 % - құрады. Статистикалық мәліметтер ауыл шаруашылығы 

секторындағы тұрақсыздығын және  бұл секторды мемлекеттік реттеу жүйесінің 

жетілмегендігі көрсетеді. Осы секторда. Қазақстанда тәуелсіздік жылдары АӨК және 

ауылдық аумақтарды дамытуға бағытталған бірқатар бағдарламалық құжат қабылданды: 

1) 1991-1995 ЖЫЛДАРҒА және 2000 жылға дейінгі кезеңге арналған "Ауыл" 

әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы; 

2) агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың 1993 - 1995 жылдарға және 2000 жылға 

дейінгі тұжырымдамалық бағдарламасы; 

3) ауыл шаруашылығы өндірісін дамытудың 2000 - 2002 жылдарға арналған бағдарламасы; 

4) мемлекеттік агроазық-түлік бағдарламасы 2003 - 2005 жылдарға арналған; 

5) ауылдық аумақтарды дамытудың 2004-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы; 

6) агроөнеркәсіптік кешенді орнықты дамыту тұжырымдамасы 

2006 - 2010 жылдарға арналған кешен; 

7) Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік кешенін орнықты дамытудың 2006 

- 2010 жылдарға арналған тұжырымдамасын іске асыру жөніндегі бірінші кезектегі шаралар 

бағдарламасы; 

8) агроөнеркәсіптік кешенді дамыту бағдарламасы 2010 - 2014 жылдарға арналған; 

9) Қазақстан Республикасында агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 

«Агробизнес-2017» бағдарламасы (бастапқыда Қазақстан Республикасында 

агроөнеркәсіптік кешенді дамыту жөніндегі 2013 - 2020 жылдарға арналған «Агробизнес – 

2020» бағдарламасы деп аталған) [5]. 

10) Өңірлерді дамытудың 2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. 

Аталған бағдарламалар АӨК жақсартуға айтарлықтай әсер еткен жоқ. Ағымдағы кезеңде ең 

қарқынды жұмыс жасап жатқан бағдардама ауылды дамытудың 2018-2030 жылға дейінгі  

«Ауыл-ел бесіг» арнайы жобасы, сонымен қатар, Қазақстан Республикасының агроөнеркәсіптік 

кешенін дамытудың 2021 – 2030 жылдарға арналған тұжырымдамалары белсенді жұмыс асауда.  

Қазақстанның ауылдық аумықтарын дамытуда халықаралық ұйымдар да маңызды рөл 

тақарады. Еуропалық Одақ пен Қазақстан Республикасы Үкіметінің ел өңірлерінде бәсекеге 

қабілеттілікті нығайту және жан-жақты өсу үшін жағдайлар жасау жөнінде міндеттерін 

нақтылап көрсетті. ЭЫДҰ Қазақстанның ауыл шаруашылығы секторында қоғамдық 

кооперативтік қозғалысты дамытуды қолдауға бағытталған үш негізгі ұсыным берді: 
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 1. Саяси-экономикалық ахуал: кооперативтерге қатысты құқықтық базаны 

реформалау, Салық кодексін реформалау, төмендету қажет 

кооперативтерге салық жүктемесі және тіркеу рәсімдерін жеңілдету. 

2. Ақпараттандыру және сенім: ауылдық жерлердегі шағын фермерлерді 

кооперативтердің артықшылықтары туралы хабардар ету, кооперативтерді 

ұйымдастырушыларға ақпараттық қызметтер мен техникалық қолдау көрсету қажет. 

3. Атаулы қаржылық қолдау: кооперативтер үшін мақсатты қаржыландыру 

құралдарын әзірлеу және кооперативтерді қаржыландыруға жеке сектордың көбірек 

қатысуын ынталандыру қажет. 

Ауылшаруашылық кооперативтері шағын өндірушілерге өнімділікті арттыруға және 

өндіріс көлемін ұлғайту, жеткізу тізбегінің басқа қатысушыларымен келіссөздер жүргізу 

кезінде өз позицияларын жақсарту және ақпараттық-кеңес беру қызметтері мен 

технологияларды беру жүйелеріне еркін қол жеткізу арқылы үнемдеудің 

артықшылықтарын алуға көмектесе алады. Қазақстанда кооперативтер шағын 

коммерциялық фермерлікке көшудің арқасында өндірілетін өнім көлемін және өнімділігін 

арттыра отырып, өз қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағдарланған үй шаруашылықтарын 

қолдауда маңызды рөл атқара алады. 

Егер ірі ауылшаруашылық кәсіпорындары бидай, арпа, күріш және майлы 

дақылдардың негізгі үлесін өндірсе, шағын ауыл шаруашылығы картоп, ет, сүт және жүн 

өндірісінің 50% - дан астамын құрайды. Бұл шағын өндірушілер көбінесе ауылшаруашылық 

нарықтарына шығуда және олардың мөлшеріне байланысты кемшіліктерді жеңуде 

қиындықтарға тап болады. 

1 кесте 
Ауыл шаруашылығы кооперативтері қызметінің негізгі көрсеткіштері 

 

Кооперативтер көрсеткіштері 
2018ж. 

 

2019ж. 

 

2020ж. 

 

2021ж. 

 

Ауытқу (%) 

2021/2018 

 Жұмыс істеп тұрған ауыл 

шаруашылығы кооперативтерінің 

саны, бірлік 

2858 

 

2840 

 

2817 

 

3147 

 

110% 

 

2.  Ауыл шаруашылығы 

кооперативтері қызметкерлерінің 

саны, адам 

8513 

 

7591 

 

7524 

 

7525 

 

88% 

 

3. Ауыл шаруашылығы 

кооперативтерімен өндірген 

өнімдер (жұмыртқа мен теріні 

қоспағанда), тонна 

95852 

 

 

137860 

 

 

166520,5 

 

 

206544 

 

 

335,09 

 

 

4. Ауыл шаруашылығы 

кооперативтерімен көрсеткен 

қызметтер көлемі,тыс.тг 

1477130 

 

1041412 

 

1152453 

 

1521598 

 

75,79 

 

 

1 кестеден көріп отырғанымыздай, біз талдап отырған кезеңдер аралығында (2018-

2021жж.)  кооперативтердің саны неғұрлым көбейді, егер 2018 жылы бұл көрсеткіш 2858 

болса, 2021 жылы 3147 ауылшаруашылық кооперативтері жұмыс істеді, бұл 2018 жылмен 

салыстырғанда 10%, ал 2020 жылмен салыстырғанда  11 % артық. Бірақ, бұл көрсеткіштер 

әлеуметтік мәселелерді (жұмыссыздық) шеше алмай отыр [6]. Атап айтқанда, ауыл 

шаруашылығы кооперативтерінде 2021 жылдың соңында 7,5 мыңнан астам адам еңбек етті, 

бұл 2018 жылмен салыстырғанда 1 мыңнан астам адамға немесе 12% аз, ал қарастырылып 

отырған кезеңдер аралығында ауыл шаруашылығы кооперативтерінің саны мен  өндіріс 

көлемі артты. Сонымен қатар, көрсеткен қызметтер көлемі де 12% азайды.  

Жұмыс істеп тұрған ауыл шаруашылығы кооперативтерінің санын карта бойынша 

көрсетсек, Қазақстан бойынша ең көп ауыл шаруащылығы кооперативтері шоғырланған 



 

 

 

35 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
2018 жылы Түркістан облысы (618) болды. Одан кейін саны жағынан 2018 жыл бойынша 

Шығыс Қазақстан (347) мен Ақмола (280) облыстары болды. Ал 2021 жыл бойынша 

Түркістан (781) облысы, Жамбыл (298) және Алматы (291) облыстары болды. 

 Ауыл шаруашылығы кооперативтері қызметкерлерінің санын облыстар бойынша 

көрсетсек, 2018 жылы ең көп қызметкерлер саны Түркістан облысында (1933) болды. 

Алматы (1547) мен Жамбыл(919) облыстары да жоғарғы көрсеткішті көрсетті. 2021 жылғы 

көрсеткіштер бойынша, Түркістан облысы (2054), екінші болып жоғарғы жәреже көрсеткен 

Шығыс Қазақстан (1459) және Алматы (726) облыстары болды.  

Келесі нұсқаулар ауылшаруашылық кооперативтеріне берілетін қаржылық 

қолдаудың тиімділігін одан әрі арттыруға көмектеседі: 

Кооперативтерге субсидияларды қоса қаржыландыру: үлестік субсидиялар 

кооператив мүшелерін жауапкершілікті өз мойнына алуға және кооператив кәсіпорнына 

адалдығын көрсетуге ынталандыруы мүмкін. 

Бастапқы тадиядағы қаржылық қолдаудың шоғырлануы: бастапқы капитал, техника 

мен жабдыққа субсидиялар, сондай-ақ инвестициялық сипаттағы нақты қажеттіліктер үшін 

қажетті қолдау түрінде мақсатты қаржылық қолдау көрсету. 

Кооперативтерге кәсіпорындардың басқа түрлерімен тең жағдай жасау: 

ауылшаруашылық кооперативтері қаржылық қолдау сұрауға және субсидиялар, қарыздар, 

гранттар және т. б. алу үшін ірі ауылшаруашылық кәсіпорындарымен бәсекелесуге құқылы 

болуы керек. 

Қаржылық қолдаудың тұрақтылығын арттыру: дәлелденген бизнес-жоспарға немесе 

техникалық-экономикалық талдауға байланысты жаңа кооперативтерге субсидиялар беру 

және инвестициялар бойынша табыстылықтың лайықты деңгейін қамтамасыз ету арқылы. 

Қаржылық қолдауды мұқият қадағалау: бұл жұмыс істемейтін немесе "жалған" 

кооперативтерге емес, экономикалық тұрғыдан тиімді шаруашылық жүргізуші 

субъектілерге қолдау көрсету үшін қажет. 
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Мақалада оқыту процесі, персоналды басқару жүйесінің дамуы мен ерекшеліктері, 

Қазақстан Республикасының кәсіпорнында қызмет персоналын іріктеу және қызмет 

бойынша жоғарылату талданады. Сондай-ақ, Қазақстан Республикасының кәсіпорнында 

басқару реформасының мәселелері қарастырылады. Сонымен қатар, кәсіпорында 

басқарудың жаңа моделіне көшу үшін нормативтік құжаттарға талдау жүргізілді. 

Зерттеу кәсіпорындағы басқару жүйесіндегі адам ресурстарын басқару қызметтерінің 

ағымдағы жағдайын көрсетеді. 

Түйінді сөздер: адами ресурстарды басқару, кәсіпорындағы органдардың кадр 

қызметі, Үкімет жұмысының тиімділігі 

В статье анализируется процесс обучения, развитие и особенности системы 

управления персоналом, подбор и продвижение по службе персонала службы на 

предприятии Республики Казахстан. Так  же  рассматриваются вопросы реформы 

управления на предприятии Республики Казахстан. Более того, проведен анализ 

нормативных документов для перехода на новую модель управления на предприятии. 

Исследование отражает текущее состояние служб управления человеческими ресурсами 

в системе управления на предприятии. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадровая служба органов на 

предприятии, эффективность работы правительства 

The article analyzes the process of training, development and features of the personnel 

management system, recruitment and promotion of service personnel at the enterprise of the 

Republic of Kazakhstan. The issues of management reform at the enterprise of the Republic of 

Kazakhstan are also considered. Moreover, the analysis of regulatory documents for the transition 

to a new management model at the enterprise was carried out. The study reflects the current state 

of human resource management services in the enterprise management system. 

Keywords: human resource management, personnel service of bodies at the enterprise, 

government efficiency 

 

Әлемдік тәжірибеге сәйкес Персоналды басқару кадр саясаты саласындағы 

менеджменттің түрі ретінде 1980 жылдардан бастап бірнеше ондаған жылдар бойы 

жетілдіріліп келеді . Бүгінгі таңда адами ресурстарды стратегиялық басқару деп те аталатын 

ұйымның еңбек жалдау, қызметкерлерді іздеу және іріктеу, оқыту, дамыту, жұмыс 

көрсеткіштерін басқару, сыйақы және еңбек қатынастарының стратегиясына, саясатына 

және практикасына қатысты шаралары мен жоспарлары туралы шешім қабылдау тәсілі 

тиімді деп танылады . Адами ресурстарды стратегиялық басқару тұжырымдамасы-бұл 

ұйымға жаһандық мақсаттарына жетуге мүмкіндік беретін адами ресурстар 

Стратегияларын жасауға интеграцияланған тәсіл . [1]  

Кәсіпорында  қызметтің қазіргі жай-күйі адами ресурстарды басқарудағы қазіргі 

заманға сай іске асыруға ұмтылатын трансформация жағдайында болуын жалғастыруда. 

Адами ресурстарды басқарудың даму тенденциялары мен тенденциялары туралы айта 

отырып, осы қызметті қалай және ең бастысы кім жүзеге асыратынын түсіну керек. Аталған 

зерттеу кәсіпорында  қызмет жүйесіндегі персоналды басқару қызметтерінің орны мен 
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рөлін, сондай-ақ оның қызметінің Қазақстанның кәсіпорында  аппаратының нәтижелілігі 

мен тиімділігімен өзара байланысын зерделеуге бағытталған  

Зерттеу әдістері: зерттеудің әдіснамалық негізі теориялық зерттеу әдістеріне 

негізделген . Талдау әдісімен кәсіпорында  қызметтегі персоналды басқару қызметтерінің 

олардың қызметінің елдің кәсіпорында  аппаратының нәтижелілігі мен тиімділігімен өзара 

байланысын қалпына келтіру жөніндегі рөлі мен қызметі айқындалды және зерделенді . 

Зерттеу барысында со- 

Ресми құжаттар зерделенді және талданды . Заңнаманы талдау Қазақстанның 

кәсіпорында  қызмет жүйесінің жүргізіліп жатқан реформалары бойынша нақты жағдайды 

көрсетеді .Қазақстанның кәсіпорында  қызметінің тиімділігіне қатысты статистикалық 

деректерді және Дүниежүзілік Банктің Халықаралық рейтингінің деректерін зерделеу және 

талдау тиімділікті бағалаудың ішкі және сыртқы нәтижелерін салыстыруға және белгілі бір 

параллель жүргізуге мүмкіндік береді . Government Effectiveness (Үкімет жұмысының тиімділігі) 

көрсеткіші бойынша WGI-ді бағалау Қазақстанның басқа елдер арасындағы жағдайын анықтау, 

сондай-ақ әртүрлі уақыт кезеңдері үшін әлемнің әртүрлі елдері деңгейінде кәсіпорында  басқару 

тиімділігінің даму серпінін қадағалау критерийі ретінде қажет . 

Қазақстан үшін, әлемдік қоғамдастықтың көптеген елдеріндегідей, адам 

ресурстарын басқару жүйесі маңызды. Басқару құрылымының жұмысында белгілі бір оң 

нәтижелерге қол жеткізілген елдерде де бұл процесс мүлдем мінсіз емес. Іс жүзінде барлық 

жерде кәсіпорында  билік жүйесін жетілдіру процесі тұрақты сипатқа ие болады, яғни іске 

асырудың жаңа нысандары мен әдістеріне ие бола отырып, үнемі жаңғыртылып отырады. 

Адами ресурстарды басқару  қызмет жүйесінде мемлекеттің жаңа саяси бағыты 

белгіленген "Қазақстан-2050" Стратегиясында [2] ерекше өзектілікке ие болды. Қазақстан 

Республикасы Президентінің жолдауы Қазақстандық қоғамның стратегиялық дамуына 

бағытталған, осы жолдағы негізгі міндеттердің бірі. Кәсіпорында  қызметтің кадр құрамын 

сапалы жақсарту қажеттілігі меритократия қағидаты негізінде кәсіпорында  қызметке 

кандидаттарды іріктеу мен кәсіптік даярлаудың неғұрлым жетілдірілген әдістемесін 

енгізуді. "5 президенттік реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам" Ұлт 

жоспарында бұл шаралар неғұрлым егжей-тегжейлі тұжырымдалған және нақтыланған [3]. 

Алғашқы қадам адалдық, заңдылық, заңдық құзыреттілік және кәсібилік 

қағидаттарын сақтай отырып, өз халқына тиімді қызмет ететін кәсіби маман қалыптастыру 

болды. Бұл кәсіпорында  аппараттың жұмыс істеуінің нормативтік-құқықтық базасын 

жаңартуды қажет етті. [4]. 

Кәсіпорында  органдардағы кадрлық басқару қызметінің міндеттері мен 

функциялары нақты айқындалды, бұл азаматтық қызметтің тиімді жұмыс істеуіне ықпал 

етуге тиіс. Сонымен бірге, үкіметтің ең жоғары деңгейлеріндегі кадрлық қызметтер адам 

ресурстарын стратегиялық жоспарлауды жүзеге асыруы керек еді. Осылайша, жаңа 

талаптарға сәйкес кәсіпорында  қызметке іріктеуді ұйымдастыру бірнеше кезеңді көздейді. 

2017 жылға арналған Республиканың кәсіпорында  басқаруының сапалық 

құрамының кейбір көрсеткіштері мынадай параметрлермен сипатталады. Жоғары білімі 

бар кәсіпорында  қызметшілердің үлесі 91,4% - ды құрайды. Кәсіпорында  қызметтегі 

әйелдердің үлесі кәсіпорында  қызметшілердің нақты санының 55,5 пайызын құрайды [5]. 

Кәсіби кәсіпорында жүелі жұмыс қалыптастыру негізінде жатқан маңызды 

қағидаттардың бірі меритократия қағидаты болып табылады. Бұл термин әлеуметтік шығу тегі 

мен қаржылық әл-ауқатына қарамастан, ең қабілетті адамдар басшылық лауазымдарды иеленуі 

керек басқару принципін білдіреді. Академиялық ғылымда бұл принцип екі мағынада 

қолданылады. Бірінші мағына менеджерлерді жас кезінде басқару дағдыларын көрсете алатын 

арнайы дайындалған таланттар арасында тағайындайды деп болжайды. Алайда, екінші мағына 

объективті талантты және еңбекқор адамдар үшін бастапқы жағдайлар жасалған кезде, 

болашақта олар еркін бәсекелестік жағдайында жоғары әлеуметтік позицияға ие болу 

мүмкіндігіне ие болу үшін біздің жағдайымызға қолданылады деп санаймыз. 
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 Адам ресурстарын басқару ұйымның тиімділігінің маңызды факторларының бірі 

болып табылады, оның мәні үнемі өсіп келеді. Қазақстан Республикасының  қызмет 

жүйесіндегі персоналды басқару қызметінің негізгі міндеттерінің қатарына: кәсіпорында  

биліктің құрылымдық бөлімшелерінің қызметін үйлестіру; тәртіптік комиссиялардың, 

Конкурстық және персоналға қатысты өзге де комиссиялардың қызметін ұйымдастыру 

жатады,; персоналды іріктеу, кәсіпорында  қызметшілердің жеке деректерін құжаттау және 

тіркеу; кәсіпорында  қызметте болуға байланысты шектеулерді сақтау. 

Осылайша, қазіргі заманғы персоналды басқарудың мақсаты ұйымды жоғары білікті қыз-

меткерлермен қамтамасыз ету, оларды тиімді пайдалану және кәсіби дамыту болып табылады.  

Кәсіпорында  қызмет жүйесі биліктің барлық сатыларында әрбір кәсіпорында  

қызметші немесе кәсіпорында  орган үшін экономикалық индикаторларды енгізу арқылы 

кәсіпорында  қызметші қызметінің тиімділігін арттыруға бағытталған. 

Кәсіпорында  қызметтің бәсекеге қабілеттілігі мен ашықтығын күшейту үшін 

кәсіпорында  қызмет туралы заңда халықаралық ұйымдарда жұмыс істейтін шетелдік 

мамандар мен Қазақстан Республикасының азаматтарын тарту мүмкіндігі көзделген. 

Шетелдік менеджерлер сыбайлас жемқорлыққа бейім емес, кәсіби және сонымен бірге 

қалыптасқан кландық жүйенің шеңберінен тыс деп саналады. Бірақ бұл отандық 

кәсіпорында  қызмет жүйесінің мүмкіндіктерін жете бағаламауды білдірмейді. Іс жүзінде 

кәсіпорында  қызметтің қазақстандық реформасы табысты деп танылғандықтан, отандық 

тәжірибені осыған мүдделі елдерге тарату үшін халықаралық өңірлік хаб құрылды. [6]. 

  Кәсіби кәсіпорында адам ресурстарын жүйелі қалыптастыру айтарлықтай терең 

институционалдық қайта құруларды қозғайды. Бұл дегеніміз, біз бір орында тұрмаймыз, 

болып жатқан оқиғаларды қабылдаймыз және оларға барабар жауап береміз, демек, 

жаңғырту үдерісі жаңа сапалы кезеңді бастан кешуде. 
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Ғалымдардың уақытты басқарудың мәнін анықтаудағы әртүрлі тәсілдері 

талданды және ашылды. "Уақытты басқару" ұғымының авторлық түсіндірмесі 

ұсынылды. Уақытты басқарудың қолданыстағы құралдары қарастырылып, оны отандық 

тәжірибеде қолдану ерекшеліктері талданды. Қазіргі жағдайда кәсіпорындардың жұмыс 

істеу тиімділігін арттыру мақсатында жұмыс уақытын басқару әдістемесін қолданудың 

маңыздылығы негізделген. 

Кілт сөздер: уақытты басқару; кәсіпорын; уақытты тиімді пайдалану; жұмыс 

уақыты 

Проанализированы и раскрыты различные подходы ученых к определению сущности 

тайм-менеджмента. Предложена авторская трактовка понятия "тайм-менеджмент". 

Рассмотрены существующие инструменты управления временем и проанализированы 

особенности его применения в отечественной практике. Обоснована важность 

применения методики управления рабочим временем в целях повышения эффективности 

функционирования предприятий в современных условиях. 

Ключевые слова: тайм-менеджмент; предприятие; эффективное использование 

времени; часы работы 

The concept of time management is considered. Various approaches of scientists in 

determining the essence of time management are analyzed and revealed. The author's 

interpretation of the concept of time management is offered. Existing time management tools are 

considered and peculiarities of its application in domestic practice are analyzed. The importance 

of applying working time management techniques to increase the efficiency of functioning of 

enterprises in modern conditions is substantiated. 

Keywords: time management; enterprise; efficient use of time; working time 

 

Ғылыми-техникалық прогресс болып табылатын көптеген факторлардың әсерінен 

құнды ресурстарды тиімді пайдалану мәселесі туындайды, олардың бірі-уақыт. Бұл 

аспектіні қарастыру кез-келген қызметте өзекті болып табылады, өйткені уақыт алға 

қойылған мақсаттарға жетуде маңызды рөл атқарады. 

Кәсіпкерлік қызметті дамытудың қазіргі кезеңіндегі осы мәселенің өзектілігіне 

жұмыс уақытын пайдалану тиімділігін арттыру үшін персоналды басқару жүйесінің 

элементі ретінде уақытты басқару технологияларын енгізу мүмкіндігі әсер етпейді. 

Бұл мәселе әркім үшін пісіп-жетілді, өйткені жұмыс уақытын тиімді басқару жетекші 

орынға ие және жекелеген объектілердің, сондай-ақ тұтастай алғанда елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуы аспектісіндегі басты факторлардың бірі болып табылады. Әсіресе, 

басшылар бұл мәселеге назар аударады, өйткені олар өз уақыттарын ғана емес, 

бағыныштыларының уақытын да басқарады. 

Уақытты тиімді пайдалану мәселелерін шешуге отандық және шетелдік ғалымдардың 

еңбектері үлкен үлес қосты. Классиктердің арасында Ф.Тейлор, М.Мескон бар. Шетелдік ғалым-

дардың, атап айтқанда Г.Архангельск, С.Прентис, Б.Трейсидің жұмыстары жоғары деңгейде 

[2,7,10]. Бұл мәселені Н. Алюшина А.Гаврилюк, А. Горбачев, А. Писаревская сияқты ресей 

мамандар да зерттеді [1,4,5,6]. Зерттеушілердің жетістіктерін ескере отырып, уақытты тиімді 

басқару уақытты басқарудың теориялық негіздеріне негізделген терең талдауды қажет етеді. 
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 Мақаланың мақсаты-теориялық негіздерді нақтылау және отандық кәсіпорындардың 

қызметіне тайм-менеджментті енгізу бойынша практикалық ұсыныстарды әзірлеу. 

Жұмысты жазу барысында теориялық базаға талдау жасалды, сонымен қатар 

уақытты басқарудың негізгі әдістері мен жүйелері қарастырылды. Ұсынылған мақаланы 

тайм-менеджментті енгізу бойынша әзірленген технологияға сүйене отырып, 

кәсіпорынның тиімділігін арттыру үшін теориялық негіз ретінде пайдалануға болады. 

Қазіргі уақытта кәсіпорын мен оның жұмысшыларының жұмысын жақсарту үшін 

көптеген құралдар қолданылады. Олардың бірі–персоналды басқару жүйесінің қозғаушы 

элементі ретінде уақытты басқару технологияларын енгізу және қолдану. 

Ғылымдағы жеке бағыт ретінде уақытты басқару алғаш рет ХХ ғасырдың жетпісінші 

жылдарында Голландияда жарияланды, онда қызметкерлер мен кәсіпкерлерге уақытты 

жоспарлауды үйрету бойынша арнайы курстар пайда болды [5]. 

"Уақытты басқару" ұғымының мазмұны көптеген ғалымдардың зерттеулерінің негізі 

болды. Ғылыми дереккөздерді талдауға сүйене отырып, қарастырылып отырған теориялық 

база өте кең және әр түрлі деп айтуға болады. 

Зерттеушілердің әрқайсысы белгілі бір ерекшеліктерді бөліп көрсетеді және өз 

көзқарасына сүйене отырып, осы мәселенің көзқарасын негіздейді. "Уақытты басқару" 

ұғымының мәнін түсіндіруде айтарлықтай айырмашылықтар байқалғандықтан, олардың 

бірнешеуі талданды. 

Прентис с.уақытты басқаруды күнделікті өмірдегі нақты жағдайларда уақытты басқару 

технологиясы ретінде, сондай–ақ ұсынылған уақытты басқару тұжырымдамаларын көрнекі және 

есте сақтауға оңай ететін көптеген мысалдар, әдістер мен нұсқаулар ретінде қарастырады [7]. 

Уақытты басқару Трейси Б. - уақытты басқарудың тиімді әдісін ескере отырып, 

уақытты басқару өнері [10]. 

Г.Архангельск еңбегінде уақытты басқару-бұл максималды пайдалану технологиясы 

уақыт мақсаттар мен құндылықтарға сәйкес [2]. 

Н.Алюшин еңбегңнде уақытты басқару жеке мақсаттар мен құндылықтарға сәйкес 

түзетілмейтін өмір сүру уақытын пайдалануға мүмкіндік беретін технология екеніне назар 

аударады [1]. 

Авторлардың әрқайсысының осы тұжырымдамадағы белгілі бір ерекшеліктерді 

бөліп көрсететін өзіндік тәсілі бар. Кейбір ғалымдар уақытты басқаруды жұмыс көлемін 

қайта бөлуді басқару ретінде қарастырады, ал басқалары уақытты басқарудың тиімді әдісін 

ескере отырып, уақытты басқару өнері ретінде қарастырады. Бірақ бұл тұжырымдардың 

барлығы уақытты тиімді басқарудан тұратын жалпы теориялық негізге ие. Уақытты 

басқару-бұл кез-келген қызметтің тиімділігін арттыру үшін қолданылатын уақытты бөлу 

және пайдалану технологияларының жиынтығы. 

Ғылыми әдебиеттерді талдау нәтижелері бойынша, тиімді практикалық қолданылуы 

бар уақытты басқарудың бірқатар әдістері мен жүйелері бөлінді. Уақытты басқарудың бұл 

бағыттары менеджерлерге уақытты басқарудың жеке технологиясын жасауға көмектеседі, 

бұл өз кезегінде мүмкіндіктерді оңтайлы пайдалануға ықпал етеді [9]. Уақытты басқаруда 

жалғыз дұрыс шешім жоқ екенін есте ұстаған жөн. Құралдар жинағын таңдауда 

әрқайсысының жеке бағдарларын ескеру қажет. 

Итальяндық экономист Вильфредо Парето принципі әлемге танылды [6]. Зерттеуші 

бұл принципті шамамен 20% күш пен уақыт нәтиженің 80% алу үшін жеткілікті деп 

түсіндіреді. Бұл барысында негізгі міндеттерді бөліп көрсету керек, яғни басымдықтарды 

белгілеу керек. Тиімсіз міндеттер орындау үшін қажетті әрекеттер тізімінде қорытынды 

болуы керек. Бүгінгі таңда бұл басымдықтарды бөлуге мүмкіндік беретін уақытты 

басқарудың ең танымал тұжырымдамасы. 

Бүгінгі таңда уақытты басқарудың ең көп қолданылатын тұжырымдамаларына 

Эйзенхауэр матрицасы кіреді. Оны 34 АҚШ президенті Дуайт Дэвид Эйзенхауэр әзірледі, 

өйткені ол өте бос емес және жұмыс уақытын жақсартуды талап етті. 
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Бұл матрица жалпыланған Даму болып табылады, оның ортасында Парето принципі 

орналасқан. Негізгі идея-маңызды істерді кәмелетке толмағандардан және мүлдем маңызды 

емес нәрселерден ажырату. Құрылым екі осьтен (маңыздылығы мен жеделдігі) және 

істердің таралуы орын алатын төрт шаршыдан тұрады. 

Уақытты басқарудың әмбебап құралдарының бірі–Франклин пирамидасы [8]. 

Әдістеме нақты міндеттер мен мақсаттарды анықтау арқылы ұйымның болашақ тиімділігін 

анықтауға бағытталған. Уақытты басқарудың осы Әдістемесінің артықшылығы 

басқалармен қатар уақытты ғана емес, жұмыспен қамтуды да, өмір бойы жаһандық 

мақсатқа жету жолдарын жоспарлау болып табылады. 

Уақытты басқару құралы кез–келген нәрсе болуы мүмкін, ең бастысы, ол ыңғайлы 

және оларды көбейтудің орнына басқаруға кететін уақытты азайтуға мүмкіндік береді. 

Уақытты басқару құралдарын іс жүзінде қолдана отырып, ең жақсы аралық нәтижелерге 

қол жеткізуге, басымдықтарды оңтайлы анықтауға және қысқа мерзімде жоғары 

көрсеткіштерге қол жеткізуге болады. 

Бүгінгі таңда уақытты басқару технологиялар мен технологиялардың өзгеруінің 

әсерінен жаңа формалар мен белгілерге ие болды, жеке тұлғаны және тұтастай алғанда 

кәсіпорынды тиімді басқарудың ажырамас бөлігі болды. Уақытты басқарудағы тиімділік 

орындалу жылдамдығында емес, қызметті дұрыс ұйымдастыруда, оның қабілеттері мен 

мүмкіндіктерін сауатты бөлуде екенін атап өткен жөн [4]. 

Кәсіпорындардың басымдығы нарықта бәсекелестік артықшылықтарға ие болу, 

сондай–ақ уақытты басқаруды шешуге мүмкіндік беретін басқарушылық қызметті тиімді 

құру болып табылады. Өз кезегінде, механизм ұйым қызметінің ұзақ мерзімді кезеңдеріне 

және мақсаттарды орындау процесінде уақытты бақылауға арналған оңтайлы іс-қимыл 

жоспарын құруға қызмет етеді. 

Уақыттың жетіспеушілігі-бәріне қатысты басты мәселе. Кәсіпорынның өзі де, жалпы 

адам да максималды жетістікке жету үшін оны дұрыс қолдана білу керек, өйткені ол орны 

толмас және шектеулі [3]. 

Кәсіпорындарда тайм–менеджмент технологияларын іс жүзінде енгізу басшының 

күнделікті қызметінің тиімділігіне оң әсер етеді және еңбек өнімділігін арттырады. 

Сондықтан автор уақытты басқару процестерін үйлестіруге көмектесетін кәсіпорында 

уақытты басқару технологиясын әзірледі. Оның көмегімен уақытты оңтайлы бөлуге және 

қажетті нәтижелерге қол жеткізуге болады. 

Механизм екі блоктан тұрады. Біріншісі мақсатты болып табылады және келесі 

компоненттерді қамтиды: мақсат, тапсырмалар, принциптер. Екінші блок тиімділікке 

тікелей бағытталған, сондықтан ол процесс деп аталады. Ол өз кезегінде 5 кезеңнен тұрады: 

1 кезең. Жұмыс уақытын тиімді пайдалануды талдау 

2 кезең. Жұмыс уақытының өнімсіз ысыраптарын анықтау 

3 кезең. Жұмыс уақытын пайдалануды жетілдіру бағдарламасын қалыптастыру 

4 кезең. Тайм-менеджментті енгізу бағдарламаларын іске асыру 

4.1. Тренингтік технологияларды енгізу 

4.2. Бағдарламалық жасақтаманы талдау 

5 кезең. Кәсіпорында уақытты басқаруды пайдалану тиімділігін бағалау 

Қорытынды. Осылайша, персоналдың өнімділігінің негізгі көрсеткіштеріне процесс 

әсер етеді уақытты басқару. Кәсіпорында тайм-менеджмент технологиясын енгізу тұтастай 

алғанда бәсекеге қабілеттілікті арттырудың және адам ресурстарын барынша тиімді 

пайдаланудың оңтайлы тәсілі болады. 
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Бұл мақалада кәсіпкерлікті қайта ұйымдастыру операцияларының 

ұйымдастырушылық және құқықтық аспектілері қарастырылады. M&A 

операцияларының түрлерінің жіктелуі құқықтық, өндірістік-технологиялық, салалық, 

экономикалық және қаржылық аспектілер тұрғысынан зерттелді. Бірігу мен қосылудың 

анықтамасы, экономикалық мақсаты және механизмі берілген. Қарыз қаражатына 

бизнесті сатып алу қарастырылды. 

Тірек сөздер: қосылу және қосылу, компаниялардың қайта құрылуы, бірігу және 

қосылу түрлері, бірігу түрлерінің жіктелуі, кәсіпкерлікті сатып алу. 

В данной статье рассмотрены организационно-правовые аспекты сделок 

реорганизации бизнеса. Исследована классификация типов сделок M&A с позиции 

правовых, производственно-технологических, отраслевых, экономических и финансовых 

аспектов. Дано определение, экономическая цель и механизм слияний и поглощений. 

Рассмотрена покупка бизнеса на заемные средства. 

Ключевые слова: слияния и поглощения, реорганизация компаний, типы слияний и 

поглощений, классификация видов слияний, покупка бизнеса. 

This article discusses the organizational and legal aspects of business reorganization 

transactions. The classification of types of M&A transactions has been studied from the standpoint 

of legal, production-technological, industry, economic and financial aspects. The definition, 

economic purpose and mechanism of mergers and acquisitions are given. The purchase of a 

business with borrowed funds was considered. 

Key words: mergers and acquisitions, reorganization of companies, types of mergers and 

acquisitions, classification of types of mergers, business acquisition. 

 

Последние годы выдались непростыми для всей мировой экономики не только из-за 

пандемии коронавируса, но и геополитических потрясений. Однако наиболее устойчивые 

компании не останавливали производство, несмотря на внешние и внутренние шоки. И в такие 

моменты руководство компаний должно обеспечить стабильное финансирование. Стабильному 

бизнесу необходимо стабильное финансирование – это то, о чем говорят представители малого, 

среднего и крупного бизнеса. Этот вопрос общий для компаний из разных сфер экономики, будь 

то банковское дело, пищевая промышленность, металлургия или торговля. 

https://trends.rbc.ru/trends/education/606335659a7947a191c4b092
https://7kun.kz/tajm-menedzhmentti-7-altyn-erezhesi/
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На сегодняшний день большое количество компаний сталкиваются с необходимостью 

реструктуризации собственного бизнеса, по причине подверженности к изменению внешней 

среды. Проблемой оценки эффективности слияния и поглощения компаний является отсутствие 

единого подхода к анализу таких сделок [1-6]. Целью исследования является ознакомление с 

таким явлением, как слияния и поглощения компаний на современном этапе.  

Методы и материалы. В ходе исследования была изучена научная литература, 

существующие методики оценки эффективности слияния и поглощения компаний, 

проанализирован казахстанский, российский и зарубежный опыт слияния и поглощения. 

Информационная база исследования состоит из публикаций в экономических журналах, 

монографий, учебников, сайтов, посвященных исследованию оценки эффективности 

слияния и поглощения компаний. Большинство источников являются зарубежными. 

Большое внимание было уделено классификации и типам слияний и поглощений, наличие 

совместных проектов до слияния и доля приобретаемых акций. Классификация типов 

проведена под ракурсами – организационно-правовом, производственно-технологическом, 

отраслевом, экономическом и финансовом. 

Результаты и обсуждения. Организационно-правовые аспекты слияний и 

поглощений в бизнесе. Согласно статьи 45 Гражданского кодекса РК предусматривается 

пять форм реорганизации юридических лиц, таблица 1. Решение о реорганизации 

юридического лица принимается, как правило, его высшим органом. 

Таблица  1 
Формы реорганизации юридических лиц (организационно-правовой аспект) 
 

№ Формы 

реорганизации 

юридических лиц 

Механизм реорганизации с позиции организационно-правовых 

мероприятий 

1 Слияние Происходит прекращение двух или более юридических лиц, на базе 

которых создается  юридическое лицо подлежащее регистрации. 

2 Присоединение Происходит прекращение деятельности одного или более юридических лиц, 

укрупнение вновь возникшего на их базе юридического лица, которое 

является его правопреемником. 

3 Разделение Происходит прекращение одного юридического лица, на базе которого 

создаются два или более юридических лица. 

4 Выделение Из состава одного юридического лица выделяется два или более 

юридических лиц, при этом прекращение деятельности первоначального 

юридического лица не происходит. 

5 Преобразование Происходит смена организационно-правовой формы юридического лица. 

Примечание: составлено из: 1. «Финансовый менеджмент». Учебное пособие. 2. ГК РК. Статьи 45-48. 

 

Как видно из таблицы 1, в официальных документах оговорено пять форм 

реорганизаций предприятий. Также можно обратить внимание, что при первых двух 

формах, фигурирует документ – передаточный акт (где финансы передаются полностью), а 

при следующих трех формах используется разделительный баланс, оговаривающий 

движение активов предприятий (т.е. частичное передвижение финансов). 

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них переходят к 

вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом. 

При присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к 

последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица в 

соответствии с передаточным актом. 

При разделении юридического лица его права и обязанности переходят к вновь 

возникшим юридическим лицам в соответствии с разделительным балансом. 

При выделении из состава юридического лица одного или нескольких юридических 

лиц к каждому из них в соответствии с разделительным балансом переходят права и 

обязанности реорганизованного юридического лица. 
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 Слияние и поглощение - это сделки, которые объединяет передача корпоративного 

контроля во всех формах, включая покупку и обмен активами. Сюда входят сами слияния 

(соединение фирм в одну), поглощения в форме приобретения фирм (выкупа контрольного 

пакета акций), в том числе враждебное поглощение, изменение структуры собственности, 

выделение и продажа бизнес-единицы и все другие сделки, которые подразумевают 

передачу корпоративного контроля из рук одних акционеров другим. 

Основная причина сделок, в которых фирмы используют механизмы слияния и 

поглощения - это конкуренция, которая вынуждает активно искать инвестиционные 

возможности, эффективно использовать все ресурсы, снижать издержки и искать стратегии 

противодействия конкурентам. Расширяя свои возможности, фирмы создают стратегии 

диверсификации и реструктуризации. С этой точки зрения сделки относительно 

корпоративного контроля являются естественной реакцией на изменяющиеся рынки и 

нужны всем компаниям для постоянного приспособления к изменяющейся экономике. 

При преобразовании юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида 

(изменении организационно-правовой формы) к вновь возникшему юридическому лицу переходят 

права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответствии с передаточным актом. 

Имущественные права и обязанности реорганизованного юридического лица 

переходят к вновь возникшему юридическому лицу: при слиянии и присоединении – в 

соответствии с передаточным актом, при разделении и выделении – в соответствии с 

разделительным балансом [2, Статья 46]. 

Передаточный акт и разделительный баланс должны содержать положения о 

правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного юридического лица в отношении 

всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспариваемые сторонами. 

Передаточный акт и разделительный баланс утверждаются собственником 

имущества юридического лица или органом, принявшим решение о реорганизации 

юридического лица, и представляются вместе с учредительными документами для 

регистрации вновь возникших юридических лиц или внесения изменений в учредительные 

документы существующих юридических лиц. 

Непредставление с учредительными документами соответственно передаточного 

акта или разделительного баланса, а также отсутствие в них положений о правопреемстве 

по обязательствам реорганизованного юридического лица влечет отказ в государственной 

регистрации вновь возникших юридических лиц. 

Имущество (права и обязанности) переходит к правопреемнику в момент его регистрации, 

если иное не предусмотрено законодательными актами или решением о реорганизации.  

Собственник имущества юридического лица или орган, принявший решение о 

реорганизации юридического лица, обязан письменно уведомить об этом кредиторов 

реорганизуемого юридического лица. 

При разделении и выделении кредитор реорганизуемого юридического лица вправе 

потребовать досрочного прекращения обязательства, должником по которому является это 

юридическое лицо, и возмещения убытков. 

Если разделительный баланс не дает возможности определить правопреемника 

реорганизованного юридического лица, вновь возникшие юридические лица, а также 

юридическое лицо, из состава которого выделилось другое юридическое лицо, несут 

солидарную ответственность по обязательствам реорганизованного юридического лица 

перед его кредиторами [2, Статья 47]. 

Слияния и поглощения (англ. mergers and acquisitions, M&A) являются классическим, 

самым быстрым и надёжным способом переоформления и преобразования собственного 

бизнеса, в результате которого на рынке появляются более крупные компании [3]. 

Слияния и поглощения – это один из важнейших аспектов мира корпоративных 

финансов, главной ценностью которого является то, что, объединившись, компании имеют 

большую финансовую ценность и спрос на рынке, чем работая отдельно. 
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Рассмотрим основные виды слияний и поглощений с позиции производственного 

цикла создания продуктов. Среди основных форм расширения бизнеса обычно выделяют 

горизонтальную, вертикальную и латеральную интеграции. Горизонтальные слияния и 

поглощения — это комбинация похожих фирм, которая приносит экономию на масштабе. 

Вертикальная интеграция — комбинация фирм из разных уровней технологических 

переделов, происходящая вдоль технологической цепочки, — или по направлению к 

рынкам сырья, или по направлению к конечным потребителям. Латеральная интеграция 

нацелена на объединение разнородных бизнесов, дополняющих друг друга по скорости 

обращения капитала или по сферам применения товаров, таблица 2. 

Таблица 2 
Характерные черты видов слияний и поглощений при расширении бизнеса 

(производственно-технологический аспект) 
 

Горизонтальные Вертикальные Латеральные 

Одна отрасль и один продукт Смежные ступени технологических 

переделов 

Несвязанные производства 

Уязвимы для антимонопольного 

законодательства, самая сильная 

степень интеграции 

Требуют высокой технологической 

совместимости и устойчивости 

связей 

Объединения с изменяемой 

структурой 

Примечание: составлено из источника [1]. 

 

В таблице 2 представлена классификация типов слияний и поглощений с производ 

ственно-технологической точек зрения, отраслевым отношением производства компаний. 

В свою очередь латеральные виды сделок в современном научном мире 

подразделяются на конгломератные и родовые слияния. Таким образом, сегодня различают 

4 типа сделок слияний, таблица 3. 

Таблица 3  
Типы сделок слияний и поглощений в 2022 г. (отраслевой аспект) 

 

№ Типы сделок M&A Описание слияния и поглощения с позиции отраслевой принадлежности 

1 Горизонтальные слияния две компании находятся в одной отрасли 

2 Вертикальные слияния две компании находятся на разных стадиях производства (одна производит 

услугу для второй) 

3 Конгломератные слияния компании находятся в несвязанных отраслях 

4 Родовые слияния компании выпускают взаимосвязанные товары (одна компания производит 

определенный товар, а вторая – запчасти для работы данного товара) 

Примечание: составлено из данных источника [3]. 

 

Механизм слияния и поглощения с финансовой точки зрения происходят путем 

покупки либо продажи бизнеса: 

- путем приобретения активов; 

- путем приобретения обыкновенных акций; 

- путем обмена акций на активы; 

- путем обмена акций на акции. 

Цели M&A или экономический эффект. В результате сделок поглощения и слияния 

происходит ускорение роста компании на рынке, увеличение спроса, экономия ресурса за счет 

повышения масштабов, оптимизируется налоговое планирование, происходит диверсификация 

активов, в результате чего снижаются финансовые и инвестиционные риски. 

Стадия - слияние фирм. По мнению ряда консалтинговых фирм, объединение 

компаний рационально начинать не с производства, а с инжиниринга, маркетинга и 

коммерческих операций. При этом эффективность от объединения этих сфер деятельности 

может в два раза превышать эффективность объединения производственных мощностей. 

Формы слияний и поглощений есть механизм реорганизации и обладает инвестиционным 

эффектом, рассмотрено в таблице 4. 
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 Таблица 4 
Формы слияний и поглощений 

 

Слияния и поглощения СП Альянс или контракт 

Покупка компании или большого 

пакета акций 

Образование совместного 

предприятия 

Заключение контракта 

Предполагает интеграцию и 

долгосрочный плановый горизонт 

Ограничивают риск инвестора 

данным проектом 

Можно расторгнуть отношения 

при смене обстоятельств 

Примечание: составлено из источника [1, 3, 4]. 

 

Решение о слиянии фирм принимается после тщательных расчетов и переговоров, 

которые длятся месяцами.  

Согласование объединения происходит в следующей последовательности:  

- определение стратегического плана действий;  

- согласование управленческой структуры с определением сбалансированного 

распределения мест в правлении, расположения штаб-квартиры и центров НИОКР;  

- оценка активов партнеров, объединяющихся в одну компанию;  

- согласование слияния со штатом объединяющихся компаний.  

Покупка бизнеса на заемные средства (LBO) – одно из самых перспективных 

направлений в слияниях и поглощениях. На наш взгляд этот вид будет постоянно 

совершенствоваться, его нужно изучать в дальнейшем постоянно. Другое дело, что история 

таких сделок и механизмов реализации всегда будет соответствовать законодательству и 

традициям соответствующего времени [6]. 

Несмотря на риск, связанный с увеличением долговой нагрузки, существует ряд 

заметных преимуществ сделок LBO для покупателей. Во-первых, низкая потребность в 

собственном капитале. Во-вторых, высокая рентабельность инвестированных средств. 

Кроме того, значительная долговая нагрузка, как правило, дисциплинирует менеджеров и 

концентрирует их усилия на принятии эффективных управленческих решений [7]. 

Одно из условий для привлечения заемных средств под сделку, где объектом залога 

по кредиту является само покупаемое предприятие, — четкое обоснование покупателем 

механизма возврата долга. Приобретаемая компания должна генерировать достаточно 

средств, чтобы вовремя вернуть деньги, либо у нее должны быть какие-то активы, за счет 

которых можно было бы рефинансировать долг. 

Таким образом, проводя классификационный подход экономического анализа, мы 

раскрыли природу слияний и поглощений. Важно в результатах таких реорганизаций 

проводить анализ как эффективности, так и эффекта. Показателем успешного слияния фирм 

служит увеличение объема производственных и коммерческих операций и сокращение 

издержек производства и сбыта на 10 - 20 % [6]. Основным побудительным мотивом 

слияний и поглощений является действие конкуренции. Актуальным будет поиск ответов 

на вопрос: могут ли соответствующие выгоды или потери быть оценены заранее? Важно то, 

как постоянно оценивается приобретаемый актив, его структура, страхование, гарантии, 

стоимость в процессе и после сделок слияний и поглощений. 

Финансирование покупки бизнеса за счет заемных средств имеет как преимущества, 

так и недостатки. К преимуществам можно отнести низкую потребность в собственных 

средствах на эти цели (банки готовы финансировать до 50% от стоимости целевой 

компании), снижение налоговой нагрузки на предприятие (проценты за пользование 

кредитом уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). Кроме того, нет 

необходимости в дополнительном ликвидном обеспечении или гарантиях. Заметим, что 

погашение процентов по кредиту может осуществляться не только за счет поступления 

денежных средств от операционной деятельности целевой компании, но и за счет денег, 

полученных в результате продажи ее непрофильных активов. 
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Также стоит отметить, что, как правило, с помощью механизма LBO приобретаются 

компании, недооцененные рынком. В результате, когда кредит выплачен и менеджмент 

принял решение о продаже бизнеса, стоимость реализации значительно выше, чем сумма, 

за которую эти активы были приобретены, что является недостатком этого механизма [7]. 
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Статья посвящена проблемам слияния и поглощения компаний. Рассмотрены 

теоретические-методологические аспекты исследуемой проблематики, определены 

особенности процессов слияния и поглощения фирм и компаний. На основе проведенного 

исследования определены внутренние и внешние причины неудачных интеграционных процессов. 

Ключевые слова: слияние, поглощение, присоединение, интеграция, компания. 

Мақала компаниялардың бірігуі мен жұтылу мәселелеріне арналған. Зерттелетін 

мәселенің теориялық және әдіснамалық аспектілері қарастырылды, фирмалар мен 

компаниялардың бірігу және жұтылу процестерінің ерекшеліктері анықталды. Зерттеу 

негізінде сәтсіз интеграциялық процестердің ішкі және сыртқы себептері анықталды. 

Тірек сөздер: біріктіру, жұтылу, қосылу, ықпалданстық, компания. 

The article is devoted to the problems of mergers and acquisitions of companies. The theoretical 

and methodological aspects of the studied problems are considered, the features of the processes of 

mergers and acquisitions of firms and companies are determined. Based on the conducted research, the 

internal and external causes of unsuccessful integration processes are determined. 

Key words: merger, acquisition, accession, integration, company. 
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 Слияние и поглощение – это вид реорганизации бизнеса, при котором компании 

объединяют свой капитал. Иными словами, это присоединение к другому юридическому 

лицу. В международных сделках этот процесс называют «Mergers and Acquisitions», или 

M&A. Merger как раз означает «слияние», а acquisition – «приобретение». 

Слияние – это добровольное объединение двух или более компаний для создания 

новой экономической единицы. Оно может происходить по-разному. 

Слияние форм – все компании-участники прекращают самостоятельное 

существование и создают новое юридическое лицо, которое будет полноценным 

«наследником» прав, обязанностей и капитала. 

Слияние активов – компании-участники продолжают самостоятельную работу, но 

передают новой исключительные права, например, на производство или капитал [1, c.41]. 

В целом, видов слияний очень много. 

Многие считают, что присоединение и поглощение – это то же самое. Но разница 

здесь есть, и довольно большая. 

Присоединение – это когда объединяются несколько юридических лиц, но 

продолжает существовать при этом только один из участников, он же становится 

владельцем всего капитала, обязанностей и прав. 

Поглощение носит более радикальный характер: компания приобретает 30 и более 

процентов уставного капитала поглощаемой организации. По сути, покупатель становится 

обладателем основной доли активов, поэтому ему переходит полный контроль над 

юридическим лицом. Данный вид объединения может быть дружественным и враждебным. 

Успех слияния и поглощения зависит от того, насколько хорошо эта сделка 

обрабатывается, устраняя все факторы, которые негативно влияют на результат трансакции. 

Однако для устранения этих негативных ситуаций необходимо точно знать, какие причины 

способствуют банкротству бизнес-сообществ. Руководство компании, которая установила 

слияние/поглощение, иногда не осознает сложности трансакции. По статистике наблюдается 

рост слияний и поглощений, но успешно работающие компании единичны [2, c.58]. 

Как правило, ошибки возникают из-за отсутствия тщательной обработки слияний и 

поглощений компаний. Кроме того, если рассматривать широкий спектр сделок, то можно 

сказать, что причины банкротства достаточно ясны и повторяются в каждом конкретном случае.  

Проанализировав различные ситуации, нами отобраны наиболее типичные причины 

неудачных интеграционных процессов, которые можно разделить на две группы 

(внутренние и внешние факторы).  

I. Внутренние причины:  

1. Обеспечение корпоративной идентичности, а не стратегических целей. Многие 

слияния и поглощения предприятий осуществляются без детального изучения стратегий, что, в 

свою очередь, может привести к перепродаже ранее приобретенных активов, а в некоторых 

случаях даже к закрытию собственного бизнеса. В результате непоследовательная стратегия 

негативно влияет на прогнозируемую прибыль и создание добавленной стоимости.  

2. Отсутствие терпения. Помимо тщательной разработки стратегических планов 

слияний и поглощений, компании должны проявлять терпение. Недостаток терпения может 

привести к катастрофе. Кроме того, можно добиться удовлетворительных результатов, 

придерживаясь оптимального графика слияний/поглощений предприятий. 

3. Неспособность правильно выбирать партнеров (неправильная оценка рыночной 

привлекательности или рыночной ситуации партнера, переоценка стоимости 

интегрированной компании). Создание ассоциаций с предприятиями, совершенно 

бесполезными для материнской компании, способствует дублированию или достижению 

основной деятельности.  

4. Отсутствие полноты в выборе команды слияния / поглощения. У компании 

должны быть опытные и квалифицированные специалисты, способные восполнить 

недостаток информации благодаря своим знаниям и навыкам. Эффективное ведение 
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интеграционных процессов должно осуществляться специализированной группой, 

созданной как ведущими специалистами предприятия, так и внешними.  

5. Ожидание слишком большой синергии в отношении будущих выгод, снижение затрат. 

Согласно исследованию, проведенному McKinsey в 2002 году, около 70% компаний, 

занимающихся слияниями и поглощениями, зарабатывали намного меньше, чем они ожидали до 

заключения сделки. Кроме того, изучение задач как отдельных сотрудников, так и всей команды, 

установление четких целей трансформации объектов и разработка детального плана слияний и 

поглощений на всех уровнях обеспечивает не только прямое синергетическое воздействие на 

приобретающую компанию, но и скрытый потенциал целевой компании [3, c.71].  

6. От изменения наименования компании, закрытия отдельных производственных 

предприятий, определенных компенсационных выплат и т.д. недооценка негативных 

синергетических эффектов в течение возникающего краткосрочного периода деятельности, 

недооценка затрат на переработку и необходимых дополнительных инвестиций.  

7. Недооценка затрат на единовременное слияние / поглощение в конечном итоге 

проявляется в нереализованной ожидаемой синергии и даже в снижении реальных доходов 

фирмы. Оценка потенциальных убытков практически не использует другие методы слияний и 

поглощений и никогда не предоставляет резервных ресурсов для непредвиденных событий.  

8. Сосредоточенность на сокращении производственных затрат, игнорируя такую 

возможность, как рост компании. Следует отметить, что, согласно исследованию, четверть 

предприятий переоценили снижение затрат как минимум на 25% в результате слияний и 

поглощений. Отсутствие осторожности, особенно в отношении ранних стадий слияний и 

поглощений, является попыткой добиться мгновенной победы и безрассудными 

действиями при принятии долгосрочных решений.  

9. Медлительность в принятии решений. В компаниях необходимо действовать быстро. 

11. Неспособность быстро интегрировать приобретенный бизнес с основными 

целями и задачами каждого нового подразделения (определение задач нового персонала, 

удержание ключевых работников и т. д. Постепенная взаимная передача отдельных 

функций и процессов будущим партнерам по слияниям и поглощениям может 

рассматриваться как первый способ избежать противоречий корпоративной культуры. 

12. Низкий уровень принятия решений управленческим персоналом новой компании и 

медлительность в принятии решений влияют на организацию и управление предприятием в 

целом. В целях совершения сделки компания-покупатель не обращает внимания на установление 

приоритетов с точки зрения формирования стратегии, решения тех или иных вопросов и 

распределения ролей. Изменив способ решения различных проблем, у компании-покупателя 

могут возникнуть проблемы с целевой фирмой. Приоритеты и управленческие навыки этой 

компании, возможно, изначально не оценивались, что обещало значительную автономию. Кроме 

того, следует отметить, что, хотя с точки зрения управления бизнесом решаются основные 

проблемы, существенным препятствием для объединения компаний может быть 

психологическая несовместимость лидеров и высших руководителей трансформируемых фирм.  

13. Неэффективный управленческий персонал. При заключении сделки 

слияния/поглощения компании должны полагаться на работу руководителей, даже если им 

необходимо нанять новых сотрудников.  

14. Давление со стороны руководства покупателя на быструю покупку целевой компании 

без надлежащего анализа потенциальных возможностей последней. Это обусловлено, прежде 

всего, склонностью к совершению сделок, основанной на личных отношениях между высшими 

должностными лицами, акционерами предприятий, участвующих в сделках.  

15. Отсутствие руководящей подготовки к изменениям. 

Кроме того, среди внутренних причин неудачного процесса поглощения можно отметить 

неспособность быстро интегрировать приобретенную деятельность с основными целями и 

задачами каждого нового подразделения, низкий уровень принятия решений управленческим 

персоналом новой компании и замедление принятия решений, неэффективный управленческий 
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 персонал, давление со стороны руководства покупателя на оперативное приобретение целевой 

компании без правильного анализа возможностей [4, c.39].  

II. Внешние причины:  

1. Противодействия внешних организаций. Сопротивление государственных 

органов, профсоюзов, кредиторов слияниям и поглощениям являются основными 

причинами, отрицательно влияющими на исход M&A с внешней стороны по отношению к 

предприятиям–участникам сделок.  

2. Наличие реалистичных, выполнимых планов преобразования структур. 

Систематизировав основные причины неэффективности сделок М&А на современном 

этапе развития отечественного бизнеса, можно сказать, что они заключаются в следующем: 

1) установление приоритета самого процесса М&А над получением результата в виде 

синергетического эффекта (финансового, технологического, маркетингового и т.п.) – желание 

топ-менеджеров и крупнейших акционеров участвовать в публичной, общественно значимой, 

крупной сделке, получить положительный РR и удовлетворение личных амбиций; 

2) отсутствие четкий целевых ориентиров М&А; 

3) ошибка в определении потенциальных интеграционных эффектов на всех 

горизонтах планирования (чаще в стратегическом аспекте); 

4) неверный выбор конкретных объектов в сделке (несоответствие фактических 

характеристик компаний-участников планируемым); 

5) изменение целевых ориентиров и ресурсной обеспеченности участников сделки в 

процессе ее реализации; 

6) изменение макроэкономической ситуации; 

7) недостаточная компетенция специалистов, организующих и исполняющих 

сделку, в том числе на этапе интеграции объектов. 

На этапе интеграции причинами снижения эффективности сделки являются: 

а) отсутствие необходимой динамики в формировании новой структуры управления 

и команды объединенного бизнеса; 

б) приоритет сокращения издержек над использованием совместных ресурсов в 

области НИОКР, маркетинга; 

в) несовместимость корпоративных культур и коммуникационных каналов. 

Среди причин срыва сделок М&А также можно выделить: 

1) рассогласованность подходов к анализу и оценке объектов, определению 

параметров сделки различными ее участниками на этапе переговоров; 

2) отсутствие поддержки предлагаемой инициативы со стороны топ-менеджмента 

и/или необходимого количества акционеров участников сделки; 

3) нарушение порядка и условий осуществления сделки со стороны одного или 

нескольких участников сделки. 

Говоря о воздействии третьей стороны, можно отметить, что непосредственно 

государственные регулирующие органы редко становятся причиной срыва сделок М&А. 

Единственная причина, по которой судебные или государственные органы могут признать 

сделку ничтожной, – это нелегитимность принятия решений о слиянии или поглощении. 

Однако таких прецедентов практически нет. Если компании пришли к какому-либо 

соглашению, то все делается в соответствии с требованиями закона. 
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Бұл мақалада банкішілік бақылаудың мемлекеттік және аудитінің теориялық негіздері 

көрсетілген. Осы мақаланың мақсаты банктік несиелер проблемасын басқару тәсілдерін 

бағалау және ішкі банктік бақылау жүйесін енгізу арқылы банк мекемелерінде мұндай 

қарыздың пайда болуының алдын алу жүйесін әзірлеу болып табылады. Зерттеудің 

міндеттері: банктердің үмітсіз қарыздарын басқару тәсілдерін анықтау; проблемалық 

несиелерді басқару әдістеріне олардың артықшылықтары мен кемшіліктерімен сипаттама 

беру; болашақта күмәнді қарыздардың туындауын болдырмауға бағытталған жүйе ретінде 

банкішілік бақылау элементтерін қалыптастыру. Бұл мақалада Қазақстанда өтімділіктің 

жаңа стандарттарын енгізу сипатталған, өтімділік көрсеткіштерін есептеудің 

қолданыстағы тәртібіндегі кемшіліктер анықталған және қазақстандық банк секторының 

ерекшеліктерін ескеретін талаптарды ескере отырып, өтімділік көрсеткіштері нақтыланған. 

Тірек сөздер: банк ішкі бақылау (БІБ), соңғы сатыдағы несие (ССН), қысқа мерзімді 

өтімділік коэффициенті (LCR),  өтімділігі жоғары активтер (ӨЖА), соңғы шараның кепілі. 

В данной статье изложены теоретические основы состояния и аудита 

внутрибанковского контроля. Целью данной статьи является оценка подходов к управлению 

проблемой кредитов банков и разработка системы предотвращения возникновения такой 

задолженности в банковских учреждениях путем внедрения системы внутреннего банковского 

контроля. Задачами исследования являются: определение подходов к управлению проблемной 

задолженностью банков; предоставление описания методов управления проблемными 

кредитами с их преимуществами и недостатками; формирование элементов 

внутрибанковского контроля как системы, направленной на предотвращение возникновения 

сомнительной задолженности в будущем. В данной статье описали введение новых 

стандартов ликвидности в Казахстане, выявили недостатки действующего порядка расчёта 

показателей ликвидности и уточнили показатели ликвидности с учётом требований, 

учитывающих специфику казахстанского банковского сектора. 

Ключевые слова: внутренний контроль банка (ВКБ), кредит последней инстанции 

(LNC), коэффициент краткосрочной ликвидности (LCR), высоколиквидные активы (HLA), 

обеспечение последней инстанции. 

This article outlines the theoretical foundations of the state and audit of intrabank control. 

The purpose of this article is to evaluate approaches to managing the problem of bank loans and 

develop a system for preventing the occurrence of such debt in banking institutions by introducing 

a system of internal banking control. The objectives of the study are: to determine approaches to 

managing bad debts of banks; providing a description of problem loan management methods with 

their advantages and disadvantages; formation of elements of intrabank control as a system aimed 

at preventing the occurrence of doubtful debts in the future. This article described the introduction 

of new liquidity standards in Kazakhstan, identified shortcomings in the current procedure for 

calculating liquidity indicators and clarified liquidity indicators, taking into account the 

requirements that take into account the specifics of the Kazakhstan banking sector. 
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 Keywords: bank internal control (BIC), loan of last resort (LNC), short-term liquidity ratio 

(LCR), highly liquid assets (HLA), collateral of last resort. 

 

Тәуелсіз Қазақстанның дамуының 30 жылдығы дамыған банк жүйесімен, Қазақстан 

Республикасы Ұлттық Банкінің ақша-несие саясатын үнемі жетілдіріп отыруымен 

сипатталады. Соңғы жылдардағы әлемде болып жатқан қиындықтар мен қоғамдағы және 

экономиканың пандемиялық кезеңі екінші деңгейлі банктердің қызметін өзгертуде. Бұл 

бизнес үшін салықты кейінге қалдыру туралы үкімет шешімдерімен, МШОБ және халықты 

қолдау бағдарламаларымен сипатталады. 

ҚРҰБ қызметі кейбір банктердің жабылуы, олардың лицензияларынан айыруымен 

күшейді, бұл сөзсіз жұмыс істеп тұрған қазіргі менеджерлер мен басқа бәсекеге қабілетті 

банктердің басшылығы тарапынан бақылау функцияларын және банктерді басқаруды 

күшейтті. Осы жағдайға байланысты бұл тақырыпты таңдау өзекті болып саналады. 

Қазақстандық банктің мысалында түсінуге ұмтылу: пандемияға дейін қалай болды, қазір 

қалай, банктік бақылаудың рөлі қандай, оның тиімділігін қалай арттыру керек. Айта кету 

керек, банк есептерінің аудиті, қайта қарау қағидалары, банк операцияларын тексеру шет 

елдерде ХХ ғасырдың 70-жылдарында, 1989 жылы – КСРО-да, Тәуелсіз Қазақстанда – 

Қазақстан Республиканың Ұлттық Банкі құрылған кезден бастап пайда болды [1].  

Болашақта проблемалық несиелердің пайда болуына жол бермеу үшін 

коммерциялық банктер қарыз алушының несиелік қабілетін бағалау және несие беру 

сатысында проблемалық қарыздың пайда болуы туралы алдын ала ескерту жүйесін енгізу 

қажет, оны жүзеге асыруға болады. Ішкі банктік бақылаудың (БІБ) тиімді жүйесін құру 

керек. Мұндай жүйені қалыптастыру келесі құрамдастарды анықтауды көздейді: басқару 

субъектісі; бақылау объектісі; бақылаудың мақсаттары мен міндеттері; басқару 

элементтерін қолдану арқылы жүзеге асырылатын бақылау әрекеттері. 

Бұл ретте негізгі екпін БІБ ұйымдық-әдістемелік қамтамасыз етудің ықтимал 

ерекшеліктеріне, сондай-ақ қашықтан банктік қызмет көрсету үшін несиелік ұйымдарда (НҰ) 

қолданылатын аппараттық және бағдарламалық қамтамасыз етудің ерекшеліктерін есепке алуға 

аударылады. Өз кезегінде, кез-келген БІБ қазіргі мағынада өзінің экожүйесін білдіреді, ол соңғы 

сатыдағы несие (ССН), біз меншікті капиталды ұсынамыз. Банкінің меншікті капиталын 

қалыптастыруды басқару күрделі процесс. Сондықтан меншікті капиталды басқарудың тетіктері 

мен әдістерін қарастыра отырып, оның банктік бақылауда ролін қарасыру қажет етеді. Барлық 

меншікті қаражат белгілі бір дәрежеде ұйым алға қойған мақсаттарға жету үшін пайдаланатын 

қаражатты қалыптастыру көзі ретінде қызмет етеді [2]. 

Алайда, бұл тәсілдің жағымсыз жағы-кәсіпорынның қарыз көздерінің ұлғаюымен, 

несие берушілердің кәсіпорын төлем қабілеті аз болған кезде тартылған қаражатты қайтару 

туралы талап ету мүмкіндігімен байланысты банкроттық тәуекелі пропорционалды түрде 

артады. Сонымен қатар, тез өзгеретін әлеуметтік-экономикалық жағдайлар мен жаңа 

функционалдық қажеттіліктерге бейімделу қажеттілігіне байланысты банктік бақылау мен 

аудит саясатын мемлекеттік басқару жүйесінің жұмыс істеуінің, жүйесін реттеудің 

құқықтық және қаржылық негіздерін одан әрі жетілдіру қажеттігі туындайды. 

Сонымен қатар, жылдам өзгеруші әлеуметтік-экономикалық жағдайларға және жаңа 

функционалды қажеттіліктерге бейімделу қажеттілігіне байланысты банкті басқару, 

банкішілік бақылау жүйесін реттеу, оның қызмет етуінің нормативтік және қаржылық 

негіздерін әрі қарай жетілдіру қажеттілігі туындайды.  

ҚЕХС үнемі жетілдірумен қамтамасыз етілуі мүмкін, 2019-2022 жылдардағы жаңа 

сын-қатерлер де зерттеу тақырыбын таңдауға себеп болып табылады, бұл да дипломдық 

жұмыс тақырыбының өзектілігін күшейтеді. Мұның себептерінің бірі - экономикадағы 

ақша мен операциялардың сандық көрсеткіштерінің өсуі, сондықтан банкті реттеу мен 

оның бақылау жүесінің элементтерін зерттеуге назар аударған жөн. 
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Әдістер мен материалдар. Зерттеудің теориялық және әдістемелік негізі көптеген 

атақты отандық және шетелдік ғалымдар жазған еңбектері. Отандық және жақын 

шетелдердегі экономикалық әдебиеттерде бақылау жүргізу қатынастар бойынша жазылған 

еңбектер көбіне оқу құралы және ғылыми диссертация ретінде жарық көрген. Мақаланы 

жазу барысында Ұлттық банктің ережелері мен нұсқаулары қолданылды. Ғылыми 

жұмыстың теориялық және методологиялық негізі осы саладағы отандық және шетелдік 

авторлар еңбектері, ҚР статистика агенттігінің мәліметтері, отандық және шетел 

жариялымдары және интернет жүйесі болып табылады.  

Зерттеудің әдіснамалық негізі банкішілік бақылау зерттеудің жүйелі, 

құрылымдылық-функционалдық, қаржылық-талдамалық және факторлық тәсілдері болды. 

Сонымен қатар зерттеу барысында ғылыми танымның топтау, салыстыру, бақылау сияқты 

жалпы және арнайы әдістер қолданылды.  

Нәтижелер мен талқылаулар. Банк ішілік бақылаудың жай-күйіне және аудиттың 

одан әрі дамуына сыртқы және ішкі факторлардың әсері қарастырыла отырып, 

ұйымдастыру сұрақтарға көп көніл бөлінді. Бұл жұмыста біз банктік өтімділікті реттеудің 

жаңа режимін талдаймыз, оның ішінде Қазақстанда енгізілген нормативтік құқықтық 

актілердің Базель III стандарттарына және халықаралық тәжірибеге сәйкестігін бағалау. 

Қазақстандық қысқа мерзімді өтімділік коэффициенті (LCR) түсіндірмесі мен ұсынылған 

банктік қадағалау Базель комитеті (БҚБК) арасындағы ең маңызды айырмашылық өтеу 

мерзімі мен қаржыландырудың басқа да маңызды сипаттамаларының ескерілмеуі болып 

табылады. Жеке тұлғалардың салымдарын өтеу мерзімін есепке алу, жеке тұлғалардың 

депозиттері бойынша кепілдіктердің бар болуын есепке алудан басқа, LCR-ң ең жоғары 

мөлшерін белгілеу механизмі қолданатын анықтамаға ұқсас өтеу мерзімінің нормативтік 

анықтамасын стандартқа енгізуді талап етеді. тарифтер. 

Талдау нәтижелері депозиттердің өтелу мерзімін есепке алу бөлгіштің ұлғаюына 

және LCR төмендеуіне әкелетінін көрсетті. Қажетті өтімді активтердің арақатынасы мен 

көлеміне әсері стандарттың бұрмалаушы әсерінен банк жүйесі шеккен шығындармен 

салыстырғанда салыстырмалы түрде аз. Атап айтқанда, LCR-ді қаржыландырудың 

экономикалық сипаттамаларын есепке алмастан, жеке тұлғалардың депозиттеріне кепілдік 

беру шартымен ғана байланыстыру қорландыру нарығындағы уәждеме мен баға белгілеуді 

бұрмалайды, банктерді өтімділік тәуекелін басқарудың тиімді емес әдістеріне итермелейді 

және банктер арасында негізсіз жоғары сыйлықақы депозиттерге жасайды. 

Атап айтқанда, Қазақстандағы LCR жинақ және мерзімді депозиттер бойынша 

мөлшерлемелер арасында кең таралудың пайда болуының факторларының біріне айналды. 

Сонымен қатар, депозиттердің өзектілігін ескере отырып, қазақстандық LCR стандартын 

БҚБК ұсынымдарына нысан бойынша ғана емес, сонымен қатар әзірлеушілердің 

мәлімделген ниеттеріне жақындатады. Қазақстандық LCR өтімділік коэффициентінде өтеу 

мерзімінің нақты анықтамасын пайдалану банк жүйесіне тәуекел мен қорландыру құнының 

тиімді комбинациясын табатын қорландыруды тартуға мүмкіндік береді. 

Өтімділік коэффициенттерін мұндай реформалау үшін ең оңтайлы кезең Қазақстанның 

банк жүйесі бесінші жыл бойы бастан кешіп келе жатқан, бірақ міндетті түрде орта мерзімді 

перспективада аяқталатын мол өтімділік кезеңі болып табылады. Сонымен қатар, 

салымшылардың қашуымен байланысты идиосинкратикалық тәуекелді жүзеге асыру кезінде 

салымшылардың мінез-құлық деректерін талдау нәтижелері банктердегі өтімділіктің тез 

таусылуын көрсетті. Өтімділік коэффициенттері күйзелістердің әсерін толығымен жоя алмайды 

және мұндай жағдайларда төтенше өтімділік құралы жеке банктен де, жүйеден де кету қаупінен 

әлдеқайда жоғары деңгейде қорғанысты қамтамасыз етеді. 

Осы сценарийлердегі өтімділігі жоғары активтер (ӨЖА) тапшылығы нарықтық емес 

активтерді препозициялаудың 19-шы механизмін толыққанды іске қосу қажеттілігін 

көрсетті, оның қауіпсіздігіне қарсы банктерді теріс пайдалану тәуекелдерін төмендететін 

нарықтық жағдайларда соңғы шараның кепілі (СШК) шығарылуы мүмкін. Осы 
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 механизмнің дамуын ынталандыру үшін біз LCR есептеудің баламалы тәсілін қолдануды 

ұсындық. Шығару тәуекелін төмендетудің неғұрлым тиімді және неғұрлым орынды тәсілі 

өтімді емес активтердің препозициясы негізінде төтенше өтімділікті қамтамасыз ету 

тетіктерін одан әрі әзірлеу болып табылады. 

Бұл тетіктің нормативтік-құқықтық базасы 2019 жылы әзірленді, бірақ оны толық 

іске асыру үшін банктердің өздері несие портфелін алдын ала орналастыру қажет. Бұл 

тәсілді орталық банктер мен банктік қадағалау басшыларының тобы да қолдады, олар 

БҚБК-ке өтімділік стандарттары мен орталық банктің өтімділікті қамтамасыз ету тетіктері 

арасындағы өзара әрекеттесуді талдау және есепке алу бойынша одан әрі жұмысты 

жүргізуді ұсынды. Нәтижесінде, 2019 жылы БҚБК тұрақты қаражат тапшылығы бар елдер 

үшін LCR есептеудің баламалы тәсілін әзірледі және қабылдады. 

Қазақстанда енгізілген LCR және NSFR бойынша пруденциалдық талаптарды талдау 

олардың ақпараттық мазмұнын төмендететін факторлардың бірі жеке тұлғалардың 

депозиттерінің тұрақтылығын асыра бағалау және олар бойынша тиісті шығыстарды 

есептеу екенін көрсетті. 

Атап айтқанда, қазақстандық талаптарға сәйкес, LCR және NSFR есептеу кезінде 

кепілдік сомасы шегінде және мерзімінен бұрын алу шарттарына қарамастан, жеке 

тұлғалардың барлық депозиттері 5% төмен шығу қарқынымен тұрақты деп танылады, ал 

қалғандары азырақ тұрақты деп танылады. 10% коэффициентімен. 

Сонымен бірге, BCBS ұсынымдарына сәйкес кепілдіктің болуы депозиттерді 

тұрақты қорландыруға жатқызу үшін жеткілікті шарт болып табылмайды. 

Депозиттерді тұрақты қорлар ретінде жіктеу мерзімінен бұрын алу шарттарының 

болуы (пайызды жоғалту, 30 күн бұрын ескерту) немесе ақша алуды өте екіталай ететін 

қалыптасқан қатынастардың болуы (мысалы, транзакциялық шоттар) сияқты басқа 

критерийлерді ескеруді талап етеді. жалақы тұрақты түрде кредиттеледі, кіріс және басқа 

операциялар). Бұл ретте, басқа да оңай алынатын депозиттер, БҚБЖ ұсынымдарына сәйкес, 

шығу қарқыны жоғары, тұрақтылығы төмен депозиттерге жатқызылуы керек. 

Бірқатар елдердің халықаралық тәжірибесінде (мысалы, ЕО елдері, Ресей және т.б.) 

депозиттерді тұрақты қорларға жатқызу үшін кепілдіктің болуымен қатар, ұқсас шарттар 

орындалуы қажет. Сонымен қатар, аталған елдердің реттеуші органдарының талаптарына 

сәйкес депозиттің шығу қаупін арттыратын фактор интернет арқылы депозитке қашықтан 

қол жеткізу және басқару мүмкіндігі болып табылады. Мұндай депозиттер тұрақты 

депозиттерге жатпайды және олардың шығу жылдамдығы жоғары болады. 

Қорытынды. Практикалық мыңыздылығы банкішілік бақылауды ұйымдастыруды 

талдау нәтіжелері бойынша алынған қорытындылар мен үсынымдар екінші деңгейдегі 

банктердің өзіндік тексеру жұмыстарын арттыру, банк есептілігін күшеуту, сауатты жұргізу 

мақсатында пайдаланылуы мүмкін деп сендік.  

Мақалада біз банкішілік бақылауды қарастырдық, сонымен қатар «банкішілік 

бақылау жүйесі қалай ұйымдастырылған?» сұраққа жауап қарастырдық, оған қандай 

факторлар әсер етеді деген сұраққа жауап бердік. Банктердің аудиті мен бақылауды 

ұйымдастыру қарастырылды, өйткені қаржыландыру Қазақстан Республикасы 

экономикасының банк секторының негізгі проблемасы болып саналды. Банкішілік бақылау 

бойынша бірқатар қазақстандық және шетелдік жұмыстармен таныса отырып, банкішілік 

бақылау жүйесі төрт ұғыммен: қадағалау, бақылау, аудит және комплаенс (сәйкестікпен) 

тығыз байланысты екенін айтуға болады. 

Бақылау - объектіге әсер ету, стандарттар мен стандарттардан ауытқуларды анықтау, 

тәуекелдерді азайту және кері байланыс алу тұрғысынан ұйымның мақсаттарына жету 

міндеті бар сенімді, объективті ақпаратты құру немесе табу (Курныкина О.В., 2011). 

Басқару функциясы ретінде бақылау тар мағынада аяқталу, кері байланыс, әрекет ету 

кезеңі ретінде түсініледі. Біз бақылаудың кеңірек түсінігін функционалдық және процесстік 

тәсілді ұсынуда бизнес тапсырмаларды орындауға бағытталған циклдік процесс ретінде 
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көреміз. Бұл түсіну тиімдірек болады. Бақылау функциялары: ақпараттық, мотивациялық-

тәртіптік, қорғаушы-шектеушілік және кері байланыс. 

Ішкі бақылау жүйесі - бұл ішкі бақылауға қатысушылар жүйесінің (Банктің басқару 

органдары, ішкі бақылау функцияларын жүзеге асыратын Банк бөлімшелері және 

қызметкерлері), ішкі бақылау салаларының (қызметті ұйымдастыру, өкілеттіктерді бөлу, 

бақылаудың сақталуын қамтамасыз ету) жиынтығы, ағымдағы тапсырмалары бар жүйе) 

және қолданбалы (құрылымдық бөлімшелерде, фронт-линия және бэк-офис, бухгалтерлік 

және басқа қызметтер) бақылау процедуралары. 

Ішкі аудит қызметі - тиімділікті тексеру және бағалау функциялары жүктелген Банктің 

құрылымдық бөлімшелерінің (Банк Орталық аппаратының Ішкі аудит департаменті, Банк 

филиалдары бойынша тиісті ішкі аудит бөлімшелері) жиынтығы. Ішкі бақылау жүйесі - 

тәуекелдерді басқару жүйелерін, ақпараттық қауіпсіздік жүйелерін және нормативтік құқықтық 

актілермен айқындалатын бірқатар басқа бақылау функцияларын қамтиды. 

Ішкі банктік бақылау операциялардың заңдылығын және ақша қаражаттары мен 

материалдық құндылықтардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады. 

Егер осы бір-бірімен байланысты ұғымдар арасындағы байланыс туралы айтатын 

болсақ, онда мынаны елестетуге болады: басқару - бұл мұхит, жүзеге асырылуы және 

салынуы қажет тұтас әлем; рамкалық жағдайларды бақылау, сыртқы және ішкі аудит 

арқылы жасайды, мысалы, жұп акулалар мен шағын қызмет көрсететін балықтар; сәйкестік 

стандартты сапаны бақылауды жүзеге асырады. Осының барлығын банкішілік бақылау 

ескеретін болса, онда мұндай бақылаудың бағасы болмайды. Жалпы, мұндай жүйе қоғамда 

банк қызметі және оның мемлекет экономикасындағы рөлі туралы жоғары сапалы және 

сенімді ақпаратты құруға бағытталған деген қорытындыға келе алдық. 

Өтімділік тәуекеліне қатысты LCR және NSFR тиімділігі мен ақпараттылығы 

дағдарыс жағдайындағы инвесторлардың мінез-құлқы туралы пайымдаулар негізінде 

белгіленген көрсеткіштерге, сондай-ақ реттеуші мен қаржы институттарының бұл мінез-

құлықты келесі түрлерге бөлу мүмкіндігіне тікелей байланысты, тұрақты немесе тұрақсыз 

(Blundell-Wignall және Atkinson, 2010) бағалауды білдіреді. 

Қазақстандық банктердің тұрақтылығы мен тұрақтылығы тұрғысынан өтімділік 

тәуекелдерін бағалау кезінде клиенттердің депозиттерін дұрыс және ұтымды көрсетудің 

маңыздылығы өте жоғары, өйткені соңғы он жылда клиенттердің депозиттері олардың 

қорландырудың негізгі көзіне айналды. 2010 жылдың басындағы 57%-дан 2021 жылы 81%-

ға дейін өсті. 

Қорландыру мен соңғы инстанциядағы несиелер (СИН) маңызды рөл атқаратыны 

анық, сондықтан меншікті капиталды үнемі ұлғайту қажет деген қорытындыға келеміз. 

Сонымен қатар, меншікті капиталды пайдалану тиімділігінің аудиті аясында оның 

құрамдас бөліктерін пайдалану тиімділігінің терең есептеулері жасалады. Меншікті 

капитал баланста көрсетілген активтер мен пассивтердің үйлесуі нәтижесінде оның барлық 

компоненттеріне аудит және талдау жүргізіледі. Мысалы, ОЖ пайдалану тиімділігін 

сипаттайтын көрсеткіштер (қор шығару, қор сыйымдылығы және т.б.), айналым қаражаты 

(қаржылық белсенділік коэффициенті, меншікті айналым қаражатымен қамтамасыз етілуі, 

айналым қаражатын пайдалану қарқындылығы және т.б.), сондай-ақ көптеген басқа 

қаржылық көрсеткіштер мен коэффициенттер есептеледі [4,5]. 

Меншікті капитал аудитінің нәтижелері бойынша МК пайдалану тиімділігінің 

дәрежесі туралы тұжырымдар тұжырымдалады және тиісті басқарушылық шешімдер 

қабылданады. 

Жалпы реттеушінің барлық талаптарын ескере отырып, банктегі ішкі бақылау 

жүйесін ұйымдастыру қарастырылады. Біз тәуекелдерді азайту мақсатында банктік 

процестер мен рәсімдердің сақталуын бақылауды қамтамасыз ету бойынша практикалық 

ұсыныстарды, комплаенс-бақылауды ұйымдастыру әдістерін және тәуекелге негізделген 

ішкі бақылау жүйесін құрудың тиімді құралдарын ұсынамыз. 
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Зерттеу мақсаты - Мемлекеттік қызметкерлер  мен қоғам арасындағы қарым 

қатынаста туындайтын мәселелерін саралау арқылы кемшіліктер мен оқылықтарды зерттеу. 

Әдіснамасы. Біз осы салаға үлес қосқан зерттеушілердің еңбектерін, 

тұжырымдамаларын, ойларын, түсініктерін зерделеп, сандық зерттеу жүргізу арқылы 

зерттеу ауқымын кеңейттік.  

Зерттеудің бірегейлігі/құндылығы. Мемлекеттік қызметкерлер мен қоғам 

арасындағы қарым қатынастан туындайтын мәселелер уақыт өте келе мемлекеттің 

дамуында өзектілігі артып барады. Бұл мақала  әдебиеттерге негізделе отырып, қоғам 

мен мемлекеттік қызмет өкілдері арасындағы қарым қатынаста пайда болатын 

қиындықтардың себебін анықтауға тырысады.  

Зерттеу нәтижелер. Біз екі топ арасында сауалнама жүргізіп нәтижесін салыстыру 

арқылы мәселенің қайдан туындайтынын анықтаймыз. Бірінші топпен жүргізген сауалнама 

нәтжесі қоғамдық көзқарас нәтижесі көрсеткендей мемлекеттік қызметкерлер қызметіне 

жартылай көңілдері толатынын байқатты. Екінші топтағы сауалнамамыз қарым 

қатынасты жақсарту үшін тұрғындармен үнемі байланыста болу арқылы, жағдайды түсіну 

сияқты тәжірибелік қажеттіліктерді пайдаланатынын байқадық.  

Тірек сөздер: Қоғамдық кездесулер,  мемлекеттік қызметшілер,  шиленіс, 

ынтымақтастық,  түсінік. 

Цель исследования - Изучить недостатки и читабельность путем дифференциации 

проблем, возникающих в отношениях между государственными служащими и обществом. 

Методология. Мы расширили сферу исследований, изучив работы, концепции, мысли, 

идеи и проведя количественные исследования исследователей, внесших вклад в эту область. 

Уникальность/ценность исследования. Проблемы, возникающие в связи между 

государственными служащими и обществом, со временем приобретают все большую 

https://msal.ru/common/upload/Vinnikova_Dissertatsiya.pdf
mailto:dostiyar.bastykov@narxoz.kz
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актуальность в развитии государства. Данная статья, опираясь на литературу, 

пытается выявить причину возникающих трудностей в отношениях между 

представителями общества и государственной службы. Результаты нашего 

исследования мы наблюдаем через проведенный опрос. 

Исследование результаты. Мы определяем, откуда возникает проблема, проводя 

опрос между двумя группами и сравнивая результаты. Опрос, проведенный первой группой, 

показал, что общественность частично удовлетворена деятельностью государственных 

служащих. В нашем опросе второй группы мы обнаружили, что для улучшения отношений 

мы используем практические потребности, такие как понимание ситуации, путем 

постоянного контакта с населением. 

Ключевые слова: Общественные встречи, государственные служащие, общение, 

сотрудничество, понимание. 

The purpose of the study - To study the shortcomings and readability by differentiating the 

problems arising in the relationship between civil servants and society  

Methodology. We have expanded the scope of research by studying the works, concepts, 

thoughts, ideas and conducting quantitative studies of researchers who have contributed to this field. 

Uniqueness/value of the study. The problems arising from the relationship between civil 

servants and society are becoming more and more relevant in the development of the state over 

time. This article, based on the literature, tries to identify the cause of the difficulties that arise in 

the relationship between society and representatives of the civil service. We observe the results of 

our research through our survey. 

Research results. We find out where the problem comes from by conducting a survey 

between the two groups and comparing the results. The results of the survey with the first group 

showed that the public opinion showed partial satisfaction with the activities of civil servants. Our 

survey in the second group found that it uses experiential needs, such as understanding the 

situation, through constant contact with the population to improve communication. 

Key words: “Public meetings, civil servants, cooperation, understanding. 

 

Мемлекеттік қызмет қоғам мен мемлекет арасындағы байланысты жалғайтын, 

орнататын алтын көпір деп айтуымызға болады. Қазіргі таңда мемлекеттік қызметкердің 

рөлі өте ықпалды әрі жауапты, өйткені мемлекеттік қызметкерлер мемлекеттік саясатты 

жүргізетін басты қозғаушы күші. Қазіргі жағдайда әлемдегі барлық елдер қоғаммен қарым 

қатынасты жақсарту үшін ынтымақтастықты дамытуға тырысады. Дегенмен бүкіл әлемде 

орын алып жатқан билік пен қоғам арасындағы қарым қатынастың түсініспеушілік себебі 

билік өкілдерінің өз қызметіне жауапкершіліктің аздығынан туындау ықтиамлдығы өте 

жоғары. Көп елдерде мемлекеттік билік өкілдері яғни шенеуниктер отырған қызметін, 

билікті пайдалану арқылы әлеуметтік топтарға қысым жасау фактілері кездесіп жатады. 

Есесіне мұндай фактілер жинақталып ел ішіндегі тұрақсыздыққа алып келеді. Мысалы 

қаңтар оқиғасы кезіндегі дүмбелеңнің орын алуы осыны дәлелдейтіндей.  

2022 жылдың наурызында Қазақстан Президенті өзінің халықына арнаған 

жолдауында жаңа реформаның бағытын нақтылап берген болатын. Жолдау кезінде 

мемлекет басшысы елімізде орын алған қаңтар оқиғасына қатысты бір қатар дәлелдерді 

келтірді. Біріншіден ел ішінде алауыздық тудырған, бұл қоғам арасында іріткі 

салушылардың әрекеті. Екіншіден қоғаммен қарым қатынас кезіндегі ынтымақтастықтың 

болмауы. Үшіншіден жаңа мемлекетті құрудағы жүргізілген реформалар белгілі бір 

мүдделі топтарға ұнамай қалуынан әр түрлі құйтырқы әрекетке барып қазақ жерінде 

төнкеріс жасауға тырысып, елдің берекесін алғандығын мемлекет басшысы кесіп айтты. 

Жолдауда елімізде демакратияны дамыту мақсатында соңғы екі жарым жыл көлемінде төрт 

саяси реформа жүргізілді. Қазіргі жүргізіліп жатқан реформада ынтымақтастықты арттыру 

үшін бейбіт тұрғыда қарапайым халықтар жиналыс өткізуге мүнкіндігі бар және елдегі 

саяси өзгерістерге өз ойларын ашық айтуға мүнкіндігі бар екенін нақтылады.  
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 Президент жолдауында қарым қатынасты туындайтын мәселелерді алдын алу үшін 

мемлекеттік органдар тұрғындардың арыз шағымы мен ұсынысына жедел түрде әрекет 

етуге нақтылап тапсырды. Мемлекеттік қызмет өкілі көз бояушылықпен айналыспай, 

қоғаммен қарым қатынасты жақсарту мақсатында ынтымақтастықта жұмыс жасау 

керектігін президент нақтылады. Сондықтан қазіргі таңда жергілікті атқарушы орган 

қызметкерлері жергілікті халықпен қарым қатынас кезінде қиындықтарды шешу өзекті 

мәселе болып табылады.  

Әдебиетке шолу: 

Қазіргі мемлекеттің ішкі саяси ахуалына байланысты мемлекеттік қызметкерлер 

қоғаммен қалай қарым қатынас жасайды? Қазір бұл туралы біз не білеміз? Соңғы жылдары 

әлемде болып жатқан саяси шиленістер мемлекеттің экономикалық дамуында көптеген 

өзгерістерге ұшырағанын байқауға болады. Осы тұрғыда мемлекет ішкі тұрақтылықты 

қамтамассыз ету үшін қандай шаралар атқарылып жатқанын, қалай атқарылып жатқанын 

нәтижесіндегі өзгерістерден байқаумызға болады. «Мемлекет қоғаммен бірлесіп пайдалы әдіс 

тәсілдерді қолданып» Недерландия зерттеушілері Dickinson, 2019 жұмыс істеуге шақырды [1].  

Мемлекет халық арасындағы шиленістерді шешу мақсатында көптеген жобалар, бағдарламалар 

мен саясатқа белсенділерді тарту арқылы тұрғындардың шағымдары мен қажеттіліктеріне жауап 

беруге тырысады. Қоғамдық белсенділік ортаның өзгеру ағымына байланысты біресе күшейіп, 

біресе бәсеңдеп тұрады. Сондықтан мемлекеттік қызметкерлер қоғаммен қарым қатынас кезінде 

«делдалды, шығармашыл, байланыс орнату барысында келліссөздер жүргізу қабілеті жоғары» 

болуына Kruyen & Van Genugten, 2020   аса мән берді [2]. 

«Жергілікті әкімшілік қызметкерлер қоғаммен қарым қатынас орнатуда шешуші рөл 

атқарады» Bartels, 2017  [3]. Қоғаммен қарым қатынас орнатуда ақыл ой мен парасаттылық 

үлкен қасиет. Қоғам даму барысында әр түрлі әлеуметтік топтарды көруге болады. Осы 

әлеуметтік топтардың ең алдымен жиі кездесетін мәселелерін анықтау үшін беделін, жай 

күйін, тұрмыстық жағдайын мәртебесін анықтап алған жөн. Осылайша қоғамнның әлсіз 

тұстарын анықтауға мүнкіндік болады. 

«Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты мемлекет басшысы Қасым-

Жомарт Тоқаев 2020 жылы Қазақстан халқына жолдауында «Халық үніне құлақ асатын 

мемлекет» құру қолға алдық. Бұл билік пен қоғам арасында тұрақты диалог орнату 

маңыздылығына тоқталды [4].  Мемлекет басшысымен толық келісеміз өйткені 

мемлекеттің атынан функцияларды жүзеге асыратын тұлға халыққа  қызмет көрсету 

барысында дәлелді ақпарат келтіру, тұлғалар арасында болып жатқан сұхбатына кедергі 

келтірмеу, сұрақтарына толық жауап беру мұндай қасиет мемлекеттік қызмет туралы жақсы 

ой пікір қалыптастырады.  Біз бұл мақалада зерттеу проблемасын қарастырып, әдебиеттерге 

шолу жасау арқылы зерттеу ауқымын кеңейтуге тырысамыз. 

Зерттеу  әдісі: Біз сандық  зерттеу жүргіздік, фокусымыз қарым қатынасты 

жақсарту мақсатында екі тараптың тәжірибеге негізделген өз ойларын анықтап ортақ 

шешімін табу. Сауалнаманы бастар алдында мемлекеттік органдардың жұмысына 

қызығушылық білдіретін тұлғаларды тарттық. Респонденттерді сауалнама барысында 

бізбен ашық сөйлесетін, өз ойын анық нақтылай алатын азаматтар мен азаматшаларды 

іздедік. Біз мәліметтерімізді жүргізілген сауалнама арқылы жасадық. Әрейне біздің 

сауалнамамыз дәл нақты шындыққа қол жеткізуге мүнкіндік бермейді. Біздің сауалнамамыз 

мемлекеттік қызмет өкілдері күнделікті жұмысында қоғаммен қаншалықты қарым 

қатынаста болатынын зерттеуге мүнкіндік берді. 

Талқылау: Біз сауалнамамыздың кейіпкерлерін екі топқа бөлдік. Бірінші топ 

қарапайым тұрғындар қамтылды. Жалпы бірінші топта 39 респондентке сұрау салдық. 

Оның 23 әйел азаматшалар 59 % құрады және 16 ер азамат 41 % құрап отыр. 

Сауалнамамызға қатысқан 95 % жоғары білімді азаматтар болды. Жалпы сауалнамамыз 5 

сұрақты қамтыды және 1 кестеде берілген сұрақтарда қоғамнан сұрау салу арқылы қарым 

қатынас кезінде пайда болатын мәселелерді анықтауға тырыстық. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0275074020983805#bibr23-0275074020983805
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0275074020983805#bibr47-0275074020983805
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0275074020983805#bibr10-0275074020983805
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Кесте 1 

Мемлекеттік қызметкерлер мен қоғам арасындағы қарым қатынас кезінде пайда  

болатын мәселелер 
 

№ Сауалнама сұрақтары Сауалнамаға қатысқан 

респонденттер жауабы 

Сауалнама нәтижесі 

1 Мемлекеттік 

қызметкерлер қоғаммен 

қарым қатынасы кезіндегі 

қиындықтарды жедел 

шешуге тырысама? 

 

 

Сауалнамаға қатысқан 39 респондентінің 

ішінде 14-сі, яғни 35,9 % кейде 

қиындықтарды жедел шешуге тырысады 

деген жауап қатқан. Келісім бергендер саны 

7 тұлға яғни 17,9 % құрап отыр. Ең негізгі 18 

респонденттің жоқ деген жауабы 46,2 % 

құрап отыр.  

2 Мемлекет пен қоғам 

арасындағы 

шиленістердің пайда 

болуы мемлекеттік 

қызметкерлердің өз 

қызыметіне 

жауапкершіліктің 

аздығынан ба?  

Сауалнамаға қатысқан 39 тұлғаның яғни 84,6 

% жауапкершіліктің аздығынан шиленіс 

пайда болатынына сенімді, қалған 12,8 % 

жоқ келіспейтіндігін алға тартып отыр. 

Басым көпшілігі жауапкершілікті арттыруға 

кеңес береді.  

3 Мемлекеттік 

қызметкерлер қоғаммен 

қарым қатынаста 

делдалды, шығармашыл, 

келіссөздер жүргізу 

қабілеті жоғары болу 

міндеттіма? 

 

Сауалнамамыздың басым көпшілік 

респонденттері яғни 74,4 % келіссөздер 

жүргізу үшін делдалды, шығармашыл болуы 

міндетті екенін алға тартады. Демек 

сауалнама арқылы зерттеуіміздің түсінігін 

толықтай қалыптастырамыз. 

 

4 Қоғаммен қарым қатынас 

кезінде халықты дұрыс 

ақпараттандыру 

кездесулерді алдын ала 

жоспарлап ұйымдастыру 

сұхбаттасудың сәтті 

өтуіне әсер етедіма? 

 

Біздің жүргізген сауалнамамыздың нәтижесі 

бойынша 89,7 %  қарым қатынас кезінде 

кездесулерді алдын ала жоспарлап, дұрыс 

ақпараттандыру сұхбаттың тиімді өтуіне 

жаксы әсер ететіндігіне толық келісіп, 

зерттеушілеріміздің тұжырымдамасын алға 

тартты. Қалған респондентердің 10,3 % 

қарсы келді. 

5 Мемлекеттік 

қызметкерлер қоғаммен 

қарым қатынаста өз 

сезімдерін басқаруы 

әлеуметтік 

психологиялық және 

кәсіби дағдыларын 

қалыптастыруда 

кемшіліктер барма? 
 

Жалпы 39 респонденттің 61,5 % қарым 

қатынас кезінде эмоциялық сезімін 

басқаруда кемшіліктер өте жоғары екенін 

байқатты. Онымен қоса 14 сұралушылардың 

35,9 % жауап беруге қиналып 

сауалнамамыздың нәтижесі сәтті өтуіне  

кедергі келтірді. Бұдан шығатын қорытынды 

әлеуметтік психологиялық және кәсібилігін 

дамыту қажеттілігі туындайды. 

Дереккөз: «Google Forms» бағдарламасы негізінде автормен құрастырылған. 

 

Бірінші топпен жүргізген сауалнама нәтижесі көрсеткендей негізгі мәселелерді 

шешуде мемлекеттік билік өкілдері яғни қызметкерлер шұғыл түрде әрекет етуге 

бармайтындығын анықталды. Бұл жауапкершіліктің аздығынан пайда болатын құбылыс 

ретінде респонденттеріміз өз ойын нақтылады. Қарым қатынасты нығайту үшін делдалды, 

шығармашыл, келіссөздер жүргізу қабілеті жоғары болуы керектігіне өз зерттеуімізде көз 

жеткіздік. Біздің жүргізген сауалнамамыз қарым қатынасты жақсарту үшін кездесулерді 
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 алдын ала жоспарлап, қоғамды дұрыс ақпараттандыру арқылы тараптардың арасындағы 

ынтымақтастықты дамытуға үлкен септігін тигізеді. Жалпы қарым қатынасты реттеу үшін 

ең алдымен азаматтық тұлғада әлеуметтік психологиялық және кәсіби дағдыларын 

қалыптастыру арқылы мақсатқа жететінін біздің зерттеуіміз көрсетті.  

Біздің екінші топпен жүргізілген сауалнамамыз жергілікті атқарушы орган 

қызметкерлері яғни қала әкімшілігінің орынбасарлары, заң қызметкері мен сот 

сарапшылары, әлеуметтік және экономика саласының қызметкерлерін қамтыды. Олардың 

жұмысы мен лауазымы әр түрлі болғанымен ортақ мақсаты қоғамға қызмет атқару. 

Бастапқыда сауалнамаға қатысатын қызметкерлер саны 35 болады деп жоспарлаған 

болатынбыз. Әртүрлі себептермен 17 мемлекеттік қызметкер сауалнамаға қатысудан бас 

тартты. Нәтижесінде сауалнамамызға қатысқан жалпы  18 мемлекеттік қызмет өкілдері, 

оның ішінде 13 ер азамат 72,2 %  және 5 әйел азаматша 27,8 %  құрады. Сауалнамамызда 

бес сұрақ құрастырдық. 2 кестеде мемлекеттік қызмет өкілдері арқылы қарым қатынаста 

туындайтын мәселелерді анықтағымыз келді.  

Кесте 2 
Мемлекеттік қызметкерлердің қарым қатынас кезінде пайда болатын мәселелерді шешуі 

 

№ Сауалнама сұрақтары Сауалнамаға қатысқан 

респонденттер жауабы 

Сауалнама нәтижесі 

1 Сіз мемлекеттік 

қызметкер ретінде 

шиленістерді алдын алу 

үшін қандай әдіс тәсіл 

қолданасыз? 

 

Сауалнамаға қатысқан мемлекеттік 

қызметкерлердің 52,9 %  шиленістерді 

алдын алу үшін бірінші жағдайды 

анықтап, екінші оны түсіну әдісін 

қолданатындығын, 47,1 % сенімді 

қалыптастырып қарым қатынасты 

нығайту әдісін қолданатындығын 

анықтадық. 

2 Сіз үшін қарым 

қатынасты жақсарту 

қандай қажеттілікті 

талап етеді? 

 

Респонденттерден қарым қатынасты 

жақсарту үшін қандай қажеттілік керек 

екендігін анықтау барысында 41,2 % 

тәжірибелік, 41,2 % сыпайылық пен 

әдептілік  қажет деген екі жауап тең 

түсті. Яғни қарым қатынасты 

жақсартуда тәжірибеге, сыпайылық пен 

әдептілік қажет екенін байқадық. 

3 Өзара қарым қатынас мен 

сенім орнату үшін бетпе-

бет сөйлесу және 

тыңдау, жағдайды түсіну 

арқылы қарым-қатынас 

орнатуға және олардың 

сеніміне ие болуға 

көмектесесіба?  

Сауалнама нәтижесі көрсеткендей он 

алты қызметкер 88,2 %  мемлекеттік 

қызмет өкілдері осы тұжырымдаманы 

қолдады және қалған екі мемлекет өкілі  

11,8 %  жартылай келісім берді. Демек 

қарым қатынасты сенімді түрде орнату 

үшін алдымен тұрғындармен кездесу 

ұйымдастыра отырып бетпе бет 

сөйлесіп, олардың ұсыныстары мен 

шағымдарын тыңдау арқылы жағдайды 

түсінуге тырысатынын байқадық. 

4 Азаматтардың қатысу 

үдерістерінде,  өзара 

әрекеттесу нәтижесінде 

туындайтын идеялар мен 

бастамаларға қолдау 

көрсетесізба? 

 

Басым көпшілік сауалнамаға ат 

салысқан тұлғалардың 76,5 %  жаңа 

ойлар мен бастамалар келіп жатса 

әрейне қолдау көрсетеміз деп жауап 

қатты. 23,5 %  жағдайды саралап көру 

арқылы шешім қабылдайтынын 

ескертті. Өзекті мәселелерді талқылау 

мақсатында қоғамдық бастамаларды 

қолдау арқылы мемлекет 

ынтымақтастықты нығайтуға ықпал 

жасайды. 
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5 Қарым қатынас пен 

сенімді қалыптастыру 

ұзақ мерзімді 

преспективаға 

қаншалықты маңызды. 

 

Сауалнамамызға қатысқан он алты 

қызметкер 88,2 %  сауалнамаға жауап 

берген тұлғалар сенімді қалыптастыру 

маңыздылығын атап өтті.  Қалған екі 

сұралушылардың 11,8 % біздің 

сауалнамамызға жауап беруге қиналды. 

Дереккөз: «Google Forms» бағдарламасы негізінде автормен жасалды. 

 

Екінші топпен жүргізілген сауалнамамыздың нәтижесінде қоғаммен қарым қатынаста 

пайда болатын шиленістерді қалай шешетінін анықтауға тырыстық. Ортақ шешім арқылы 

шиленістерді алдын алу тәсілін қолдамайтынын білдірді. Нәтижесінде басым көпшілігі негізгі 

мәселердің жағдайын анықтап алу әдісін қолданды.  Келесі сұрақта тәжірибе, біліктілік, 

сыпайылық пен әдептілік  қарым қатынасқа қаншалықты қажеттілігін түсінгіміз келді. Қызығы 

бұл сауалнамаға қатысқан респонденттердің  жетеуінің 41,2 %   тәжірибе қажет десе екіншісі 

сол көрсеткішпен 41,2 %  сыпайылық пен әдептілік керек деп шешті. Сыпайылық пен әдептілік 

адамға берілген ең жоғарғы қасиет, осы қасиетімен байланысты жақсартып ынтымақтастықты 

дамыта алады деген ой қалыптасты. Келесі сұрақта қарым қатынасты орнату үшін мемлекеттік 

қызмет өкілдерінен тұрғындармен бетпе бет сөйлесу, тыңдап жағдайды түсіну кезінде сеніміне 

қаншалықты ие болатындығын түсінгіміз келді. Сауалнама нәтижесі көрсеткендей қарым 

қатынасты сенімді түрде орнату үшін алдымен тұрғындармен кездесу ұйымдастыра отырып 

бетпе бет сөйлесіп, олардың ұсыныстары мен шағымдарын тыңдау арқылы жағдайды түсінуге 

тырысатынын байқадық. Келесі сауалымыздың нәтижесі бойынша мемлекеттік 

қызметкерлердің басым көпшілігі мүделі тараптардан келіп түскен бастамалар мен 

ұсыныстарға қолдау көрсететіндігін анықтадық.  

Қоғаммен қарым қатынасты жақсарту мемлекеттің ұстанып отырған стратегиясымен 

сәйкес келеді. Қоғаммен қарым қатынасты анықтау бұл қоғамның қалауындағы 

нәтижелерге жетуде ұзақ мерзімді преспективалы қажетті бастама.  Демек сауалнама 

нәтижесі бойынша сенімді қалыптастыру арқылы мемлекеттік қызметкерлер болашақта 

дамуға әсер ететінін байқатты. 

Біз өз зерттеуіміз арқылы қарым қатынас кезінде  туындайтын әртүрлі мәселелерін 

саралау арқылы кемшіліктер мен оқылықтарды анықтадық. Бірінші кезекте азда болса қарым 

қатынасты әдебиетке шолу арқылы зерттеуге тырыстық. Екіншіден  мемлекеттің өкілдері мен 

қоғамның арасында сауалнама жүрізіп, пайда болатын кемшіліктер мен жіберілетін 

оқылықтарды анықтадық. Екі топпен жүргізілген сауалнама нәтижесін салыстыру бізге 

тәжірибелерді жақсырақ түсінуге көмектесуі мүнкін. Біз қарым қатынасқа түсетін екі топ 

арасындағы байланыс нәтижелерін салыстыру арқылы зерттеуімізді аяқтаймыз. 

Біз сауалнамаға қатысқан екі топтың жауабын егжей тегжейлі қарастырған соң, 

тараптардың қарым қатынасынан туындайтын мәселелерді абстрактілі денгейде 

талқылағымыз келді. Алғашқы топтағы жүргізілген сауалымыз қарым қатынаста пайда 

болатын қиындықтарды мемлекеттік қызметкерлер қоғамдық көзқарасымен қалай 

шешетінін байқадық. Қоғаммен жүргізілген сауалнама нәтижесінде белгілі болғандай 

қойылған 5 сұрақтың тең жартысы мемлекеттік қызметкерлердің жұмысына көңілі 

толмайтындығын байқадық. Мысалы мемлекеттік қызметкерлердің туындаған 

қиындықтарға жедел әрекетсіздігі, жауапкершіліктің аздығы, шиленістерді реттеу әдісінің 

бір жүйеге келтірілмеуі, қоғамдық жиналыстар кезінде үкімет тарапынан тиімсіз 

ұйымдастырылған іс шара ретінде басып тастау фактілерінің кездесуі, және мемлекеттік 

қызметкерлердің қарым қатынаста өз сезімдерін басқара алмауындағы психологиялық, 

кәсіби кемшіліктері мемлекеттік қызметтің жұмысына кері әсерін байқатты.  

Екінші мемлекеттік қызметкерлермен жүргізілген сауалнамамыздың барлығында оң 

нәтиже көрсетті. Мысалы үнемі тұрғындармен байланыста болып көкейтесті мәселелерін 

тыңдау арқылы қарым қатынасты жақсартудың оң үлгісін таңдауы. Кез келген туындаған 



 

62 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 мәселенің мән жайын түсіну арқылы жағдайды анықтауға тырысатынын сауалнама 

нәтижесінен байқадық. 100 % қызметкерлердің қоғаммен кездесу ұйымдастыру арқылы 

заңдар мен реформаларды түсіндіретінін анықтадық. Қарым қатынасты жақсарту үшін 

тұрғындармен бетпе бет сөйлесіп, мәселенің шешімін табу үшін басқа әріптестермен 

ынтымақтастықты орнаттатындығын байқадық.  
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Қазіргі заманғы экономиканың даму тенденциялары білікті жұмысшы кадрлар мен 

мамандарды кәсіби даярлау сапасының мәселелерін күрт өзектендіреді. Қазіргі заманғы 

кәсіптік білім берудің көпфункционалдығы арнаулы орта білім беру мекемелерімен тікелей 

байланыста еңбек нарығы тетіктерін дамытудың жаңа тәсілдерін, сондай-ақ өндірістік 

және білім беру технологияларын инновациялық интеграциялауды іске асыруды көздейді. 

Тірек сөздер: сапа, кәсіби дайындық, жұмысшы кадрлар, жұмыс берушілер, білім беру 

ұйымдары. 

Тенденции развития современной экономики резко актуализируют вопросы 

качества профессиональной подготовки квалифицированных рабочих кадров и 

специалистов. Многофункциональность современного профессионального образования 

предполагает реализацию новых подходов к развитию механизмов рынка труда в прямом 

контакте с учреждениями среднего специального образования, а также инновационной 

интеграцией производственных и образовательных технологий.  

Ключевые слова: качество, профессиональная подготовка, рабочие кадры, 

работодатели, образовательные организации. 
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Trends in the development of the modern economy sharply actualize the issues of the 

quality of professional training of qualified workers and specialists. The multifunctionality of 

modern vocational education implies the implementation of new approaches to the development 

of labor market mechanisms in direct contact with institutions of secondary special education, as 

well as the innovative integration of production and educational technologies.  

Keywords: quality, professional training, workers, employers, educational organizations. 

 

Әлемдік үрдістерді талдау Білім және ғылым жүйесі кез келген қоғамның 

прогрессивті дамуының қуатты факторына айналатынын көрсетеді. Білім және ғылым 

экономикаға жоғары технологияларды, Ұлттық қауіпсіздік пен мемлекеттің тәуелсіздігін 

игеруді және енгізуді қамтамасыз етеді; қоғамда өзін-өзі тәрбиелеудің әлеуметтік 

қажеттілігін қалыптастырады, елді мәдени-адамгершілік дамудың жоғары деңгейіне 

шығарады; Мемлекеттік бірегейлікті қалыптастыру үшін азаматтық-патриоттық негіз 

жасайды. Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму жолы білім және ғылым 

саласын басқарудың тиімді моделін талап етеді. Қазіргі уақытта мамандарды даярлау 

сапасының басты критерийі түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілігі болуға 

тиіс. Бұл қазақстандық білім беру жүйесінің әлемдік білім беру кеңістігіне енуіне 

байланысты. Мұндай жағдайда жоғары оқу орындарының жұмыс берушілермен өзара іс-

қимылының өзектілігі, сондай-ақ қоғам мен жеке тұлғаның мүдделеріне сәйкес келетін 

ынтымақтастықтың тиімді моделін таңдау артады. Білім беру институттарының бизнес 

құрылымдармен және жұмыс берушілермен интеграциясы қазіргі заманғы әлеуметтік 

институттардың қызметін сипаттайды. Білім, ғылым және өндіріс саласындағы 

ынтымақтастық экономиканың инновациялық әлеуетін арттыруға алып келеді. Бұл іс 

жүзінде дәлелденген шындық. Нарық жағдайында қазақстандық жоғары оқу орындары 

еңбек нарығының талаптарына сәйкес түлектерді жұмысқа орналастыру саласын түбегейлі 

өзгерту қажеттілігін сезінді. Сапа-білім беру саласында болып жатқан өзгерістердің негізгі 

критерийі. Бұл өзгерістердің барлығы бір күйден екінші күйге ауысады: 

трансформациялық, модернизациялық және инновациялық. Бірқатар осы түрлендірулердің 

тиімділігі оларды инновациялардың қатарына жатқызады. 

Қазақстан Республикасында жоғары білім беруді дамытудың мынадай кезеңдерін 

бөліп көрсетуге болады: 1 кезең – 1991-1999 жылдардан бастап жоғары білім берудің жаңа 

құрылымын қалыптастырудың басталуы (мемлекеттік емес жоғары оқу орындарының 

пайда болуы, нормативтік, заңнамалық база құру); 2 кезең 2000-2004 жылдардан бастап – 

жоғары білім беру жүйесін жаңғырту және білім беру процесінің нысандарын жаңарту; 3 

кезең – 2005-2010 жылдардан бастап көп деңгейлі білім кадрларды даярлау жүйесі 

(бакалавр-магистр PhD докторы) және білім беру мазмұнын жаңарту [1].  

Қазақстанның индустриялық-инновациялық даму жолы білім және ғылым саласын 

басқарудың тиімді моделін талап етеді. Осы мақсатта Қазақстанның даму ерекшеліктеріне 

сәйкес келетін фин моделі таңдалды. Финляндиядағы жоғары оқу орындары мемлекеттің 

меншігінде. Финляндияның білім министрлігі инфрақұрылым мен жалақыны қоса алғанда, 

жоғары оқу орындарының ағымдағы шығындарын қаржыландырады. Ғылыми зерттеулер 

Финляндия гранттары мен академиялары арқылы конкурстық негізде өтеді. Ғылыми 

зерттеулердің басым бағыттарын ғылыми және технологиялық саясат жөніндегі кеңес бекітеді, 

ал Финляндия академиясы шетелдік сарапшыларды тарта отырып, конкурстық негізде 

жобаларды іріктеу арқылы елдегі ғылыми зерттеулерді қаржыландыруды жүзеге асырады. 

Білім және ғылым министрлігі мен Индустрия және сауда министрлігінің екі түрінің 

жұмыс істеуі фин моделін ұсынады. Мұндай жүйеде білім және ғылым министрлігі 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына (ҒЗЖ), ал Индустрия және сауда министрлігі тәжірибелік-

конструкторлық жұмыстарға (ОКБ) жауап береді. Финляндия екі негізгі министрлік 

арасында функциялардың нақты бөлінуі бар көлденең байланыстардың мысалы болып 

табылады. Ұсынылған модель Білім және ғылым министрлігі ведомстволық 
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 бағыныстылығына қарамастан барлық салалар үшін ҒЗЖ қалыптастыру, іске асыру, 

қаржыландыру және бағалау жөніндегі Бірыңғай орган ретінде әрекет ететін 

ведомствоаралық үйлестіруді күшейтуге баса назар аударады. 

Отандық ғылымды және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарды дамыту үшін 

Қазақстанда "Ғылым қоры" акционерлік қоғамы құрылды. Қор қаражаты ғылым үшін 

республикалық бюджеттің үш пайыз мөлшеріндегі аударымдарынан, сондай-ақ 

кәсіпорындардың, бірлестіктердің, ұйымдардың пайдасынан ерікті аударымдар, 

министрліктердің, ведомстволардың және басқа да көздердің нысаналы субсидиялары 

есебінен қалыптастырылады. Ғылымға назар аударудың артуына байланысты кадрларды 

даярлау процесін жетілдіру, қоғамның жаңа қажеттіліктеріне сәйкес ескі процесті қайта 

құру қажеттілігі туындайды. Университеттердің инновациялық инфрақұрылымын дамыту, 

ғылыми-технологиялық парктер, ғылыми-білім беру консорциумдарын құру, 

университеттер ішінде ғылыми-зерттеу институттарының, орталықтар мен зертханалардың 

жұмыс істеуі-мұның бәрі Қазақстанның қазіргі заманғы оқу орындарына тән шындық. 

ЖОО-лар жұмыс берушілермен өзара іс-қимылдың дәстүрлі тәсілдеріне мынадай 

жұмыс түрлерін жатқызуға болады: бірлескен дөңгелек үстелдер, пікірталастар, түрлі 

кездесулер өткізу; бар проблемаларды анықтау мақсатында сауалнама жүргізу, сұхбат 

жүргізу, студенттердің практикасын ұйымдастыру, түлектерді жұмысқа орналастыру. 

Ұйымдастырушылық ынтымақтастықтың аса маңызды нысаны ғылыми зертхананы, 

сондай-ақ ЖОО-мен жиі бірлескен қаржыландыруы бар белгілі бір жұмыс берушілердің 

мүддесі үшін кафедраны құру болып табылады. 

Қазіргі заманғы коммуникациялық технологиялар қолда бар мүмкіндіктерді едәуір 

кеңейтуге, желілік жобаларды, оның ішінде бірнеше жоғары оқу орындары мен ұйымдардың 

қатысуымен ұйымдастыруға мүмкіндік береді. Ынтымақтастықтың жаңа нысандарына 

университет кешендері, оның ішінде ЖОО, жекелеген кәсіпорындар, ғылыми және қоғамдық 

ұйымдар, ұзақ мерзімді негізде жоспарлы бірлескен қызметті жүзеге асыратын билік өкілдері 

кіруі керек. Жоғары оқу орындарының түлектер қауымдастығымен ынтымақтастығы да 

заманауи тәжірибе болып табылады. Жыл сайын белгілі, атақты түлектердің қатысуымен 

салтанатты іс-шара өткізу Қазақ ұлттық университеті үшін дәстүрге айналды. әл-Фараби. 

Қауымдастық түлектермен кері байланысты жүзеге асыруға, түлектердің байланыс 

дерекқорын қолдауға, жұмысқа орналасу және жалақы деңгейі туралы зерттеулер жүргізуге, 

түлектерге біліктілікті арттыру бағдарламаларын, әртүрлі кәсіби мәселелер бойынша 

тренингтер мен кеңестер ұсынуға және т. б. мүмкіндік береді [2]. 

Жұмыс берушілер жоғары оқу орындарымен студенттердің практикасын 

ұйымдастыру, дипломдық жұмыс бойынша басшылықты жүзеге асыру, сондай-ақ 

кәсіпорындар персоналының біліктілігін арттыру мәселелері бойынша белсенді 

ынтымақтасуға дайын. Қаз Фосфат ЖШС ТФ (сауда филиалы), Жамбыл фосфор зауытының 

минералды тыңайтқыштар зауыты басшылығымен сараптамалық сұхбат барысында (2015 

жылдың маусым айында) жұмыс берушілердің ЖОО түлектерімен қарым-қатынасындағы 

негізгі проблемалар анықталды. Бірден көп ақша табу және жақсы лауазымға ие болу қазіргі 

кездегі жастардың мінез-құлқымен сипатталады. Нәтижесінде олар жасалған жағдайларға 

қарамастан (тұрғын үй проблемаларын шешу, қайта оқытуға субсидия беру және т.б.) 

өздеріне ұсынылған жұмыстан бас тартады. Жұмыс берушілердің пікірінше, түлектердің 

жеке қасиеттері, оқуға деген ұмтылыс, өзін-өзі жетілдіру, әріптестерімен ортақ тіл табу, 

белсенділік, мақсаттылық олар үшін кәсіби дайындықпен қатар үлкен маңызға ие. 

Қазіргі уақытта көптеген қазақстандық жоғары оқу орындарында мансап 

орталықтары бар. Қазақ ұлттық университетінде. әл-Фараби Мансап орталығының қызметі 

үздіксіз дайындық тұжырымдамасын іске асыруға, ҚазҰУ байланыстарын дамыту және 

нығайту жөніндегі жұмысты оңтайландыруға бағытталған. әл-Фараби кәсіпорындармен 

және ұйымдармен. Орталық кәсіпорындар, бейінді кафедралар, түлектер және ЖОО 

әкімшілігі арасындағы байланыстырушы буын болып табылады. Мансап орталығының 
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жұмысының негізінде түлектер туралы мәліметтер базасын құру, олардың мансаптық өсуін 

қадағалау, консультациялық көмек көрсету, сондай-ақ жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беруді жоспарлау жатыр. Студенттерді Мансап орталығының бос жұмыс орындары, 

тағылымдамалар және іс-шаралары туралы хабардар етуді кафедра меңгерушілерінің 

ғылым жөніндегі орынбасарлары алынған ақпаратты эдвайзерлер мен студенттерге 

электрондық жіберу арқылы жүзеге асырады. 

Университеттердің кәсіпорындармен ынтымақтастығының әртүрлі формалары мен 

модельдері бар. Қазіргі Ресейде түлектердің құзыреттілігін арттыру үшін жұмыс берушілер 

ұйымдастырған Жоғары оқу орындарындағы оқу орталықтарының тәжірибесі 

қолданылады. Олар ғылыми зерттеулерді немесе жобаны әзірлеуді орындау үшін оқу 

орындарына мақсатты тапсырысты жібереді. Өз кезегінде ЖОО тапсырысты орындауға 

жоғары курс студенттерін тартады, олар жұмыс аяқталғаннан кейін кәсіпорын 

қызметкерлері бола алады. PhD докторанттардың, магистранттардың, сондай-ақ 

бакалавриат студенттерінің халықаралық және республикалық ауқымдағы жобаларға 

қатысуы қазақстандық жоғары оқу орындары үшін де үйреншікті жағдайға айналды. Қазақ 

ұлттық университетінде. әл-Фараби ғылыми жобаларды орындауда белгілі бір тәжірибесі 

бар және өз жұмысы үшін жалақы алатын студенттерге еңбек кітапшаларын ашады. Тәрбие 

процесі ынтымақтастықтың ұйымдастырушылық модельдерінің ерекшеліктерін 

анықтайды. Мұнда білім беру және өндіріс субъектілерінің интеграциялық қызметінде 

нақты контурлары бар батыс және шығыс модельдерінің ерекшелігі көрінеді. 

Патриотизм, ұлттық дәстүрлерді құрметтеу, адамгершілік, гуманизм, мейірімділік, 

толеранттылық, физикалық және рухани даму – мұның бәрі оқу процесінде студенттерге 

сіңірілетін негізгі құндылықтардың толық тізімі емес. Мәдени-адамгершілік, зияткерлік, 

моральдық, этикалық және эстетикалық мінез-құлықтың белгілі бір деңгейін білім беру 

мекемелері қамтамасыз етеді. Алдыңғы ұрпақтардың тәжірибесін зерделеу және 

шығармашылықпен пайдалану, туған халқының мәдениетін сіңіру, әкелердің мәдени-

тарихи дәстүрлерін жалғастыру – мұның бәрі жастарға мәдениет және білім беру 

мекемелері, оның ішінде жоғары оқу орындары ұйымдастырған тәрбие іс-шаралары 

арқылы беріледі. Қазіргі оқу орнындағы тәрбие процесінде адамның этникалық 

ерекшелігін, оның мүдделері мен қажеттіліктерін, сондай-ақ мемлекеттің, адамзат 

өркениетінің мүдделерін ескеру қажет. 

Жоғары оқу орындарының жұмыс берушілермен ынтымақтастығы жастарды 

әлеуметтендірудің барлық аспектілері бойынша жүргізілуі тиіс. Ерекше маңызды аспект-

белгілі бір еңбек мотивтері мен құндылықтары негізінде жастардың жеке басының кәсіби 

қалыптасуы, қалыптасуы, дамуы және өсуі. 

Дамыған елдердің ішінде Жапония индустриалды дамудың көшбасшысы болып 

табылады. Жапондық өндіріс моделі жапондық басқару түрі деп аталатын және жапондық 

жұмысшылардың белсенділігі мен еңбек мотивациясын ынталандыру жүйесіне негізделген. 

Мұның бәрі өндірістік қатынастардың сапалы жаңа парадигмасының қалыптасуына әкелді, 

онда дәстүрлердің рөлі өте зор. Ол американдық рационализмнен айырмашылығы, гуманизмге 

толы, әр қызметкердің жеке әлеуетін толық ашуға мүмкіндік береді. Жапония корпоративті 

модельді қолданудың классикалық мысалы болып табылады. Корпоративтік модель 

кәсіпорындардың жұмысшылардың тағдыры үшін барынша жауапкершілігін көздейді. 

Кәсіпорын белгілі бір мамандық аясында маманға негізгі білім мен практикалық дағдыларды 

беруге міндеттенеді. Осыған байланысты кәсіпорын жұмысында кәсіпорын жағдайында 

персоналды оқытудың тағы бір функционалды буыны пайда болады. 

Білім беру саласында корпоративтік модельді пайдалану топ-менеджерлер 

корпоративішілік мәдениетті қалыптастыратын университеттердің қалыптасуына әкелді. 

Ол оқытылмайды оны оқытушылардың өздері қызметкерлерді оқыту процесінде таратады. 

Корпоративтік білім берудің мақсаты студенттердің болашақ кәсіби қызметіне кәсіби және 

арнайы құзыреттіліктерін қалыптастыру болып табылады. Корпоративтік білім берудің 
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 міндеттері: өндіріс өкілдерінің курстық және дипломдық жобаларды қорғауға, 

халықаралық конференцияларға қатысуы, олардың қорытындысы бойынша кәсіпорында 

жұмыс істеу үшін ЖОО-ның әлеуетті түлектерінің базасы құрылады. 

Қазақстандық мәдениет контекстінде әлеуметтік шындықты құрастыру жоғары оқу 

орындары мен жұмыс берушілерден кез келген бірлесіп ұйымдастырылған іс-шараларда 

қазақстандық қоғам мен мемлекеттің мәдени құндылықтары мен мұраттарын көрсететін 

әлеуметтік өзара қарым-қатынас үлгілерін пайдалануды талап етеді. Сондықтан оқу 

семинарлары, тренингтер, әдістемелік семинарлар, өндірістік және зерттеу практикалары 

түлектердің кәсіби мінез-құлқын озық инновациялық іс-әрекеттерге бағыттай отырып, 

этностар өкілдерінің мәдени мүдделері мен қажеттіліктерін бір мезгілде ескеруі тиіс. Біз 

бағыну мәдениетінен арылуға қанша тырыссақ та, ол Қазақстанда тұратын қазақтар мен 

басқа этностардың мінез-құлық моделінің ерекшелігі ретінде әлеуметтену процесінде 

ұрпақтан-ұрпаққа, процестің немесе құбылыстың уақыт бойынша даму заңдылығы ретінде 

берілетін болады. Бағыну мәдениеті бір жағынан жеке тұлғаның азаматтық белсенділігін 

тежейтін фактор, ал екінші жағынан әртүрлі келіспеушіліктердің, өткір жанжалды 

жағдайдың пайда болуына кедергі келтіретін фактор болуы мүмкін. 

Қазақстан халқының көпұлтты құрамы, халықтың менталитетінде дәстүрлі және 

прогрессивті құндылықтардың болуы, бостандыққа ұмтылу және билік күшін мойындау, 

толеранттылық осының бәрі білім беру саласында интегралды модельді пайдаланудың 

тиімділігіне ықпал етеді. Бұл қазақстандық өркениет Батыс рационалистік және шығыс 

дәстүрлі мәдениетінің оң құндылықтарына ашық болуы керек дегенді білдіреді. Жоғары 

оқу орындары мен жұмыс берушілердің ынтымақтастық стратегиясы өзара тиімділік, өзара 

сыйластық қағидаттарына негізделуге тиіс және ынтымақтасушы тараптарға, жеке 

тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің мүдделеріне нұқсан келтірмеуге тиіс. 

Американдық модель кәсіпкерлік бастаманы жан-жақты ынталандырады, сондықтан 

бәсекелестік жеке тұлғаның белсенді қызметін ынталандырады. Алайда, тәжірибе 

көрсеткендей, бұл модельді бізде сәтті қолдану мүмкін емес. 

Әлеуметтік мемлекеттің либералды моделінің негізі жеке принцип болып табылады, 

оған сәйкес қоғамның әрбір мүшесі өз тағдыры үшін дербес жауап береді. Мұндай модельде 

мемлекеттің әлеуметтік саясатты іске асыруға қатысуы минималды болады. 

Жастарды либералды құндылықтар рухында тәрбиелеу біздің мәдениетімізде 

қалыптасқан ұжымдық құндылықтарды ұмытып кететінімізді білдіреді. Мысалы, поляк 

зерттеушісі К. Поспишил өз жұмысында" адамдар арасындағы қарым-қатынас 

патологиясының шарттылығы " қазіргі американдық қоғамда адамның бәсекелестік, ақша 

табыну және сәттілік жағдайында өзіне ғана бағдарлануы оны жалғыздыққа, сезімталдыққа, 

өзімшілдікке және нарциссизмге айыптайды деп жазады [3, 350б.]. Біздің мәдениетіміздің 

ұжымдық құндылықтарға деген адалдығын ескере отырып, жоғары оқу орындарының 

түлектерінің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін кәсіби қасиеттерін 

жетілдіру мемлекет пен қоғамның өз тағдырынан бас тартуына себеп болып табылмайды, 

барлық жауапкершілікті тек студенттердің өздеріне жүктейді деп санаймыз. 

ЖОО-лардың жұмыс берушілермен ынтымақтастық стратегиясы студент жастардың 

тағдыры үшін өзара жауапкершілік қағидатына негізделуге тиіс. Сондықтан тәрбие 

ғылыми, қоғамдық және тәрбие іс-шаралары арқылы осы қызметке жұмыс берушілерді 

тартуға тырысатын қазіргі қазақстандық жоғары оқу орындары қызметінің негізгі бөлігі 

болып табылады. Жастардың әлеуметтік және кәсіптік мәселелерін шешудегі мемлекеттің 

рөлі қазіргі кездегі қазақстандық қоғамда орын алатындай басты рөл атқаруы тиіс. 

Швед моделі стандартты емес: ол капиталистік экономиканың әдеттегі шеңберінен 

шығады. Ең бастысы, Швед моделі күшті әлеуметтік саясаты бар мемлекеттің мысалы ретінде 

қызықты. Еңбек нарығындағы белсенді саясаттың тәжірибесі Швед моделінің маңызды бөлігі 

болып табылады. Жұмыссыздарды қайта даярлаудың және оларды басқа шаралармен жұмысқа 

қайтарудың баламасын елемей, әсіресе ұтқырлықты арттыру үшін субсидиялар беру арқылы 
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жоғалған кірістер үшін өтемақы ретінде жұмыссыздардың жәрдемақыларына орасан зор соманы 

жұмсау тиімсіз болып саналады. Бұл ынтымақтастық моделі және оның негізінде 

ынтымақтастық, бүкіл қоғамның өз мүшелерінің тағдыры үшін жауапкершілігі принципі жатыр. 

Қазақстан сондай-ақ мемлекеттің экономикалық өмірінің ерекшеліктерін негізге ала отырып, 

өндірістік процестің ынтымақты моделін пайдаланады. Мәселе осы ынтымақты модель 

шеңберінде түлектердің кәсіби құзыреттілігін жетілдіру үшін білім беру және экономика 

институттары қалай өзара іс-қимыл жасауы тиіс және сәйкесінше ынтымақтастықтың кез келген 

жаңа моделі мемлекеттің стратегиялық мүдделеріне сәйкес келуі тиіс. 

Дамыған елдердің өндірістік процесінің әртүрлі модельдері шеңберіндегі 

ынтымақтастықтың барлық түрлерінің ішінен біз өз жағдайымызға, менталитетімізге ең 

қолайлысын таңдап, оны асықпай өте мұқият жасауымыз керек. Тіпті ең прогрессивті 

тәжірибені басқа біреудің топырағына механикалық түрде көшіру өте қиын. Әр елдің 

өзіндік дәстүрлері, тарихы және институционалдық құрылымдары бар және назар 

аударатын нәрселердің көпшілігі бұрыннан келе жатқан нақты дәстүрлер мен 

институттарға негізделген. 
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В этой статье обсуждается текущая направленность образовательной политики 

во всем мире на работу с ориентирами, индикаторами и целями. Цель - расширить знания 

о потенциальных стратегиях достижения четвертой цели устойчивого развития ООН 

(ЦУР 4), которая направлена на качественное образование. ЦУР являются частью 

«Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» ООН, которая 

была единогласно принята в 2015 году всеми государствами-членами ООН как «план 

действий для людей, планеты и процветания». Теория и структура, раскрываемая в 

статье, позволяет разделить десять задач в рамках ЦУР 4. В этом анализе исследуется 

идея о том, что достижение целей ЦУР 4 является общей ответственностью между 

отдельными лицами, образовательными и учебными заведениями. 

Ключевые слова: качество образования, цели устойчивого развития, 

образовательные и учебные заведения, знания, навыки. 

Бұл мақалада эталондармен, индикаторлармен және мақсатты көрсеткіштермен 

жұмыс істеу үшін дүние жүзіндегі білім беру саясатының ағымдағы бағыты 

талқыланады. Мақсат – сапалы білім беруге бағытталған БҰҰ-ның төртінші Тұрақты 

даму мақсатына (SDG 4) қол жеткізудің әлеуетті стратегиялары туралы білімді 

арттыру. SDG БҰҰ-ның 2030 жылға дейінгі тұрақты даму күн тәртібінің бөлігі болып 
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 табылады, оны 2015 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымына мүше барлық мемлекеттер 

«адамдар, планета және өркендеу үшін іс-қимыл жоспары» ретінде бірауыздан 

қабылдаған. Мақалада ашылған теория мен құрылым SDG 4 бойынша он мақсатты бөлуге 

мүмкіндік береді. Бұл талдау SDG 4 мақсаттарына қол жеткізу жеке тұлғалар, білім беру 

және оқыту мекемелері арасындағы ортақ жауапкершілік деген идеяны зерттейді. 

Тірек сөздер: білім сапасы, тұрақты даму мақсаттары, білім беру және оқыту 

мекемелері, білім, дағды. 

This article discusses the current focus of education policy around the world to work with 

benchmarks, indicators and targets. The goal is to increase knowledge about potential strategies 

for achieving the fourth UN Sustainable Development Goal (SDG 4), which focuses on quality 

education. The SDGs are part of the UN's 2030 Agenda for Sustainable Development, which was 

unanimously adopted in 2015 by all UN member states as "a plan of action for people, planet and 

prosperity". The theory and framework disclosed in the article makes it possible to divide the ten 

targets under SDG 4. This analysis explores the idea that achieving the goals of SDG 4 is a shared 

responsibility between individuals, education and training institutions. 

Key words: quality of education, sustainable development goals, educational and training 

institutions, knowledge, skills. 

 

В статье рассматриваются конкретные задачи в рамках четвертой Цели устойчивого 

развития ООН (ЦУР 4) по «качественному образованию». Цель — изучить сложность 

повышения качества образования во всем мире, предполагая необходимость тесного 

сотрудничества заинтересованных лиц и организаций. Статья опирается на структурный 

подходы, для предложения более глубокого понимания роли, которую отдельные лица, 

образовательные и учебные заведения, заинтересованные стороны и регулирующие органы 

могут играть в достижении определенных целей в области образования к 2030 году. 

Статья открывается кратким обзором Целей ООН в области устойчивого развития, 

за которым следует обсуждение текущей глобальной политики в области образования, 

которая ориентирована на различные ориентиры, индикаторы и цели. Десять конкретных 

задач ЦУР 4 по «качественному образованию» разбиты на части и рассмотрены, 

сопоставлены идеи структурного подхода с каждой из десяти задач. Статья завершается 

некоторыми критическими замечаниями и предложениями для дальнейшего обсуждения 

как в области политики, практики, так и будущих исследований. 

Методы исследования. В статье исследованы работы ученых, а также документы 

международных организаций по развитию Целей устойчивого развития (ЦУР), 

международный опыт в области повышения качества образования в ЦУР и государственной 

поддержки, оказываемой в рамках реализации программ в данном направлении. 

Результаты и обсуждение. Цели ООН в области устойчивого развития— это не 

первый набор целей, призванных помочь странам работать вместе, чтобы создать более 

чистую планету и более справедливое глобальное общество. Цели развития тысячелетия 

(ЦРТ) предыдущей повестки дня были сформулированы в 2000 г. и включали восемь целей, 

которые должны быть достигнуты к 2015 г.: (1) искоренение крайней нищеты и голода; (2) 

обеспечить всеобщее начальное образование; (3) способствовать гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин; (4) снизить детскую смертность; (5) улучшить 

материнское здоровье; (6) для борьбы с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими заболеваниями; 

(7) для обеспечения экологической устойчивости; и (8) развивать глобальное партнерство 

в целях развития [1]. 

1 января 2016 г. был запущен новый амбициозный план, в котором количество целей 

увеличилось с восьми до семнадцати. 17 целей касаются тем «экономического роста, 

социального развития и защиты окружающей среды» и дополнительно конкретизированы 

в 169 задачах. В то время как ЦРТ в основном нацелены на развивающиеся страны, ЦУР 

ориентированы на все страны мира. 
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В 2017 г. ЮНЕСКО опубликовала «Образование в интересах устойчивого развития: 

цели обучения». В этой публикации проводится различие между когнитивными, социально-

эмоциональными и поведенческими целями обучения для всех ЦУР, говорится о знаниях и 

навыках, необходимых для достижения этих целей, мотивации и отношении, которые могут 

лежать в их основе, и действиях, необходимых для их достижения.В статье основное 

внимание уделяется ЦУР 4, которая содержит 10 конкретных задач, направленных на 

удовлетворение потребностей детей, молодежи и взрослых. Идея «обучения на протяжении 

всей жизни для всех» является ключевым элементом ЦУР 4. 

Хотя «качественное образование» само по себе является целью, важно не 

рассматривать 17 ЦУР как фрагментированные «рабочие пакеты». Фактически многие цели 

можно интерпретировать как коррелирующие друг с другом. Например, исследование 

преимуществ образования показывает, что люди с более высоким уровнем квалификации, 

как правило, получают более высокооплачиваемую работу, имеют лучшее здоровье, более 

активно участвуют в жизни своих сообществ и практикуют более активную гражданскую 

позицию. Мы также знаем, что существует корреляция между уровнем участия в 

образовании и государственными инвестициями в промышленность, инновации и 

инфраструктуру. Это говорит о том, что образование может выступать в качестве мощного 

«двигателя» для развития более сплоченного и равноправного общества. В настоящее время 

педагоги также уделяют внимание гендерному равенству (ЦУР 5), например, посредством 

инициатив, направленных на то, чтобы привлечь больше девочек и женщин к изучению 

областей науки, технологий, инженерии и математики (STEM). Совместная работа 

соответствующих заинтересованных сторон и правительств для достижения как ЦУР 4, так 

и других Целей может, таким образом, расширить знания о потенциальных путях 

достижения прогресса. В этой статье основное внимание уделяется тому, какой вклад эти 

различные игроки могут внести в достижение десяти конкретных задач ЦУР 4 по 

качественному образованию. 

Значение задач ЦУР 4 по качественному образованию – и, по сути, ЦУР в целом – 

связано с текущим дискурсом образовательной политики, который сильно ориентирован на 

различные ориентиры, индикаторы и задачи. Помимо ООН, другие международные 

организации также повлияли на формирование политики в области образования 

посредством сбора, мониторинга и публикации статистических данных, поддерживающих 

заранее определенный набор целей. Европейская комиссия публикует ежегодные отчеты о 

мониторинге в рамках своих стратегических рамок под названием «Образование и 

обучение 2020», для которых она сформулировала набор контрольных показателей, 

которые должны были быть достигнуты к 2020 году [2]. Они относятся к областям (1) 

раннего ухода из школы; (2) завершение высшего образования; (3) базовые навыки; (4) 

дошкольное образование; (5) обучение на протяжении всей жизни; (6) переход на рынок 

труда; и (7) мобильность между странами. Организация экономического сотрудничества и 

развития (ОЭСР) публикует ежегодный краткий обзор образования, доклад, 

предоставляющий статистические данные о текущем состоянии образования по всему 

миру, но в основном сосредоточенный на странах ОЭСР – входящих в «клуб богатых 

наций». ОЭСР представляет данные о (а) влиянии обучения; (b) финансовые и человеческие 

ресурсы, вложенные в образование; (c) доступ к образованию, участию и прогрессу; и (d) 

учебная среда и организация в школе. При подготовке этих отчетов ОЭСР опирается на 

данные своих собственных исследований, в частности, Программы международной оценки 

учащихся (PISA), в ходе которой собираются данные об умениях 15-летних учеников; 

Программа международной оценки навыков взрослых (PIAAC), собираются данные о 

навыках взрослых в возрасте от 16 до 65 лет; и Международный обзор преподавания и 

обучения (TALIS), опрос учителей и руководителей школ. PISA, в частности, заняла видное 

место в дебатах по образовательной политике по всему миру, повлияв на образовательные 

реформы во многих странах [3]. 



 

70 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 В таблице 1 перечислены десять задач ЦУР 4. Каждая из них была разбита на основе 

различных ролей, которые должны выполнять игроки на микро-, мезо- и макроуровнях. 

Важно, чтобы эти уровни сотрудничали и поддерживали друг друга, и эта идея 

подкреплялась структурным подходом. Причина разбиения целей на разные точки зрения 

состоит в том, чтобы расширить знания об основных действиях, которые могут помочь в 

достижении целей. 

Таблица 1  
Разбивка задач ЦУР 4 на микро-, мезо- и макроуровень 

 

Микро уровень Мезо уровень Макро уровень 

1. «К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики получали бесплатное, равноправное и качественное 

начальное и среднее образование, ведущее к соответствующим и эффективным результатам обучения» (ЦУР 

4.1) 

Родители, признающие важность 

образования  

Наличие качественных начальных 

и средних школ 

Адекватное финансирование 

образования со стороны 

правительств 

2. «К 2030 году обеспечить, чтобы все девочки и мальчики имели доступ к качественному развитию детей 

младшего возраста, уходу и дошкольному образованию, чтобы они были готовы к начальному образованию» 

(ЦУР 4.2) 

Родители, направляющие детей в 

дошкольные учреждения и 

пользующиеся услугами по 

уходу; родители осознающие 

важность этих занятий 

Наличие качественных 

дошкольных и детских 

учреждений; информирование 

родителей о существовании и 

доступности этих услуг в местном 

сообществе 

Адекватное финансирование 

дошкольных учреждений со стороны 

правительств; кампании о 

преимуществах дошкольных 

инициатив для повышения 

осведомленности родителей 

3. «К 2030 году обеспечить равный доступ для всех женщин и мужчин к недорогому и качественному 

техническому, профессиональному и высшему образованию» (ЦУР 4.3) 

Мужчины и женщины, 

завершающие более ранние 

курсы обучения и переходящие 

на более продвинутые курсы; 

мужчины и женщины 

признающие преимущества 

продолжения образования 

Доступность качественного 

технического, профессионального 

и высшего образования 

Финансирование доступного и 

качественного технического, 

профессионального и высшего 

образования со стороны 

правительств; культурный сдвиг в 

сторону восприятия образования как 

положительного вклада в общество 

4. «К 2030 году существенно увеличить количество молодежи и взрослых, обладающих соответствующими 

навыками, в том числе техническими и профессиональными навыками, для трудоустройства, достойной 

работы и предпринимательства» (ЦУР 4.4) 

Молодежь и взрослые, имеющие 

позитивный настрой и сильную 

мотивацию поддерживать свои 

навыки на протяжении всей 

жизни 

Работодатели должны 

инвестировать в развитие навыков 

своих сотрудников; наличие 

учебных заведений, 

специализирующихся на 

техническом и профессиональном 

образовании 

Создание рабочих мест 

правительствами; схемы поощрения 

работодателей вкладывать средства 

в своих работников; внедрение или 

поддержание активной политики на 

рынке труда 

5. «К 2030 году устранить гендерное неравенство в сфере образования и обеспечить равный доступ ко всем 

уровням образования и профессиональной подготовки для уязвимых слоев населения» (ЦУР 4.5) 

Люди, уверенные в том, что они 

могут добиться успеха в 

образовании, независимо от их 

личных качеств или 

происхождения 

Обеспечение доступности местных 

инициатив в области образования 

и обучения путем удовлетворения 

потребностей уязвимых групп 

Финансирование школ и учебных 

заведений, обслуживающих 

потребности уязвимых групп; 

обеспечение обучения учителей, 

работающих с уязвимыми 

учащимися 

6. «К 2030 году обеспечить, чтобы вся молодежь и значительная часть взрослых, как мужчин, так и женщин, 

научились грамоте и счету» (ЦУР 4.6) 

Родители способствуют 

обучению своих детей грамоте и 

счету с раннего возраста, 

например, читая сказки на ночь и 

посещая библиотеку  

Образовательные и учебные 

заведения, способствующие 

обучению грамоте и счету на 

протяжении всей учебной 

программы 

Включение оценок грамотности и 

счета в механизмы контроля 

качества обязательного образования 
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7. «К 2030 году обеспечить, чтобы все учащиеся приобретали знания и навыки, необходимые для содействия 

устойчивому развитию, в том числе посредством образования в интересах устойчивого развития и устойчивого 

образа жизни, прав человека, гендерного равенства (ЦУР 4.7) 

Родители прививают своим 

детям ценности, связанные с 

устойчивым развитием, с раннего 

возраста 

Образовательные заведения, 

использующие 

междисциплинарный подход к 

темам устойчивого развития; 

обеспечение внутренних и 

внешних мероприятий, 

ориентированных на устойчивое 

развитие 

Правительства, делающие 

устойчивое развитие основной 

частью системы обязательного 

образования и предоставляющие для 

этого адекватное финансирование 

правительства проводят кампании 

по привлечению внимания взрослых 

к темам устойчивого развития 

8. «Создавать и модернизировать учебные заведения, учитывающие интересы детей, лиц с ограниченными 

возможностями и гендерные вопросы, и обеспечивающие безопасную, ненасильственную, инклюзивную и 

эффективную среду обучения для всех» (ЦУР 4.A) 

Родители, взаимодействующие 

со школами, требуют 

оптимальной среды обучения для 

своих детей 

Руководство и персонал 

образовательных заведений 

расширяют свои знания о том, как 

оптимизировать учебную среду; 

руководство и персонал внедряют 

изменения для создания 

оптимальных условий обучения 

Правительства делают инвестиции в 

инфраструктуру учебных заведений, 

а также вкладывают средства в 

непрерывное профессиональное 

развитие учителей в отношении 

безопасности, инклюзивного и 

эффективного образования 

9. «К 2020 году существенно увеличить во всем мире количество стипендий, предоставляемых развивающимся 

странам, в частности наименее развитым странам, для поступления в высшие учебные заведения, включая 

профессиональную подготовку, технические, инженерные и научные программы в развитых странах и других 

развивающихся странах» ЦУР 4.B) 

Люди, признающие важность 

образования и стремящиеся к его 

закреплению в качестве права в 

своих странах 

Наличие качественных и 

доступных высших учебных 

заведений в этих странах; 

повышение осведомленности об 

этих учреждениях и о том, что они 

предлагают 

Развитые страны, признающие 

важность помощи развивающимся 

странам  

10. «К 2030 году существенно увеличить количество квалифицированных учителей, за счет международного 

сотрудничества в области подготовки учителей в развивающихся странах» (ЦУР 4.C) 

У молодых людей развивается 

мотивация работать учителями 

Наличие высококачественных 

учебных заведений подготовки 

учителей для удовлетворения 

потребностей развивающихся 

стран 

Правительства инвестируют в 

международные схемы подготовки 

учителей, включая трудоустройство 

и рабочие места 

 

На микроуровне важно, чтобы люди понимали важность образования и обучения, 

связанного с потенциальными выгодами, которые они могут принести. В отношении ЦУР 4.1 

и ЦУР 4.2 можно утверждать, что родители во всем мире должны формировать позитивное 

отношение к образованию и понимать те преимущества, которые оно может принести их 

детям, повышая уровень своей самостоятельности. Это может помочь им на более поздних 

этапах жизни, когда они захотят продолжить свое образование в сфере профессионального или 

высшего образования (ЦУР 4.3) и успешно выйти на рынок труда (ЦУР 4.4). Эти действия 

могут затем основываться на отношении, уверенности и мотивации, которые они создали ранее 

в жизни. Это также может быть важно, когда они сами станут родителями и будут нести 

ответственность за отправку своих детей в школу. Родители также могут играть важную роль 

на микроуровне, внедряя методы обучения грамоте дома (ЦУР 4.6). Менеджеры в сфере 

образования должны работать с персоналом в своих учреждениях, чтобы сосредоточиться на 

инклюзивности, что является общей темой для всех задач ЦУР 4. В развивающихся странах 

неизбежно потребуется проделать дополнительную работу, чтобы обеспечить высочайшее 

качество образования (ЦУР 4.9 и ЦУР 4.10). 

Участие в образовании и высокий уровень образования коррелируют с широким 

спектром показателей, касающихся хорошего здоровья, благополучия, активной 

гражданской позиции и занятости. Поэтому настоятельно рекомендуется внедрять и 
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 поддерживать высококачественные системы образования по всему миру. Тем не менее, 

существуют огромные различия в том, как страны подходят к образованию. Дети, 

подростки и взрослые в странах с низким или средним уровнем дохода, как правило, имеют 

меньший доступ к высококачественному образованию, о чем свидетельствуют Доклады 

ЮНЕСКО о глобальном мониторинге образования. Изучив 10 задач ЦУР 4, по отдельности 

рассматривая перспективы на микро-, мезо- и макроуровнях, можно сформулировать ряд 

всеобъемлющих предложений для дальнейшего обсуждения между исследователями, 

политиками и практиками. 
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В данной статье обсуждаются виды и формы социальных и трудовых отношений 

на разных уровнях. Отражаются их социально-экономическое значение, понятия 

субъектов социальных и трудовых отношений, их взаимосвязи. Рассматриваются 

показатели социально-трудовых отношений на региональном уровне. Дана 

государственная политика регулирования социально-трудовых отношений. 

Ключевые слова: регион,социально-трудовые отношения, эффективность, уровень 

жизни, мотивация труда, качество трудовой жизни 

This article discusses the types and forms of social and labor relations at various levels. 

Their socio-economic essence, concepts, interconnections of the subjects of social and labor 

relations are shown. The indicators of social and labor relations in the enterprise and at the 

regional level are considered. The state policy of regulation of social and labor relations is given. 

Key words: region, social and labor relations, efficiency, standard of living, labor 

motivation, quality of working life 

 

Қазіргі жағдайда әлеуметтік-еңбек қатынастары жүйесін реформалау қажеттілігі 

олардың адамның әлеуметтік мәртебесін, оның әл - ауқатының деңгейін және моральдық-

психологиялық климатты анықтайтындығына байланысты. 

Әлеуметтік-еңбек қатынастары объективті түрде өзара тәуелді және өзара 

байланысты және, әрине, еңбек процесінде осы қатынастар субъектілерінің өмір сүру 

сапасын реттеуге бағытталған. 

Жүйе ретінде әлеуметтік-еңбек қатынастарының екі түрі бар [1]: 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38e7f778-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/38e7f778-bac1-11e7-a7f8-01aa75ed71a1
mailto:arkhimed65@mail.ru
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1) объективті және субъективті деңгейде жұмыс істейтін нақты әлеуметтік-еңбек 

қатынастары; 

2) институционалдық, заңнамалық және нормативтік деңгейлерде нақты әлеуметтік-

еңбек қатынастарының пайда болуын көрсететін әлеуметтік және еңбек қатынастары. 

Әлеуметтік-еңбек қатынастары субъектілерінің өзара іс-қимылы қызметкер жұмыс 

берушімен, командамен немесе жеке-жеке, сондай-ақ бір-бірімен (жұмыс берушілермен) 

өзара іс-қимыл жасағанда жеке өзара байланысты болуы мүмкін. Осыған байланысты 

әлеуметтік-еңбек қатынастары екі, үш және көпжақты болып бөлінеді. 

Таза түрінде жоқ әлеуметтік-еңбек қатынастарының түрлері (ӘЕҚ) – тұтастай 

алғанда, бұл әртүрлі түрлердің жиынтығы. 

 Тарихи тәжірибе көрсеткендей, бастапқыда жаңа қатынастар пайда болды, содан 

кейін ғана бұл жүз. 

Нарықтық экономика қызметкер, бизнес, Үкімет сияқты адамдармен сипатталады. 

Әр адамның өзіндік ерекшеліктері бар және арнайы ӘЕҚ жүйесінде ерекше рөл атқарады. 

ӘЕҚ-ды зерттеу және басқару кезінде "әлеуметтік-еңбек қатынастарының деңгейі" 

ұғымы енгізіледі. Ол әлеуметтік-еңбек қатынастары субъектілерінің сипаттамаларымен және 

осы ұйымдар жұмыс істейтін әлеуметтік - экономикалық кеңістіктің қасиеттерімен анықталады. 

Жеке деңгейде ӘЕҚ-ның өзара байланысты субъектілері болуы мүмкін: Worker - 

Worker; жұмыс беруші - жұмыс беруші; жұмыс беруші-жұмыс беруші. Аралас деңгейде 

әлеуметтік-еңбек қатынастары жұмысшылар қауымдастығы (кәсіподақтар) мен жұмыс 

берушілер қауымдастығы арасында көрінеді. Аралас деңгейде-жұмысшы мен мемлекет 

арасында; жұмыс беруші мен мемлекет арасында. Әрбір ӘЕҚ деңгейінде олардың нақты 

қарым-қатынас тақырыптары мен элементтері арасында байланыс бар. 

Адамның өмірлік циклі бірнеше кезеңдерді қамтиды: туғаннан бастап оқудың 

соңына дейін; жұмыспен қамту (және / немесе отбасылық қызмет); кейінгі кезең. Өмірлік 

циклдің әр кезеңінде жүйе әлеуметтік-еңбек қатынастары адамға белгілі бір мақсатқа 

жетуде пайда әкеледі. 

ӘЕҚ субъектілері әртүрлі әлеуметтік-экономикалық құбылыстармен ұсынылған: 

Жұмыспен қамту; еңбекақы төлеу нәтижесінде туындайтын еңбек ұйымдары мен тиімділігі. 

Мұндай құрылым өте өнімді, өйткені ол нарықтық қатынастарды ескере отырып, 

әлеуметтік-еңбек қатынастарының тақырыбына әсер етуге мүмкіндік береді. 

Қазіргі уақытта біздің қоғам өмір сүру деңгейіне, еңбек мотивациясына, Әлеуметтік 

және кәсіптік бағдарға, еңбек тәртібіне және нарықты басқаруға байланысты халықты 

әлеуметтік стратификациялаудың жаңа түрін қалыптастыру процесін бастайды. 

ӘЕҚ типі олардың табиғаты мен принциптерімен анықталады, олардың негізінде 

жұмыс орнында шешімдер қабылданады. ӘЕҚ қалыптастырудағы шешуші рөл құқықтар 

мен мүмкіндіктердің теңдігі мен теңсіздігі қағидаттарына негізделеді. Олардың тіркесімі 

тікелей жүз түріне жатады. 

ӘЕҚ - да тең мүмкіндіктер Заңда көзделген: Конституцияда, Еңбек кодексінде, 

жұмыспен қамту туралы заңда, ұжымдық шартта және басқа да нормативтік актілерде. ХЕҰ 

тең жұмыспен қамту және жұмыспен қамту туралы конвенцияны ратификациялады (ХЕҰ 

конвенциясы № 100 және 111). 

Іс жүзінде кейбір нақты көрсеткіштер немесе тіпті бірнеше көрсеткіштер нақты 

жағдайды көрсетпейді - "жағдай", сондай-ақ еңбекті қорғау және денсаулық сақтау 

саласында бұл үшін даму дәрежесі қолданылады 

жұмыс күшінің "сапасы" (ЖКС) - интегралдық индекс [2]. 

Жұмыс өмірінің сапасы - бұл өндірістік өмір сүру жағдайларын сипаттайтын жүйелі 

ерекшеліктер жиынтығы қызметкердің қызығушылығы және оның қабілеттерінің дәрежесі 

(интеллектуалды, моральдық, ұйымдастырушылық, физикалық және т.б.). 

ЖКС анықтамасына теориялық көзқарас ХХ ғасырдың 60-70 жылдарында 

қалыптасты. ЖКС тұжырымдамасы үш негізгі қағидатқа негізделген: қызметкерлердің 
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 жұмысты орындаудағы жетістіктерінің қанағаттанушылығын қамтамасыз ету; өзін - өзі 

жүзеге асыруда-оның жалақысы мен мансабынан гөрі маңызды ынталандыру; еңбек 

демократияларын сақтау (өндірісті демократияландыруды дамыту); үздіксіз кәсіби өсу 

үшін мүмкіндіктердің болуы. Тұжырымдама екі маңызды саланы қамтиды: қызметкердің 

автономиясы және оны және оның әртүрлі қабілеттерін дамыту мүмкіндігі, яғни еңбек 

ресурстарына жеке көзқарас. 

Сондықтан ірі корпорациялардың тұрақты оқу курсы мен кәсіби даму жүйесі бар, ал 

кейбір корпорациялар жұмысшыларға жұмыс үшін төлейді, Білім үшін төлейді және кәсіби 

өсуді ынталандырады. 

70-ші жылдары ЖКС бағдарламалары шетелде енгізілуде. Бұл процеске объективті 

факторлар әсер етті: кәсіподақ қысымы, экономикалық жағдайлар, технологиялық 

өзгерістер, Автоматтандыру және компьютерлендіру. 

ЖКС ресми статистикалық ақпаратты, арнайы әлеуметтік зерттеулер мен 

әлеуметтанулық зерттеулерді, сараптаманы пайдалана отырып алынған көрсеткіштер 

жүйесі негізінде бағалауды және бағалауды бастады.      Көрсеткіштер жүйесі қызметкер , 

кәсіпкер (кәсіпорын басшылығы) және қоғам тұрғысынан ЖКС сипаттайтын 

индикаторларды болжайды. 

ЖКС бағалаудың негізгі параметрлері бес технологиялық топта талданады: жұмыс күші, 

ұйымдасқан жұмыс, қызметкерлердің жеке қажеттіліктері, жұмыс орнында, қоршаған ортада 

және қоғамда. Параметрлер нақты жағдайдың нормативтік мәнге қатынасы ретінде есептелді. 

Қоғам тұрғысынан ЖКС -ны бағалау қызметкерлер мен олардың асырауындағы 

адамдардың қанағаттану деңгейіне негізделген әлеуметтік қорғау құнымен анықталды. 

Еңбек жағдайлары жұмыс күшінің критерийлері бойынша бағаланды. Еңбекті 

ұйымдастыру деңгейі интегралды көрсеткіш ретінде анықталған және т.б. 1980 жылдың 

соңына қарай ЭЫДҰ-ның 24 елі ЖКС бағалау үшін мынадай көрсеткіштерді пайдаланды: 

кірістерді бөлу; жұмыс уақыты (ақылы демалыстың ұзақтығы, орташа жұмыс уақыты, 

жолда өткізілген уақыт, жұмыс, Пайдаланылған жұмыс кестесі); еңбек қауіпсіздігі және 

еңбек жағдайлары (қалыпты еңбек жағдайлары, жұмыс орнындағы өлім). 

Барлық осы көрсеткіштер әр түрлі аспектілерде анықталады және зерттеледі: салалар, 

кәсіптер, жыныс, жас; үй шаруашылығының түрі, жұмысшының әлеуметтік-экономикалық 

жағдайы (жынысы, жасы, әлеуметтік-экономикалық жағдайы, үй шаруашылығының түрі, есеп 

айырысу мөлшері стандарт ретінде қарастырылады), сондай-ақ ішкі құрылымдық критерийлер 

(мысалы, күннен минутқа дейін, долларға немесе теңгеге дейін) және т.б. 

ЖКС адам өмірінің негізгі индикаторы болып табылады, ол өмір сапасын , сапа мен 

дамуды сипаттайды, бірақ бұл жалпы халықтың сапасы мен әл-ауқатының элементтерінің бірі 

ғана, сондықтан зерттеу мен талдау кезінде факторлардың өзара байланысын ескеру қажет. 

Ұйымның ұлттық, аймақтық және жергілікті деңгейде қалыптасқан әлеуметтік-

еңбек қатынастары оларды реттеу қажеттілігін анықтайды. Біздің ойымызша, әлеуметтік-

еңбек саласын реттеу толық жұмыспен қамтуды және жұмыссыздықтан, еңбекақы мен 

табыстың лайықты деңгейінен қорғауды қамтамасыз етуге, әлеуметтік-еңбек саласында 

туындайтын қайшылықтарды шешуге бағытталуы тиіс. 

ҚР-да ӘЕҚ-ның қалыптасып келе жатқан моделі еңбек нарығындағы белсенді 

мемлекеттік саясат, түрлі әлеуметтік топтардың мүдделерін теңестіруге ұмтылу және ӘЕҚ-

ның тең құқықты субъектілері арасында Әлеуметтік әріптестік жүйесінің болуы сияқты 

белгілермен сипатталады. Үкімет әлеуметтік-еңбек қатынастарының субъектісі ретінде заң 

шығарушы, құқықтардың негізін қалаушы, реттеуші, жұмыс беруші, ал нақты жағдайларда 

әлеуметтік саладағы құқық қорғаушылар ретінде әрекет етеді. 
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Қазақстан Республикасында   инновациялық даму мәні   және оның қоғамның 

әлеуметтік-экономикалық дамытудағы қазіргі жағдайы қарастырлаған.     ҚР қалыптасқан 

инновациялық инфрақұрылым, инновациялық қор инновациялық   технология динамикасы 

бойынша  қазіргі жағдайы талданып,    елімізді  инновациялық дамытудағы инновациялық   

қызметтерді басқаруды   жетілдіру бойынша   ұсыныстар қарастырылған. 

Тірек сөздер:   инновация, инновациялық даму, инновациялық жүйе, инновациялық 

экономика, инновациялық инфрақұрылым, инновациялық қор, инновациялық қызмет, 

инновациялық компания, инновациялық саясат, инновациялық технология.  

Рассмотрены  роль и сущность   инновационного развития   в Республике Казахстан 

и ее влияние на социально-экономического развитие  общества. Исследованы  современное 

состояние управления  инновационной деятельности, в том числе по инновационной 

инфрастуктуре, инновационной политике в различных отраслях экономики. Проведен 

сравнительный анализ развития инновационной технологии в РК и  предложены пути   

совершенствования   управлением  инновационным развитием. 

 Ключевые слова: инновация, инновационное развитие,  инновационная система,    

инновационная экономика,  инновационная инфрастуктура, инновационный фонд,    

инновационная   деятельность,  инновационная компания, инновационная политика,  

инновационная технология.  

The role and essence of innovative development in the Republic of Kazakhstan and its 

impact on the socio-economic development of society are considered. The current state of 

innovation management, including innovation infrastructure, innovation policy in various sectors 

of the economy, has been studied. A comparative analysis of the development of innovative 

technology in the Republic of Kazakhstan has been carried out and ways to improve the 

management of innovative development have been proposed. 

 Key words: innovation, innovation development, innovation system, innovation economy, 

innovation infrastructure, innovation fund, innovation activity, innovation company, innovation 

policy, innovation technology. 

 

 ҚР тәуелсіздік алған 30 жыл  барысында нарықтық тетіктерге негiзделген 

экономикалық  қатынастар, еліміздің инновациялық  дамуына орта құрғаны белгілі. 

«Инновация»  бұрын болмаған жаңалық, қоғамдық қажеттіліктерді қанағаттандырудың 

жаңа практикалық үрдісі ретінде, ғылыми-техникалық шешімнің, ұсыныстардың, жаңа 

идеялардың кешенді тәжірибеге енуі, іске асырылуы және   қолданылуы болып табылады. 

 Осындай инновациялық даму  арқылы жаңа  қазақстанды құру мен дамытудың 

басты тетігі болатын сөзсіз. Ол өндірістік құрылымға озық технологияларды енгізу, 

mailto:ekydyrbaeva@mail.ru
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 өндірістің жоғары ғылыми-техникалық деңгейіне жету, экономиканың шикізат өндіруге 

ғана емес, ғылыми негіздегі инновациялық жүйе  құруға негіз болады. Бұл өз кезегінде 

әлемдік рыноктың өзгермелі құбылысына тәуелді болмауға, бәсекеге төтеп беруге  және   

өнімнің өзіндік құнын азайту, инвестициялар ағымын арттыру, өнім өндірушінің келбетін 

қалыптастыру және жаңа рыноктарды бағындырудағы аса тиімді құралы  болмақ. 

 Сондықтан «Қазақстан-2050» Стратегиясында «Қазақстанда инновациялық 

экономиканы, яғни адам ресурстарының әлеуетін толық пайдаланатын, бүкіл ұлттың күш-

жігерін, ақылы мен ой санасын топтастыра отырып, оны пәрменді түрде дамуға 

бағыттайтын экономиканы құру»- деп белгіленген болатын [1]. Одан кейін ҚР Президенті 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі Қоғам» атты 

Қазақстан халқына Жолдауынында «Біз экономикамызда қордаланған мәселелерді жақсы 

білеміз.Мысалы, шикізатқа әлі де тәуелдіміз. Еңбек өнімділігі төмен, инновация 

жеткіліксіз»- атап көрсеткен болатын [2]. 

 Жалпы Қазақстанда ұлттық инновациялық жүйе құру  бастамасы 2000 ж.  қалана 

бастады. Осы кезеңде оның негізгі заңнамалары, индустриялық-инновациялық 

құрылымдары, даму институттары, қаржылай қолдау құралдары қалыптаса бастады.  

Аталған  іс-шараларды жүзеге асыру барысында елімізде индустриалды-инновациялық 

дамудың  алғашқы негіздері қалыптасты. Оған талдау жүргізу арқылы, оның   оң және сол 

сипаттағы қырларын жүйелеуге болады. Оның ықшамдалған түрі    1-кестеде берілген (кесте1). 

Осындай талдау барысында ҚР индустриалды-инновациялық дамуының   жағдайын 

және  елімізде жинақталған тәжірибелерді ескере отырып, инновациялық саясатқа жаңа 

нақыштар енгізілді. Нәтижесінде,  еліміздің алдына қойылған жаңа міндеттер мен 

талаптарға байланысты  жаңа инновациялық жүйе қалыптаса бастады. Ол «Ғылым туралы», 

«Индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» жаңа заңдар 

қабылдауға әкеліп,   инновацияларды қолдаудың жаңа құралдарын бекітті.         Ұлттық 

инновациялық қор негізінде «Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттік» АҚ 

құрылып, инновациялық инфрақұрылымдарды  дамытуға бет алды. «Инновациялық 

технологиялардың» арнайы экономикалық аймақтары,  өңірлік технопарк,   салалық 

конструкторлық бюро, технологиялар трансфертінің қазақстандық-кореялық және 

қазақстандық-француздық орталықтары,  венчурлық қорлармен бірге, жоғары оқу 

орындары жанындағы  коммерцияландыру кеңесі қалыптасты. 

«Технологиялық даму жөніндегі ұлттық агенттікте» 2500  астам идеялар мен 

жобалар  қаралып,  оның 520  жүзеге асыруға практикалық көмек, оның ішінде   152 

өнеркәсіптік кәсіпорын, 123 шағын инновациялық компания, қазақстандық ғалымдардың 

245 жобасы кіргізілді. 

 Нәтижесінде  ресми статистиканың деректері бойынша Қазақстан 

Республикасының инновациялық қызметтерінің көрсеткіштері  индустриялық-

инновациялық даму бағдарламалары іске асырыла бастағаннан бері оң серпін байқатты.  
 

 Кесте1 
Қазақстан Республикасының индустриалды-инновациялық даму   жағдайы 

 

     Инновациялық дамуының оң көріністері Инновациялық дамуының сол көріністері 

- Қазақстанда ғылыми-технологиялық салада 

қызмет ететін шағын және орта бизнестің 

қарқынды дамуына жол берілген; 

- Шағын кәсіпорындарға өндірістік кеңістікті 

және құрал-жабдықтарды, ғылыми өнім 

нарығын қолданады; 

- Өнеркәсіптік кәсіпорындардан мықты ғылыми 

және құрылыс ұжымдарының кетуі, кадрлық 

әлеуетінің төмендеуі; 

- Қайта өңдеу кәсіпорындарының әлсіз дамуының 

салдарынан экспорттық өнімдер номенклатурасын 

кеңейтуге  мүмкіндіктің жоқтығы; 
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- Ғылыми зерттеу жұмыстарын ғылыми-

техникалық бағдарламалар мен жобаларды 

жасауды ұйымдастырылуда; 

- Инновациялық істерге заң тарапынан 

жеңілдіктер бар, мемлекет тарапынан қолдау 

жасалды; 

-Инновациялық істерді материалдық  жағынан 

ынталандырады; 

- Инновациялық құрылымды құру және 

дамыту процестері республиканың барлық 

аймағында дерлік іс жүзінде таралған; 

- Жыл санап технопарктер мен бизнес 

инкубаторлрдың көбеюі; 

- Инновациялық кәсіпорындарды жаңа 

технологиямен, қажетті шаруашылық және 

ғылыми-техникалық құрал-жабдық аспаптармен 

қамтамасыз ету; 

- тікелей ақпараттар ағымы; 

- ұйымдастыру құрылымының икемділігі; 

- басқарудың демократиялық түрі. 

 Қайта өңдейтін немесе жоғары қосылған құны бар 

салаларда, әсіресе машина 

құрылысы, химиялық және мұнай - химия саларының, 

жеңіл өнеркәсіптің үлес салмағы екі есе төмендеген; 

- Экономиканың әлі де шикізатқа 

 сүйенуі (мұнай және газ саласы); 

- Отандық мұнай өңдеуші зауыттардың бұрынғы 

ескірген технологиялар бойынша жұмыс істеуі; 

- Шикізат жер қойнауынан шыға сала еш өңдеусіз 

шет елге сатылады; 

-Инвестициялық жобаларды қаржыландыруға 

қаражаттың жетпеуі; 

- Материалдық және ғылыми-техникалық базаның 

әлсіздігі; 

- Салық, амортизациялық, патенттік-лицензиялық 

заңдар тарапынан шектеулер; 

- Салалар және ұйымдар арасында өзара 

Қызметтік қатынастардың қиындығы; 

- Заңның ғылыми-технологиялық салада 

қалыптасқан қатынастарға сәйкес келмеуі; 

- Ғылыми-технологиялық салаға бөлінетін 

шығындардың қысқаруы; 

- Ғылыми-технологиялық саясатты жүзеге асыру 

мүмкіншілігінің шектеулілігі. 

  

Ал, 2021 жылы инновациялардың даму деңгейі бойынша рейтингте Қазақстан 132 

елдің ішінде 79-орыны иеленді. ЕАЭО  мүше елдермен салыстырғанда 2021 жылы 

инновациялардың даму деңгейі бойынша Қазақстан Қырғызстаннан 19 позицияға (98-орын) 

озды, бірақ Ресеймен (45-орын), Армениямен (69-орын) және Беларусьпен (62-орын) 

салыстырғанда төмен. 

Сонымен бірге, қазіргі уақытты Қазақстан институционалдық ортаның, нарықтың, 

инфрақұрылымның және адами капиталдың даму деңгейі бойынша 2019 жылғы 64-

орыннан 2021 жылы 61-орынға көтеріліп, жақсы нәтиже көрсетсе, 2021 жылы қол 

жеткізілген практикалық нәтижелер бойынша Қазақстан 92-орыннан 101-орынға   

төмендеді (2-кесте) [3]. 

      Кесте 2 
Жаһандық инновациялар индексі рейтингінің деректері 

 

Жыл Индекстегі орны "Ресурстардың болуы" 

көрсеткіші  

"Қол жеткізілген практикалық 

нәтижелер" көрсеткіші 

2021 79 61 101 

2020 77 60 94 

2019 79 64 92 

         Ескерту:   https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy 

 

Қазақстан 92-орыннан 101-орынға   төмендеуінің басты бір себебі, отандық 

инновациялық өнім шығарудағы шығындар көлемінің өсуіне байналысты болып, Қазақстан 

технологиялық тұрғыдан дамыған елдерден әлі де артта қалып отыр. Мысалы, 2020 жылдың 

қорытындысы бойынша технологиялық инновацияларды жүзеге асырған ұйымдардың 

Ұлыбританиядағы үлес салмағы 34 %,  Франциядағы және Германиядағы тиісінше 36,7 % 

және 55 % болса, біздің елде небәрі 6,6 % құрады[4]. 

Бұл ретте Дүниежүзілік банк сарапшыларының зерттеуіне сәйкес дамушы елдер 

үшін бірінші кезекте өндіру қабілеті пайда болуға тиіс, содан кейін бар технологияларды 

бейімдеу (трансферт) кезеңі басталады және үшінші кезеңде ғана инновацияны өздері 

жасау қабілеті пайда болады деген пікірі, біздің елде орын алып отыр деуге болады. 

https://www.globalinnovationindex.org/analysis-economy
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 Демек, бүгінгі күні Қазақстандағы нақты жағдай (инфрақұрылым, құзіреттер) тек 

инкрементальдық инновациялар құруды көздейді. 

Серпінді инновациялық технологияларды енгізу қомақты инвестицияларды қажет 

етеді. Ал, отандық ірі және орта кәсіпорындарды несиелеу деңгейі жоғары, бұл 

инновациялық даму үрдісін тежеуге алып келеді. Қаржы ресурстарының жеткіліксіздігі 

жағдайында тікелей шетелдік инвестицияларды тарту отандық кәсіпорындардың 

инновациялық әлеуетін арттырудың триггері бола алады. 

Жалпы инновацияларға қабілетті болу- әлемдік елдер экономикасының 

тұрақтылығының басты факторына айналуда. Мысалы, Қытай мен АҚШ арасындағы өсіп 

келе жатқан бақталастық, олардың арасындағы инновациялар үшін бәсекелестікті 

күшейтеді. Сондықтан қытайлық не американдық стандарттар қолданатын, осы елдердің 

бірінің технологиялық әзірлемелері басым болатын жекелеген технологиялық салалар 

бойынша ықпалы барған сайын артып отыр.  

COVID-19 пандемиясы бұл үрдісті одан әрі күшейтті деуге болады. Мемлекеттердің 

шетелдік инновациялардан қаншалықты алшақ болатынын және дағдарыс кезінде өздерінің 

инновациялық мүмкіндіктері қаншалықты құнды екенін көрсетті. Қалыптасқан жағдайда 

әлемдік елдердегі түрлі салалардың, кәсіпорындардың цифрлық егемендігі барған сайын 

маңызды бола түсуде. 

Осы тұрғыда  цифрлық технологияларға инвестициялар бәсекеге қабілеттілікті 

сақтау үшін шешуші мәнге ие болады. Одан басқа  5G желілері мен жоғары өнімді есептеу 

қуаттары сияқты цифрландыруды қолдайтын инфрақұрылымды дамытуды алға шығарды.  

Қазіргі уақытта  отандық өнеркәсіптік өндірістік тізбектерде   4.0 индустриясының 

цифрлық трансформациясының маңыздылығы өсуде.  COVID-19 пандемиясы  кезінде өзара 

байланысты технологиялардың маңыздылығы байқалды. Мысалы, өкпені жасанды желдету 

(ӨЖЖ) аппараттары үшін маңдайшалар мен бөлшектерді шығару үшін жаппай 3D басып 

шығару қолданылған кезде айқын болды. 

Қашықтан басқару үшін  жабдықты автоматтандыру және цифрлық технологияны 

қолдану дәрежесі карантин кезеңінде өнеркәсіптік компанияларға үлкен әсер еткені белгілі. 

Цифрландырудың жеткілікті деңгейі бар компаниялар өндірісті жалғастырды, ал көптеген 

басқа компаниялар жедел персонал жұмысқа бара алмаған кезде толығымен тоқтады. 4.0 

индустрияның элементтерін енгізген компаниялар дағдарысқа әлдеқайда жақсы дайын 

болып шыққанын нақты практикалық өмір көрсетті. Мысалы, Фраунхофер қоғамының 

машина жасау және автоматтандыру институтының бағалауы бойынша бизнес модельдері 

цифрландырылған компаниялардың 70 %-ы COVID-19 әсеріне анағұрлым төзімді болып 

табылды. COVID-19 пандемиясы өнеркәсіптік өндірісті цифрландыру мен 

автоматтандыруды едәуір жеделдетті. Автоматтандыру есебінен кәсіпорындар 

шығындарды 15-тен 40 %-ға дейін төмендетуді қамтамасыз ете алды. 

Сондықтан қазақстандағы кәсіпорындар өндірістік үрдіске цифрлық 

технологияларды енгізуге кірісті, алайда көп жағдайда жаңғыртудың барлық процесі "құрақ 

цифрландырумен" сипатталады. Басқаша айтқанда, өнім құнын құрудың бүкіл тізбегін 

қамтымайтын өндірісті ішінара цифрландыру жүруде, бұл қолданыстағы және жаңа 

жабдықпен интеграциялау мүмкіндігі жоқ, цифрлық технологиялардың толыққанды 

әсеріне толық көлемде қол жеткізуге мүмкіндік бермейді. 

Қазір еліміздегі цифрлық трансформацияны тежейтін факторлар анықталды, олар: 

 біріншіден, бизнес цифрландырудан түсетін экономикалық пайданы жеткілікті 

түсінбеу; 

 екіншіден, автоматтандыру және цифрландыру бойынша отандық әзірлемелер 

мен құзіреттер нашар дамыған;  

  үшіншіден, білікті кадрлардың жетіспеушілігі, қаржы ресурстарының 

шектеулілігі, сондай-ақ инфрақұрылымдық шектеулер. 
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Жүргізілген жұмыстың нәтижесінде "Цифрлық Қазақстан" мемлекеттік 

бағдарламасы шеңберінде модельдік цифрлық фабрикалар құру, тау-кен металлургия 

кешенінің ірі компанияларының цифрландыру жобаларын іске асыруы, заттардың 

өнеркәсіптік интернетін дамыту үшін қолайлы құқықтық жағдайлар жасау, кәсіпорындар 

үшін 4.0 индустрия технологияларын енгізуге қаржылық, фискалдық және өзге де 

ынталандырулар жасау, өндірісте қауіпсіздікті арттыру мақсатында цифрлық 

технологияларды қолдануды нормативтік-құқықтық реттеу, өндіруші секторда "4.0 өндіру" 

инновациялық өзара іс-қимыл жобасын іске асыру сияқты бірқатар жүйелі шаралар 

қарқынды енгізіле бастады.  Мысалы, "Модельдік цифрлық фабрикалар құру" жобасы 

шеңберінде "Алтыналмас АК" АҚ, "Химфарм" АҚ, "Евразиан Фудс" АҚ, "Кентау 

трансформатор зауыты" АҚ, "Бал Текстиль" ЖШС, "Карлскрона" ЖШС, "Алматы 

желдеткіш зауыты" ЖШС өндірісінің ағымдағы жай-күйін анықтау мақсатында 

технологиялық аудит жүргізілді, оның нәтижелері бойынша компанияларды 

цифрландырудың жол карталары бекітілді  

   Сонымен қатар өңірлерде өнеркәсіптік кәсіпорындарды цифрландыру жұмыстары 

жалғасын табуы орынды болмақ деген ойдамыз. Жалпы қазіргі кезде өңірлерде 2022 жылға 

дейін 121 кәсіпорында цифрлық шешімдерді енгізу жоспарлаған болатын (жаңа 

кәсіпорындар мен жаңғырту жобаларын ескере отырып, шамамен 276 цифрландыру 

жобасы). 2020 жылдың қорытындысы бойынша отандық өнеркәсіп кәсіпорындары 171 

жобаны іске асырды [5]. 

 Алдағы уақытта Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту 

үшін мүмкіндіктерді белгілей отырып, еліміздің инновациялық әлеуетін өрістету және 

бәсекеге қабілеттілікті арттыру үшін  келесі бағыттарды жүзеге асыру маңызды болып 

табылады, олар: 

 ел басшылығының инновациялық саясатқа ден қоюы және ведомствоаралық үйлестіру; 

 инновациялық қызметтің барлық субъектілерінің өзара іс-қимылды қамтамасыз етуі; 

 зияткерлік меншік және инновациялар саласындағы саясаттардың келісілуі; 

 ғылымды, технологияны және инновацияларды дамытудың ұзақ мерзімді 

стратегиясын басымдықтарды айқындап және оларға ресурстардың көпшілігін 

шоғырландыра отырып, жүргізу; 

 мемлекеттік қаржыландыруды ұлғайту және жеке инвестицияларды 

ынталандыру; 

 нақты KPI белгілеу және қабылданған шараларды үнемі бағалау. 

Аталғандар елімізде   инновацияларды қарқынды дамытуға орта құрып, орнықты 

экономикалық өсімді қамтамасыз етудің басты құралы болады деген ойдамыз. 
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Қазақстан Республикасында  әлеуметтік қызметтерді қалыптастыру мен 

дамытудағы   ақпарттық технологияның   мәні мен орны және қоғамдағы    әлеуметтік 

жұмыс, әлеуметтік қолдау, әлеуметтік қорғау саласын  басқарудағы ақпараттық 

технологияны жетілдірудің  қазіргі жағдайы мен  мемлекеттік қызмет пен электронды 

үкіметті дамыту бағыттары бойынша ұсыныстар қарастырылған. 

Әлеуметтік  қолдау, әлеуметтік қорғау, әлеуметтік жұмыс, ақпарат, ақпараттық 

қоғам, ақпараттық технология, интернет-ресурс,  мемлекеттік қызмет, электрондық 

үкімет, интернет-дүкен.   

Рассмотрены   становление социальной работы Республики Казахстан, сущность 

информационных технологий в   развити социальных услуг ,      исследованы  современное 

состояние   и применение  достижений информационных технологий  в  социальных 

работах, социальных поддержках и социального обеспечения.   Проведен сравнительный 

анализ   применения информационных технологии в развитии социальной работы и  

предложены пути   совершенствования   государственных услуг     и электронного 

государства   Республики Казахстан.  

Ключевые слова: социальная работа, социальная поддержка, социальное 

обеспечение,   информация, информационное общество, информационная технология, 

интернет-ресурс, государственная услуга, электронное государство, интернет-магазин.  

The essence of bank liquidity is considered and the current state of liquidity of domestic 

second-tier banks is investigated. A comparative analysis of the liquidity of banks has been carried 

out and ways for the development of the liquidity of commercial banks in the Republic of 

Kazakhstan have been proposed. 

Key words: Second level banks,  banking system, bank liquidity, banking assets, bank 

equity, banking liabilities, banking operations, deposits, banking potential. 

 

Әлеуметтік жұмыс қоғамдық өмірдегі құбылыс ретінде    экономикасы дамыған   Еуропа 

мемлекеттерінде, оның ішінде Ұлыбритания, Германия, Нидерланды, Швеция , Франция және 

АҚШ  қайырымдылық ұйымдарымен қатар  пайда болды. Ол    мұқтаждарға қайырымдылық 

көрсету және оларды қолдау бойынша   жұмыстың  түрі ретінде туындап, мемлекеттік көмек 

жүйесін құруға және оның дамуына әкелді.   Бұл өз кезегінде мемлекеттік деңгейдегі кәсіби  

әлеуметтік қызметтің қалыптасуына және мұқтаждарға  көмек пен қолдау көрсететін  әлеуметтік 

қызметкерлердің пайда болуының алғы шарты болып табылды.   

Жалпы әлеуметтік жұмысты, қоғам өмірінің барлық саласындағы адамдардың 

субъективті рөлінің жүзеге асуын тиімді ету, өмір сүруді қамсыздандыру үрдісін және тұлғаның, 

отбасының, әлеуметтік және басқа да топтардың, қоғам мүшелерінің іскерлік қабілеттерін 

дамыту мақсатындағы адам қызметінің ерекше түрі ретінде қарастыруға болады.  

Халыққа әлеуметтік көмек пен қолдау көрсететін әлеуметтік жұмыс спектрі алуан түрлі. 

Мысалы, қарт адамдарға және мүгедектерге азық-түлік тағамдарын үйлеріне жеткізу, іс- шаралар 

ұйымдастыру, әр түрлі бағыттағы күндізгі орталықтар ашу (сауықтыру, спорттық, ойын 

түріндегі, ақыл-есі кем адамдарға, маскүнемдерге, нашақорларға арналған және т.б.). 

mailto:ekydyrbaeva@mail.ru
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Осыдан аталғандар мемлекеттің әлеуметтік саясатының  бағыттарының бірі болып,   

өз кезегінде  халықты әлеуметтік қолдау, әлеуметтік қорғау, жалпы әлеуметтік жұмыс, 

қоғамның әлеуметтік дамуымен бірге әлеуметтік  топтартардағы  қарым-қатынастарын 

және   олардың тұрмыс жағдайын көтеру мен қажеттіліктерін қанағаттандыру, оларды 

белсенді ету және т.б. бағыттармен  анықталынады.  

Қазіргі уақытта Қазақстандағы қалыптасқан әлеуметтік жұмыстың даму моделі 

мынадай қағидаттар негізінде дамуда, олар: 

1) елдің барлық азаматтары үшін тең мүмкіндіктер; 

2) ең төменгі әлеуметтік стандарттарды белгілеу; 

3)  әлеуметтік көмек көрсетудің атаулы болуы немесе оның сараланған тәсілі; 

4) мемлекеттің, жұмыс берушілердің және азаматтардың ынтымақты жауапкершілігі; 

5) тиімді әлеуметтік саясаттың негізі ретіндегі экономикалық өсу. 

Бұлар өз кезегінде еліміздегі қоғамдық өмірге қатынасушылардың әлеуметтік жағдайын  

басқару  арқылы, олардың қоғамдық қарым-қатынастардың субъектілері ретіндегі дамуын 

қамсыздандыру және ақпаратқа еркін қол жеткізу құқығының негіздері болып табылады.    

Бүгінгі Қазақстандағы қалыптасқан әлеуметтік жұмыстың дамуын ақпараттық 

технологияларсыз елестету мүмкін емес. Ақпараттық қоғамның екпінді дамуы нәтижесінде 

ақпараттық технология мемлекеттің әлеуметтік жұмысты  басқарудың басты ресурсына айналды.  

Әр түрлі әлеуметтік топтардың әлеуметтік қажеттіліктерін қамтамасыз ету, өмір 

деңгейін көтеру және т.б. әлеуметтік саладағы жағдайлар, өз кезегінде елдегі  үрдістердің    

ағымдары  бойынша толық ақпараттың болуы,  дұрыс қорытынды жасауға, тиімді басқаруға 

өріс береді.  Сондықтан қазір және алдағы  уақытта да әлеуметтік жұмысты  басқару 

қызметіне жаңа ақпараттық технологияларды енгізумен   тығыз байланысты болмақ. 

Әлеуметтік жұмысты басқару бойынша шешім қабылдау үрдісі өзіндік  

ерекшеліктерге ие, олар: 

1-ден, көптеген шешімдер әлеуметтік-экономикалық, саяси саладағы жағдайларға  

байланысты туындауы мүмкін; 

2-ден, шешімдердің үлгілерін таңдау және қабылдау кезіндегі анықталмаған 

жағдайлардың орын алуы;  

3-ден, шешім қабылдау мен басқару уақыттың тығыздығы бойынша  шарттарға тәуелді. 

Осыдан әлеуметтік жұмысты басқару мен шешім   қабылдауда   ақпарат 

технологиясының қол жетімділігі мен ашықтығы және оны дамыту   маңыздылығы арта түседі 

Еліміздегі   ақпараттық мемлекеттің қалыптасуы, ақпараттық қоғамды дамытудың 

негізі болып,  инновациялық және ақпараттық технологиялардың инфрақұрылымы есебінен 

халықтың хал-ахуалының жоғары деңгейіне жетуге бағыттап, бүкіл қоғамды жаңғыртудың 

маңызды факторына айналып, адамдардың өмір сүру салтына, әлеуметтік-экономикалық  

ортасын  дамытудағы пәрменді ықпалымен сипатталады. 

Мысалы, елімізде халыққа және бизнеске ұсынылатын қызметтердің сапасын 

арттыру үшін «Азаматтарға арналған үкімет» өз  қызметтерін жақсарту бойынша   жұмыс 

жүргізу барысында, мемлекеттік ұйымдардың интернет-ресурстары арқылы виртуалды 

қабылдау, интернет-конференциялар арқылы халық пен мемлекеттің арасындағы байланыс 

және кері байланыс көмегімен диалогының механизмдері дамытуда. Сонымен бірге 

ақпараттық қоғамды дамыту   үздіксіз үрдіс  ретінде жетілдіріліп отырады. 

Қазір әлемдегі ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың серпінді дамуын 

ескере отырып, Қазақстанда прогрессивті ақпараттық қоғамды жедел қалыптастыру үшін 

қажетті орта мен жағдайлар құрылып, дамытылуда. Мысалы  2017 жылы интернет желісіне 

қол жеткізетін отбасылардың үлесі  60 %, ал 2021 жылы   91 % құрады[1]. 

2016 жылы  басталған «Азаматтарға арналған үкімет» корпорациясының   «бір терезе» 

қағидаты бойынша мемлекеттік қызметтерді электрондық нысанда  жүргізу  аясы кеңеюде. 

 2025 жылға қарай  «Электрондық үкімет» жүйесі бойынша мемлекеттік деңгейде 

көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру, еліміздің  әрбір азаматына, тез әрі сапалы алуға 

http://dereksiz.org/azastan-filim-jene-bilim-ministrligi-v3.html
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 мүмкіндік туғызбақ. Нақтырақ айтсақ,   қазіргі уақытта электрондық форматта ұсынылатын 

мемлекеттік қызметтердің үлесі 2017 жылы   50 %, ал 2030 жылға қарай 90 % жетпек.  

         Екпінді түрде еніп жатқан жаңа ақпараттық технологиялар  көмегімен әлеуметтік-эконо-

микалық  қызметтерге кепілдіктер  бере отырып, оны пайдалану арқылы өзін-өзі толық көрсету 

мүмкіндігіне жол ашып, қашықтықтан білім алу мен жұмыспен қамту саласын дамыта түспек.  

 Электрондық коммерцияның дамуы өз кезегінде үйден шықпастан, жұмыс істеуге 

және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді сатып алуға мүмкіндіктерін кеңейтуде. 

Электронды аударымдар арқылы төленетін тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің жалпы 

айналымындағы үлесі артып отыр. Мысалы, қазақстандық интернет-дүкендердің айналым 

үлесі 2030 жылға қарай шамамен 60 %  құрайды деген болжамның орындалуы осы саладағы 

сұраныстың өсу  нәтижесінде болатыны анық[2]. 

Одан басқа тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру және түрлі тәуекелдерді 

азайту үшін инновациялық технологиялар отандастардың күнделікті өміріне енгізілуде. 

2015 жылдан бастап төтенше жағдайлар туралы жедел қызметтерді хабарландыру бойынша 

бірыңғай кезекші диспетчерлік қызмет енгізілетін болатын.  2017 жылы төтенше 

жағдайларға арналған жедел қызметтердің ден қою уақыты 10,7 %-ға, 2021 жылы 31 %-ға 

қысқарады. Төтенше жағдайлар туралы халықты жаппай хабардар етудің қазіргі заманғы 

жүйесімен жарақтандырылған елді мекендердің үлесі 2021 жылы 97 %  құрап отыр. 

 2025 жылға қарай осындай ұсынылатын электрондық  қызметтерді   тұтынатын  

халықтың 90% артуы, оның ішінде азаматтардың өздерінің белсенді қатысуымен 

компьютерлік сауаттылықты меңгеру ықтималдығының өсуін жоққа шығаруға болмайды. 

Жастардың   жаңалықтарды тез қабылдайтын ескерсек, ол өз кезегінде жақындары мен 

туысқандары арасында ақпараттандыру саласындағы дағдыларын қарқынды дамытуға орта 

құрып, жалпы үлкендер мен жастардың ақпараттық- технологиялардың серпінді дамуына 

әкелетіні талассыз деген ойдамыз. 

 Сонымен бірге    ақпараттық технологиялар үшін инфрақұрылымның қауіпсіздігі , 

оның ішінде жеке өмірге қол сұқпаушылыққа, жеке және отбасылық құпияны сақтау мен 

шектелген ақпараттың қауіпсіздігіне, корпоративтік және жеке ақпараттық жүйелерді 

қорғаудың жоғарғы деңгейіне кепілдік берілуі, қоғамдық өмір тәртібіне айналатыны   оның 

қарқындылығын арттыра түседі.  

Қазіргі уақытта аталған бұл шаралар   «Ақпаратты Қазақстан – 2020» мемлекеттік 

бағдарламасы аясында  іске асырылып, өзіндік нәтижелерді көрсетуде[3]. 

2030 жылға қарай мемлекет ақпаратқа еркін қол жеткізу және цифрлық теңсіздікті жою 

үшін жағдай мен орта құратынын ескерсек, интернет пен цифрлық телерадио хабарларын тарату 

әрбір қалада, аудан орталығында, село мен ауылда, әрбір үй мен ғимаратта болмақ. Осындай  

болжамдардың жүзеге асуы өркениетті өмір талабынан туындап отырған белгілі.  

 Сарапшылардың  2030 жылға дейінгі кезеңде Қазақстанның жылдық орташа 

экономикалық өсу қарқыны 5,5 %  жуық болады деп болжамы бар. Ондай экономикалық 

өсу азаматтардың әл-ауқатын арттыруға, олардың жұмыспен қамтылуы мен өмір сүру 

деңгейінің өсуіне  негіз қалайды. Себебі, әлеуметтік қызметтердің қолжетімділігі және 

сапасы экономикалық өсудің қарқынына және бюджеттің мүмкіндіктеріне тікелей 

байланысты. Өйткені мықты экономика тұрақты салықтық базаны және мемлекеттің 

әлеуметтік моделінің орнықтылығын қамтамасыз ететін негіз болып табылады. 

 Жалпы ақпараттық технологиялар көмегімен әлеуметтік қорғауды жақсартуға, денсаулық 

сақтау және білім беру жүйесін жаңғыртуға, әлеуметтік теңсіздікті азайтуға бағытталған елдің 

әлеуметтік дамуы мемлекет тарапынан едәуір шығындарды талап ететіні белгілі.    Сондықтан 

елімізде әлеуметтік жаңғырту әлеуметтік салада ең төменгі әлеуметтік стандарттарды және жан 

басына шаққандағы қаржыландыруды кезең-кезеңімен енгізуді болжамдай керек деген ойдамыз. 

Бұл бюджеттік шығыстарды әлеуметтік дамудың басым бағыттарында шоғырландыруға, 

бөлінетін бюджет қаражатының тиімділігі мен халық үшін әлеуметтік салада көрсетілетін 

қызметтерінің сапасы мен қолжетімділігін арттыруға ықпал ететіні күмән келтірмейді. 
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Дегенмен бұл салада   өзекті мәселелер бар. Мысалы,    қазіргі уақытта ақпараттық 

саланы, сондай-ақ мәдениет және спорт салаларын қаржыландыру халықаралық озық 

стандарттарға сәйкес келмейді. Оны Қазақстанда мәдениетті дамытуға жұмсалатын бюджет 

шығыстары ЖІӨ 0,1 %-ды құрап отыр, ал дамыған елдерде бұл көрсеткіш 0,6 %-дан 0,8 %. 

Ауылдық және қалалық аумақтардағы спорттық көрсетілетін қызметтердің қолжетімділігі мен 

сапасы бойынша айырмашылықтардың орын алып отырғаны құпия емес.  

 Сондықтан әлеуметтік жұмыстағы жұмыскерлердің қызметін дамыту бағыттары мынадай:  

- адамдарға жеке бас мәселелерін шешу қабілеті мен олардың компоненттілігін 

кеңейтуге ықпал ету;  

- адамдарға өз мүмкіндіктерін іске асыруға көмектесу; 

- адамдардың қайырымдылығын ынталандыру;  

- жекелеген адамдар мен олардың қоршаған ортамен өзара байланысына жәрдем беру; 

- ұйымдар, әлеуметтік, экономикалық, саяси институттар мен қоғам мүшелерінің 

өзара әсеріне ықпал ету;  

- әлеуметтік саясат пен қоршаған ортаны қорғау саясатына ықпал ету. 

Бұл қызметтерді жүзеге асыру үшін, әлеуметтік жұмыскер көптеген адамдармен 

қарым-қатынас жасайды, оған клиенттердің әлеуметтік қалыптасуына жағдай жасауына 

көмектесетін білім мен тәжірибелік жігер керек.  

Осыған байланысты ҚР Президенті  Қасым-Жомарт Тоқаевтың 1 қыркүйектегі     

«Әділетті мемлекет. Біртұтас ұлт. Берекелі қоғам» атты Қазақстан халқына   Жолдауында 

жаңа Қазақстанды құру үшін айқындалған негізгі бағыттармен бірге  халықтың әлеуметтік 

жағдайын арттыруға басты назар  аударып, еліміздің әлеуметтік саласында қордаланған 

өткір мәселелерді, оның ішінде зейнетақы және білім беру жүйесі, төменгі жалақы деңгейін 

көтеру, медициналық қызмет, жастардың кәсіпкерлік бастамаларына қолдау, Ұлттық қор 

табысының 50 пайызын балалардың арнаулы жинақтаушы есепшотына аудару және т.б. 

бойынша шешімдер  қабылданғаны белгілі[4].    

Аталғандар елімізде ақпараттық технологиялар көмегімен «Электрондық үкімет» 

жүйесін жетілдіруге  және әлеуметтік жұмыстарды жақсартуға орта құрып,   орнықты   

экономикалық өмірді  қамтамасыз етудің басты құралы болады деген ойдамыз. 
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Ауыл тұрғындарының өмір сүру сапасы қала тұрғындарымен салыстырғанда 

әрдайым артта қалып келеді.  Қазіргі уақытта ауыл тұрғындарының 50% - ы кедейлік 

шегінен төмен. Қала тұрғындары арасында бұл көрсеткіш орташа 40% құрайды және бұл 

ауылмен салыстырғанда  10% - ға төмен. Сонымен  қара ауылшаруашылық 

ұйымдарындағы орташа айлық жалақы экономиканың басқа салалары арасында ең 
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 төмен. Ауылдық жерлердегі жұмыссыздыққа келетін болсақ, бұл ауылдық жерлердегі 

кәсіпорындардың азаюына байланысты өте жоғары. Сондықтан ауыл тұрғындарының 

әлеуметтік құрылымын жақсарту Қазақстан Республикасы мен аймақтық басқару 

органдарының алдына қойылған басты міндет болып табылады.  

Мақаланың мақсаты Қазақстан  аймақтарындағы ауылдың әлеуметтік-өндірістік 

инфрақұрылымын талдау. Зерттеудің міндеттері ауылдық жерлердің аймақтық 

ерекшеліктерін зерттеу болып табылады. Мақалада талдау және синтез әдістері, 

статистикалық әдіс және салыстырмалы бағалау әдістері қолданылады. Бұл жұмыстың 

теориялық маңыздылығы зерттеу материалын аграрлық құқық ғылымына және аграрлық 

экономика ғылымына енгізуге байланысты. Жұмыстың практикалық маңыздылығы 

зерттеу нәтижелерін аграрлық білім беру мекемелерінде және ауыл шаруашылығын 

басқару жүйесінде оқу процесінде пайдалану мүмкіндігі болып табылады.  

Тірек сөздер: ауылдық аумақтар, әлеуметтік-өндірістік инфрақұрылым,  ауыл 

және қала тұрғындары, ауыл тұрғындарының табыстары, урбандалу. 

Качество жизни сельских жителей всегда отстает по сравнению с горожанами. В 

настоящее время 50% сельского населения находится за чертой бедности. Среди 

городского населения этот показатель составляет в среднем 40% и на 10% ниже, чем в 

сельской местности. Таким образом, среднемесячная заработная плата в черных 

сельскохозяйственных организациях является самой низкой среди других отраслей 

экономики. Что касается безработицы в сельской местности, то она очень высока из-за 

сокращения предприятий в сельской местности. Поэтому улучшение социальной 

структуры сельского населения является главной задачей, поставленной перед 

Республикой Казахстан и региональными органами управления. 

Цель статьи анализ социальной инфраструктуры села в регионах Казахстана. 

Задачами исследования являются изучение региональных особенностей сельской 

местности. В статье используются методы анализа и синтеза, статистический метод 

и методы сравнительной оценки. Теоретическая значимость данной работы обусловлена 

включением материала исследования в науку аграрного права и науку аграрной экономики. 

Практическая значимость работы заключается в возможности использования 

результатов исследования в учебном процессе в аграрных образовательных учреждениях 

и системе управления сельским хозяйством. 

Ключевые слова: сельские территории, социально-инженерная инфраструктура, 

сельское и городское население, доходы сельского населения, урбанизация. 

The quality of life of rural residents is always lagging behind in comparison with urban 

residents. Currently, 50% of the rural population is below the poverty line. Among the urban 

population, this figure averages 40%, and it is 10% lower than in the village. So, the average 

monthly salary in black agricultural organizations is the lowest among other sectors of the 

economy. As for unemployment in rural areas, it is very high due to the decrease in enterprises in 

rural areas. Therefore, improving the social structure of the rural population is the main task set 

for the Republic of Kazakhstan and regional government bodies. 

The purpose of the article is to analyze the social infrastructure of the village in the regions 

of Kazakhstan. The objectives of the study are to study the regional characteristics of rural areas. 

The article uses methods of analysis and synthesis, statistical method and comparative assessment 

methods. The theoretical significance of this work is due to the introduction of research material 

into the science of agrarian law and the science of Agrarian Economics. The practical significance 

of the work is the possibility of using the results of the study in the educational process in 

agricultural educational institutions and in the agricultural management system. 

Key words: rural areas, social and engineering infrastructure, rural and urban population, 

income of rural residents, urbanization. 
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Қазіргі заманғы талаптарға сәйкес әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылым 

ауылдық елді мекендерді дамытудың ажырамас бөлігі болып саналады [1]. Сондықтан, 

Қазақстан үшін ауылдық аумақтарды дамыту мемлекеттің стратегиялық басымдықтарының 

бірі болды және солай болып қала береді. Ауылдық жерлердегі әлеуметтік-өндірістік 

инфрақұрылымдардың инновациялық жолдарын және олардың прогрессивті дамыту 

модельдерінің кенже қалуы салдарынан салдарынан ауыл шаруашылығы тауар 

өндірушілерінің табысының төмендігі байқалады [2,3]. 

Әлеуметтік инфрақұрылым объектілерін жергілікті өзін-өзі басқару органдарына 

беру арқылы ауыл халқын әлеуметтік қорғау әрекеті тиімсіз шара болып шықты. 

Ауылшаруашылық кәсіпорындары мен кәсіпкерлер бұл нысандарды әрдайым жеткілікті 

деңгейде қаржыландыра алмады [4], өйткені олардың кіріс деңгейі басқа экономикалық 

қызметтермен салыстырғанда төмен. Жоғарыда айтылғандар Республика ауылдарының 

онсыз да жеткіліксіз дамыған ауылдық Әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылымының 

күрт төмендеуіне алып келді, бұл осы проблеманы шешу үшін ең жақсы тәсілдерді табу 

мақсатында әлеуметтік инфрақұрылымды дамыту саласындағы талдау және жүйелеу 

жөніндегі жұмыстарды жалғастыруды қажет етеді. 

Ауыл шаруашылығы әрдайым болжанбайтын табиғи жағдайлармен байланысты 

болғандықтан, ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің кірістері тұрақтылықпен 

ерекшеленбейді. Сонымен қатар, әлеуметтік инфрақұрылымның дамымауына, 

технологиялардың ескіруіне байланысты проблемалар бар [5], шикізаттың жетіспеуіне 

байланысты өндірістік қуаттарды толық пайдаланбау [6] және т.б. мұның бәрі 

ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің кірістілігін арттыруға бағытталған 

ұйымдастырушылық-экономикалық шараларды одан әрі зерттеуді қажет етеді. 

Әдістер мен материалдар. Зерттеудің эмпирикалық базасы Қазақстан 

Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика 

бюросының, БҰҰ-ның ресми сайтынан алынған ауылдық территорияларды дамыту 

жөніндегі жылдық есептерден  құрастырылады.  

Ауылдық аумақтардың әлеуметтік-өндірістік инфрақұрылымдарындағы қазіргі 

проблемаларының ауылдық аумақтардағың дамуына кері әсерін зерделеуде жүйелі және 

логикалық әдістер қолданылды. Ал ауылдық аумақтардағы ескірген және заманауи 

талаптарға сәйкес келмейтін әлеуметтік-өндірістік инфрақұрылымдардың салдарынан 

орын алып отырған  жағдайды кешенді зерттеу кезінде салыстырмалы талдау, 

экономикалық-статистикалық, аналитикалық, динамикалық,  аймақтардың әлеуметтік 

есептілігі әдістері қолданылды. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақстанның ауылдық аумақтары үлкен табиғи, 

демографиялық, экономикалық және мәдени әлеуетке ие. Біз жүргізген зерттеу нәтижелері 

көрсеткендей, осы байлықтарды тиімді басқару мен ұйымдастырудың (көп жағдайда) 

тұрақты жүйесінің болмауына байланысты қазіргі уақытта ауылдық жерлерде бірқатар 

өзекті проблемалар бар (әлеуметтік өндірістік инфрақұрылымның ескіруі, ауыл 

тұрғындарының азаюы, урбанизация процесі, жұмыссыздық; табыстың төмен деңгейі; ауыл 

шаруашылығы мен ауыл шаруашылығы арасындағы әлеуметтік-экономикалық 

көрсеткіштердегі айырмашылықтардың қала және ауыл тұрғындары және т. б.). Біз осы 

жағдайларға тиімді және жүйелі көзқарас ұсыну үшін пайда болу себептерін терең зерттеп, 

әр мәселенің ерекшеліктерін анықтаған жөн деп санаймыз.  

Біз жүргізген зерттеу ауылдық аумақтардың әлеуметтік инфрақұрылым 

объектілерінің қалалықтармен салыстырғанда мынадай ерекшеліктері бар екенін көрсетті, 

олар: инфрақұрылым объектілерінің қызметі процесінде баламаның болмауы; мерзімді 

және күнделікті сұраныспен шектелу; ауыл тұрғындарына толық қызмет көрсетпеу; ауыл 

мектептерінің әртүрлі модельдері; елді мекеннің әлеуметтік-экономикалық әлеуетін оның 

орналасқан жеріне байланыстыру; еңбек тәрбиесінің маңызы; қоршаған табиғи ортамен 

бірлік; халық дәстүрлерімен тығыз байланыс; әлеуметтік қаржыландыру деңгейлерінің 
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 әртүрлілігі. Ауыл мен қаланы салыстыра отырып, ауылдық жерлердегі инфрақұрылымдық 

нысандар қаламен салыстырғанда біршама әлсіз екендігі анықталды. Жаһандану 

процесінде инфрақұрылымның жаңа түрлерін: ақпарат, интернет және басқа да зияткерлік 

өнімдер, ұйымдастыру мен басқарудың, қаржыландырудың жаңа мүмкіндіктерін 

қалыптастыра отырып, ауылды қалалық деңгейге сәйкестендіру өте маңызды. 

Ауылдық аумақтарда орын алып отырған инфрақұрылым проблемаларын  ауылдық 

елді мекендеріне жүргізілген ғылыми зерттеулер нәтижесімен нақтылауға болады.  

Елімізде қалыптасқан осындай өткір мәселелер салдарынан, қала мен ауылдық елді 

мекен арасындағы әлеуметтік-экономикалық және демографиялық теңгерімсіздік пайда 

болды. ӘИИ-ның қазіргі заманғы талаптарға сәйкес келмеуі салдарынан ауылдық елді 

мекендердің саны 2021 жылғы 1991 жылмен салыстырғанда 20% - ға, 2022 жылғы ауыл 

халқының саны 2008 жылмен салыстырғанда 6,4% - ға азайды [7] (сурет 1). 

 

 
Сурет 1- Қазақстан Республикасы халқының табиғи өсімі (кемуі), адам 

 

1-суреттегі деректерден көріп отырғанымыздай, соңғы он жылда (2011-2021жж.) 

ауыл халқының табиғи өсімі қалалықтармен салыстырғанда төмендеді [8].  Ауылдық 

аумақтардың инфрақұрылымдарының жағдайын зерттеуші мамандар еліміздің ауылдық 

аумақтарында кедесідей инженерлік инфрақұрылымдық проблемаларды анықтады, олар: 

ауыз суға, жол қатнастарына, көлікке, интернетке қолжетімділіктің барлық ауылдық елді 

мекендерде бірдей бола бермеуі [5,11].  2022 жылдың басында, ауылдық территорияларда 

770 мыңнан астам адам орталықтандырылған сумен қамтамасыз етілмеген, әсіресе 

Түркістан, Қостанай, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарындағы жағдай күрделі [9]. Ел 

бойынша ауылдардың тек 22%-ы ғана газбен жабдықталған, электр желілерінің тозуы 

ауылдық территориялар үшін үлкен проблема.  болып қалып отыр, ол ел бойынша орта 

есеппен 58% - ды құрайды. Цифрландыру ауқымына қарамастан, ауылдық елді мекендердің 

үштен біріне жуығы интернеттің кең жолақты қолжетімділікке ие емес [10]. Жағдайы 

жақсы және қанағаттанарлық деп танылған облыстық және аудандық маңызы бар 

автомобиль жолдарының үлесі 71% - ды ғана құрайды. Бірқатар өңірлерде жергілікті 

жолдардың қанағаттанарлықсыз жағдайдайының жоғары үлесі сақталған. Бұл Батыс 

Қазақстан, Ақтөбе, Атырау және Солтүстік Қазақстан облыстарында байқалады. 

Зерттеу нәтижелері анықтап отырғандай ауылдық аумақтардағы әлеуметтік-

өндірістік инфрақұрылымдық мәселелердің бірінші салдары,  еліміздің демографиялық 

және көші-қон проблемаларының одан әрі күшеюіне алып келді. Себебі халық республика 

бойынша санының өсуіне қарамастан, ауылдық аумақтардағы халықтың табиғи өсімі 

тұрақты емес, керісінше азаю тенденциясына ие. 2022 жылдың басында еліміздегі  халық 

саны 19,2 млн адамды құрады. Бұл 2021 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 1,3% - ға 

жоғары.  Дегенмен, Республика бойынша халық саны азайып бара жатқан өңірлер 
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қатарында Солтүстік Қазақстан облысы - халық саны 1,23%-ға, Қостанай облысы -0,77%-

ға, Шығыс Қазақстан облысы - 0,54%-ға, Павлодар облысы -0,52%-ға, Қарағанды облысы -

0,28%-ға және Ақмола облысы -0,22% - ға қысқарды. 

Ауылдық аймақтарды дамытудың маңызды стратегиялық бағыттағы  ауылдық жерлер 

мен қалалардың оңтайлы кеңістіктік үйлесіміне қол жеткізу және бұл әр қашан маңызлы болып 

қала береді. Себебі өңірлердегі  демографиялық және көші-қон проблемаларын  реттеу, ауылдық 

аумақтардың инфрақұрылымдарын дамыту,  урбандалу процессіне әсер етіп отырған 

факторларды анықтау үшін де бұл сұрақ маңыздылығын жоймайды.  

Қала мен ауыл арасындағы айырмашылықтың проблемалық сипаты: олардың 

ауылдық және қалалық аймақтарды бөлу мәселесінен басталады. Олардың арасындағы 

айырмашылықты анықтау критерийлері қазірге дейін өзекті. Ең көп қолданылатын 

критерий-халықтың тығыздығы. Алайда, халық бір елде тығыз деп саналса, екінші елде 

сирек деп санауға болады. Тағы бір мүмкін критерий басым экономикалық қызметтің 

сипаты болып табылады, сонымен қатар, ауыл шаруашылығы басым аудандар ауылдық 

болып саналады, ал сауда мен өнеркәсіп басым аудандар қалалық болып саналады. 

Неғұрлым мұқият бақылау экономикалық критерий – ол іс жүзінде халықтың тығыздығы 

критерийінің негізінде жатқанын көрсетеді. Негізінде, ауыл шаруашылығы басым аудандар 

осы қызметке қажетті жердің мөлшерін ескере отырып, аз қоныстанған болуы керек. 

Керісінше, сауда және өнеркәсіп процестері жақын жерде көптеген адамдардың жұмыс 

істеуін талап етеді; сондықтан олар басым аудандар халықтың тығыздығы жоғары және 

осылайша қалалық деп жіктеледі. 

Осылайша көптеген мемлекеттерде ауылдық және қалалық жерлер арасындағы 

айырмашылық:  халық санының тығыздығына, экономикалық қызметтің сипатына және  

ауыл шаруашылығының басымдығы критерийлері бойынша ажыратылады. Өкінішке, 

Қазақстан жағдайында олардың инфрақұрылымдары мен табыс деңгейі арасындағы 

алшақтықтың болуы өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын, демограйиялық және 

ішкі-көші қон проблемаларын одан әрі күрделендіреді. Сондықтан, ауылдық жерлерді 

дамытудың тағы бір стратегиялық бағыт - ауылшаруашылық моделін таңдау.  

Қазақстан және басқа да бірқатар елдер үшін ауыл шаруашылығы - негізгі 

экономикалық қызметтердің бірі болып қала береді. Осыған байланысты уақыт өте келе 

пайда болған ауыл шаруашылығының әртүрлі модельдерін ескеру маңызды. Ауыл 

шаруашылығының бір-бірімен байланысты үш аспектісі бар, атап айтқанда: ресурстар 

(мысалы, жер мен жұмыс күшінің болуы); технологиялар; және институттар (мысалы, 

жерге меншік құқығы). Осы өлшемдер бойынша әртүрлі мүмкіндіктердің жиынтығына 

сүйене отырып, ауыл шаруашылығының әртүрлі модельдерін ажыратуға болады. Аталған 

ауылшаруашылық модельдерінің тұрақты дамудың әртүрлі әлеуметтік-экономикалық және 

экологиялық мақсаттарына қатысты өзіндік ерекшеліктері бар. Белгілі бір модельдің немесе 

бірнеше модельдердің үйлесімділігінің орындылығы белгілі бір елдің ресурстарына, 

технологиялары мен институттарына байланысты. Осыған байланысты дұрыс таңдау 

ауылдық даму стратегиясының сәттілігі үшін өте маңызды. 
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Азық-түлік қауіпсіздігінің қол жеткізілген нәтижелеріне қарамастан, төтенше 

жағдайлар мен СOVID-19 пандемиясынан туындаған тамақ өнімдеріне бағаның өсуі 

Қазақстанның азық-түлік нарығын нығайтудың күшейтілген стратегиялық бағыттарын 

айқындау қажеттігін дәлелдеді. Мақалада тәуелсіздіктің алғашқы жылдарынан қазіргі 

кезге дейінгі (1990-2020жж.) Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі 

түрлерін өндіру көлемі мен жан басына шаққандағы  азық-түлікті тұтыну нормасы 

бойынша талдаулар жасалып,  Қазақстан республикасының азық-түлік қауіпсіздігінің 

қазіргі жағдайына баға берілді. Әдістер- экономикалық-статистикалық, аналитикалық, 

динамикалық,  логикалық, салалық ақпараттық, аймақтардың әлеуметтік есептілігі 

әдістері қолданылды. Қортындыда азық-түлік қауіпсіздігін тұрақты дамыту 

мақсатында: ауыл шаруашылығы дақылдарын тиімді  орналастыру арқылы импортты 

алмастыру; әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру; 

күнбағыс тұқымдарының экспортына шектеулер қою;  картоп пен сәбізді сондай-ақ, ірі 

қара мал және қой мен ешкіні белгілі бір мерзімге экспорттауға тыйым салу. 

Тірек сөздер: азық-түлік, ауыл шаруашылығы,  азық-түліктің бағасы,  тұтыну 

нормасы, әлеуметтік маңызы бар тауарлар, өмір сүру сапасы, табыстары, урбандалу. 

Несмотря на достигнутые результаты продовольственной безопасности, рост цен на 

продукты питания, вызванный чрезвычайными ситуациями и пандемией СOVID-19, доказал 

необходимость определения усиленных стратегических направлений укрепления 

продовольственного рынка Казахстана. Статья охватывает период с первых лет 

независимости до наших дней (1990-2020гг.).) Проанализированы объемы производства 

https://agroinfo.kz/spasti-pererabotchika-kak-reshit-problemy-pishhevoj-promyshlennosti-kazaxstana/
https://agroinfo.kz/spasti-pererabotchika-kak-reshit-problemy-pishhevoj-promyshlennosti-kazaxstana/
https://economy.kz/ru/Novosti_instituta/id=4348
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основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана и нормы потребления 

продовольствия на душу населения, дана оценка современного состояния продовольственной 

безопасности Республики Казахстан. Применены методы-экономико-статистические, 

аналитические, динамические, логические, отраслевые информационные, методы социальной 

отчетности регионов. В целях устойчивого развития продовольственной безопасности в 

заключении: импортозамещение через эффективное размещение сельскохозяйственных 

культур; стабилизация цен на социально значимые продовольственные товары; наложение 

ограничений на экспорт семян подсолнечника; запрет на экспорт картофеля и моркови, а 

также крупного рогатого скота и овец и коз на определенный срок. 

Ключевые слова: продукты питания, сельское хозяйство, цены на продукты питания, 

норма потребления, социально значимые товары, качество жизни, доходы, урбанизация. 

Despite the achieved results of food security, the rise in food prices caused by emergency 

situations and the COVID-19 pandemic proved the need to determine the strengthened strategic 

directions for strengthening the Food Market of Kazakhstan. In the article from the first years of 

independence to the present (1990-2020. The analysis of the volume of production of the main types of 

agricultural products of Kazakhstan and the rate of food consumption per capita was carried out and an 

assessment of the current state of food security of the Republic of Kazakhstan was made. Methods-

economic-statistical, analytical, dynamic, logical, industry information, methods of social reporting of 

regions were used. In conclusion, for the sustainable development of food security: import substitution 

through the effective placement of agricultural crops; stabilization of prices for socially important food 

products; establishment of restrictions on the export of sunflower seeds; Prohibition of export of potatoes 

and carrots, as well as cattle, sheep and goats for a certain period. 

Key words: food, agriculture, food prices, consumption rates, socially significant goods, 

quality of life, income, urbanization. 

 

Азық-түлік қауіпсіздігі ұзақ уақыт бойы адамзат қоғамы үшін өзекті мәселе болды. Азық-

түлік жүйесінің тұрақтылығы мен қауіпсіздігі адамдардың өмір сүруіне және тұрақты дамуына 

байланысты. Әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаның шамадан тыс қымбаттауы 

халықты кедейлікке әкелетін басты фактор болып табылады. Дұрыс тамақтанбау, материалдық 

жетіспеушілік, өмір сапасының төмен көрсеткіші-ең күрделі әлеуметтік проблема. Халықтың 

кедейлігі, әлеуметтік қолайсыздығы ұзақ уақыт бойы тез және тұрақты елге кедергі келтірді. 

Әлемде болып жатқан төтенше құбылыстар санының артуы, COVID-19 пандемиясы 

Қазақстанның азық-түлік қауіпсіздігіне қатер төндіріп, ішкі нарықтағы жағдайды қиындатты.  

21 ғасырдың басынан бастап әр мемлекет өздерінің азық-түлік жүйелерінің қауіпсіздігіне 

көп көңіл бөле бастады. COVID-19 азық-түлік қауіпсіздігі мен тамақтануына әсер еткендіктен, 

2020 жылдың мамыр айында Біріккен Ұлттар Ұйымы (БҰҰ) тұрақты даму мақсатын өзгертті [1]. 

Әдістер мен материалдар. Зерттеу жұмысының базасы ретінде Қазақстан 

Республикасы Стратегиялық жоспарлау және реформалар агенттігінің ұлттық статистика 

бюросының, Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ресми сайтынан алынған ауылдық 

территорияларды дамыту жөніндегі жылдық есептерінен,  БҰҰ-ның азық-түлік және 

ауылшаруашылық ұйымының (ФАО) мәліметтері, сонымен қатар, ФАО-ның ауылды 

дамытуды  қайта қарау дүниежүзілік әлеуметтік есебі негізінде құрастырылады.  

Қазақстандағы азық-түлік өнімдерінің ағымдағы жағдайы және оның динамикалық 

өзгерістерін зерделеуде салыстырмалы талдау, динамикалық өзгерістер және жүйелі-

логикалық әдістер қолданылды. Сонымен қатар, азық-түлік өнімдерінің бағасы, халықтың 

әлеуметтік өнімдерід тұтыну дәрежесі бойынша ақпараттарды талдау кезінде  

экономикалық-статистикалық, аналитикалық, динамикалық,  әдістер қолданылды. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Қазақстандық ғалымдар ортақ мәселені шешуге 

тырысады: Төтенше жағдайлар кезінде мемлекеттің азық-түлік жүйесінің тұрақтылығы мен 

тұрақтылығын қалай қамтамасыз етуге болады? Өкінішке орай, 2020 жылы COVID-19 

пандемиясына байланысты импорттық өнімдердің бағасы көтерілді. Сонымен қатар, ауыл 
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 шаруашылығындағы өндірістік шығындар артты. 2021 жылы Қазақстанда әлеуметтік 

маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасы 2020 жылмен салыстырғанда 9,3% - ға өсті. 

Күнбағыс майы (20%), көкөністер, оның ішінде сәбіз (152,5%), картоп (90,1%), қант (10,3%) 

және қарақұмық жармасы 10,1%) бағасы айтарлықтай өсті.  

Егер біз осы проблеманы тиімді шешудің нақты тетіктерін көрсететін болсақ, елдегі 

азық-түлік нарығы тұрақты дамитын болады, біздің халқымыз қолжетімді бағамен сапалы 

отандық өніммен қамтамасыз етілетін болады [2].Қазақстанның ауыл шаруашылығы 

мемлекет қабылдаған аса маңызды стратегиялық құжаттар, даму бағдарламалары, 

пилоттық жобалар мен нормативтік құжаттар шеңберінде бірқатар табыстарға қол жеткізді. 

Нәтижесінде, азық-түлік тауарларының негізгі түрлері бойынша елдің азық-түлік 

қауіпсіздігі жергілікті өндіріспен 80% - дан астам қамтамасыз етіледі [3].  

Қазақстан Республикасының Президенті Қасым – Жомарт Тоқаев 2020 жылғы 1 

қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында «біздің басты міндеттеріміз-әлеуметтік 

маңызы бар азық-түлікпен қамтамасыз ету ,миллиондаған ауыл тұрғындары табысының 

тұрақты өсуі, еңбек өнімділігін екі жарым есе арттыру, ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

экспортын екі есе арттыру» деп мәлімдеді [4]. Бұл Қазақстанға азық-түлік қауіпсіздігін 

нығайту бойынша стратегиялық бағыттарды айқындау қажеттігін білдіреді. 

2022 жылғы 11 қаңтарда Мемлекет басшысы Қ.Қ. Тоқаев Қазақстан Республикасы 

Парламенті Мәжілісінің отырысында сөз сөйледі. Ол егер елде азық-түлік тауарлары көп 

болмаса, ешқандай шаралар инфляцияны ұстап тұруға көмектеспейтінін атап өтті. Бұдан 

басқа, Үкімет пен әкімдер таяудағы үш жылда азық-түлік қауіпсіздігі мәселесін түбегейлі 

шешу жөнінде нақты тапсырмалар берді [5]. Мұндай маңызды қадамдар Қазақстан 

халқының әлеуметтік проблемаларын шешуде, соның ішінде кедейлікпен, 

жұмыссыздықпен күресте ерекше маңызды. 

Бүгінгі таңда елімізде халықтың тамақ өнімдерін тұтыну рационы ұтымсыз болып 

табылады. Ауыл шаруашылығындағы азық-түлік шикізатының үлкен мүмкіндіктеріне 

қарамастан, ДДҰ-ның ғылыми дәлелденген нормалары бойынша кейбір өнімдер 

Қазақстанда мүлдем пайдаланылмайды [6]. Қайта өңдеу кәсіпорындары шикізаттың 

жетіспеушілігіне байланысты өндірістік қуаттылықты толығымен пайдалана алмайды. 

Атап айтқанда, 2020 жылы сүт өңдеу кәсіпорындарының қуаттылығын жүктеу деңгейі 

66,6%; ет өндірісі 16%; нәтижесінде кәсіпорындардың орташа шығындары өседі, ішкі 

нарықтағы бағалардың тұрақсыздығы қалыптасады. [7]. 

Азық-түлік дағдарысын жою үшін республиканың тамақ өнімдерінің негізгі 

түрлерімен өзін-өзі қамтамасыз етуі басым бағыт болуға тиіс. ҚР Стратегиялық жоспарлау 

және реформалар жөніндегі агенттігінің Ұлттық статистика бюросының деректеріне сүйене 

отырып, 2017-2020 жылдар аралығында Қазақстанның өзін-өзі қамтамасыз ету деңгейі 

астық өндіру бойынша 126%, ет – 271,61%, сүт – 94,91%, жұмыртқа – 57,1%, картоп – 

54,0%, көкөніс және бақша өнімдерін құрады.  

1 кесте  
Қазақстанның ауыл шаруашылығы өнімдерінің негізгі түрлерін өндіру  

1990-2020жж., мың тонна 
 

Өнімдер 1990 2001 2017 2018 2020 2020ж,.% бен 

1990 2018 

Астық 28 487,7 15 896,9 20 585,1 139 44,1 17428, 6 61,2 124,9 

Көкөністер 1 136,0 2 301,0 3 791,0 40 81,9 4 368,2 383,5 107,0 

Сүт 5 641,6 3 922,9 5 503,4 5 686,2 5 865,1 103,9 103,2 

Жұмыртқа, млн дана. 4 185,1 1 855,3 5 103,0 5 591,4 5 513,4 131,7 98,6 

Картоп 2 324,6 21 84,9 3 552,1 1979,7 3 912,8 168,3 197,7 

Ет 4185,1 1855,3 5103,0 1 059,4 1975,5 47,2 186,5 

Ескерту: [8] дереккөзге сәйкес авторлармен құрастырылған 
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1-кестенің деректерін негізге алатын болсақ, Қазақстанның ауыл шаруашылығы 

секторындағы соңғы 30 жылда жоғары қарқынмен дамып келе жатқан өндіріс көлеміне: 

көкөністер (3 есеге дейін); сүт өндірісі (3,9%); жұмыртқа өндіру (31,7%); картоп өндіру 

(68,3%) артты, ал астық (39,8%) және ет өндірісі (52,8%) азайған.  

Халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету мәселелері - мемлекеттің негізгі міндеттерінің 

бірі. Азық-түліктің жеткілікті мөлшерін импортсыз қамтамасыз ету әлемдегі кез-келген 

мемлекеттің басты стратегиялық мақсаты болып табылады. Ауыл шаруашылығын мемлекеттік 

қолдау саясатының арқасында соңғы 10 жылда бұл салада айтарлықтай жетістіктерге қол 

жеткізілді. Қазіргі уақытта Қазақстан ел халқының қажеттілігін өнімнің 12 түрі бойынша 95% 

-100% - ға қамтамасыз етеді (картоп, қияр, қызылша, күріш, қарақұмық жармасы, қой еті, 

жұмыртқа, бидай ұны, нан, макарон, сүт, тұз); 11 түр бойынша 80% - ға (қызанақ, сәбіз, 

қырыққабат, пияз, бұрыш, сиыр еті, жылқы еті, шошқа еті, ашытылған сүт өнімдері, сары май, 

күнбағыс майы) және өнімдердің 6 түрі бойынша басқа елдерден импорттайды (құс еті, шұжық 

өнімдері, ірімшік және сүзбе, қант, алма, балық) [9]. 

Қазақстанда жан басына шаққандағы өндіріс 30 жыл ішінде (1990 жылдан бастап 141 

есе өсті. 2001 жылдан бастап көкөністер мен бақша дақылдарының отандық өндірісі 

нормативтік тұтынуға жақындады. Республика үшін астық басты экспорттық дақыл болып 

табылады, біздің еліміз астықпен 1990 жылы 170,2% – ға, 2017 жылы 122,2% – ға, 2020 

жылы 124,4% - ға өзін-өзі қамтамасыз етті. Мұндай өзгерістер, сайып келгенде, жан басына 

шаққанда өнімнің барлық түрлерінің өндірісінің өсуіне алып келді. 

Ауыл шаруашылығының өсуімен қатар мал саны да артты, осы өзгерістерге байланысты 

ауыл шаруашылығы өнімдерінің өндірісі өсті, 2000 жылмен салыстырғанда біздің 

республикамыздағы азық-түлік тұрақтылығының деңгейі жақсарды. Азық-түлік қауіпсіздігі 

деңгейінде республика халқы нан өнімдерін 100% - ға, картопты 95% - ға, жас көкөністерді 86% 

- ға, етті 83% - ға тұтынады. 2020 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстанда жан басына 

шаққанда тұтынылатын тамақтың рационында етпен орташа қамтамасыз ету шамамен 10,5% - 

ды құрады. сүт және сүт өнімдері (299,7 л) жалпы рационның 31,9% – ын алады; жұмыртқа – 

28,9% (221,9 дана); көкөністер (оның ішінде картоп) – 5,3% (49,6,8 кг); нан өнімдері және жарма 

өнімдері-15,1% (120 кг). Халықтың рационында мал шаруашылығы өнімінің үлесі 50% - дан 

астамды құрады. Бұл нарықтық сұранысқа айтарлықтай әсер етті. 

Кесте  4 
Жан басына шаққанда Қазақстанда азық-түлікті тұтыну, кг. 

 

Вид продукции 2001г. 2011г. 2020г. ДДҰ бойынша 

норматив 

Нормативке сәйкес тұтыну, % 

2001г. 2020г. 

Хлебопродукты 135,4 116,2 141,5 120 112,8 117,9 

Картофель 69,3 54,9 49,6 97 71,4 51,1 

Овощи 81,1 74,4 71,9 140 57,9 51,4 

Растительное масло 16,7 16,0 16,1 13 128,5 123,8 

Сахар 39,4 33,6 41,1 36 109,4 114,2 

Мясо 41,8 71,2 95,5 80 52,3 119,4 

Молоко 242,6 247,5 299,7 360 67,4 83,3 

Яйцо,шт 126,1 160,9 221,9 243 51,9 91,3 

Примечание: по данным источника [8] составленно авторами 

 

Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұймының нормативтеріне сәйкес республика халқы 

- нан, қант және өсімдік майларын нормадан жоғары тұтынбауы керек. Нан, өсімдік майы, 

қант, сұйық май, яғни көмірсуы бар өнімдерді тұтыну асып кетті, бұл тамақтанудың 

ауытқуына теріс әсер етеді, ең алдымен адамның артық салмағы мен түрлі аурулардың 

пайда болуына әкеледі. Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақтың (ЕАЭО) құрамында, 

сондықтан жан басына шаққанда ауыл шаруашылығы өнімін өндіретін мемлекеттерді 

салыстыра отырып, әрбір республиканың қандай да бір өнім өндірудегі орнын және әрбір 
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 елдің халықты азық-түлікпен қамтамасыз етудегі орнын айқындай аламыз. Қазақстан астық 

өндіру бойынша бірінші орында, көкөніс, өсімдік майы және сүт бойынша екінші орында. 

Қазақстанда етті тұтыну ДДҰ нормативтерінен асып түседі және 95,5 кг, ал ДДҰ 

бойынша - 80 кг құрайды, дегенмен, елдегі ауыл шаруашылығы өнімдерін қайта өңдеу 

жөніндегі кәсіпорындардағы технологиялық ескіру, олардың шикізатпен қамтамасыз етілуі 

жағдайында жеткіліксіздігі, өндірістік қуаттарды толық пайдалануға қабілетсіздігі 

мемлекеттік деңгейдегі өткір проблема ретінде қаралады.Ұлттық қауіпсіздіктің негізгі 

құрамы ретінде Азық - түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету міндеті 2012 жылғы 6 қаңтардағы 

«Қазақстан Республикасының Ұлттық қауіпсіздігі туралы» ҚР Заңында көрсетілген. Ауыл 

шаруашылығы үшін отандық жер пайдалану жалпы ауданның 80% - ын алады. Республика 

азық-түлік қауіпсіздігінің өңірлік ауқымын ғана емес қамтамасыз ету бойынша үлкен 

мүмкіндіктерге ие. Қазақстан жан басына шаққандағы егістік жер көлемі бойынша (1,5 га) 

әлемде екінші орында. Осындай көрсеткіштермен біздің еліміз әлемдік азық-түлік 

экспорттаушыларының көшбасшысына сенімді кіре алады. 

2022 жылғы 11 қаңтарда Мемлекет басшысы Қ. К. Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 

Азық-түлік қауіпсіздігін тұрақты дамыту мақсатында Қазақстан ауыл шаруашылығы 

министрлігі бірқатар нақты шаралар жүргізуде, олар: 2022 жылы ауыл шаруашылығы 

дақылдарын 22,9 млн га алаңға орналастыру, бұл 2021 жылдан 13,5 мың га артық; АӨК дамыту 

жөніндегі ұлттық жоба шеңберінде импортты алмастыру. 2021-2025 жылдарға әлеуметтік 

маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын тұрақтандыру мақсатында; 2022 жылғы 1 шілдеге 

дейін 125 мың тонна және 110 мың тонна көлемінде күнбағыс тұқымдарының экспортына 

шектеулер белгіленсін. картоп пен сәбізді 3 ай мерзімге экспорттауға, сондай-ақ ірі қара мал және 

қой мен ешкіні 6 ай мерзімге шығаруға тыйым салу. Аталған шаралар елдегі азық-түлік 

нарығының тұрақты дамуына оң әсер етеді есептейміз. Бұл маңызды қадамдар Қазақстандағы 

азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады, әлеуметтік маңызы бар азық-түлік өнімдерінің бағасын 

тұрақтандырады және кедейлік проблемасын шешуге оң әсер етеді. 
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Бұл мақалада сақтандыру нарғындағы соңғы жылдардағы қарқынын қарастырамыз. 

Қазақстандағы сақтандыру нарығының қалай қандай жағдайда өзгергенін қарастырамыз. 

Түйін сөздер: сақтандыру нарығы, сақтандыру қызметі, сақтандыру 

компаниялары, сақтандыру сыйақылары 

В данной статье мы рассмотрим динамику страхового рынка за последние годы, 

рассмотрим, как и при каких обстоятельствах изменился страховой рынок Казахстана. 

Ключевые слова: страховой рынок, страховые премии, страховые компании, 

страховаые услуги. 

In this article, we will consider the dynamics of the insurance market in recent years; 

consider how and under what circumstances the insurance market in Kazakhstan has changed. 

Keywords: insurance market, insurance payments, the insurance companies, the insurance 

services. 

 

Сақтандыру дегенiмiз, сақтандыру ұйымы өз активтерi есебiнен жүзеге асыратын 

сақтандыру төлемi арқылы сақтандыру шартында белгiленген сақтандыру жағдайы немесе 

өзге де оқиғалар туындаған кезде жеке немесе заңды тұлғаның заңды мүлiктiк мүдделерiн 

қорғауға байланысты қатынастар кешенi. 

Нарықтық экономика шарттарында сақтандыру қызметі қаржылық тұрақтандырушы 

рөлін атқарады. Ол қоғамға кездейсоқ жағдайларда туындаған шығындардың барлығын 

өтеуге көмектеседі. Сақтандырудың басты атқаратын қызметі – халықтың қауіпсіздікке 

деген сұранысын қанағаттандыру болып табылады. 

Сақтандыру нарығы - сақтандыру бойынша қызметтер көрсету саласы, яғни 

сақтандыру қызметтерін көрсетуге сұраныс пен ұсыныстың қалыптасу аясы. Көрсетілетін 

тиісті қызметтерді ұсынатын түрлі сақтандыру ұйымдары (сақтандырушылар) арасындағы, 

сондай-ақ сақтандыру қорғанышына мұқтаж заңды және жеке тұлғалар арасындағы 

қатынастарды көрсетеді. Сақтандыру нарығы тәуелсіз сақтандыру ұйымдарының 

сақтанушыларды тарту, ақшалай қаражатты сақтандыру қорларына жұмылдыру үшін 

бәсекелесуін көздейді. Әлемдік практикада сақтандыру нарығы мемлекеттік (ұлттық), 

аймақтық және халықаралық сақтандыру нарығы түрлеріне бөлінеді. Ұлттык сақтандыру 

нарығы елдің заңнамасымен реттеледі. Аймақтық сақтандыру нарығы (Мысалы, ЕҚ, араб 

елдері шеңберінде) не жалпы заңнама негізінде немесе тиісті сақтандырушылардың 

келісімдері негізінде жұмыс істейді. Халықаралық сақтандыру нарығы әдетте, 

сақтандырудың елдердің сыртқы экономикалық ынтымақтастығымен байланысты түрлері 

бойынша қалыптасады. Сақтандырудың мұндай түрлерінің ғылыми мәселелерін шешу 
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 үшін одақтар (қауымдастықтар) құрылады, Мысалы, Халықаралық теңіз сақтандыруы 

одағы (1874), Халықаралык әуе сақтандырушылары одағы (1934). 

Тәуелсіздік алғаннан кейін, тек 1992 жылдың шілдесінде ғана «Сақтандыру туралы» 

Қазақстан Республикасының алғашқы заңы жарық көрді. Осы заңға сәйкес 

сақтандырушының жарғылық болды. Егер де еліміздің сақтандыру нарығын сол кездегі 

Ресей Федерациясының сақтандыру нарығымен салыстыратын болсақ олардың жарғылық 

қоры 2 миллион рубльге теңестірілді. Сол заңнамаға сәйкес сақтандырушыларға үлкен 

көлемде салықтық жеңілдіктер болды, сөйтіп олардың саны бүкіл республикада 600 жетті. 

2004 жылы 1 шілдеде Қазақстан Республикасының Үкіметімен 2004 -2006 жылдарға 

Қазақстан Республикасының сақтандыру нарығын дамыту бағдарламасы қабылданды. Бұл 

бағдарламада 2003 жылдың 28 шілдесінен № 753 [3] Қазақстан Республикасының Үкіметі 

қаулысымен мақұлданған Қазақстан Республикасының қаржы секторын дамыту 

Концепциясымен анықталған отандық сақтандыру нарығын дамыту бойынша негізгі 

шараларды жүзеге асыру қарастырылған. 

Қазіргі кезде Қазақстанның сақтық нарығы қатысушыларының ассоциациясы 

құрылған. Ассоциацияның негізгі міндеттері Қазақстан Республикасының сақтандыру 

дамытудың қолайлы жағдайларын жасау және халықтық сақтандыру мәдениетінің деңгейін 

арттыру болып табылады. 

Қазақстан Республикасының қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу, 

бақылау Басқарма Агенттігінің 2010 және 2011 жылғы қаулыларына сәйкес сақтандыру 

іскерлігінің ерікті түрін жүзеге асырушы келесідей түрлерге лицензиялар берілді: 

«Өмірді сақтандыру», «Аннуитеттік сақтандыру» бойынша «БТА Өмір» БТА 

Банкінің өмірді сақтандыру жөніндегі еншілес компаниясы» АҚ, «Мемлек еттік 

аннуитеттік компания» Өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ, «Қазақстан Халык Банкі 

Еншілес ұйымы «Халық-Life» АҚ –бұрынғы атауы «Өмірді сақтандыру бойынша 

Қазақшетсақтандыру Еншілес ұйымы «Халық-Life» АҚ, «Казкоммерц-Life» ӨСК» 

(«Казком-мерцбанк» АҚ-ның еңшілес ұйымы), «Өмірді Сақтандыру – Компаниясы 

«GENERALI LIFE» «Assicurazioni Generali S.p.A.» еншілес компаниясы акционерлік 

қоғамы, «Alliance-Өмірді Сақтандыру Сақтандыру компаниясы» АҚ, «Астана-финанс» 

өмірді сақтандыру компаниясы» АҚ, және де «жалпы сақтандыру» саласы бойынша 

«экспорттық несиелер және инвестициялар бойынша Мемлекеттік сақтандыру 

корпорациясына» лицензиялар берілді. 

2022 жылдың 1 жарты жылдығының қорытындысы бойынша сақтандыру нарығы өткен 

жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3,6%-ға төмендеді. Сақтандыру сыйлықақыларының 

жалпы көлемі 862 млрд рубльді құрады. Өмірден тыс нарық 644 миллиард рубль сақтандыру 

сыйлықақысын жинады, бұл бір жыл бұрынғыдан 2,3%-ға аз. Өмірді сақтандыру нарығы 7,2 

пайызға төмендеп, 218 миллиард рубльге жетті. Санкциялық шектеулер, экономикалық 

тұрақсыздық, қор нарығының құбылмалылығы және жоғары инфляция 2022 жылдың 1 

жартыжылдығындағы сақтандыру саласының динамикасына көп бағытты әсер етті. Бұл 

факторлар сақтандыруға сұранысты ішінара азайтты және сонымен бірге оның құнының өсуіне 

әкелді, бұл ақыр соңында нарықты анағұрлым айтарлықтай төмендеуден сақтап қалды. 

2022 жылы сыртқы нарықтардың динамикасына әсер еткен негізгі оқиғалар туралы 

Жалпы алғанда, 2022 жылы әлемдік экономика мен қаржы нарықтары жоғары 

құбылмалылық пен белгісіздікке әкеліп соқтырған елеулі сын-қатерлер мен өзгерістерге 

тап болды. АҚШ ФРЖ агрессивті күшейтуі, геосаяси тәуекелдердің күшеюі, пандемия 

тәуекелдері АҚШ долларының тез өсуіне ықпал етті. DXY индексі бір жылда 8,2%-ға 

айтарлықтай нығайды. Жекелеген кезеңдерде дамушы елдердегідей дамыған елдердің де 

валюталарына қысым жасап, соңғы 20 жылда ең жоғары деңгейге жетті. Жылдың 

қорытындысы бойынша, дамушы нарықтардағы валюталардың индексі 5,1%-ға әлсіреді. 

Желтоқсанда акциялар нарығында АҚШ ФРЖ мөлшерлемені одан әрі өсіруі туралы 

күтулер мен 2023 жылы үдеп келе жатқан рецессия туралы алаңдаушылық MSCI World 
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индексінің 4,3%-ға төмендеуіне әкелді. 2022 жылы акциялар 19,5%-ға төмендеді, бұл 2008 

жылғы әлемдік қаржы дағдарысынан кейінгі ең жоғары төмендеу болды. Акциялар бағасының 

ауытқуын болжамдап көрсететін VIX индексі жыл ішінде жоғары деңгейде болды. Бір жылдағы 

орташа мәні 26 тармақты көрсетті (салыстыру үшін 2021 жылы – 19,7 тармақ), бұл 2022 жыл 

ішінде жаһандық инвесторлардың теріс тәуекел-сентименті басым болғанын білдіреді. 

Жалпы алғанда, өткен жыл акциялар нарығы үшін, сол сияқты облигациялар нарығы 

үшін де қолайсыз болды. Bank of America есептеулері бойынша, 60% акциядан және 40% 

облигациядан тұратын теңгерімді портфель жүз жыл ішіндегі ең нашар нәтижені көрсетті. 

Сарапшылардың пайымдауынша, өткен жылы жаһандық инвесторлар инфляция 

тәуекелдері мен АҚШ ФРЖ АКС күшейту ауқымын жете бағаламаған. 

Мұнай нарығында 2022 жылдың соңғы айында Қытайдың елге келушілерге міндетті 

карантин шараларын алып тастауына қатысты оптимизм баға белгілеуге аздаған қолдау болды. 

Brent маркалы мұнайдың бағасы 1 баррель үшін 85,91 АҚШ долларын құрады. Мұнай 

бағамдары жыл бойына қатты құбылды. Наурызда геосаяси дағдарыс ушыққан кезде мұнай 

бағасының баррелі 120 АҚШ долларынан жоғары тұрды. 2022 жылдың екінші жартысында біз 

бағаның біртіндеп төмендеу үрдісін байқадық, осыған қарамастан мұнай бағасы бір жылда 

10,5%-ға өсті. 2023 жылғы қаңтардың басында мұнай бағасы жаһандық экономикадағы 

құлдырау тәуекелдеріне байланысты бір баррель үшін 80 АҚШ долларынан төмен кетті. ХВҚ 

бағалауы бойынша, 2023 жылы әлемдік экономиканың үштен бірі рецессияға ұшырайды. 

Хpert RA болжамы бойынша 2023 жылы сақтандыру нарығының динамикасы 

қалыпты болады, сыйлықақылардың өсу қарқыны шамамен 7%-ды құрайды. Сақтандыру 

сыйлықақыларының жалпы көлемі 1,9 триллион рубльді құрайды. Нарық динамикасын 

анықтайтын негізгі факторлар инфляцияның жоғары деңгейі мен негізгі қарқыны, 

кәсіпорындар мен азаматтардың экономикалық белсенділігінің төмендеуі, тауарлардың 

жекелеген түрлерінің (ең алдымен автомобиль өнеркәсібінде) тапшылығының жалғасуы, 

сондай-ақ өзгерістер болады. тұтынушылардың мінез-құлық әдеттерінде. Жаңа кенет 

экономикалық күйзеліс жағдайында болжамнан елеулі ауытқулар мүмкін. 

2023 жылы сақтандыру нарығының драйверлері өмірді сақтандыру (+9-11%), сондай-ақ 

жазатайым оқиғалар мен аурулардан сақтандыру (+12-14%) болады. 2022 жылы күшті өсімнен 

кейін өмірді эндаументтік сақтандыру 2023 жылы өзінің әдеттегі қалыпты динамикасына 

оралады (сыйлықтардың өсу қарқыны шамамен 15% құрайды). Өз кезегінде, ILI төмендеуі 

тоқтатылады (2023 жылы нөлге жуық динамика күтілуде), сондай-ақ несиелік өмірді 

сақтандыру, олар бойынша сыйлықақылар қалыпты қарқынмен өсуді жалғастырады (10-15%) 

Нарыққа қатысушылардың 2023 жылдағы күтулері мен болжамдары туралы. 

Мөлшерлемелердің өсу қарқыны біртіндеп баяулайтынын, Қытайдағы ковидке 

қарсы шектеулердің жойылып жатқанын және Еуропадағы бұрын соңды болмаған жылы 

қысты ескерсек, 2022 жылғы жалпы тәуекел факторлары әлсіреуі мүмкін. 2023 жылы 

сыртқы нарықтағы жағдай негізінен маңызды және өзіне тән факторлармен сипатталатын 

болады. Бұрын айтылғандай, сарапшылардың консенсусы 2023 жылы АҚШ долларының 

индекс позициясы әлсіреуі мүмкін деп көрсетеді. Сонымен қатар, кейбір сарапшылардың 

пікірі бойынша, қысқа мерзімді перспективада оны одан әрі нығайту тәуекелі сақталады. 

Шикізат нарығында 2023 жылы белгісіздік сақталуы мүмкін, өйткені мұнайға әртүрлі 

бағыттағы бірнеше фактор әсер етеді. Еуропадағы қыс шикізат нарығы үшін тәуекел 

факторларының біріне айналды. Өйткені ЕО-ға мұнай мен газдың тұрақсыз жеткізілуі 

аймақ экономикасын қолайсыз күн райының әсеріне ұшыратты. Дегенмен, ағымдағы 

жоғары қысқы температураны сақтау отынға деген сұраныстың төмендеуіне және мұнай 

бағасының теріс түзетілуіне ықпал етуі мүмкін. Екіншіден, ковидтік шектеулерді алып 

тастау аясында Қытайдың сұранысын тезірек қалпына келтіру қара алтын бағасының өсуіне 

себеп болуы мүмкін. Bloomberg сарапшыларының консенсусы 2023 жылы баға белгілеу 

барреліне орташа есеппен 91,25 АҚШ долларын құрайды деп болжайды. 
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 2023 жылы экономикалық белсенділіктің баяулауы және тұтынушылық сұраныстың 

төмендеуі инфляциялық қысымды тежейді деген болжам бар. Бұл факторлар рецессия 

тәуекелімен бірге дамыған елдердің орталық банктерін 2023 жылғы 3-4-тоқсандарда 

монетарлық саясатты күшейту циклін аяқтауға итермелейді. Мысалы, нарық 

қатысушылары 2023 жылдың маусым айында ФРЖ мөлшерлемесінің шарықтау шегі 

5,0/5,25% деңгейіне дейін жетуін күтеді, бұл 2023 жылдың соңына қарай акциялар 

нарығында тұрақты өсуге ықпал етуі мүмкін. 

Агенттік қызметі сақтандыру нарығын реттеу мен дамытуға, сақтандыру нарығына 

кәсіби қатысушылардың қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз етуге және сақтандыру 

жүйесіне деген сенімді қолдауға, сақтандыру қызметтерін тұтынушылардың мүдделерін 

қорғаудың тиісті деңгейін қамтамасыз етуге, сақтандыру нарығына қатысушылардың 

қызметі үшін тең құқылы жағдайлар жасауға және Қазақстанның сақтандыру нарығында 

адал бәсекелестікті қолдауға бағытталған. 

 
Сақтандыру нарығының мәселелері 

 

Әзірге Қазақстанда сақтандыру нарығының қызметін қамтамасыз ететін арнайы 

инфрақұрылым қатты дамымаған. Ұлттық қайта сақтандыру нарығының болмауы жалпы 

сақтандыру нарығының жай-күйіне теріс әсер етеді. Қазіргі уақытта Авариялық 

Комиссарлар, маркшейдерлер, брокерлер және т. б. сияқты дамыған сақтандыру 

нарықтарында сақтандыру қатынастарының ажырамас қатысушылары пайда болды. 

Сақтандыру қызметтері нарығындағы істердің қанағаттанарлықсыз жай-күйінің 

себептерінің қатарына шаруашылық жүргізуші субъектілер мен халықтың төлем 

қабілеттілігі жатады. Бұл ең басты себеп. Сақтандырудағы халықтың белсенділігінің 

төмендігі мәселесі. халықтың көп бөлігінің табысының өте төмен деңгейімен байланысты, 

сол себепті халық ақшаны бірінші кезекте тамақ, коммуналдық қызметтер мен көлік 

шығындарына жұмсауға мәжбүр етеді. 

Сонымен қатар, сақтандыру мәдениетінің жеткіліксіз деңгейі және халықтың өмірді 

сақтандыру институтына сенімсіздігі де нарық проблемаларының бірі болып саналады. 

Аталған себептер сақтандырушылардың шектеулі мүмкіндіктерімен, заңнамалық 

және нормативтік базаны жетілдіру қажеттілігімен қатар нарықтың неғұрлым серпінді 

дамуына кедергі келтіреді. 
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Бірақ тұтастай алғанда, Қазақстанның экономикасы мен қаржы секторының перспе 

ктиваларынан сақтандыру нарығы бұрынғыдай табысты көрсетеді. 

Қорытындылай келсек біз сақтандыру нарығының ең басты мәселелерін қарастырдық. 

Қазақстанда сақтандыру нарығы қалыптасу сатысында: заңнамалық нормативтер, 

нарық қатысушыларына қойылатын талаптар жетілдірілуде, сақтандыру инфрақұрылымы 

қалыптастырылуы сақтандырлуы нарығының негізгі фигуралары айқындалуда.  

Сақтандыру нарықтың 2022-2023 аралығындағы өзгерістерді байқаймыз. Осы 

сақтандыру нарығы бойынша Қазақсатан еліміздегі сауда саттықты қанша пайыздан 

қаншалықты өзгергендерін байқадық. 
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ВНУТРЕННИЙ ТУРИЗМ КАЗАХСТАНА В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА (НА ПРИМЕРЕ 

ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Жомартова Д.А. 

НАО Торайгыров университет, г. Павлодар, zhomartova_aisulu@mail,ru 

 

Данная публикация посвящена актуальной проблеме развития внутреннего туризма 

Казахстана. Особенно в условиях до и после карантийного периода. Внутренний туризм в 

государстве находится на стадии увеличения туристского спроса со стороны его 

жителей. В исследованиии была предпринята попытка изучения мнения потребителей 

туристских услуг на предмет их предпочтений, а также узнать их мнения по поводу 

положительных и отрицательных сторон организации туристкого сегмента на примере 

Павлодарской области. В исследовании применялись методы качественного и 

количественного анализа. Данные обрабатывались путем исчисления программой SPSS 23.   

Бұл басылым Қазақстанның ішкі туризмін дамытудың өзекті мәселесіне арналған. 

Әсіресе карантин мерзіміне дейінгі және кейінгі жағдайларда. Мемлекеттегі ішкі туризм 

оның тұрғындары тарапынан туристік сұраныстың арту сатысында. Зерттеу 

барысында туристік қызметтерді тұтынушылардың пікірін, сондай-ақ Павлодар 

облысының мысалында туристік сегментті ұйымдастырудың оң және теріс жақтары 

туралы олардың пікірлерін білуге талпыныс жасалды. Зерттеуде сапалық және сандық 

талдау әдістері қолданылды. Деректер SPSS 23 бағдарламасымен есептеу арқылы өңделді. 

This publication is devoted to the actual problem of the development of domestic tourism 

in Kazakhstan. Especially in the conditions before and after the warranty period. Domestic 

tourism in the state is at the stage of increasing tourist demand from its residents. The study 

attempted to study the opinions of consumers of tourist services regarding their preferences, as 

well as to find out their opinions about the positive and negative aspects of the organization of the 

tourist segment on the example of the Pavlodar region. The study used methods of qualitative and 

quantitative analysis. The data were processed by calculation by the SPSS 23 program. 
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 Туристская деятельность в Казахстане в перспективе имеет большие надежды, 

республика располагает достаточными ресурсами для его развития. Данная деятельность 

имеет нормативно-правовую базу и подкреплена соответсвующими документами 

регулирующими эту сферу.   

За время обретения Казахстаном своей независимости в туристской сфере 

произошли большие изменения. В 1992 году был принят первый закон «О туризме». В 1993 

году наша страна  стала действительным членом Всемирной Туристской Организации 

ЮНВТО. В 1996 году впервые  открылся первый международный сетевой отель 

«InterContinental» (Алматы). За последующие годы было сделано немало.  

Казахстан обрел статус «экзотической» страны после развала советского союза. За 30-

летний период независимости появились объекты, входящие в список Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. Для народа были открыты малоизвестные красивые природные места 

(Баянауыл, горы Алатау, Чарынский каньон, Боровое и мн.др.), исторические сооружения 

(мавзолей Ходжа Ахмеда Ясави, археологический ландшафт Тамгалы), различные 

минеральные источники и т.п. При таком разнообразии туристских мест в Казахстане, 

внутренний туризм еще не достиг высоких результатов в оказании туристских услуг, сервиса.  

На данный момент туризм внутри Казахстана не достаточно изучен по многим 

направлениям. Развитие внутреннего туризма стало более актуальной проблемой в период 

пандемии, так как выездной туризм во многом оказался не доступным. Казахстан обладает 

достаточно широкими возможностями для развития многих направлений в туризме: 

рекреационный,  лечебно-оздоровительный, познавательный, посещение религиозных 

центров, гастрономический, спортивный. По виду организации казахстанцы используют 

как организованный, так и самодеятельный виды, все зависит от места проживания самого 

туриста и его экономического положения.  

Для туристов в нашей стране доступны следующие способы передвижения: 

автомобильный, автобусный, железнодорожный, туристский поход, тогда как круизный и 

авиационный менее востребованы: круизный – не развит, авиационный – не достаточно 

развит и для многих граждан экономически не приемлем. 

Итак, внутренний туризм, по данным пресс-служб Kazakh Tourism, ссылаясь на 

Бюро национальной статистики, вырос. По их данным  за первое полугодие 2022 года 

количество внутренних туристов увеличилось на 26 % по сравнению с аналогичным 

периодом 2021 года, составив 2,7 млн. человек  Эти данные говорят об увеличении спроса 

во внутреннем туризме. На наш взгляд подобная тенденция связана с постпандемийным и 

другими экономическими и геополитическими причинами.  

Понятие «кризис», согласно толковому словарю русского языка, происходит с 

греческого «греч. krisis – решение», что имеет несколько значений. Из предложенных 

версий наиболее точно отражающее на наш взгляд,  это: 1) резкое изменение, крутой 

перелом, 2) затруднительное положение, безденежье, 3) имеет политическую основу, 

выражающуюся в изменениях в структуре и организации управления во власти. Кроме того, 

геополитическая ситуация в мире не прямо, но косвенно оказывает существенное влияние 

на экономическое положение как страны, так и ее граждан. Кризис по своему значению 

указывает на некий переломный момент, при котором возрастает необходимость 

пересмотра, модернизации существующей той или иной системы. В нашем случае это 

сфера внутреннего туризма. Подобные кризисные ситуации показывают слабые стороны 

устоявшихся правил или традиций. Чтобы выйти из кризиса нужно провести тщательный 

анализ и внести необходимые изменения, иначе система перестанет работать. Следуя из 

вышесказанного, внутренний туристический сегмент нуждается в модернизации и 

совершенствовании. Внутренний туризм, на данный момент, развивается благодаря тому, 

что выездной во многом не доступен с экономической позиции большинству граждан 

нашей страны. Поэтому, чаще всего человек, собравшийся на отдых, будет рассчитывать на 

тот минимум, который он может себе позволить.       
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Методы и материалы. В нашем исследовании нас интересовал вопрос о том, как 

изменились предпочтения населения в сфере отдыха и туризма после пройденной пандемии и 

изменившимися геополитическими и экономическими событиями. Для этого нами был 

проведен опрос среди жителей Павлодарской области путем анкетирования (с помощью гугл 

платформы) и интервьюирования (опрос прохожих, по телефону). Целью исследования было 

выявление основного спроса в сфере туризма в общем и внутреннего в частности. Это должно 

помочь нам определить какой вид туризма более предпочтителен, а также выявить слабые 

стороны внутреннего туризма на примере территории Павлодарской области. Выборка 

состояла из случайных респондентов. В опросе участвовали  жители Павлодарской области, но 

в изучении данных были приняты во внимание ответы 300 человек, разного возраста и 

социального статуса, которые согласились на участие в исследовании и подтвердили факт 

выезда на отдых внутри страны. Данные проанализированы математически-статистическим 

методом с помощью программы SPSS 23 версии. 

Павлодарская область прославлена туристской зоной отдыха Баян аул. На сегодня 

расположенные там озера Жасыбай и Торайгыр привлекают к себе все большее количество 

отдыхающих. Баянаульская зона отдыха – одна  из 10 республиканских туристских центров.  

Туризм в области ведется по экологическому, историко-краеведческому, культурно-

познавательному и спортивно-оздоровительному направлениям. Одно из мест, которое часто 

посещают те, кто интересуется историко-познавательным туризмом − это пещера Коныраулие 

на западной стороне озера Жасыбай, а другое − деревня Мурунтал, расположенная в 

лесничестве Далба. Здесь сохранилась доска, на которой после смерти лежало тело 

знаменитого Казыбек би. Также рядом находятся мавзолеи Жаяу Мусы, Бухар Жырау.  

Однако, среди отдыхающих стали набирать популярность находящиеся  в близи к 

городу Павлодар соленые озера Маралды, Калатуз. Вокруг этих озер также появилась более 

или менее «удобные» зоны отдыха. 

Также необходимо учесть значение зон отдыха вне области, которые не менее популярны 

среди жителей Павлодарской области, это озеро Алаколь с его радоновыми источниками.  

Результаты и обсуждение. Исследование было проведено путем анкетирования и 

интервьюирования респондентов. Анкетирование позволило получить количественные 

данные, а интервьюирование помогло сделать качественный анализ полученных данных. 

Так, среди опрошенных более 46,8 % воспользовались внутренним туризмом, популярной 

зоной отдыха было озеро Жасыбай. 35,4 % опрошенных выезжали за пределы области, 

популярной зоной ими было названо озеро Алаколь, менее популярной оказалось зона 

отдыха Боровое. И только 17,8 % сумели выехать на отдых в зарубежные страны. Это 

означает, что 82,2 % опрошенных воспользовались услугами внутреннего туризма. Это еще 

раз подтверждает необходимость развития и совершенствования внутреннего туризма, 

поиск эффективных маркетинговых стратегий для его развития. 

В ходе интервьюирования нами были получены данные, которые позволили 

качественно оценить работу применяемых маркетинговых стратегий. Как оказалось 

желающих разнообразить и духовно обогатить свой отдых, получить качественные услуги 

было больше, чем тех, кого все устраивало. Здесь важно учесть, большинство опрошенных 

уже имели опыт качественного отдыха за рубежом. Данный факт позволяет им провести 

параллель между отечественной и зарубежной сфер туристских услуг. 

Конечно же «кризис» во всех его смыслах внес свои коррективы в планы 

соотечественников. Об этом свидетельствуют данные респондентов, многие из которых 

были вынуждены отменить, либо заменить запланированный зарубежный отдых на отдых 

внутри страны. 

Респондентами были отмечены в качестве положительных сторон внутри страны 

следующие моменты: 

- привлекательная природа, 

- наличие сакральных мест, 
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 - территориальная близость, 

- знакомый менталитет, 

- доступный бюджету отдых.  

Но, к сожалению, отрицательных характеристик оказалось не мало. Многие 

отмечали неблагополучную экологическую сторону зон отдыха. Это самая актуальная 

проблема, отмеченная респондентами. В этом вопросе важно обратить внимание на 

культуру самих отдыхающих. Культура отдыха должна, на наш взгляд, сопровождаться 

мерами контроля и взысканий со стороны контролирующих данную сферу органами.  

Еще одно нарекание это то, что пляжные зоны плохо оборудованы элементарно 

качественными гигиеническими комнатами или помещениями, а в некоторых местах они вовсе 

отсутствуют.  

Следующее, на что обратили внимание респонденты это питание которое, по их мнению, 

не отличается разнообразием. Некоторые сетовали на относительно дорогую цену на питание. 

Логистика также была оценена как не удовлетворительная особенность внутреннего 

туризма.  

Среди нареканий кроме того отмечались не соответствие ценовой политики и мест 

проживания, скудный сервис и недостаточное разнообразие различных увеселительных 

услуг и многое другое.  

Проведенное исследование позволяет сделать выводы о том, что: 

1. Внутренний туризм обретает все большую популярность среди жителей страны. 

2. Внутренний туризм нуждается в пересмотре туристской политики в оказании услуг. 

3. Нуждается в наложении ответственности на отдыхающих в плане соблюдения ими 

элементарных мер не причинения вреда природе. 

4. Нуждается в дополнительном субсидировании туристской сферы. 

5. Нуждается в эффективных рычагах регулирования ценовой политики в 

туристской сфере. 

Конечно же, наше исследование показало лишь малую часть тех проблем, которые 

препятствуют развитию внутреннего туризма, особенно в условиях кризиса. Мы понимаем, 

что кардинальных, резких изменений в ближайшее время в области туризма внутри страны 

не произойдет, это требует колоссальных вложений. Но, привить культуру отдыха, 

соблюдения правил поведения на отдыхе возможно. Для этого нужно разработать систему 

мер по информированию и просвещению населения о соблюдении культуры на отдыхе.    
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Мақалада қазіргі экономикалық жағдайда азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етуге 

қандай факторлар әсер етеді қарастырылады. Бұл мақалада ауыл шаруашылығы 

экономикасының дамуына байланысты мәселелер, сондай-ақ инновациялық технологияларды 

қолдану арқылы ауыл шаруашылығын өзекті және ішінара басым бағыт қарастырылады.  

Тірек сөздер: Қауіпсіздік; ауыл шаруашылығы; агроөнеркәсіптік кешен; Азық-түлік 

қауіпсіздігі, экспорт, азық-түлік нарығы. 

В статье рассматриваются, какие факторы влияют на обеспечение 

продовольственной безопасности в современных экономических условиях. В данной статье 

рассматриваются вопросы, связанные с развитием экономики сельского хозяйства, а 

также актуальное и частично приоритетное направление сельского хозяйства с 

применением инновационных технологий. 

Ключевые слова: Безопасность; сельское хозяйство; агропромышленный комплекс; 

продовольственная безопасность, экспорт, продовольственный рынок. 

The article examines what factors influence the provision of food security in modern economic 

conditions. This article discusses issues related to the development of the agricultural economy, as well 

as the current and partially priority direction of agriculture with the use of innovative technologies. 

Keywords: Security; agriculture; agro-industrial complex; food security, export, food market. 

 

Елдердің қауіпсіздігі мәселелері қазіргі әлемде өте өзекті. Дүние жүзінде 750 миллионнан 

астам адам аштықтан зардап шегеді, олардың басым көпшілігі дамушы елдерде тұрады. Тек 2020 

жылы COVID-19 пандемиясына байланысты олардың саны 100 миллионнан асты. Аштық пен 

дұрыс тамақтанбау тұрақты дамуға кедергі, өйткені аш адамдар өнімділігі төмен, ауруға бейім 

және өмір сүру құралдарын жақсартуға деген қабілеті төмен. 

 2030 жылға қарай аштық пен тамақтанбаудың барлық түрлерін тоқтату үшін 

адамдардың, әсіресе балалардың жыл бойы қоректік азық-түлікке жеткілікті 

қолжетімділігін қамтамасыз ету шағын фермерлерді қолдау және жерге, технологияға және 

нарықтарға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету сияқты тұрақты ауыл шаруашылығы 

тәжірибесін ілгерілетуді талап етеді [1]. 

БҰҰ-ның азық-түлік және ауыл шаруашылығы ұйымының 2021 жылғы   

баяндамасында: 2021 жылы әлемде аштық саны 828 миллионға жетті, 2015 жылдан бастап 

аштықтың үлесі салыстырмалы түрде өзгеріссіз қалды, бірақ 2020 жылдан қайта көбейе 

түсті, 2021 жылы әлем халқының 9,8 пайызына жетті. Салыстыру үшін, бұл үлес 2019 жылы 

8 пайызды, ал 2020 жылы 9,3 пайызды құрады. 2021 жылы әлемде шамамен 2,3 миллиард 

адам (29,3 пайыз) азық – түлік қауіпсіздігінің орташа және ауыр түріне тап болды, бұл цифр 

COVID-19 пандемиясы басталғанға дейін 350 миллионға өсті [2].  

Алдағы жаһандық рецессияның қаупін және оның мемлекеттік кірістер мен 

шығыстарға әсерін ескере отырып, экономиканың қалпына келуіне ықпал етудің бір жолы 

- жан басына шаққандағы тұтыну үшін ұсынылған қоректік тағамдарды мақсатты түрде 

өндіру және агроазық-түлік көмек шараларын қайта бағыттау [3]. Дәлелдер көрсеткендей, 

егер үкімет бөлінген ресурстарды қоректік тағамдарды өндіруді, жеткізуді және тұтынуды 

ынталандыруға бағыттайтын болса, онда бұл дұрыс тамақтанудың аз шығынға ұшырауына 

және барлығына бірдей қол жетімді болуына ықпал етеді. 
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 «Қауіпсіздік» ұғымында ұлттық мүдделерді кепілдендірілген қорғау, тұтастай 

алғанда елдің әлеуметтік бағытталған дамуы, ішкі және сыртқы процестерді дамытудың ең 

қолайсыз жағдайларында да жеткілікті қорғаныс әлеуеті қамтамасыз етілетін экономика 

мен билік институттарының жағдайы ретінде айқындалатын экономикалық қауіпсіздік 

ерекше орын алады [4]. Азаматтардың мүдделерін қорғау, халықтың лайықты өмір сүру 

деңгейін және экономиканың дамуын қамтамасыз ету, сыртқы және ішкі қауіп – қатерлерге 

қарсы тұру - елдің экономикалық қауіпсіздігінің барлық компоненттері. Ол әртүрлі 

түрлерді, соның ішінде азық-түлік қауіпсіздігін қамтиды, ол халықты қолжетімді, сапалы 

және жеткілікті мөлшерде азық-түлікпен қамтамасыз етуден тұрады.   

Елді тиісті азық-түлікпен қамтамасыз ету мүмкіндігі үшін біздің үкімет азық-түліктің 

физикалық және экономикалық түрінде қолжетімділігіне бағытталған агроазық-түлік саясатын 

әзірлеуде; импортқа тәуелділікті азайту үшін еліміздің ауыл шаруашылығы өндірушілерін 

қолдау; азық-түлік көлемін ұлғайту мақсатында ауыл шаруашылығын дамытуды қолдау. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету дәрежесін бағалау үшін оны азық-түлік 

импортына тәуелділік дәрежесі, халыққа азық-түліктің физикалық және экономикалық 

қолжетімділігі сияқты көрсеткіштер деңгейінде бағалау қажет. Аймақтық деңгейде келесі 

көрсеткіштерді қолдануға болады: 

Біріншіден, азық-түліктің экономикалық қолжетімділігі, яғни тұтынудың ұтымды 

нормаларына сәйкес келетін көлемі мен өнімді сатып алуға мүмкіндік беретін халық 

табысының деңгейі. Басқаша айтқанда, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен 

халықтың үлесін және халықтың жалпы тұтыну көлеміндегі азық-түлікке кеткен 

шығындарының үлесін талдау қажет. 

Екіншіден, физикалық қолжетімділік, яғни еліміздің кез келген елді мекенінде кез 

келген уақытта белгіленген нормаларға сәйкес әртүрлі ассортименттегі және жеткілікті 

көлемдегі азық-түлік өнімдерін сатып алу мүмкіндігі. 

Үшіншіден, азық-түліктің сапасы мен қауіпсіздігі, яғни тауарлар өнімнің мақсатына 

сәйкес белгілі бір қажеттіліктерді қанағаттандыру және адам денсаулығы үшін қауіпсіз 

болу қабілетіне ие болуы керек [5]. 

Азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету өндіріс көлемінің азаюына, халықтың азық-

түліктің маңызды түрлеріне қолжетімділігінің төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін 

қолданыстағы және жаңадан туындайтын қатерлерді бейтараптандыруға арналған. Осыған 

байланысты, халықтың толық тамақтанбау қаупінен аулақ болғысы келетін кез-келген 

мемлекет өз азаматтарын нарықтардың тұрақсыздығы кезеңінде азық-түлікпен қамтамасыз 

етуі керек екені анық. 

Халықтың барлық топтары үшін азық-түліктің жеткіліктілігіне кепілдік жасауға 

бағытталған азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету мынадай өзара байланысты 

мақсаттарға қол жеткізуге мүмкіндігін көрсетеді: 

- ауыл шаруашылығы өндірісін бағалық қолдау саясатының тиімділігін кеңейту 

және арттыру; 

- ауыл шаруашылығы экспортын қолдау; 

- ауыл шаруашылығы өндірісі үшін ресурстардың сақталуын қамтамасыз ету; 

- ауыл шаруашылығы несиесін қолдау; 

- ауыл шаруашылығындағы зерттеу қызметін қолдау; 

- табысы төмен адамдарды азық-түлікпен қолдау; 

- қолжетімді бағамен азық-түлікпен және табиғи талшық көздерімен жеткілікті 

қамтамасыз етуді қамтамасыз ету [6]. 

Елдің де, аймақтың да азық-түлік қауіпсіздігін анықтайтын факторларға азық-

түліктің экономикалық және физикалық қолжетімділігі, тұтынушылар үшін азық-түлік 

қауіпсіздігі жатады. Барлық үш факторды бөлек қарастырып қана қоймай, өзара әрекеттесу 

керек, өйткені олар бір-бірімен тығыз байланысты және бір-біріне айтарлықтай әсер етеді. 

Осылайша, азық-түліктің жеткіліксіз мөлшері құнның өсуіне әкеледі және осылайша азық-
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түліктің экономикалық қолжетімділігіне әсер етеді. Негізгі азық-түліктің жоғары бағасы 

нарықтарға сапасыз өнімдерге төмен бағамен қол жеткізуге мүмкіндік береді, бұл сапалы 

азық-түліктің физикалық қолжетімділігіне теріс әсер етеді. 

Азық-түліктің физикалық қолжетімділігі халықтың тыныс-тіршілігін қамтамасыз 

ету үшін қажетті мөлшерде және ғылыми негізделген тұтыну нормаларына сәйкес кез 

келген уақытта елдің (өңірдің) бүкіл аумағында тамақ өнімдерінің болуымен айқындалады. 

Сондай-ақ, азық-түлік қауіпсіздігі деңгейіне экологиялық жағдайдың нашарлауы, өнімді 

өндіру және қайта өңдеу технологияларының сақталмауы қатты әсер етеді. Демек, азық-

түлік қауіпсіздігі аймақтың да, жалпы елдің де азық-түлік қауіпсіздігіне теріс әсер етеді. 

Қорытындылай келе, үш фактордың біреуі ғана азық-түлік қауіпсіздігіне оң әсер 

етеді деген қорытынды жасауға болады. Теріс әсерлерді жою үшін ең қысқа мерзімде: егін 

ауыл шаруашылығы ұйымдарында мал мен құс басының өсуіне жағдай жасау, жұмыртқа 

мен ет өндірісін ұлғайту, егін өндіру ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерге өздері 

өндірген өнімді өздері үшін тиімді жағдайларда өткізуде көмек көрсететін құрылымдарды 

құру мен дамытуда жан-жақты қолдау көрсету, ауыл шаруашылығы жабдықтарын ауқымды 

жаңғырту және техника, жеке және мемлекеттік инвестициялар есебінен, сондай-ақ қаржы 

лизингі технологияларының көмегімен атқарылады. Бұл іс-шаралар жекелеген өңірлердің, 

демек, бүкіл мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігінің деңгейін едәуір арттыруға мүмкіндік 

береді. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы өнімін өндіруді одан әрі ұлғайту, азық-түлік 

нарықтарына өнімді үздіксіз жеткізуді қамтамасыз ету және осы мақсатта қажетті 

резервтерді қалыптастыру жөнінде шаралар қабылдау маңызды.   
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 сегменттеріне мүдделі қатысушылардың қызметіне әсер ететіндігін көрсетті. 

Денсаулық сақтау саласындағы мемлекеттік бағдарламалық құжаттарды талдау 

Қазақстанның тәуелсіздік жылдары ерекшеліктер мен ресурстық мүмкіндіктерді ескере 

отырып, өз жолын таңдамас бұрын қалыптасу мен дамудың күрделі кезеңінен өткенін 

көрсетті. Қазақстанда денсаулық сақтаудың бәсекеге қабілетті жүйесін қалыптастыру 

жөніндегі жұмыстың негізгі бағыттары халыққа қолжетімді және сапалы медициналық 

көмек көрсету және ресурстарды ұтымды пайдалану болып қала береді. 

Тірек сөздер: бәсекелестік, денсаулық сақтау, реформалау, сапа, қаржыландыру. 

В настоящей статье рассматривается конкурентоспособность системы 

здравоохранения сквозь призму оказания качественных медицинских услуг населению при 

наименьших издержках. Обзор научных исследований показал, что в отрасли здравоохранения 

конкуренция оказывает влияние на деятельность заинтересованных участников всех сегментов 

рынка. Анализ государственных программных документов в области здравоохранения показал, 

что Казахстан годы независимости прошла сложный этап становления и  развития, прежде 

чем выбрать свой путь с учетом особенностей и ресурсных возможностей. Резюмируется, что 

основными направлениями работы по формированию конкурентоспособной системы 

здравоохранения в Казахстане остается предоставление доступной и качественной 

медицинской помощи населению и рациональное использование ресурсов. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, здравоохранение, реформирование, 

качество, финансирование. 

This article examines the competitiveness of the healthcare system through the prism of 

providing quality medical services to the population at the lowest cost. A review of scientific 

research has shown that competition in the healthcare industry has an impact on the activities of 

stakeholders in all market segments. The analysis of the state program documents in the field of 

healthcare showed that Kazakhstan passed a difficult stage of formation and development during 

the years of independence before choosing its own path, taking into account the peculiarities and 

resource capabilities. It is summarized that the main directions of work on the formation of a 

competitive healthcare system in Kazakhstan remain the provision of affordable and high-quality 

healthcare to the population and the rational use of resources. 

Key words: competitiveness, healthcare, reforming, quality, financing. 

 

В своременных реалиях основная цель здравоохранения для достижения конкуренто-

способности заключается в том, чтобы поддержить здоворовье населения путем предоставления 

качественного медицинского обслуживания с наименьшими издержками. Исходя из данной 

цели, конкурентоспособность здравоохранения может охарактеризовать такими показателями, 

как цена, расходы, качество, доступность, а также технологии и инновации. 

Проведенный обхор научных исследований показал, что в отрасли здравоохранения 

конкуренция оказывает влияние на деятельность заинтересованных участников всех 

сегментов рынка. Например, в нескольких исследованиях изучались отношения между 

конкуренцией и качеством медицинской помощи [1]; между конкуренцией и расходами 

системы здравоохранения [2]; между конкуренцией и удовлетворенностью пациентов [3]. 

Результаты этих исследований показывают, что конкуренция способна увеличить ценность 

медицинских услуг для пациентов с течением времени. Повышение качества и улучшение 

механизмов предоставления медицинской помощи приводят к снижению затрат, что, в 

свою очередь, приводит к повышению удовлетворенности пациентов. 

Таким образом, формирование конкурентоспособного здравоохранения может быть 

обеспечено посредством конкуренции между тремя компонентами, которые охватывают 

основных участников, включая поставщиков, плательщиков, работодателей и пациентов: 

- лица, оказывающие медицинскую помощь (врачи общей практики и узкие 

специалисты); 
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- организации, оказывающие медицинскую помощь (лечебно- профилактические 

учреждения); 

- организации, осуществляющие финансирование здравоохранения. 

Рассмотрение данных компонентов позволяет установить показатели 

конкурентоспособности здравоохранения и факторы, влияющие на эти показатели. 

В первый компонент включены лица, которые оказывают медицинскую помощь 

(например, врачи общей практики и узкие специалисты). Врачи могут конкурировать за 

пациентов, которые могут оплачивать услуги и не имеют медицинского страхования, или 

для пациентов, чьи расходы оплачиваются страховыми компаниями. В данном случае врачи 

конкурируют по неценовым принципам на основании месторасположения клиники, 

направления к врачу и репутации. 

Исходя из данного компонента, можно выделить такой фактор, как квалификация 

медицинского персонала. Данный фактор оказывает, в свою очередь, влияние на показатель 

качества оказываемых медицинских услуг, что позволило рассматривать такие показатели, как 

количество врачей, доля узких специалистов в общем количестве врачей, доля врачей высшей 

категории в общем количестве врачей, количество среднего медицинского персонала и т.д. 

Второй компонент представлен организациями, которые оказывают медицинские 

услуги. Это больницы, поликлиники или другие организации здравоохранения. При этом 

больницы конкурируют за врачей, сторонних плательщиков пациентов одновременно. 

Конкуренция за врачей выражается выражается в предложении лучшего оборудования 

вспомогательного или персонала. Конкуренция за медицинские таланты и технологии 

существует как на местном, так и глобальном уровнях. Медицинские учреждения, где есть 

новейшие технологии и медицинские инновации, обладают большим преимуществом в 

наборе лучшего и самого талантливого медицинского персонала. В сфере здравоохранения 

организации должны учитывать миграцию врачей и недостаток талантливых и 

высококвалифицированных врачей при подборе персонала. Набор врачей всегда был 

сложным, особенно в отделениях первичной медико-санитарной помощи. B сельских И 

недостаточно обслуживаемых районах. Однако, текущие тенденции указывают на то, что 

больницы чаще конкурируют за пациентов, предоставляя больше услуг, лучшие удобства 

или сниженные цены. 

Рассмотрение второго компонента позволяет выделить сразу несколько факторов. 

Первый фактор - это материально-техническая база, оснащенность современным 

медицинским оборудованием и инновации. Поскольку обеспечение новых технологий 

требует определенных затрат, то следующий фактор это расходы, и третий фактор - цена, 

которая позволит окупить затраты медицинских организаций. Исходя из этих факторов, 

нами определены следующие показатели: доля современного медицинского оборудования, 

эффективность использования новых технологий, количество койко-мест, общий объем 

расходов, доля расходов на одного пациента, и т.п. 

Третий компонент включает органы и организации, осуществляющие 

финансирование здравоохранения, планы страхования и медицинского обслуживания. К 

таким организациям относятся, например, Министерство здравоохранения, организации 

управления здравоохранением, Национальный научный центр развития здравоохранения 

имени Салидат Каирбековой, различные страховые компании. Этот компонент позволил 

выявить самый важный фактор это финансирование здравоохранения. Финансирование 

отражается через такие показатели, как общие расходы на здравоохранение, доля расходов 

на здравоохранение в ВВП, подушевые расходы и др. Эти показатели является ключевыми 

показателями, характеризующими конкурентоспособность здравоохранения и 

используются для характеристики конкурентных преимуществ странами ОЭСР [4]. 

Отрасль здравоохранения, как и вся страна, за годы независимости прошла сложный 

этап становления и  развития, прежде чем выбрать свой путь с учетом особенностей и 

ресурсных возможностей. 
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 Социально-экономическая ситуация на начальном этапе независимости страны не 

могли не отразиться на состоянии здоровья  населения и системы здравоохранения. 

Реформа здравоохранения, необходимость которой проистекала из требований перехода к 

рыночным  отношениям, осуществлялась в кризисных условиях  экономики, при 

значительном недофинансировании,  что, в конечном счете, привело к сокращению  

обеспеченности населения медицинским персоналом и коечным фондом, необоснованному 

закрытию  ряда лечебно-профилактических организаций. Результатом этого стало 

снижение доступности медицинской помощи, ухудшение ее качества. 

В этих условиях назрела необходимость определения стратегии дальнейшего развития на 

основе совершенствования имеющейся системы, изыскания новых подходов и моделей 

управления отраслью, перехода от затратных методов работы к рациональному использованию 

выделенных  государством средств, повышения ответственности, а также уровня оплаты труда 

работников отрасли за результаты ее деятельности. Определенную роль в выборе стратегии 

развития сыграли программные и концептуальные документы, в частности «Концепция 

дальнейшего развития здравоохранения Республики Казахстан», утвержденная Постановлением 

Правительства Республики Казахстан от 25 мая 2000 года №790, а также последующие 

государственные программы, принятые каждые 5 лет. Примечательно, что независимыми 

экспертами Международного Банка Реконструкции и Развития в целом дана  положительная 

оценка результатам реализации  данных государственных программ. 

В рамках реализации поручений Президента Республики Казахстан Токаева К.К., 

данных в Послании народу Казахстана «Казахстан в новой реальности, время действий» от 

1 сентября 2020 года, Министерством проведена  трансформация Государственной 

программы развития здравоохранения Республики Казахстан на 2020-2025 годы в 

Национальные проекты. При этом, Национальный проект системы здравоохранения  

«Качественное и доступное здравоохранение для каждого гражданина «Здоровая нация»» 

[5] будет последовательным приемником Государственной программы [6], ключевым 

национальным индикатором которого является: «Увеличение продолжительности жизни 

населения Республики Казахстан до 75 лет к 2025 году».  

В целях реализации основных направлений Национального проекта система 

здравоохранения  должна сосредоточить свое усилие по следующим направлениям: первое 

направление связано с повышением доступности и качества медицинской помощи. 

Реализация первого направления Национального проекта позволит повысить 

удовлетворенность населения качеством медицинских услуг до 80%, опорные и 

спутниковые села 100% будут обеспечены организациями ПМСП; расширится объем 

медицинской помощи на амбулаторном уровне в рамках ГОБМП и системы ОСМС.  

Второе направление призвано сформировать современную систему 

эпидемиологического прогнозирования и реагирования. Разработан и будет принят Закон 

Республики Казахстан «О биологической безопасности», а также внедрится научно 

обоснованные системы прогнозирования и реагирования на национальные и глобальные 

риски. Кроме того, увеличится доля лабораторий санитарно-эпидемиологической 

экспертизы, соответствующих международным стандартам в области биобезопасности и 

оценки соответствия с 61 до 90% [7]. 

Третье направление будет способствовать развитию отечественной 

фармацевтической отрасли, что позволят увеличить долю лекарственных средств и 

медицинских изделий отечественного производства на локальном фармакологическом 

рынке до 50% в стоимостном выражении. 

Четвертое направление позволит увеличить доли населения, ведущего здоровый  

образ жизни, и развитие массового спорта,  повысить обеспеченность населения 

спортивной инфраструктурой на 1 000 человек с 46 до 53%. 

Таким образом, подводя итого, следует отметить, что основными направлениями 

работы по формированию конкурентоспособной системы здравоохранения в Казахстане 
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являются: предоставление доступной и качественной медицинской помощи населению и 

рациональное использование ресурсов. Анализ проводимых реформ системы 

здравоохранения показывает, что все они направлены на сокращение издержек на 

медицинские нужды и улучшение качества здравоохранения. Казахстан предпринял 

значительные усилия в реформировании системы здравоохранения, что ведет к 

трансформации функций главного врача в управленческие и заставляет искать пути 

повышения квалификации в области менеджмента. От руководителей медицинских 

организаций требуется рационализация управления организацией и повышение 

внебюджетного финансирования. 
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Бұл мақалада индустриялық дамуды ынталандырудың негізгі факторы ретінде 

Қазақстанның көлік-логистикалық жүйесін дамыту мәселелері қарастырылады.  

Түйінді сөздер: логистика, көлік логистикасы, логистикалық жүйе, реттеу, 

басқару, тиімділік 

В данной статье рассматриваются вопросы развития транспортно-

логистической системы Казахстана как основного фактора стимулирования 

индустриального развития. 

Ключевые слова: логистика, транспортная логистика, логистическая система, 

регулирование, управление, эффективность 

This article discusses the development of the transport and logistics system of Kazakhstan 

as the main factor in stimulating industrial development. 

Key words: logistics, transport logistics, logistics system, regulation, management, 

efficiency 
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 Қазіргі жаһандық жағдайларда логистика елдердің индустриялық дамуында шешуші 

және кейбір жағдайларда шешуші рөл атқарады. Бірқатар елдерде Үкімет индустриялық 

дамуды ынталандырудың негізгі факторы ретінде логистиканы дамытуға дәл бәс тігуде. 

Мемлекет басшысы Н. Ә.Назарбаев көлік логистикасын дамытуды Қазақстан экономикасының 

алдында тұрған маңызды міндеттердің бірі деп бірнеше рет атап өтті. Шетелдік инвесторлар 

кеңесінің 25 пленарлық отырысында ол "Қазақстан – Жаңа Жібек жолы" жобасын іске 

асырудың басталғанын жариялады және Қазақстан өңірдің ірі транзиттік және логистикалық 

хабы, Еуропа мен Азия арасындағы "көпір" болуға ниетті екенін атап өтті. Кейінірек 

"Қазақстан-2050" Жолдауында Мемлекет басшысы көлік пен логистикалық қызметтерді 

дамытудың басым бағыттарының бірі ретінде айқындады: "көлік инфрақұрылымы – бұл біздің 

индустриялық экономикамыздың және ЕО қоғамының қанайналым жүйесі логистикалық 

қызметтер секторын дамыту қажет. Ең алдымен, бұл біздің жүктерімізді тасымалдау үшін 

Кеден одағының аумағын барынша пайдалану туралы " [1]. 

Бүгінгі таңда Дүниежүзілік банк есептейтін логистиканың даму деңгейін бағалаудың 

ең объективті халықаралық көрсеткіші – LPI (Logistics Performance Index) рейтингі 

бойынша Қазақстан 2014 жылдың нәтижелері бойынша әлемнің 160 елінің ішінен 86-

орынды алады (Германия, Қытай 17-ші, Ресей – 94-ші) [2]. Қазақстанның қазіргі заманғы 

логистикалық жүйесінің жай-күйін зерттеу инфрақұрылымды, сондай-ақ технологияларды 

дамытуда, ақпараттық қолдауда, бірыңғай ақпараттық кеңістік құруда бірқатар 

проблемаларды анықтауға мүмкіндік береді. 

Біздің елімізде логистикаға шығындар өте үлкен және дамыған елдердің деңгейінен 

бірнеше есе көп. Мәселен, бүгінде Қазақстанда логистикалық шығындардың үлесі 

түпкілікті өнім құнының 25% деңгейіне жетуі мүмкін. Бұл ретте әлемдік орташа көрсеткіш 

11%, Қытайда – 14%, ЕО елдерінде 11%, АҚШ пен Канадада – 10% және т.б. деңгейінде 

тұр. Жүк сыйымдылығы көрсеткіші бойынша Қазақстан экономикасы шамамен 5 есе 

тиімдірек. Мәселен, ЖІӨ-нің әрбір бірлігіне доллармен есептегенде көлік жұмысының 

кемінде 9 тонна-километрі келеді, ал Еуропалық Одақ елдерінде жүк сыйымдылығы 1 

тонна-километрден аз [3]. 

Қазіргі уақытта транзиттің қазіргі көлемі қазақстандық транзиттік әлеуетпен 

салыстырғанда өте төмен. Еліміздің әлеуеті шамамен 2 млрд. Жылына АҚШ. Қазір 

республика шамамен 800 млн. АҚШ. Қазақстан арқылы негізінен өңірлік транзиттің жүк 

ағындары жүреді: Ресей мен Орталық Азия, Қытай және Орталық Азия арасында. Оңтүстік-

Шығыс Азия елдері мен Ресей, Еуропа мемлекеттері арасындағы транзит іс жүзінде 

игерілмеген [3]. 

Дегенмен, қазіргі уақытта бұл салада оң перспективалар бар. Қазақстан Еуразия 

құрлығының орталығында және кең көліктік-коммуникациялық желіге ие бола отырып, 

Еуропа Азия трансқұрлықтық көпірінің маңызды буыны болуға жеткілікті әлеуетке ие. 

Республикада Қазақстан арқылы үш басым бағыт бойынша өтетін транзиттік 

маршруттардың жеткілікті дамыған желісі құрылды: Ресей, Еуропа және Балтық елдері; 

Қытай, Жапония және Оңтүстік-Шығыс Азия елдері; Орталық Азия, Закавказье, Қара теңіз, 

Парсы шығанағы және Түркия елдері. 

Қазақстанның транзиттік-көліктік әлеуетін іске асыру үшін ҚР Үкіметі 2020 жылға 

қарай көлік инфрақұрылымына 58 млрд. Атап айтқанда, Қазақстан аумағы арқылы өтетін 

жаңа бағыттарға назар аударылады. Транзиттік дәліздер қашықтықты едәуір қысқартуға 

мүмкіндік береді. Мысалы, Қазақстан арқылы Еуропа мен Қытай арасындағы қатынастарды 

жүзеге асыру кезінде тасымалдау қашықтығы теңіз жолымен салыстырғанда екі есе азаяды. 

Осы іс – шараларды іске асыруды, сондай – ақ Грузия мен Түркия арасындағы 

Жезқазған-Бейнеу, Карс-Ахалкалаки теміржол желілерін салуды, Босфор бұғазы арқылы 

Мармарай теміржол туннелін пайдалануға беруді ескере отырып, осы бағыттағы көлік 

дәлізінің әлеуеті едәуір артады. Бұл Қытай, Түркия және Оңтүстік Еуропа нарықтары 

арасындағы жүк ағынының артуына ықпал етеді. 
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Автомобиль жолдары саласында Қазақстан Батыс Еуропа - Батыс Қытай 

халықаралық трансконтиненталдық дәлізінің құрылысына, басқаша айтқанда, Ұлы Жібек 

жолын жаңғыртуға қатысады, өйткені бұл дәліз сегментінің едәуір бөлігі біздің еліміздің 

аумағы арқылы өтеді: жолдың жалпы ұзындығы – 8445 км, Қазақстан аумағы бойынша 

ұзындығы-2787 км.  

Транзиттік әлеуетті дамыту жоспарындағы тағы бір маңызды бағдарлама әуежай, 

Құрғақ порт, Жетіген – Қорғас теміржолы, автожол және Ақтау теңіз портымен тікелей 

байланыс салуды көздейтін "Қорғас – Шығыс қақпасы" АЭА құру жобасы болып табылады. 

Қорғас Батыс – Шығыстағы ең маңызды халықаралық көлік дәлізінің бойында орналасқан, 

одан әрі елдің батысында солтүстік-оңтүстік ККМ-ге шығады. 

"Қорғас" ХШЫО мен Ақтау теңіз портын тиімді басқару және дамыту үшін көлемі 

бойынша әлемде үшінші орын алатын DP World – теңіз терминалдарының операторымен 

әріптестік жүргізілуде. Контейнерлік сервис операторы Yuxinou (Chongqing) Logistics 

бірлескен кәсіпорны болып табылады.Ltd. оның құрылтайшылары "ҚТЖ "ҰК" АҚ, "РЖД" 

ААҚ, Deutsche Bahn AG, ҚХР КТК және Чунцин қаласының муниципалитетінің еншілес 

компаниялары болды. 

Стратегиялық әріптес – Zurich Airport International AG қатысуымен "Airport Management 

Group" ЖШС мемлекеттік әуежайлар желісін басқару компаниясы құрылды. Астана, Қостанай, 

Көкшетау және Петропавл әуежайлары акцияларының мемлекеттік пакеттері берілді. Lufthansa 

Consulting "Airport Management Group" ЖШС үшін әуежайларға зерттеу жүргізді. 

Жоғарыда аталған бағыттарды іске асыру Еуропа мен Азия арасындағы жүк 

ағындарының ұлғаюына ықпал етеді, бұл көлік компанияларының бюджеттеріне және 

Қазақстанның мемлекеттік бюджетіне кірістердің ұлғаюына ықпал етеді. 

Бүкіл әлемде логистиканың өзі өте тиімді сегмент болып табылады. Көлік 

логистикасының әлемдік нарығы 2,7 трлн. долл. АҚШ, яғни әлемдік ЖІӨ-нің шамамен 7%. 

Дамыған елдерде көлік логистикасының үлесі ЖІӨ-нің 13-14% құрайды. Осылайша, 

Ирландияда бұл көрсеткіш 14,2% – ға, Сингапурда – 13,9% - ға, Гонконгта-13,7% - ға, 

Германияда-13,0% - ға және т.б. жетеді. Қазақстанда бұл көрсеткіш шамамен 8% - ға тең [3]. 

ЕАЭО құрылуымен ортақ нарық, бірыңғай тарифтер пайда болды. Осыған 

байланысты бүгінгі күні стратегиялық бағыттарды таңдау кезінде Кеден одағы аймағының 

бағыты, Бірыңғай экономикалық кеңістік ішінде шаруашылық байланыстарды дамыту үшін 

көліктік-логистикалық база құру өзекті бағыттардың бірі болып табылады. Қазақстан, 

Беларусь және Ресей темір жолдарының Біріккен көліктік-логистикалық компаниясын құру 

бойынша жұмыстар жүргізілуде. Үш елдің көлік-логистикалық активтерін біріктіру 

транзиттік тасымалдар нарығында бірыңғай экономикалық кеңістіктің аумағы бойынша 

клиенттерге "өтпелі" тарифтік және технологиялық жағдайлары бар тауарларды жеткізу 

бойынша интеграцияланған тұтас қызметті ұсынуға мүмкіндік береді. 

Логистикалық нарық ұзақ уақыт бойы ірі ойыншылар арасында бөлінген және ЕАЭО 

шеңберіндегі бірлескен міндет аумақтың транзиттік әлеуетін ілгерілету үшін шетелдік 

ойыншыларды тарту болып табылады. Нарықтағы жоғары бәсекелестікті ескере отырып, 

клиенттерге халықаралық деңгейдегі қызмет көрсету қажет. Жаһандық көліктік-

логистикалық нарықта іске асырудың негізгі факторларының бірі қажетті құзыреттерді 

жедел дамыту болып табылады. Ол үшін серпінді шешім қажет. Мұндай шешім көлік-

логистикалық бизнеске әлемдік көшбасшыларды тарту болып табылады. 

Көлік логистикасын дамыту-мемлекеттік міндет. Қазақстан бүкіл Орталық Азия 

өңірінің Сауда, логистикалық, іскерлік хабына айналуы тиіс. Алға қойылған мақсатқа жету 

үшін, ең алдымен, көлік логистикасын дамыту бойынша стратегиялық пайым 

қалыптастыру қажет. Қазақстанның ұлттық көлік-логистикалық жүйесі үш негізгі 

қағидатқа негізделуге тиіс. Олардың біріншісі-Қазақстанды Оңтүстік-Шығыс Азия-Қытай 

– Орталық Азия – Еуропа арасындағы үнемді және төмен шығынды баламалы транзиттік 

дәліз ретінде ілгерілету және позициялау. 
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 Екіншіден, Ұлттық экспорт пен импорттың бәсекелестік артықшылығын арттыру 

үшін физикалық және физикалық емес кедергілерді жою және көлік және логистикалық 

компонент шығындарын азайту –  

Үшіншісі-Көлік және логистика секторларындағы қызметтердің қосылған құны 

арқылы ЖІӨ-дегі көлік компонентінің үлесін ұлғайту.  

Қазақстанның ұлттық көлік-логистикалық жүйесінің қағидаттарын табысты іске 

асыру, біздің ойымызша, логистикада "жасыл" технологияларды пайдалануды және 

"жасыл" экономиканың ажырамас бөлігі ретінде "жасыл" логистикаға көшуді көздеуі тиіс. 

"Жасыл" логистика экологиялық таза" жасыл " логистикалық технологияларға 

сүйене отырып, автомобиль көлігі шығарындыларының ауаның ластануына әсерін азайту 

мәселесін шешуге арналған [4]. 

Қазақстанның транзиттік әлеуетін елдің экономикалық өсу нүктесі ретінде қарастыру 

қажет. Ол үшін тартымдылықты арттыруды және ТМД-да ең заманауи тиімді көлік-

логистикалық жүйені құруды қамтамасыз ету қажет. Сондай-ақ қызметтердің кең спектрін 

ұсынуды, бәсекеге қабілетті тарифтерді ұсынуды ескере отырып, көліктің кез келген түріндегі 

Көліктік-технологиялық операцияларды жетілдіру; транзиттік жүк ағындары үшін дәліздерді 

тұрақты сызықтық негізде одан әрі жетілдіру, онда осы дәліздердің өту мерзімдері, құны және 

пайдаланудың жүйелілігі нақты айқындалатын болады; кіріс және шығыс жүк ағындары үшін 

оңтайлы жағдайлар мен инфрақұрылымды ұйымдастыру және әзірлеу, содан кейін түпкілікті 

межелі пункттерге дейін жергілікті бөлу және т. б. 

Еуропа мен Азияның сыйымды нарықтары арасындағы стратегиялық орналасуды 

ескере отырып, ең алдымен инвестициялық процестерге серпін беретін сауда ағындарын 

жандандыру қажет. Логистикалық негіз біздің аумақта өндірісті ұйымдастыру және 

кейіннен көршілерімізге сату мақсатында шетелдік инвесторлар үшін тартымды болуы 

керек. Тұтастай алғанда, Қазақстанның қазіргі заманғы логистикасы сандық және сапалық 

қызметтердің қажетті көлемін ұсынуға, кез келген бағыттарға, кез келген қашықтыққа, кез 

келген тауарлар мен қызметтер үшін кедергісіз тасымалдауды қамтамасыз етуге арналған 

интеграцияланған кешен болуы тиіс. Сонымен қатар, басқа инфрақұрылымдық жүйелер 

сияқты, логистикалық жүйе жеткізу уақытын қысқарту, құнын төмендету, баратын 

жерлерін әртараптандыру және т. б. арқылы отандық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін 

арттыруға өз үлесін қосуы керек. Бұл ретте, логистика өз дамуына қайта инвестициялаудың 

жоғары деңгейімен тиімді, өзін-өзі ақтайтын болып қалуы тиіс. 

Логистикалық сервистің халықаралық стандарттарын қамтамасыз ету 

құралдарының бірі" 5С қағидатын " іске асыру болып табылады – жылдамдық, сервис, құн, 

сақтау және тұрақтылық.  "5С қағидатын" енгізу саланың тиімділік көрсеткіштерін 

жақсартып қана қоймай, синергетикалық әсерге қол жеткізуге мүмкіндік береді. 
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Білім беру ұйымдары қызмет көрсететін мекеме болғандықтан, бұл қызметтерді 

алатын, яғни тұтынатын тұтынушылары да болады. Білім беру жүйесінде тұтынушы 

ұғымы жиі қолданылатынына қарамастан, тиісті әдебиеттерде білім беру 

қызметтерінің тұтынушылары кім екендігі туралы бір-біріне ұқсас, бірақ кейбір 

тұстарымен ерекшеленетін көптеген анықтамалар бар. Сонымен қатар, білім беру 

жүйесіндегі тұтынушы ұғымын анықтау кезінде ескерілуі керек негізгі мәселе: 

тұтынушыларды ішкі, сыртқы және маңыздылық дәрежесіне қарай жіктеу және соған 

орай атқаратын рөлдері болып табылады.  

Кілт сөздер: білім  алушы, отбасы, жұмыс беруші, тұтынушы, қатысушы, 

жабдықтаушы. 

Поскольку образовательные организации являются учреждениями, оказывающими 

услуги, то у них есть и заказчики, которые получают, то есть потребляют эти услуги. Хотя 

понятие заказчика часто используется в системе образования, в соответствующей 

литературе существует множество схожих, но различных определений того, кто является 

заказчиком образовательных услуг. Кроме того, основным вопросом, который следует 

учитывать при определении понятия «заказчик» в образовательной системе, является 

классификация клиентов по степени внутренней, внешней и значимости и их роли. 

Ключевые слова: обучающийся, семья, работодатель, заказчик, участник, поставщик. 

Since educational organizations are service-providing institutions, they also have customers who 

receive, that is, consume, these services. Although the concept of consumer is often used in the education 

system, there are many similar but different definitions of who the consumers of educational services are 

in the relevant literature. In addition, the main issue that should be taken into account when defining the 

concept of customer in the educational system is the classification of customers according to the degree 

of internal, external and importance and their roles. 

Key words: learner, family, employer, customer, participant, provider. 

 

Өз әсерін ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап сезіндіре бастаған жаһандану, 

қоғамның білімге деген көзқарасы және өнеркәсіп саласындағы білікті жұмыс күшіне деген 

қажеттіліктің артуы білім беру ұйымдарының маңыздылығын арттырды. Сонымен қатар, 

білім беру ұйымдарының өздері жарататын экономикалық құндылықтар тұрғысынан өздері 

үшін де, ел экономикасы үшін де күн сайын маңыздылығы арта түсуде. 

Білім беру ұйымдары қызмет көрсететін мекеме болғандықтан, бұл қызметтерді алатын, 

яғни тұтынатын тұтынушылары да болады. Білім беру жүйесінде тұтынушы ұғымы жиі қолданы-

латынына қарамастан, тиісті әдебиеттерде білім беру қызметтерінің тұтынушылары кім екендігі 

туралы бір-біріне ұқсас, бірақ кейбір тұстарымен ерекшеленетін көптеген анықтамалар бар. 

Сонымен қатар, білім беру жүйесіндегі тұтынушы ұғымын анықтау кезінде ескерілуі керек 

негізгі мәселе: тұтынушыларды ішкі, сыртқы және маңыздылық дәрежесіне қарай жіктеу және 

соған орай атқаратын рөлдері болып табылады. Себебі білім беру жүйесінің кірісі, шығысы және 

тұтынушылары өнеркәсіптік кәсіпорындардағыдай дәл және нақты емес. Жүйенің кейбір элемент-

тері бірнеше жерде (мысалы: әрі тұтынушы әрі кіріс) әртүрлі формада көрініс табады. Бұл эссе 

білім беру жүйесіндегі тұтынушылардың жіктелуін атқаратын рөлдері тұрғысынан қарастырады. 
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 Білім беру ұйымдарының ішкі тұтынушыларына Маду мен оның әріптестері (Madu et al., 

1996: 57-72) және Канжи мен оның әріптестері (Kanji et al., 1999: 357-371) ата-ана, қызметкер 

және білім алушыларды жатқызады; Йылдыз бен Ардыч (Yıldız ve Ardıç, 1999: 77), Өздемир 

(Özdemir, 2002: 255-256) және Нуманоғлу (Numanoğlu, 2001: 117) болса білім алушылар, 

оқытушылар, басқарушы қызметкерлерді ішкі тұтынушылар деп санайды. Ал, білім беру 

ұйымдарының сыртқы тұтынушыларына Маду мен оның әріптестері (Madu et al., 1996: 57-72) 

және Канжи мен оның әріптестері (Kanji et al., 1999: 357-371) компаниялар мен қоғамды, білім 

алушылар мен ата-ананы жатқызады; Йылдыз бен Ардыч (Yıldız ve Ardıç, 1999: 77), Өздемир 

(Özdemir, 2002: 255-256) және Нуманоғлу (Numanoğlu, 2001: 117) болса отбасы мен жоғары білім 

беру ұйымдарын, жұмыс берушілер мен қоршаған ортаны сыртқы тұтынушылар деп санайды. 

Жоғарыдағы мәліметтерге қарағанда, зерттеушілердің ортақ пікіріне сай келетін тұтынушылар: 

білім  алушылар, отбасы және жұмыс берушілер болып табылады. 

Бридж (Bridge, 2003: 11) болса, басқа зерттеушілерден өзгеше қарастырып, білім беру 

қызметтерінің тұтынушыларын маңыздылық дәрежесіне қарай бастапқы, екінші және үшінші 

деңгейдегі тұтынушылар ретінде жіктеген. Тиісінше, бастапқы тұтынушылар - бұл қызметті 

оқу орнынан алатын білім алушылар, екінші тұтынушылар - білім алушылардың ата-аналары, 

ал үшінші тұтынушылар – оқуын аяқтаған білім алушылардың білімі мен дағдысынан 

пайдаланатын жұмыс берушілер. Осыған ұқсас, алайда шамалы басқаша көзқараспен 

жүргізілген зерттеу жұмысын Акао жасаған. Оның жоғары білім берудің тараптарын анықтау 

мақсатында жоғары оқу орындарын бағалаушыларға қатысты жасаған зерттеу жұмысы (Akao, 

1996) бізге жалпы түсінік береді. Акао жоғары оқу орындарын бағалайтын тараптарды үш 

аспекті бойынша: жоғары оқу орнынан бұрын, жоғары оқу орнында және жоғары оқу орнынан 

кейін қарастырған (Çavdar, 2009: 129). Іс жүзінде білім беру жүйесін бағалайтын бұл 

тараптардың әрқайсысы білім беру жүйесінің тұтынушысы болып табылады. 

Білім беру жүйесіндегі тұтынушылардың атқаратын рөлдері де бар. Осы орайда 

Хуарн және Тео (Hwarng and Teo, 2001: 200-201) TRIPROL сызбасын білім берудегі 

тұтынушыларды жоспарлаудың пайдалы және жан-жақты тәсілі ретінде ұсынған және бұл 

тек жоғары білім шеңберіндегі әр түрлі тұтынушыларды анықтауға ғана емес, сонымен 

қатар, әр түрлі қатысушы топтардың (тұтынушы, қатысушы, жабдықтаушы) атқаратын 

рөлдерін анықтауға да көмектесетіндігін мәлімдеген. Мысалы, осы зерттеу бойынша білім 

алушылардың тұтынушы ретіндегі рөлі – білім алу, қатысушы ретіндегі рөлі – дәрістерге 

қатысу арқылы үйрену және өңдеу және олардың жабдықтаушы ретіндегі рөлі – саланы 

жұмыс күшімен қамтамасыз ету ретінде анықталған. Олар сонымен қатар, осы сызбаны 

қолдана отырып, жоғары білім беру жүйесіне қатысушы тараптардың үшжақты рөлін ашып 

көрсеткен. Бұл туралы мәлімет 1-кестеде егжей-тегжейлі көрсетілген (крз. 1-кесте). 

Кестедегі мәліметтерді саралайтын болсақ,  тұтынушы топтары үшін кейбір рөлдер немесе 

өнімдер үшін ортақ болғанымен, кейбірі өзгеше болады. Мысалы (Çavdar, 2009: 131): 

болашақ жұмыс берушілер үшін білімді білім алушы негізгі өнім болғанымен, білім алушы 

үшін білім беру үдерісі негізгі өнім болып табылады. Білім беру ұйымындағы тамақтану 

қызметі білім алушы үшін өте маңызды болуы мүмкін, бірақ ол жұмыс берушілер үшін 

маңызды емес. Дегенмен, курстың мазмұны екі топқа да маңызды элемент болып табылады. 

Сондықтан, бұл тұтынушы топтарының ортақ мүдделерін бір уақытта анықтау қиын. 
 

Кесте 1  
Жоғары білім беру жүйесіне қатысушы тараптардың үшжақты рөлі 

 

Үшжақты рөл Тұтынушы Қатысушы Жабдықтаушы 

Оқытушы Алдыңғы оқу 

үдерісінен білім 

алушы алады 

Білім береді, зерттеу 

жүргізеді  

Білім алушыға келесі саты да 

білім алуға мүмкіндік береді 

Блім алушы Білім алады Дәрістерге қатысып 

үйренеді 

Саланы жұмыс күшімен 

қамтамасыз етеді 
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Ата-ана Білімді балалар Адамгершілікке 

тәрбиелейді 

Жоғары оқу орнына білім 

алушы және қаржы арқылы 

қолдау көрсетеді 

Өнеркәсіп / 

Қоғам 

Білімді жұмыс күші 

және зерттеу нәтижесі  

Түлектерді қабылдайды, 

салалық білім береді 

Қоғамға тауарлар мен 

қызметтер ұсынады 

Дереккөз: Hwarng and Teo, 2001: 201 

 

Қорытындылай келе, жоғарыда атап өткеніміздей білім беру жүйесінде әртүрлі 

тұтынушы топтары (білім  алушы, отбасы, жұмыс беруші және т.б.) бар және олар түрлі 

деңгейде жіктелген (ішкі, сыртқы, бастапқы, кейінгі және т.б.). Сонымен қатар, олардың 

атқаратын рөлдері (тұтынушы, қатысушы, жабдықтаушы және т.б.) кейде ортақ 

болғанымен кейде мүлде басқаша болып табылады. Сол себепті, білім беру жүйесіндегі 

тұтынушы топтарының атқаратын әртүрлі рөлдерін анықтап, оларды бір топқа бір уақытта 

жіктеу қиындық тудырады. Сондықтан, осы тақырыпта жүргізілетін кейінгі зерттеу 

жұмыстарында неғұрлым шектеулі нақты тұтынушы топтары мен олардың атқаратын 

рөлдері назарға алынуы керек деп ойлаймын. 
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таңдаудың заманауи әдістерін енгізудің өзектілігі мен қажеттілігі негізделген. 

Кадрларды іріктеудің заманауи әдістері зерттеліп, оларды пайдаланудың оң және теріс 

жақтары анықталды. Кадрларды іріктеу тетігі рекрутерлер де, әлеуетті кандидаттар 
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 да кездесетін типтік қателіктерді анықтау арқылы жетілдірілді және оларды шешу 

жолдары ұсынылды. 

Кілт сөздер: персонал; кадрларды іздеу және іріктеу; рекрутинг; скрининг 

В статье обоснована актуальность и необходимость внедрения современных 

методов поиска и отбора персонала в практическую деятельность отечественных 

предприятий. Были изучены современные методы подбора кадров, выявлены плюсы и 

минусы их использования. Механизм подбора персонала был усовершенствован путем 

выявления типичных ошибок, с которыми сталкиваются как рекрутеры, так и 

потенциальные кандидаты, и предложены пути их решения. 

Ключевые слова: персонал; поиск и подбор персонала; рекрутинг; скрининг 

In the article the relevance and necessity of implementation of modern methods of 

personnel recruitment into practical activity of domestic enterprises is substantiated. Modern 

methods of recruitment have been researched and the positive and negative aspects of their use 

have been identified. The recruitment mechanism has been improved by investigating and 

identifying common mistakes faced by both recruiters and potential candidates, and ways to 

address them. 

Keywords: personnel; search and selection of personnel; recruitment; screening; 

Executive Search; Headhunting 

 

Қазіргі экономика жағдайында қызметкерлердің білім тасымалдаушысы және 

өндіріс факторы ретінде экономикалық субъектінің тиімділігі үшін маңызы артып келеді. 

Кадрлар бәрін шешеді. Бүгінде бұл кез-келген басшы үшін аксиома. Қызметкерлер кез-

келген бизнестің сәттілігінің кепілі екенін түсіну. Сондықтан персоналды іріктеу және 

бағалау процестері ұйымды басқару жүйесінде үлкен рөл атқарады. 

Қазіргі ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерде кадрларды іздеу және іріктеу 

мәселелері кеңінен қамтылған. Атап айтқанда, персоналды басқару және еңбек экономикасы 

саласындағы белгілі теоретиктердің ғылыми еңбектерінде А.В. Барнякова [2], Т.А. Гребенюк [3], 

С.В. Иванова [4], А.Я. Кибанова [5], Е.П. Максимова [8], М.Ю. Рогожина [11], Г.П. Рокун [12], 

Т.С. Столярчука [13], Е.А. Шпакович [15] және т. б. бұл процестерді түсінуге негіз қаланды. 

Практикалық жағы отандық еңбек нарығындағы рекрутингтік агенттіктердің (Анкор, brain 

Source International Personnel, Hudson Ukraine, WORLD staff және т.б.) және бас аңшылардың 

қызметімен ұсынылған. Кадрларды іріктеу және іріктеу процестерінің мәнін анықтауға, 

кадрларды іріктеу технологияларын зерттеуге ғылым ұзақ уақыт бойы назар аудара бастады. 

Алайда, бұл зерттеу объектілері үнемі жаңа мазмұн элементтерімен толықтырылып отырады, 

бұл оларды әрі қарай зерттеу қажеттілігін тудырады. 

Мақаланың мақсаты-кадрларды іріктеудің заманауи технологияларын зерттеу, 

олардың артықшылықтары мен кемшіліктерін салыстырмалы талдау, отандық 

кәсіпорындарда кадрларды іріктеудің негізгі мәселелерін анықтау. 

Жұмыста кәсіпорындардың практикалық қызметіне іздеу мен іріктеудің заманауи 

әдістерін енгізудің өзектілігі мен қажеттілігі негізделеді, олардың артықшылықтары мен 

шектеулері анықталды, персоналды іріктеуді жетілдірудің негізгі мәселелері мен 

бағыттары анықталды. 

Нәтижелер. Әдеби дереккөздерді талдау көрсеткендей, "кадрларды іріктеу" ұғымына 

қатысты түсіндіруде белгілі бір айырмашылықтар бар, бұл олардың осы жұмыста түсінігін 

нақтылауды талап етеді. Кейбір авторлар кадрларды іріктеуді ұйым алға қойған мақсаттарға 

жету үшін қажетті қасиеттерге ие кандидаттарды жұмысқа тарту бойынша мақсатты іс-

қимыл жүйесі ретінде қарастырады [2]. Басқалары-жұмыс істегісі келетін және жұмыс істей 

алатын, дұрыс құзыреттілікке ие және компанияның құндылықтарымен бөлісетін 

адамдарды іздеу, бағалау және жалдау процестері [5]. Менің ойымша, "кадрларды іріктеу" 

ұғымының мәнін толық ашады анықтамасы сияқты авторлар тұжырымдаған 

Крушельницкая Е. В. [7] және Красношапка В. В. [6], олар кадрларды іріктеу процесін 
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белгілі бір жұмыс орнында немесе лауазымда лауазымдық міндеттерді орындау қабілетін 

анықтау мақсатында қызметкердің кәсіби және психологиялық қасиеттерін зерттеу процесі 

ретінде қарастырады және сайып келгенде, ұйымның мақсаттарына сәйкес келетін 

біліктілігін, мамандығын, қабілеттерін, құндылықтарын, мотивтері мен мүдделерін ескере 

отырып, үміткерлер жиынтығынан ең қолайлы таңдау жасайды. Кадрларды іріктеудің 

басты мақсаты - "дұрыс" қызметкерлерді тарту. Және, ең алдымен, кадрларды іріктеу 

кандидаттардың нақты лауазым бойынша функционалдық міндеттерге сәйкестігін 

зерделеуді көздейді. Алайда, адам машина емес, әр үміткер өзінің мінезімен, 

мотивациясымен, ұйымдық құндылықтарымен сәйкес келмейтін жеке тұлға. Сондықтан 

персоналды іріктеу кезінде кадр қызметінің қызметкерлері адам өзімен бірге ұйымға 

әкелетін құндылықтарды, мақсаттар мен үміттерді дәл анықтауы керек. 

Құзыретті қызметкерлерді іздеу мен іріктеуді нақты әзірленген және стандартты 

алгоритм ретінде қарастыруға болмайды, бұл процедура әрбір жеке жағдайға ғана тән 

болуы керек. Осы күрделі мәселені шешу үшін қазіргі заманғы кадрларды іріктеу жүйесінің 

тәжірибесінде өзіндік ерекшеліктері бар іріктеу технологияларының (әдістерінің) едәуір 

саны жасалды. Кадрларды іріктеудің ең танымал заманауи технологиялары-рекрутинг, 

скрининг, тікелей іздеу (Executive Search), хедхантинг (1-сурет). 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет. 1. 
 

Кадрларды іріктеудің заманауи технологиялары 

 

Скрининг. Қызметкерлерді табудың өте жылдам және салыстырмалы түрде арзан 

әдісі. Оның мәні мынада: іздеу кілт ретінде қабылданатын берілген кәсіби параметрлер 

бойынша жүреді. Осылайша, жұмысшы мамандықтарының өкілдері, кіші кеңсе 

қызметкерлері таңдалады. Скрининг көбінесе жаппай таңдау кезінде қолданылады. Оң 

жақтары: кадрларды іріктеудің бұл технологиясын қолдану өте оңай. Скрининг 

айтарлықтай ресурстарды, соның ішінде уақытты қажет етпейді, әдетте скрининг процесі 

10 күн ішінде жалғасады. Теріс жақтары мен шектеулері: үміткерлердің жеке ерекшеліктері 

және олардың психологиялық қасиеттері зерттеу нысаны болып табылмайды, бұл көбінесе 

фирманың құндылықтары мен мақсаттарын түсінбейтін және бөліспейтін қызметкерлерді 

таңдауға, сәйкесінше айналымға әкеледі. 

Рекрутинг. Жалпы кәсіптердің кадрларын таңдау технологиясы-еңбек нарығында артық 

мамандар. Бұл әдістің мәні-қолайлы жұмыс іздеушілер көре алатын сайттарда жұмыс 

сипаттамасын орналастыру. Рекрутингтің негізгі объектісі-белсенді жұмыс іздеудегі кадрлар. Оң 

жақтары: мұндай кадрларды іріктеу технологиясы ақылға қонымды баға / сапа қатынасын 

қамтиды. Белгілі бір лауазым бойынша талап етілетін кәсіби және жеке құзыреттерді ескере 

отырып, бос жұмыс орындарын талдау және кандидаттарды іріктеу бойынша мұқият жұмыс 

жүргізіледі. Жағымсыз жақтары мен шектеулері: рекрутерлерді даярлаудың жоғары деңгейін 

және әңгімелесу кезеңіне тақырыптық сарапшылардың қатысуын талап етеді. Рекрутер бос 

орынға кері байланыс түсе бастағаннан кейін іріктеу процесіне белсенді қатысады. 

Executive Search. Жоғары буын санатындағы мамандарды іздеуден тұрады және 

кадрларды іріктеудің белсенді әдістерін қамтиды. Персоналды іріктеудің бұл әдісі клиентпен 

жеке жұмыс жүргізумен, ұсынылған кандидаттардың ең аз санымен ерекшеленеді. Бұл 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы бос жұмыс орнын жарияламай, тікелей ұйымдастырылған 
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 Тапсырыс берушінің бизнес ерекшеліктерін, жұмыс ортасын, кандидаттың іскерлік және жеке 

қасиеттерін ескеретін "сапалы іздеу". Оң жақтары: таңдау нәтижесі көп жағдайда оң және тиімді. 

Бұл әдіс уақытты үнемдеумен, үміткерді жан-жақты бағалаумен, кең іздеу өрісімен сипатталады. 

Теріс жақтары мен шектеулері: жалдау үшін айтарлықтай қаржылық шығындар. 

Headhunting-кадрларды іріктеудің ең тиімді технологияларының бірі. Headhunting-

тің басты ерекшелігі-тұтынушы өз компаниясына тартуды жөн көретін белгілі бір маманды 

көрсетеді. Бас аңшының міндеті-дұрыс маманға бару және "ол бас тарта алмайтын ұсыныс" 

жасау. Сондықтан Headhunting "үміткердің мотивациялық матрицасын" құрастырудан 

басталады (донорлық компанияны, клиенттік компанияны талдауды, оларды 

салыстырмалы талдауды, кандидаттың психологиялық және мотивациялық-тұлғалық 

ерекшеліктерін, оның қарым-қатынас шеңберін, мүдделерін және т.б. талдауды қамтиды) 

[10]. Оң жақтары: бейіні бойынша да, кәсіпқойлық деңгейі бойынша да ұйымға негізгі және 

сирек кездесетін мамандарды тартуға мүмкіндік береді. Теріс жақтары мен шектеулері: 

Headhunting ең қымбат жалдау технологиясы. Мұндай жұмыс үш айдан алты айға дейін 

созылатын өте ұзақ және күрделі процесс. Сонымен қатар, хедхантинг құнды 

қызметкерлерді "ұстап қалуға" жұмсалатын шығындардың ұлғаюын ынталандырады. 

Персоналды басқару теориясы мен практикасы үнемі ізденісте. HR мамандары 

персоналды іріктеудің, іздеудің және бағалаудың жаңа тәсілдерін, осы процестің жекелеген 

элементтерін іске асырудың техникалық құралдарын ойлап табады. COVID-19 пандемиясы 

жағдайында Skype, Zoom, Microsoft Teams және т. б. бойынша сұхбаттар әсіресе өзекті 

болды. Цифрлық технологияларды қолдана отырып іріктеу әдістері белсенді қолданыла 

бастады: бұлтты технологияларды қолдану, чат-боттарды пайдалану, Qrкодтар арқылы бос 

жұмыс орындары туралы хабарлау, бейне сұхбаттарды, соның ішінде vcv сервисі арқылы 

енгізу, бейне түйіндемені жазу және көрсету, әлеуметтік желілер (SMM) арқылы 

персоналды іздеу, HR-дегі мобильді қосымшалар. Бұл басқару процестерін едәуір 

жеңілдетеді, сонымен бірге HR мамандарының үнемі назарын, олардың инновацияларға 

дайын болуын талап етеді. 

Кесте 1 
Қызметкерлерді іздеу және іріктеу мәселелері және оларды шешу жолдары 

 
Типтік қателер Бар қайшылықтар мен мәселелер Қайшылықтарды шешу жолдары 

1 2 3 

Жүйелік тәсілдің болмауы Отандық компаниялар өте аз жалдау 

процесін құруда. Бұл әдетте" хаос 

жүйесі " болып табылады және 

көптеген компанияларда рекрутингті 

жүйелеу және бизнес-процестерді 

дамыту сияқты ұғымдар жоқ 

Компания басшылығы айналым үздіксіз 

процесс екенін түсінуі керек, сондықтан 

кадрларды іздеу және іріктеу жүйелі тәсіл 

негізінде ұйымдастырылуы керек 

Жалпы HR бөлімінің жұмысы 

нашар ұйымдастырылған 

HR бөлімінің барлық ақаулары 

жалдауға да әсер етеді. Егер бөлім 

ішінде және компанияның басқа 

бөлімшелерімен өзара әрекеттесудің 

нақты схемасы болмаса, онда бұл 

таңдауды тежейді 

Мәселелерді анықтаңыз, жұмысты қайта 

ұйымдастырыңыз, бөлім ішінде және ішкі 

тұтынушылармен өзара әрекеттесудің 

қарапайым ережелерін жасаңыз, HR 

бөлімінің жұмысын үнемі талдаңыз және 

жалдаушыларды оқытыңыз 

Персоналды іріктеудің 

бірыңғай стандартының 

болмауы 

Көбінесе қызметкерлер лауазымға және 

жұмысқа емес, белгілі бір басшыға 

таңдалады. Мұндай компанияларда бір 

желілік менеджердің өзгеруі көбінесе 

бүкіл бөлімді өзгертуге мәжбүр етеді, 

нәтижесінде таңдау көлемі күрт артады 

Компания басшылығымен бірлесіп, 

бірыңғай іріктеу стандартын әзірлеу және 

оны ұстану-желілік менеджерлерді таңдау 

кезінде де, қатардағы қызметкерлерді 

таңдау кезінде де. Сонда жалдау ғана емес, 

жалпы компанияда жұмыс істеу де мөлдір 

және оңай болады 

Пассивті жалдау Еңбек нарығы айтарлықтай өзгерді, 

жұмыс іздеушілердің жұмыс туралы 

идеялары өзгерді, үміттер артты. 

HR-менеджерлер мен рекрутерлер 

белсенді және бастамашыл рекрутингке 

бағдарлануы, кадрларды іріктеудің 
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Компанияларға қызметкерлер үшін 

бәсекелесу қиындай түсуде, сондықтан 

үміткерлерді сендіруге және 

ынталандыруға тура 

инновациялық әдістерін қолдануы тиіс 

Үміткерлердің жеткілікті 

ағынын ұйымдастыра алмау 

(іздеу көздерінің шектеулілігі) 

Рекрутер өз жұмысын әртүрлі жұмыс 

орындарына ауыстырудың орнына 

бірдей үміткерлерді іздеу көздерімен 

жұмыс істейді. Егер дұрыс жұмыс 

іздеуші болмаса да, жалдаушылар 

көбінесе оларды осы көзден күте 

береді, ал Бос орындар бос 

Рекрутерлер тарту көздері туралы 

түсініктерін кеңейтуі керек. Іздеу мен 

таңдаудың жаңа әдістерін игеру, олардың 

тиімділігін бағалау. Компаниялар үшін 

қандай әдістер жұмыс істейтінін 

қарастырыңыз және оларды классикалық 

нұсқалармен бірге қолданыңыз 

Рекрутерлер оқымайды, кәсіби 

дамымайды 

Рекрутинг динамикалық және күрделі 

бола бастады, қызметкерлер үшін 

бәсекелестік бұрынғыдан да жоғары, 

жаңа технологиялар мен шешімдер 

пайда болды. Егер рекрутер мұның 

бәрін елемей, тек өз тәжірибесіне 

сүйенсе, оның жұмысы біртіндеп 

тиімділігін жоғалтады 

Рекрутерлер өз құзыреттілігін жоғары 

деңгейде ұстап тұру қажеттілігін түсінуі 

керек. Бұл өз қызметкерлерінің кәсіби 

дамуы үшін мүмкіндіктер мен 

жағдайларды қамтамасыз етуі керек 

басшылыққа да қатысты 

Қаржыландырудың 

жеткіліксіздігі 

Басшылық жалдауды маңызды бизнес-

процесс деп санамайды. Бұл қызмет 

Екінші реттік болып саналады, 

сондықтан қалдық принцип бойынша 

қаржыландырылады (егер 

қаржыландырылса) 

Менеджерлер кәсіпорын үшін 

рекрутингтің маңыздылығын түсінуі керек, 

өйткені персоналды тиімсіз таңдау 

ресурстардың шамадан тыс жоғалуына 

әкеледі, қызметтің тиімділігін төмендетеді 

және тұтастай алғанда компанияның 

дамуына кедергі келтіреді 

 

Мұндай қателіктерді жүзеге асырмайтын, жоғарыда аталған кадрларды іріктеу 

ережелерін ұстанатын, инновациялық технологияларды қолданатын отандық кәсіпорындар 

мен ұйымдар жоғары білікті жұмысшыларды тарта алады және еңбек нарығында жоғары 

бәсекеге қабілетті болады. 

Кадрларды іріктеудің заманауи технологиялары ұйымға қажетті қызметкерді тарту 

үшін кең мүмкіндіктер ашады. Осы немесе басқа әдісті таңдау көптеген факторларға 

байланысты: бос жұмыс орнының профилі, компанияда қабылданған ережелер, бюджет, 

еңбек нарығындағы жағдай және т.б. персоналды таңдау персоналды басқару процестерінің 

бірі ғана емес, бұл өнердің бір түрі, Жұмыс берушінің талаптары мен қызметкердің 

мүдделерін бір нүктеге дейін төмендету мүмкіндігі. Персоналды іріктеудің сауатты 

ұйымдастырылған процедурасы персоналды басқару бөлімінің тиімділігін арттырады және 

осы бөлімнің қызметкерлеріне басқа мәселелерге, соның ішінде персоналды бейімдеу, 

оқыту және дамытуға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік береді. 
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В статье рассмотрены основы управления конфликтами на предприятии, негативные 

последствия конфликтов, поведенческие стратегии. Изучены результаты завершения конфлик-

тов, поведенческий анализ и методы разрешения организационных конфликтов основаны. 

Ключевые слова: конфликт, управление организационными конфликтами, 

предприятие, разрешение конфликтов, конфликтная ситуация, диагностика, 

конфликтное поведение, прогнозирование 

Мақалада кәсіпорындағы қақтығыстарды басқару негіздері, қақтығыстардың теріс 

салдары, мінез-құлық стратегиялары қарастырылады. Жанжалдарды аяқтау нәтижелері 

зерттелді, мінез-құлықты талдау және ұйымдық жанжалдарды шешу әдістері негізделген. 

Түйін сөздер: жанжал, ұйымдық қақтығыстарды басқару, кәсіпорын, жанжалдарды 

шешу, жанжал жағдайы, диагностика, жанжалды мінез-құлық және болжау 

The article discusses the basics of conflict management in the enterprise, the negative 

consequences of conflicts, behavioral strategies. The results of conflict resolution are studied, 

behavioral analysis and methods of resolving organizational conflicts are based. 

Keywords: conflict, organizational conflict management, enterprise, conflict resolution, 

conflict situation, diagnostics, conflict behavior and forecasting 

 

Современный мир вступил в новую реальность, стал не просто миром VUCA 

(Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity), а быстроменяющимся миром VUCA. Это 

время кайроса, время для креативных решений и креативного лидерства.  

Для эффективного управления нужны менеджеры с активной жизненной позицией, 

созидательной активностью, быстро адаптирующиеся в происходящих изменениях и не стоящие 

в стороне от происходящих процессов, готовые к саморазвитию и самообразованию, а также 

способные видеть новый образ будущего, находить и предлагать решения, принимать вызов 

современности, выступать в роли аттрактора новой реальности. Поэтому новый подход к 

управлению персоналом все более базируется на признании приоритета личности перед 

производством, прибылью, интересами предприятия, учреждения, так как успех работы 

организации, обеспечивают люди, работающие на нем [1]. 

В повседневной жизни конфликтные ситуации, как правило, не несут с собой ничего, 

кроме временного состояния стресса и психологического дисбаланса. Кроме того, для 
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менеджеров разного уровня конфликт представляется одним из главных противников, 

приводящих к самым неожиданным последствиям. Поэтому очень важным будет 

предотвращение возникновения конфликтов, сглаживание их последствий и возможность 

разрешения споров. 

Очень важно уметь передавать интересы из состояния вражды на принципы 

сотрудничества и взаимопонимания. 

Конфликты возникают во взаимодействии и взаимодействии индивидов, так как 

существуют до тех пор, пока они не станут личностью. 

Основная трудность, возникающая при управлении организационными конфликтами, 

заключается в том, что на определенном этапе развития организации важной управленческой 

задачей может стать поддержание рационального уровня положительного конфликта. Поэтому, 

если конфликтов нет, это может спровоцировать текучесть работников, особенно менеджеров. 

Производственные конфликты не только неизбежны, но и необходимы. 

Основная задача менеджера-не допустить перехода конфликта с производства на 

личностный уровень, что может подорвать работу коллектива [2].  

Негативные последствия конфликтов связаны с: 

Ухудшение социального климата, снижение производительности труда, увольнение 

части работников для разрешения конфликта; 

Неправильное понимание и непонимание спорящими сторонами друг друга; 

Снижение возможности сотрудничества как во время конфликта, так и после его 

окончания; 

Дух противостояния, воздействие на людей в борьбе, принуждение их к победе 

любой ценой, а не к решению истинных задач и преодолению разногласий; 

Материальные и чувственные издержки разрешения конфликтов. 

Частые разногласия между сотрудниками могут указывать на трудности, которые необходимо 

решить, чтобы избежать серьезных осложнений, которые могут возникнуть в будущем. 

На любой конец конфликтной ситуации влияет компания и ее сотрудники. Для того 

чтобы придать спору положительный характер и минимизировать ущерб от его негативных 

последствий, принципиально правильно оценивать положительные и плохие последствия. 

Результатом завершения конфликтной ситуации могут быть: 

1) реструктуризация всей организации (изменение ее целей, структуры и системы 

управления, методов деятельности); 

2) распад или обновление всего коллектива; 

3) осуществление кадровых изменений; 

Интерпретация требований в процессе работы является одним из наиболее 

эффективных методов, связанных с управлением и предотвращением конфликтов. Каждый 

руководитель должен четко представлять требуемые от него результаты, каковы будут его 

задачи, пределы ответственности и возможностей, этапы работы. Метод реализуется в виде 

компиляции должностные инструкции (должностная инструкция), передача прав и 

обязанностей всем уровням управления; не только всю систему оценки, но и ее критерии, а 

также определения последствий, связанных с повышением, увольнением, повышением). 

Таким образом, для правильного управления развитием конфликта необходимо с 

максимальной точностью провести его диагностику. В результате недооценки конфликтной 

ситуации ее анализ носит поверхностный характер, а выгоды от различных рекомендаций, 

сделанных на основе анализа, связанных с выходом из конфликтной ситуации, могут 

оказаться незначительными. Если конфликтная ситуация переоценивается, последствия 

могут быть более серьезными, чем предполагалось. 

При анализе конфликтной ситуации необходимо учитывать позиции каждой из 

сторон, которые проявляются в поведении и действиях оппонентов. 

Конфликтное поведение может иметь свои принципы, а также стратегии (методы) и 

стратегии (техники). 
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 Поведенческие стратегии [3]: 

а) соперничество-достижение друг друга своих целей без учета интересов сторон; 

б) сотрудничество-решение, разработанное по критериям, выгодным для обеих сторон; 

в) компромисс-взаимная уступка; 

г) адаптация-одностороннее уступка врагу в своих требованиях и принятие его решения; 

д) побег-пассивная роль в конфликте. 

Структурные пути, т. е. способы предупреждения конфликтов, предупреждения с 

целью большего воздействия на организационные конфликты, возникающие из-за 

неправильного распределения возможностей, устоявшаяся организация работы, система 

мотивации и стимулирования и др. 

К таким методам относятся: разъяснение требований к работе, формирование 

координационных и интегрирующих устройств, корпоративные цели, внедрение системы 

вознаграждений. 

Реализация механизмов координации может быть связана с использованием 

структурных подразделений, которые при необходимости могут вмешиваться и разрешать. 

спорные вопросы. 

Метод постановки корпоративных целей предполагает разработку или 

конкретизацию корпоративных целей таким образом, чтобы усилия всех сотрудников были 

объединены и направлены на их достижение. 

Система вознаграждений. Стимулы можно использовать как способ управления 

возникшей конфликтной ситуацией, грамотно воздействуя на поведение людей, 

фактически избегая конфликтов. Система вознаграждения не должна поощрять 

неконструктивное поведение отдельных лиц или групп. 

Например, если вы вознаграждаете менеджеров по продажам только за увеличение 

объема продаж, это может противоречить целевому уровню прибыли. Методы, связанные 

с созданием определенного уровня «отставания» в работе каждого взаимозависимого 

подразделения. Способы объединения каждого из участников конфликтной ситуации для 

решения общих проблем, связанных с формулированием миссии, установлением 

корпоративных целей. 

Создание структуры, выполняющей интеграционные функции и координирующей 

действия всех конфликтующих сторон (координатор, генеральный менеджер и др.). 

Пути построения системы вознаграждения. Может использоваться как способ 

управления конфликтной ситуацией и воздействия на поведение людей для поощрения 

достойного выхода из конфликтной ситуации, предотвращения дисфункциональных 

последствий. Важно, чтобы система стимулировала только необходимое поведение в 

производственных условиях, была понятна всем и воспринималась всеми сотрудниками как 

справедливая [4]. 

Таким образом, структурные методы разрешения организационных конфликтов 

основаны на изменениях в структуре организации и направлены на разрешение 

существующего конфликта. 

Обеспечение баланса прав и обязанностей при исполнении служебных 

обязанностей. Любая профессиональная деятельность означает, что на исполнителя в своей 

должности (или на рабочем месте) возлагаются должностные обязанности, 

соответствующие ему положения и ответственность за результаты работы. Установленные 

свойства должности отражаются в должностной инструкции (должностной инструкции), а 

также частично регулируются законодательными актами (например, трудовым 

законодательством). Ответственность сотрудника подразумевает обязательное и 

своевременное исполнение служебных обязанностей. В ряде возможных случаев 

административные документы содержат дополнительные требования, влияющие на 

ответственность подрядчика. Соблюдение всех правил формирования и функционирования 

временных подразделений. Временные подразделения должны иметь четкие цели и задачи. 
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Их отсутствие может привести к тому, что созданные временные структуры станут 

самоцелью, их участники почувствуют это и потеряют мотивацию к подобным формам 

работы. Процесс организации труда на базе временных подразделений должен в 

обязательном порядке обеспечивать изменение тематической направленности работы, 

сроков ее выполнения и периодическую смену состава всех участников подразделений. Для 

того чтобы социально-психологический климат между участниками был благоприятным, 

рекомендуется формировать структуру временных подразделений в зависимости от 

индивидуальных особенностей сотрудников. Важнейшим фактором бесконфликтной 

работы, который должна учитывать администрация в процессе организации временных 

подразделений, может стать сохранение и реализация задач на профессиональном уровне в 

рамках достижения согласия между участниками. организация труда и т.д. Администрация 

должна держать решение конфликтных ситуаций под своим контролем. 

Введение различных форм поощрения. Каждому сотруднику необходим 

определенный набор стимулов для всесторонней поддержки творческой активности в 

коллективе. Но поскольку разные катализаторы по-разному влияют на людей, для любого 

работника должно быть найдено наилучшее сочетание стимулов. Здесь не обойтись без 

психического нюанса, поскольку речь идет об эффективности живого труда, иными 

словами, о производительности труда, неотделимой от индивидуальной психологии и 

общественной, коллективной психологии. 

Изучая систему управления в конфликте, следует отметить, что ее эффективность 

повышается средствами интеграции, связанными с иерархией управления, за счет 

внедрения услуг, создающих связи между функциями, кросс-функциональными группами, 

мотивированными группами. Рациональность осуществления интеграции доказана также 

исследованиями, согласно которым можно судить о максимальная эффективность 

деятельности любой организации, поддерживающей интеграцию. Стимулы (или 

вознаграждения) также могут быть использованы в качестве идеального способа 

управления конфликтной ситуацией [5]. 

Разрешение конфликтов предполагает прогнозирование его последствий это 

решение, определение затрат, необходимых для его реализации (реальных, чувственных, 

временных). Следует отметить, что при принятии решения об отказе в оспаривании 

последствия этого решения для каждой из сторон будут различны. В связи с этим 

необходимо рассчитать последствия и затраты для каждого участника индивидуально. 
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Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуының қазіргі кезеңіндегі маңызды мәселе болып табылады. Экономикалық 

жүйенің тұрақтылығына әсер ететін факторларды елемеу экономикалық және әлеуметтік 

диспропорциялардың күшеюіне, өндірістің құлдырауының жеделдеуіне, жұмыссыздықтың, 

инфляцияның жоғарылауына және басқа да көптеген жағымсыз салдарға әкеледі. Бұл 

құбылыстардың жиынтығы, өз кезегінде, мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігінің 

төмендеуіне және жоғалуына және халықтың өмір сүру деңгейінің күрт төмендеуіне әкеледі. 

Тірек сөздер: экономикалық жүйе, инвестиция, жаһандану, тұрақтылық, өңірлік 

басқару, нарық. 

Обеспечение стабильности экономической системы является важным вопросом на 

современном этапе социально-экономического развития страны. Игнорирование 

факторов, влияющих на стабильность экономической системы, приводит к усилению 

экономических и социальных диспропорций, ускорению спада производства, росту 

безработицы, инфляции и многим другим негативным последствиям. Совокупность этих 

явлений, в свою очередь, приводит к снижению и потере экономической безопасности 

государства и резкому снижению уровня жизни населения.  

Ключевые слова: экономическая система, инвестиции, глобализация, 

стабильность, региональное управление, рынок. 

Ensuring the stability of the economic system is an important issue at the present stage of 

socio-economic development of the country. Ignoring factors affecting the stability of the economic 

system leads to an increase in economic and social disparities, an acceleration of the decline in 

production, an increase in unemployment, inflation and many other negative consequences. The 

totality of these phenomena, in turn, leads to a decrease and loss of the economic security of the 

state and a sharp decrease in the standard of living of the population.  

Keywords: economic system, investment, globalization, sustainability, regional 

management, market. 

 

Қазақстанда орнықты, тиімді және бәсекеге қабілетті нарықтық экономиканы оның 

әлемдік экономикамен өзара іс-қимылынсыз дамыту мүмкін емес, оның объективті 

шындығы қазіргі кезеңде жаһандану болып табылады. Әлемдік экономиканың 

жаһандануының қазіргі тенденциялары экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз 

етуге өз ерекшеліктерін жүктейді.  

Тұтастай алғанда, жаһандану процестерінің экономикалық жүйенің тұрақтылығына 

әсері екі бағытта жүзеге асырылады: сыртқы сауда байланыстары арқылы және әлемдік 

экономиканың ықпалының инвестициялық құрамдас бөлігі арқылы. Сыртқы экономикалық 

байланыстар ішкі экономикалық және әлеуметтік дамудан бөлек емес. Олар бір-бірімен 

үнемі өзара әрекеттеседі және бұл әсер әлемдік экономиканың жаһандануының қазіргі 

процестерінің әсерінен күшейеді. 
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Қазақстан өңірлері әлемдік шаруашылық байланыстардың белсенді қатысушылары 

болып табылады. Бұл процеске қатыса отырып, олар аймақтық, халықаралық және 

трансұлттық ынтымақтастыққа қатысады. Көптеген өңірлер үшін сыртқы экономикалық 

байланыстар ашық экономика шеңберінде ішкі және әлемдік нарықтар арасындағы 

капиталдардың, тауарлардың, көрсетілетін қызметтердің, жұмыс күшінің және ғылыми-

техникалық прогресс жетістіктерінің еркін қозғалысын қамтамасыз ететін экономикалық 

жүйенің орнықтылығының маңызды, ал кейбір жағдайларда басым факторына айналды. 

Біздің зерттеуімізде тұрақтылық ұғымының әртүрлі түсіндірмелеріне сыни талдау 

жасалды. Тұрақтылық мәселесі ұзақ уақыт бойы дамып келе жатқанына қарамастан, осы 

мәселенің динамикасы мен жан-жақтылығына байланысты көптеген шешілмеген мәселелер 

бар. Қазіргі кезеңде тұрақтылық теориясы өте кең және көбінесе қарама-қайшы 

көзқарастармен ұсынылған. Терминдердің алуан түрлілігін қолдану осы мәселені 

қарастыру кезінде шатасулар тудырады. 

Тұрақтылық термині ұғымдарымен тығыз байланысты тұрақтандыру және тепе-теңдік. 

Біздің зерттеуіміз тұрақтылық, тұрақтылық және тепе-теңдік арақатынасы мақсатқа жетудің 

мақсаты, тәсілі мен шарттарының арақатынасы екенін көрсетті. Тұрақтандыру-бұл 

экономикалық тұрақтылыққа қарай жылжу процесі. Ұзақ мерзімді кезеңдегі экономикалық тепе-

теңдік-жүйенің тұрақты күйге қарай қозғалу формасы және тұрақтылық шарттарының бірі. 

Тұрақтылық ұғымына қарама-қарсы-бұл экономикалық байланыстардың 

бұзылуымен немесе олардың үзілуімен сипатталатын, бюджет тапшылығы, инфляция, 

капиталдың құнсыздануы, залал, салық ауыртпалығы мен мемлекеттік қарыздың 

ауырлығы, төлем дағдарысы сияқты экономикалық құбылыстарда көрінетін жүйенің күйі 

ретіндегі тұрақсыздық ұғымы. 

«Экономикалық жүйенің тұрақтылығы» және «экономиканың экономикалық 

тұрақтылығы» ұғымдарының айырмашылығы экономикалық жүйенің тұрақтылығының 

критерийі сыртқы әсерлерде сақталатын әлеуметтік, экономикалық және экологиялық 

мүдделердің тепе-теңдігі болып табылады. Әлемдік өркениет шеңберіндегі 

постиндустриалды, әлеуметтік бағдарланған қоғамдық жүйеге жататын тұрақты 

экономиканың критерийі адамды, оның руханилығы мен мәдениетін көтеретін еңбек 

тиімділігі болып табылады. 

Табиғи экономикалық тұрақтылық пен экологиялық тұрақтылық ұғымдарының 

өзара байланысы мен айырмашылығы біріншісі экономиканың ішкі жүйелерінің табиғи 

ресурстармен қамтамасыз етілу дәрежесін, ал екіншісі - табиғи ортаның экологиялық 

параметрлерінің әлемдік стандарттардан ауытқу дәрежесін білдіреді. Табиғи экономикалық 

тұрақтылық экономикалық тұрақтылықтың ажырамас қажетті элементі болып табылады. 

Экономикалық жүйенің тұрақтылығы теориясының негізінде экономиканың тұрақты 

дамуы тұжырымдамасы жатыр. 

Қазіргі кезеңдегі әлемдік экономиканың жаһандану процестері экономикалық 

дамудың тұрақтылығын қамтамасыз етуде шешуші рөл атқарады [1]. Жалпы әлемдік 

масштабта өндірісті, капиталды, нарықтарды және ақпараттық жүйелерді 

интернационалдандырудың жаңа сатысы ретінде анықталған жаһандану экономикалық 

қызмет жағдайларын, жекелеген елдердің, аймақтардың да, тұтастай алғанда әлемдік 

экономиканың экономикалық даму критерийлері мен мақсаттарын түбегейлі өзгертеді. 

Жүргізілген зерттеу аясында экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету 

[2-10]:  

1) экономиканы тұрақтандыру экономикалық жүйенің тұрақтылығына көшудің 

бастапқы нүктесі ретінде, онда ол экономиканы орнықты-тепе-теңдік күйге келтірудің 

салыстырмалы қысқа мерзімді процесі ретінде ғана әрекет етеді;  

2) тауарлар, капитал және еңбек нарықтарында өндіріс пен тұтыну, кіріс пен шығыс, 

сұраныс пен ұсыныс және т. б. арасындағы тепе-теңдікке қол жеткізу арқылы 

экономикалық жүйенің ұзақ мерзімді динамикалық тепе-теңдігі;  
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 3) орнықты даму экономикалық, экологиялық және әлеуметтік элементтердің өзара 

іс-қимылына негізделген ұзақ уақыт бойы кешенді жүйелі даму ретінде, сондай-ақ 

қоғамдық-экономикалық дамудың дамуының және практикасының жетекші факторы және 

жаңа моделі ретінде;  

4) әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында экономикалық жүйенің жұмыс 

істеуінің тұрақтылығы. 

Зерттеу шеңберінде экономикалық жүйенің тұрақтылығы деп әлемдік экономиканың 

жаһандануы жағдайында экономикалық, әлеуметтік және эко - логикалық проблемаларды 

кешенді шешуге қол жеткізуге қабілетті өзін-өзі реттеу (тұрақтандыру және тепе-теңдік) 

тетіктерінің болуымен экономикалық жүйенің ұзақ мерзімді дамуын қамтамасыз ететін 

экономикалық қатынастар жүйесін түсіну керек деген қорытынды жасауға болады. 

Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету процесі оны тұрақтандыру 

процесімен байланысты, ол бір жағынан органикалық және объективті түрде, елде 

жүргізіліп жатқан экономикалық реформалардың жалпы мазмұнымен, екінші жағынан, 

әлемдік экономикада болып жатқан процестер мен үрдістерді ескере отырып, объективті 

экономикалық шындықпен байланысты. Экономикалық жүйенің тұрақтылығын зерттеудің 

негізгі әдіснамалық принциптері [2]: 

1) Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету процесінің және нарықтық 

экономиканың одан әрі даму процесінің және олардың объективті экономикалық 

шындықпен байланысының бірлігі принципі.  

2) Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету кезінде елдің бірыңғай 

қаржы-экономикалық кеңістігінің ажырамастығы қағидаты.  

3) Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етудің негізгі міндеттерін іске 

асыру кезінде әртүрлі деңгейдегі мүдделер мен мақсаттарды үйлестіру принципі. Экономикалық 

әдебиеттегі экологиялық факторды ескерусіз экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз 

ету мүмкін связистігіне байланысты экономикалық принциптер зерттеудің әлеуметтік - 

экологиялық бағытын көрсететін принциптер тобымен толықтырылды:  

1) Қоғамдық өндірісті дамыту процесінде табиғи ресурстардың шектеулі болуы 

туралы ережені түсіну және қабылдау принципі.  

2) Осы процестегі экономикалық және экологиялық құрамдас бөліктердің өзара 

алмастырылуын көздейтін экономикалық дамудың орнықтылығы негізінің екіұштылық 

қағидаты.  

3) Экономикалық дамудың тұрақтылығына көшу проблемаларын зерттеуге көп 

факторлы көзқарас принципі.  

4) Экономикалық дамудың тұрақтылығы проблемаларын зерттеудегі гуманистік 

бағыт қағидаты.  

5) Экожүйелердің биологиялық өнімділігі мен антропогендік әсерлер көлемінің 

міндетті сәйкестігін конституциялай отырып, өндірісті экологияландыру принципі.  

6) Адамның өндірістік қызметінің жақын маңдағы ғана емес, сондай-ақ алыс 

салдарларын есепке алуға бағдарлану қағидаты. 

Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қалыптастыру процесі қазіргі кезеңде 

жаһандану процестерімен сипатталатын әлемдік экономиканың үнемі өзгеріп отыратын 

жағдайларының, тенденцияларының және даму ерекшеліктерінің әсерінен күрделене 

түседі. Әлемдік экономиканың жаһандану процестерінің әсерін ескермей, экономикалық 

жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етудің мүмкіндігі зерттеудің сыртқы-экономикалық 

аспектісін көрсететін экономикалық жүйенің тұрақтылық принциптерінің тобын бөлу 

қажеттілігін алдын-ала анықтады: 

1. Экономикалық жүйенің тұрақтылығын және әлемдік экономиканың жаһандану 

процестерін зерттеудің бірлігі принципі, яғни экономикалық жүйенің тұрақтылығын 

қамтамасыз ету процесі оның мәні мен жаһандану процестерінің мәні арасындағы 

сәйкестікті түсіну тұрғысынан зерттеліп, жүзеге асырылуы керек.  



 

 

 

125 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
2. Әлемдік экономиканың барлық деңгейлерінің (мега-, макро-, мезо-, микро- 

деңгейлердің) өзара байланысы мен өзара тәуелділігі принципі.  

3. Экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз етудегі ішкі және сыртқы 

экономикалық кеңістіктің теңдік принципі. 

Зерттеудің сыртқы экономикалық аспектісін көрсететін экономикалық жүйенің 

тұрақтылық принциптерін бөліп көрсету экономикалық жүйенің тұрақтылық факторларын ішкі 

(табиғи, қаржылық, өндірістік жағдайлар, экономикалық - географиялық жағдай, бәсекеге 

қабілеттілік, инвестициялық, әлеуметтік, экологиялық, ғылыми-техникалық, саяси ішкі орта 

жағдайлары) және сыртқы (экономиканың ашықтық дәрежесі, ішкі орта арасындағы) 

топтастыруға мүмкіндік берді;елдің халықтық мамандануы және кооперациясы, халықаралық 

капитал қозғалысы, халықаралық жұмыс күшінің көші-қоны, елдің әлемдік экономикадағы рөлі 

мен орны, елдің халықаралық интеграциялық процестерге қатысуы). 

Зерттеу экономикалық жүйенің тұрақтылығының ішкі факторлары макро - және 

мезо - деңгейлердің экономикалық жүйелерінің жұмыс істеуінің тұрақтылығын қамтамасыз 

ететіндігіне, ал сыртқы - макро - және мезо-деңгейлердің экономикалық жүйелерін әлемдік 

экономикалық қатынастарға (мега-деңгей) қосудың тұрақтылығын 

қалыптастыратындығына байланысты ішкі және сыртқы экономикалық ортаның тығыз 

байланысы мен өзара тәуелділігін анықтады, осылайша тұрақтылықтың ішкі жағдайларын 

қамтамасыз етеді. Сыртқы экономикалық байланыстардың ықпалын күшейту кезінде 

халықтың әл-ауқатының тұрақты жоғары деңгейін және табиғи-ресурстық әлеуетті 

сақтауды қамтамасыз ететін экономикалық жүйе жүйенің болашағы мен болашақ жай-күйін 

есепке алғанда тұрақтылық пен тұрақтылықтың жоғары дәрежесіне ие болып саналады. 

Сондай-ақ, зерттеу экономикалық, экологиялық, әлеуметтік және саяси мәселелерді 

шешудің ауырлық орталығын мезодеңгейге ауыстыру экономикалық жүйенің өзіндік 

ерекшеліктеріне, көбею процесіне және мезодеңгейдегі реттеу моделіне байланысты 

экономикалық жүйенің тұрақтылығын қамтамасыз ету міндетін автоматты түрде шеше 

алмайтынын көрсетті. 

Аймақтық экономикалық жүйенің ерекшеліктері анықталды[3]:  

1) өңірлік басқару органдарының неғұрлым шектеулі өкілеттіктерінде көрініс 

табатын өңірдің мемлекетке тәуелділігі;  

2) өңір бюджетінің мемлекет бюджетіне үлкен тәуелділігі, ол аймақтық 

бюджеттердің мемлекет деңгейімен салыстырғанда бюджет құраушы компоненттермен 

әлсіз күшейтілуінен көрінеді;  

3) өңірлік саясат пен мемлекеттің экономикалық саясаты векторларының бір бағыты 

қажеттілігіне байланысты микро деңгей экономикасы мен макро деңгей арасындағы мезо 

деңгей экономикасының аралық жағдайы. 

Мезо- деңгейіндегі көбею процесі, бір жағынан, әлеуметтік көбеюдің ішкі жүйесі, 

екінші жағынан, кәсіпорындар деңгейіндегі бірлік көбею процестерін біріктіреді, оларды 

байытады және мезо деңгей экономикасының кешенді дамуы үшін жағдай жасайды. Мезо- 

деңгейіндегі репродуктивті процестің ерекшелігі-ұлттық және жалпы әлемдік 

репродуктивті процестің органикалық бөлігі бола отырып, ол әртүрлі деңгейдегі 

репродуктивті циклдарды реттеу механизмін анықтауға және қолдануға негізделген. 

Сыртқы экономикалық қызмет өндірістің барлық факторлары бойынша ұлттық және 

аймақтық халықаралық деңгейдегі репродуктивті циклдардан импульстар берілетін негізгі 

арна болып табылады. 

Мезо- деңгейіндегі ұдайы өндіру процестерінің орнықтылық шарттары: қаржы-

кредит саласындағы, инвестицияларды сақтандыру және қайта сақтандыру жүйесіндегі 

нарықтық реформаларды аяқтау, республикалық орталықтың тиімді амортизациялық 

саясат жүргізуі, шағын кәсіпорындардың шаруашылық қызметіндегі шектен тыс 

шектеулерді жою, капитал, тұрғын үй және жұмыс күші нарықтарының дамуын 

ынталандыру екенін атап өткім келеді. 
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 Мезо- деңгейдегі реттеу моделінің ерекшелігі қаржы (бюджет-салық) саласындағы 

тік экономикалық байланыстардың ерекшеліктерінде, мезодеңгей мүдделерінен ұлттық 

мемлекет ретінде макродеңгей мүдделерінің басым болуында және бірқатар өңірлердің 

басшылық стилінің ерекшеліктерінде жатыр. 

Тік экономикалық байланыстардың реттелмеуі ел Үкіметі мен өңірлер арасындағы 

бюджеттік-қаржылық қатынастардағы қайшылықтарға алып келеді (бірқатар салықтардағы 

орталық пен ел субъектілерінің үлесінің тұрақты өзгеруі, аймақты дотацияға жатқызудың 

нақты критерийлерінің болмауы және субвенциялардың абсолютті мөлшерін айқындау 

жүйелері), бұл мезо- деңгей экономикасын объективті әлсіретіп, даму стратегиясын әзірлеу 

үшін нақты база құруға мүмкіндік бермейді. ұзақ мерзімді перспектива. 

Жаһандану жағдайында нарықтық экономиканың нығаюы кезеңінде негізгі міндет 

біртұтас әлеуметтік-экономикалық кеңістікті сақтау мемлекет ретінде Қазақстан 

мүдделерінің өңірдің мүдделерінен басым болуына алып келеді, бұл да мезодеңгей 

экономикасының әлсіреуіне алып келеді. Бұл құбылыстың жағымды жақтары тек орта және 

ұзақ мерзімді жоспарда көрінеді [4]. 

Бюрократия, атқарушы билікті криминализациялау, басқарудың қабілетсіздігі мен 

ерікті әкімшілік стилі, бастаманы басу, ортақ мақсаттардың болмауы, қате шешімдер 

қабылдау бірқатар аймақтардағы көшбасшылықтың сипаттамасына айналды, бұл сонымен 

қатар мезодеңгей экономикасының тұрақсыздандырушы факторы болып табылады. 

Сонымен қатар, макро-деңгеймен салыстырғанда мезо - деңгей өндіріс факторлары 

мен қаржы ресурстарының қозғалысы үшін нарықтың аз тұйықталуына, басқару органдары 

мен басқару объектісінің жылдам байланысына, экономикалық қызметтің барлық 

қатысушыларының мүддесі үшін кірістер мен ресурстарды тиімді бөлуде өзара мүдделер 

теңгеріміне қол жеткізу үшін экономиканың әлеуетті үлкен мүмкіндігіне ие. Жоғарыда 

айтылғандардың барлығы мемлекеттің экономикалық саясатын іске асырудағы аймақ 

экономикасының рөлін күшейтуге ықпал етеді. 

Нарықтық экономика және әлемдік экономиканың жаһандануы жағдайында 

мезодеңгейдің экономикалық жүйесінің тұрақтылығын қамтамасыз етудің ең өзекті 

мәселелері экономикалық тәуелсіздіктің дамуы болды. Экономикалық тәуелсіздік, ең 

алдымен, бәсекелестікті дамытуға, монополиясыздандыруға және нарықтық қайта құрудың 

басқа буындарына тәуелсіз көзқарасты жүзеге асыру үшін қажет. Екіншіден, жергілікті 

жағдайлар мен мүдделерді ескере отырып, өңірлік шаруашылық жүргізу. Үшіншіден, өз 

дамуы үшін қосымша қаражат көздерін іздестіруге және әлеуметтік мәселелерді неғұрлым 

белсенді және тиімді шешуге ықпал ету. 
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Мақалада Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау жүйесінің тиімділігін 

анықтайтын адам ресурстарын басқарудың негізі ретінде персоналды басқару саясаты 

қарастырылады.  Макро және микродеңгейдегі персоналды басқару саясатының мазмұны 

негізделді, оның стратегиялық және тактикалық әлеуеті ашылды.  Қазақстан 

Республикасының денсаулық сақтау жүйесін кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету 

жағдайы талданды.  Денсаулық сақтау жүйесіндегі персоналды басқару саясаты денсаулық 

сақтау жүйесіне медицина ғылымы мен технологиясының талаптарына сәйкес құзыреті бар 

жоғары білікті мамандарды тартуды қамтамасыз етуі тиіс деп қорытындыланады. 

Тірек сөздер: кадр саясаты, адам ресурстары, персоналды басқару, денсаулық 

сақтау ұйымдары. 

В статье рассматривается политика управления персоналом как основа управления 

кадровыми ресурсами, определяющими эффективность системы здравоохранения 

Республики Казахстан. Обосновано содержание политика управления персоналом на 

макро и микроуровне, раскрыт ее стратегический и тактический потенциал. 

Проанализировано состояние обеспечения кадровыми ресурсами системы 

здравоохранения Республики Казахстан. Резюмируется, что политика управления 

персоналом в системе здравоохранения должна обеспечить привлечение в систему 

здравоохранения высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями, 

адекватными требованиям медицинской науки и технологии. 

Ключевые слова: кадровая политика, кадровые ресурсы, управление персоналом, 

организации здравоохранения. 

The article considers the personnel management policy as the basis for the management of 

human resources that determine the effectiveness of the healthcare system of the Republic of 

Kazakhstan. The content of the personnel management policy at the macro and micro levels is 

substantiated, its strategic and tactical potential is revealed. The state of human resources 

provision of the healthcare system of the Republic of Kazakhstan is analyzed. It is summarized 

that the personnel management policy in the healthcare system should ensure the involvement of 

highly qualified specialists in the healthcare system with competencies adequate to the 

requirements of medical science and technology. 

Key words: personnel policy, human resources, personnel management, healthcare 

organizations. 

 

Государственная программа развития здравоохранения на 2020-2025 гг. в 

Республике Казахстан в качестве главных приоритетов обозначает стратегическое 

управление человеческими ресурсами, модернизацию медицинского образования и науки, 

внедрение инновационной модели HR-политики в медицинских организациях 

государственной и частной форм собственности [1]. Механизмы достижения обозначенных 

приоритетов находят свое отражение в Национальной политике управления кадровыми 

ресурсами здравоохранения Республики Казахстан, которая призвана обеспечить 

повышение эффективности действующей системы здравоохранения. 

Национальная кадровая политика в системе здравоохранения – это направляющие 

действия государства в осуществлении организационных изменений в области управления 
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 персоналом, способствующие повышению эффективности системы охраны здоровья 

населения Республики Казахстан.  

Линия действия высшего руководства по управлению персоналом реализуется через 

кадровую политику организации, которая бази- руется на установленных государством 

принципах, методах, правилах, механизмах управления кадровыми ресурсами в совокупности. 

Установленные общие принципы организация адаптирует к собственным условиям хозяйст- 

венной деятельности. Таким образом, кадровая политика организации в определенной мере 

будет отражать национальную политику по управлению кадровыми ресурсами. 

На макроэкономическом уровне кадровая политика заключается в регулировании 

системы управления кадровыми ресурсами через Конституцию, постановления 

Правительства, законы и подзаконные акты, отраслевые тарифные соглашения, 

распорядительные документы, инструкции; а также в установлении общего механизма, 

концепции формирования и реализации кадровой политики. 

Микроэкономическая кадровая политика базируется на установленных 

макроэкономических принципах, методах и нормах. Она направлена на формирование 

высокой результативности на уровне организации кадров. 

Кадровая политика, являясь основополагающим элементом системы управления 

персоналом, имеет в своей основе стратегию и тактику. Цель кадровой стратегии заключается в 

изменении темпов и направлении управления кадровыми ресурсами в той или иной отрасли или 

организации. Это будет определять траекторию долгосрочного роста кадрового потенциала 

через законодательную базу, инструменты управления персоналом, оптимизацию номенклатуры 

специальностей отрасли, модернизацию содержания функциональных характеристик должност-

ных лиц, формирование информационных баз, цифровизацию бизнес-процессов по управлению 

персоналом, осуществление гибкого и эффективного планирования кадровых ресурсов. 

Если процесс управления кадровыми ресурсами неадекватен требованиям 

инновационного развития отрасли, возникает необходимость реализовывать тактический 

потенциал кадровой политики. К тактическому потенциалу кадровой по- литики относят 

систему норм, правил, пожеланий, конкретизацию сроков исполнения, обусловленность 

задач и временных периодов выполнения работ, ограничений во взаимоотношениях 

исполнитель – руководитель в системе управления персоналом. Тактические цели и методы 

имеют краткосрочный характер проявления, позволяют сформировать материальную 

основу для осуществления стратегии и ликвидировать негативные тенденции в управлении. 

Анализ обеспечения кадровыми ресурсами – это ядро кадровой политики 

организации в системе здравоохранения Казахстана, что обеспечивает высокие конечные 

результаты деятельности медицинских организаций и уже сегодня является предметом 

совершенствова- ния национальных программно-стратегических документов.  

По последним данным в стране работает более 248 тысяч  медицинских работников, в 

том числе врачей – 72  877, средних медицинских работников – 175 705.  Обеспеченность 

врачами в Казахстане составляет  39,6 (в ОЭСР – 33); обеспеченность средним  медицинским 

персоналам в Казахстане – 95,5 (в  ОЭСР – 91) на 10 тысяч населения [26]. В то же время  

наблюдается дисбаланс в кадровой обеспеченности  между уровнями оказания медицинской 

помощи  (дефицит на уровне ПМСП и села, профицит – на уровне стационара). Подготовка 

кадров для  системы здравоохранения ведется в 13 ВУЗах и 83 медицинских колледжах. 

Ежегодный выпуск ВУЗов  составляет более 3 тыс. специалистов. В ВУЗах внедрена практика 

привлечения преподавателей и  менеджеров из крупных зарубежных медицинских  

университетов, совместно с которыми реализуются  стратегическое партнерство и 

академическая  мобильность. Принимаются меры по повышению  статуса медицинских 

работников и обеспечению  профессиональной защиты их деятельности [2]. 

Для обеспечения отрасли медицинскими кадрами с 2012 года введена норма 

обязательной отработки выпускниками, обучающимися за счет государственного образова-

тельного заказа по медицинским специальностям в течение трех лет (распространяется на 
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выпускников 2019 г. медицинских вузов обучавшихся по госзаказу). В 2021 году выделено 4 685 

мест на подготовку (из них бакалавров и интернов – 2 700 мест, резидентов – 1500 мест, магист-

рантов – 325 мест, докторантов – 160 мест) и 11 742 места на повышение квалификации кадров 

здравоохранения (из них 8 140 врачей, 3 602 СМР). Кроме того, за счет средств местного бюджета 

в рамках повышения квалификации обучено порядка 54 тыс. медицинских работников  [3]. 

Меры социальной поддержки молодых специалистов, прибывших для работы в 

регионы, являются важным фактором в закреплении кадров на местах. Для обеспечения 

отрасли медицинскими кадрами в 2012 году введена норма обязательной отработки 

выпускниками, обучившимися за счет государственного образовательного заказа по 

медицинским специальностям в течение трех лет (распространяется на выпускников 2019 

года медицинских вузов страны обучившихся по государственному заказу. 

Также в рамках решения кадрового дефицита министерством совместно с акиматами 

прорабатываются следующие вопросы: 

- увеличение количества выделяемых грантов, квоты на целенаправленную 

подготовку и обучение медицинских кадров согласно потребностям региона; 

- выделение средств для оказания дополнительных мер социальной поддержки, 

включая расходы на обучение по программам дополнительного образования за счет средств 

местного бюджета/медицинской организации (предоставление жилья, включая арендное, 

выплата подъемных пособий, оплата/сооплата коммунальных расходов и прочие); 

- включение показателя эффективности работы первого руководителя показателя по 

обеспеченности и дефициту кадров; 

- внедрение дифференцированной оплаты труда медицинских работников, а также 

восстановления института «наставничества»; 

- вопросы открытия филиалов организаций образования и науки в регионах (по 

примеру акимата Восточно-Казахстанской области (филиал НАО «Медицинский 

университет г. Семей» в городе Павлодар) открыт филиал НАО «Западно-Казахстанский 

медицинский университет им. М. Оспанова» в городах Атырау, Актау). 

По программе «С дипломом в село» прибывшим для работы в сельскую местность 

молодым специалистам предусматривается выплата подъемного пособия в размере 100 

МРП, что составляет 291 700 тенге и предоставление кредита в размере 1500 МРП (4 375 

500 тенге) на приобретение жилья из республиканского бюджета со ставкой 

вознаграждения 0,001%. Также акиматами на дополнительные меры социальной 

поддержки предусмотрено выделение средств за счет местных бюджетов. 

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в подготовку медицинских кадров. 

Министерством здравоохранения были усилены темы по направлению биологической 

безопасности в таких дисциплинах как: детские инфекционные болезни, общая гигиена, 

общая эпидемиология, клиническая эпидемиология, инфекционные болезни, скорая 

неотложная медицинская помощь, внутренние болезни и детские болезни, пульмонология. 

Проведены дополнительные семинары и лекции для интернов и резидентов по 

эпидемиологии, патогенезу, клинике, диагностике, дифференциальной диагностике и 

лечению коронавирусной инфекции COVID-19, в том числе ознакомление с клиническими 

протоколами МЗ РК и участие в вебинарах. На всех уровнях обучения был усилен 

санитарно-гигиенический компонент дисциплин, также были актуализированы 

образовательные программы на уровне резидентуры. Были дополнительно разработаны 

программы профильной магистратуры по специальностям «Эпидемиология», «Гигиена». 

В номенклатуру специальностей и специализаций в области здравоохранения введены 

новые специальности – «кинезотерапия», «эрготерапия», «ядерная медицина», «гериатрия». 

Внедрение этих специальности является веянием времени, и оно не зависело от пандемии. 

Внедрение данных специальностей планировалось еще до объявления пандемии. 

Подводя итог, следует подчеркнуть, что одной из самых масштабных проблем системы 

здравоохранения являются кадровые ресурсы. Проблема принимает уже глобальный характер, 
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 потому что с недопроизводством кадровых ресурсов, уходом из системы здравоохранения, осо-

бенно в период пандемии короновирусной инфекции, столкнулись абсолютно все страны мира.  

Для решения данной проблемы была разработана и реализована Национальная 

политика управления кадровыми ресурсами здравоохранения. В рамках реализации 

данного документа были решены следующие задачи: 

- создана интегрированная система планирования, найма, подготовки, развития и 

поддержки кадров здравоохранения, позволяющая отслеживать движение кадров в режиме 

реального времени и служить инструментом для принятия решений; 

- пересмотрены образовательные программы всех уровней, включая  программы 

непрерывного профессионального развития на основе профессиональных стандартов; 

- создан единый регистр кадровых ресурсов здравоохранения, интегрированный со 

всеми базами данных; 

- создана система подтверждения соответствия квалификации специалистов в 

области здравоохранения; 

- отмечен рост обеспеченности отрасли конкурентоспособными специалистами, 

способными отвечать на существующие и новые вызовы для здравоохранения [4]. 

Сегодня основной задачей должна стать реформа здравоохранения, направленная на 

повышение значимости кадровых ресурсов. Политика управления персоналом в системе 

здравоохранения должна обеспечить привлечение в систему здравоохранения 

высококвалифицированных специалистов, обладающих компетенциями, адекватными 

требованиям медицинской науки и технологии. 
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың 

үшінші кезеңі аясында аймақтық экономиканың инновациясын дамыту ерекшеліктері, 

кәсіпкерліктің инновациялық қызметі қарастырылған. Қазіргі жаңа жағдайда нарықтық 

қатынастар жағдайында кәсіпорын өзінің өндірістік қызметінде толық өз бетінше еркіндігін 

алуда, ал барлық халық шаруашылығы кешенінен техникалық, ұйымдық, экономикалық және 

құқықтық тұрғыдан дараланған. Жалпы бұл мақалада инновация мен кәсіпкерлік ұғымдары 

туралы жазылған. Яғни, қазіргі кездегі нарық заманындығы кәсіпкерліктің инновацияға 

қатынасына көп көңіл бөлініп, нақты түрде түсіндіріледі.  
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Тірек сөздер: инновация, кәсіпкерлік, технология, экономика, индустрия, бәсеке 

В данной статье рассмотрены особенности развития инноваций региональной 

экономики в рамках третьего этапа индустриально-инновационного развития Республики 

Казахстан, инновационная деятельность предпринимательства. В современных новых условиях 

в условиях рыночных отношений предприятие приобретает полную самостоятельную свободу 

в своей производственной деятельности, а из всего народнохозяйственного комплекса- в 

техническом, организационном, экономическом и правовом. Вообще в этой статье написано о 

понятиях инноваций и предпринимательства. То есть рыночная современность в настоящее 

время очень четко объясняется отношением предпринимательства к инновациям. 

Ключевые слова: инновация, предпринимательство, технология, экономика, 

индустрия, конкуренция 

This article discusses the features of the development of innovations of the regional economy 

within the framework of the third stage of industrial and innovative development of the Republic of 

Kazakhstan, innovative activity of entrepreneurship. In modern new conditions, in the conditions of 

market relations, the enterprise acquires complete independent freedom in its production activities, and 

from the entire national economic complex - in technical, organizational, economic and legal. In general, 

this article is written about the concepts of innovation and entrepreneurship. That is, market modernity 

is now very clearly explained by the attitude of entrepreneurship to innovation. 

Keywords: innovation, entrepreneurship, technology, economy, industry, competition 

 

Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық дамытудың үшінші 

кезеңінде ғылымды және жаңа инновациялық қызметті дамыту міндетін көздейді. 

ҮИИДМБ іске асырыла бастаған кезден бері жүргізілген реформалар нәтижесінде 

инновациялық белсенді кәсіпорындар саны 4%-дан 7,6%-ға дейін өсті, кәсіпорындардың 

технологиялық инновацияларға жұмсайтын шығындары 3 еседен астам өсті (113,5-тен 326 

млрд. теңгеге дейін), инновациялық өнім көлемі де осыған ұқсас 3 еседен астам өсті (111,5-

тен 379 млрд. теңгеге дейін). Дүниежүзілік экономикалық форумның жаһандық бәсекеге 

қабілеттілік индексінің «Инновациялар» факторы бойынша Қазақстан рейтингін 18 

позицияға жақсартты және «Технологиялық әзірлік» факторы бойынша 25 позицияға (57-

орын) жақсартып, 84-орында орналасты. 

Инновациялық белсенділікті қолдау бойынша соңғы жылдары қабылданып жатқан 

шаралар ауқымының зор болуына қарамастан, мыналар бұрынғысынша түйінді 

проблемалар болып қала беруде: 

1) озық технологиялар трансфертін жеткіліксіз ынталандыру; 

2) кәсіпорындар мен бизнестің басым технологиялық міндеттерін шешуге және 

іздеуге арналған тектіктердің тиімсіз болуы; 

3) бизнестің технологиялық сипаттағы инновацияларды қабылдауының төмен деңгейі; 

4) технологиялық және басқарушылық құзыреттердің жетіспеуі; 

5) білім беру жүйесіндегі инновациялық технологиялардың дамымауы; 

6) инновациялық жобалардың іске асырылуын бақылау жүйесінің жетілдірілмеуі [1]. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық 

үйлесім, танымның жалпы логикалық тәсілдері пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері.   Кәсіпкерлік дегеніміз – адамдар мен олар құрған бірлестіктердің 

белсенді, дербес шаруашылық қызметі. Оның көмегімен адамдар тәуекелге бел буып, мүліктік 

жауапкершілікті сақтай отырып, пайда табу жолын көздейді. Кәсіпкерлікті шығармашылық 

күш-жігерді жүзеге асыруға, экономикалық және ұйымдастыру ісінде тапқырлыққа, 

жаңашылдыққа байланысты. Ал, жаңашылдық ең біріншіден жаңалықпен немесе 

инновациямен тығыз байланыстыруға болады. Сондықтан кәсіпкерліктегі жаңашылдыққа 

жетудің тиімді тәсілі болып инновация болып табылады. Кәсіпкерліктің инновациялық қызметі 

– бұл жаңа немесе өнімнің жақсаруы, не қызмет көрсетуі, оларды өндірудің жаңа әдістерін 

қолдану мақсатындағы ғылыми-техникалық және зияткерлік әлеуеттік шаралар жүйесі. Бұл 
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 жеке сұранысты, сонымен қатар жалпы пайдалы жаңалықтарға қоғамның мұқтажын 

қанағаттандыруы үшін пайдаланылады. Жаңалық дәрежедегі инновация негізінде жаңа, яғни 

өткен, отандық және шетелдік тәжірибедегі ұқсастығы жоқ және жаңа нәрсенің салыстырмалы 

жаңалығы болып ұсақталады. Негізінде өнімнің жаңа түрлері, технологиясы және қызмет 

көрсетуі басымдық абсолюттік жаңалықтарға ие болады және үлгінің түп нұсқасы болып 

табылады. Кәсіпкерлікті жаңа тұрғыдан түсіндіргенде мынандай екі жағдайға: біріншіден, 

коммерциялық бағыт-бағдарға, тәуекелге бел буушылық пен дербестікке, бастаған ісін аяғына 

дейін жеткізуге, кездескен кедергілерді жеңе білуге; екіншіден, экономикада, ұйымдастыру 

ісінде тапқырлық пен жаңашылдық танытуға, ғылыми-техникалық прогреске жетуге тікелей 

қатысты. Инновациялық кәсіпкерлік жоғарыда айтылған талаптарға толығымен тікелей 

қатысты. Кәсіпкерлік қызмет өндірісі кәсіпорын (фирма) звеносының негізі болып табылады. 

Осы жерден бастап және ары қарай “фирма” ұғымын баламалап қараймыз. Рас, олардың бір-

бірінен өзара айырмашылығы бар: “фирма” термині жиынтық ұғым, оған бір немесе бірнеше 

кәсіпорын мен өндіріс енуі мүмкін. Әдетте, кәсіпорынға бір жақты, бір өнімді өндіретін 

процесті жатқызамыз. Қазіргі жаңа жағдайда нарықтық қатынастар жағдайында кәсіпорын 

өзінің өндірістік қызметінде толық өз бетінше еркіндігін алуда, ал барлық халық 

шаруашылығы кешенінен техникалық, ұйымдық, экономикалық және құқықтық тұрғыдан 

дараланған. Жалпы бұл тақырыпта инновация мен кәсіпкерлік ұғымдары туралы жазылған. 

Яғни, қазіргі кездегі нарық заманындығы кәсіпкерліктің инновацияға қатынасына көп көңіл 

бөлініп, нақты түрде түсіндіріледі [2].  

Инновация – жаңа практикалық әдісті тарату және қолдануды құрудың комплекстік 

үрдісі немесе ғылыми-техникалық шешімнің, адамдардың, ұсыныстардың, жаңа 

идеялардың тәжірибеге енуі, іске асырылуы және де соңында қолданылуы. Инновация 

туралы осындай көптеген түсініктемелер беруге болады. Инновация ұғымын бірнеше 

мағынамен түсіндіруге болады, бірақ та ең бастысы “инновация” мен “жаңалық” 

терминдерін айыра біліп, ол ұғымдардың мағынасын білу керек. Жаңалық қандай да қызмет 

саласында оның тиімділігін жоғарылату бойынша фундаменталды, қолданбалы, 

тәжірибелік жұмыстардың рәсімделген  нәтижесі болып табылады. Жаңалық мынадай 

түрлерде рәсімделеді: жаңалық ашу;  патенттер;  тауар белгісі; рационализаторлық 

ұсыныстар;  жаңа немесе өндіріс үдерісі құжаттары; ұйымдастыру, өндіріс немесе басқа 

құрылымдар; ноу-хау;  ұғымдар; ғылыми тұрғыдағы қағидалар; құжаттар (стандарттар, 

ұсыныстар, әдістемелер, нұсқаулар және т.б.); маркетингтік зерттеулердің нәтижелері және 

т.б. жаңалықты жасаудағы инвестиция – жұмыстың жартысы. Ең бастысы - жаңалықты 

енгізу, жаңалықты инновация формасына айналдыру, яғни инновациялық диффузияны 

жалғастыруға болады. Жаңалықты жасау үшін маркетингтік зерттеулер жүргізу қажет. Ал, 

инновация – жаңалықты енгізуде басқару обьектісін өзгерту мақсатында және 

экономикалық, әлеуметтік, экологиялық, ғылыми-техникалық немесе басқа тиімділік 

түрлерінің соңғы нәтижесі. Яғни, жаңалықты ендіріп, іске асырылғанда инновация пайда 

болады. Қысқаша айтқанда, инновация – жаңалықты енгізудің нәтижесі[3].  

Инновация – бұл іздеуге, жасауға және жаңа бұйым түрлерін, технологияларын, 

таратуға бағытталған қызмет. Оның басқа да анықтамасы бар. Инновация – бұл жаңалық 

енгізудің жалпы процессі, адамдардың қажеттілігін қанағаттандыру үшін қолданылатын 

және таратылатын жаңалық, қоғамның даму әсеріне байланысты ауысып отырады [4].  

Фирма жүйесінің “кірісі” сияқты сатушылардың тез енуіне, инновациялық формаға 

өтуде, өзінің енгізу үшін уақытын күтіп, жай жинақталу жаңалығы болады. 

Фирманың  “шығысында” тауарлар сияқты тек жаңалық болады. ҒЗТКЖ стратегиялық 

маркетинг процесі бойынша өндірістің ұйымдастыру – технологиялық дайындығының, 

жаңалықты рәсімдеу және өндіру, оларды басқа салаларға таратуды (диффузия), 

инновациялық қызметті айтады. 

Инновациялар саласында шағын және орта бизнесті дамыту үшін қаржылық 

шараларды дамытуды, энергия үнемдеу бойынша заңнамалық шектеулер мен 
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нормативтерді енгізуді, техникалық және экологиялық стандарттар жүйесін КО және ЕО 

стандарттау жүйелерімен үйлестіруді көздеу қажет. 

Шығындарды, мысалы, коммуналдық секторда (SmartMetering) және т.б. 

ресурстарды есепке алудың бірыңғай автоматтандырылған жүйелерін енгізу кезінде 

қысқартуға мүмкіндік беретін қалалық инфрақұрылым үшін (SmartCity) кешенді шешім 

мәселелері қарастырылатын болады. 

Қазақстанда дамудың арнаулы институттарынан, олардың ішінде қаржы 

институттарынан - Инновациялық қордан және Экспорттық кредиттер мен инвестицияларды 

сақтандыру жөніндегі корпорациядан басқа екі Сервистік институт-технологиялардың 

инжинирингі мен трансфертінің орталығы және Маркетингтік талдамалы зерттеулердің 

орталығы жұмыс істейді. Олар арқылы мемлекет жоғары қосылған құны бар өнімді шығару 

жөнінде жаңа өндіріс құрады, жұмыс істеп тұрғандарын дамытады. 

Жеке және заңды тұлғалар, жергілікті атқарушы органдар, сондай-ақ инновациялық 

қызметке жәрдемдесу мақсаттарында мемлекеттің қатысуымен құрылған заңды тұлғалар 

сияқты мемлекет бір уақытта олардың құрылтайшысы бола отырып, инновациялық 

қызметтің мамандандырылған субъектілерін құруға қатысады. Оларға технопарктер, 

технологиялық бизнес-инкубаторлар жатады. 

Технопарктер инновациялық дамудың маңызды құрамдас бөлігі болып табылады, 

өйткені олар инновациялық инфрақұрылымның негізі. Технопарктердің негізгі миссиясы 

мынада: өндірістік аландар мен бизнес-қызметтердің инновациялық жобаларын 

бастамашыларға (ынтагерлерге) пайдалануға беру арқылы ғылыми зерттемелерді 

коммерциялау үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету. Ұлттық деңгейдегі технопарктің 

міндеті бүкіл экономикаға мультипликациялық нәтижесі болатын жүйе құрушы салаларды 

дамыту болады, өңірлік технопарктерді жасаудың мақсаты жекелеген өңірлердің шеңберінде 

экономиканың барлық салаларында инновациялық қызметті ынталандыру болып табылады. 

Ұлттық деңгей технопарктерінің ерекшелігі - оның арнаулы экономикалық аймақ (АЭА) 

мәртебесінің болуы. Бұл ұлттық технопарк аумағында жұмыс істейтін компаниялардың 

айтарлықтай салықтық және кедендік преференцияларының болатынын білдіреді. Өңірлік 

технопарктердің ұлттықтан айырмашылығы олардың қатаң салалық бағыттылығының 

болмайтындығы, олар өңірдің жергілікті өнеркәсібіне жұмыс істейді. 

Технологиялық бизнес-инкубаторлардың инновациялық қызметтің субъектілеріне 

жұмыстар мен қызметтер беру үшін тиісті біліктілікке ие персоналы, сондай-ақ 

инновациялар жасау үшін жеткілікті офистік және өндірістік үй-жайлары болады[5]. 

Технологиялық бизнес-инкубаторлар келісімшарт жағдайларында инновацияларды 

жасау үшін материалдық-техникалық базаны, зияткерлік меншіктің объектілеріне қорғау 

құжаттарын алуға өтінімдерді рәсімдеу үшін қажетті жұмыстар мен қызметтерді, техникалық-

экономикалық негіздемесін және инновациялық жобаны қаржыландыруға арналған 

құжаттарды дайындауға жәрдемдесуді қоса, инновациялық жобаны дайындау үшін береді; 

инновациялық жобаларды өткізу үшін инвестициялар тартуға, инновациялық қызметті жүзеге 

асыратын шағын және орташа кәсіпкерлік субъектілерін ұйымдастыруға жәрдемдеседі. 

Аймақтың инновациялық дамуын әлеуметтік-экономикалық үдеріс ретінде 

түсіндіруге болады, оның негізінде аймақтың инновациялық әлеуетін арттыруға және оны 

инновациялық тауарлар мен қызметтерді құру арқылы жүзеге асыруға қабілетті аймақтық 

инновациялық жүйені қалыптастыру жатыр. 

Өңірдің инновациялық дамуы мынадай қағидаттарға негізделген: 

- өңірдің инновациялық дамуы өңірлік инновациялық орта жағдайында жүзеге 

асырылады; 

- өңірдің инновациялық даму үдерісі өңірлік инновациялық жүйенің құрылуымен 

рәсімделеді; 

- өңірдің инновациялық дамуының негізінде жеке тұлғаны да, бүкіл қоғамды да 

инновациялық ойлау мен қабылдау қабілеті жатыр; 



 

134 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 - аймақтың инновациялық дамуының тиімділігі аймақтық инновациялық мәдениетке, 

яғни уәждеменің кеңейтілген жүйесіне тікелей байланысты инновациялық қызмет; 

- өңірдің инновациялық дамуына мемлекеттік инновациялық саясат басқарушылық 

әсер етеді; 

- өңірдің инновациялық даму қабілеті өңірлік инновациялық әлеует деңгейімен сипатталады. 

Осы қағидаттарға сәйкес ерекшеліктерді яғни жалпы аймақ экономикасының 

бәсекеге қабілеттілігін арттыру мақсатында аймақтың аумақтық-экономикалық 

мүдделерін, ерекшеліктерін және даму деңгейін, экономиканың технологиялық 

құрылымдарының арақатынасын ескере отырып, аймақтың инновациялық дамуының 

ұйымдастырушылық-экономикалық моделін құруға болады. 
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Қазіргі кезеңде ұлттық экономиканы реформалаудың басты мәселелерінің бірі 

экономиканың өңірлік шағын және орта бизнесті институционалдық қамтамасыз ету 

салаларын тұрақтандыру және дамыту барысында индустриялық – инновациялық дамуға 

үлкен мән беруі болып табылады.  

Түйін сөздер: пайда, пайда, тиімділік, кәсіпорын, рентабельділік, өндіріс, 

бәсекелестік, басқару, тиімділік 

Одним из главных вопросов реформирования национального хозяйства на 

современном этапе является то, что экономика придает большое значение индустриально 

– инновационному развитию в ходе стабилизации и развития отраслей 

институционального обеспечения регионального малого и среднего бизнеса.  

Ключевые слова: прибыль, прибыль, эффективность, предприятие, 

рентабельность, производство, конкуренция, управление, эффективность 

One of the main issues of reforming the national economy at the present stage is that the 

economy attaches great importance to industrial and innovative development in the course of 

stabilization and development of branches of institutional support for regional small and medium-

sized businesses.  

Key words: profit, profit, efficiency, enterprises, profitability, production, competition, 

management, efficiency 
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Қазіргі таңда шағын және орта бизнестің тиімділігін арттыру мақсатында 

институционалды қамтамасыз ету олардың  инновациялық үрдістерді бейімдеуі арқылы және 

аймақтың табиғи, өндірістік және ғылыми-техникалық әлеуеттеріне үйлесімді пайдалануы 

факторларын есепке ала отырып, кәсіпкерлік іс әрекеттерін жүргізуге бағытталған. 

Өнеркәсіптік өндірісісте инновацияны игеруі тәжірибесінің негізінде 

технологиялық, техникалық құралдарын мен қондырғыларын, нақты климаттық және 

өндірістік жағдайларын есепке ала отырып өнімдері мен қызмет көрсетуін жаңа немесе 

жетілдірілген сорты мен нәсілді малдарды қолдану қажет. Сол үшін инновациялық 

үрдістерін дамытуы арқылы, инновациялық қызметтердің жаңа түрлерін құруы, 

өнеркәсіптік өндірісінің аймақтық ерекшеліктерінде есепке алыу, ғылыми техникалық және 

инновациялық саясаттың қалыптастыруына әдістемелік жаңалықтарды негіздеуі өте өзекті 

мәселеге айналуда және ол өз шешімін табуды қажет етеді[1] 

Дегенімен, кәсіпкерлікті дамыту, қазіргі кезеңдегі орта және шағын бизнесті ауыл 

шаруашылық қызметтерінде және инновацияны игеруі, ғылыми және институционалдық 

қамтамасыз етуі мәселелері аймақтық өнеркәсіптік өндірісінде инновациялық үрдістерін 

дамыту бойынша әдістемелік негіздерді анықтауы, болашақта дамытуы және тәжірибелік 

ұсыныстарды әзірлеуді қажет етеді. 

Аймақтық шағын және орта бизнестің тиімділігін институционалдық қамтамасыз 

етудегі ғылыми-техникалық саясатты жетілдірудің басты мақсатының бірі – қоғамдағы 

экономикалық дамуының тереңдету және оны дамытуға жол көрсетеді. Дамыған елдер 

тәжірибесі көрсетіп отырғандай, жалпы ұлттық негізде ұйымдастыру талап ететін шағын және 

орта бизнесін аймақтық институционалдық қамтамасыз ету ғылыми-техникалық 

жаңартуларының кезеңі күрделі және қаржылай ауқымды болуы мүмкін. Алайда, бизнесті 

аймақтық институционалдық қамтамасыз ету саясаты арқылы еңгізілген жаңартулары 

экономикалық дамудың негізгі іргетасы болып қала береді. Аймақтық шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамытудағы инновациялық саясатының мақсаты мен негізгі міндеті: бизнесті 

аймақтық институционалдық қамтамасыз ету мақсатында ғылым мен техникадағы заманауи 

жетістіктерді өндірістік барлық инфрақұрылымдара ұштастыруы, бәсекеге қабілетті 

экономиканы қалыптастыруы болып табылады. Бизнестің тиімділігін институционалдық 

қамтамасыз ету қызметтін жетілдіруән бүгінде дүние жүзіндегі озық экономикасы мен 

қоғамдық дамудағы жетістіктері, көзге түсіп отырған өркениетті елдерінің қатарынан көрінуге 

талпыныс жасауы және оған қол жеткізуі негізгі мәселе болып отыр. Шағын және орта 

кәсіпкерлікті аймақтық институционалдық қамтамасыз ету мақсатында бизнесті аймақтық 

институционалдық ғылым мен техниканың нарықтық қатынас жағдайында басқа салалары 

сияқты өз алдына дербес даму беруі кейде қабілетсіз болып табылады. Алайда, инновациялық 

қызметті қолдап отырған елдерде санатына кіріп отырған АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея 

елдерінің тәжірибелері толықтай дәлел болып табылады . Инновациялық саясатты дамытуы –

бизнесті аймақтық институционалдық қамтамасыз ету, жетістіктерінің нәтижесінде 

индустриалды қоғамды ары қарай дамытуға қол жеткізедіСонымен негізгі мақсаттары мен 

міндеттерін ескере отырып инновациялық саясаттың басым бағыттарын дамытуы жолдарын 

саяси жүйеде жүзеге асыруы басты қажеттілік болуы қажет [2] 

Сонымен бірге, оның жаңа өндірістік формалары – концерндер, өндірістік салалар 

арасындағы мемлекеттік бірлестіктері, әртүрлі ассоциациялары, түрлі серіктесіктері мен 

акционерлік қоғамы және тағы басқа түрінде бағалау жиі кездеседі. Аймақтық және тұтастай 

мемлекеттік деңгейдегі шағын және орта бизнесті аймақтық институционалдық тиімділігін 

арттыру, ғылыми-техникалық прогресивті басқарудағы өзара байланысы мен өзара тәуелділік 

инновациялық саясатының бірлігін тануға  әкеледі. Қазақстанның 2003-2015 жылдарына 

арналған Индустриалдық-инновациялық даму стратегиясында «Шағын және орта бизнесті 

аймақтық институционалдық қамтамасыз етуді ғылыми-техникалық және инновациялық 

қолдау» - деп аталатын бөлімінде аныық көрсетілген. Экономикалық қатынастарының жалпы 

жүйесі ретінде, инновациялық қызметтің түпкі нәтижелері - өндірістің тиімділігін арттыруы, 



 

136 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 еңбек өнімділігімен капиталдың өсуін қамтамасыз етуі, жоғары технологиялы өнім көлемін - 

елдің қуаттылығын айқындайтын болғандықтан, ол негізгі орынды алады.  

Инновациялық саясатын іске асыру өнеркәсіп, кәсіпорындарын көбіне экономикалық 

өркениетке ұмтылуға тырысады. Жалпы, мемлекет жүргізіп отырған инновациялық саясатты 

қалыптастырудың негізгі принциптеріне келетін болсақ, олар төмендегідей:  

- орта және шағын бизнесі субъектілерін инновациялық қызметке тартуы, олардың 

қаржылық- несиелік салада толық мемлекет тарапынан қамтамасыз етілуін талап етуі;  

- инновациялық саясаттың дамытуы халықаралық серіктестіктерін тарту және 

ұлттық мүддені, интелллектуалдық әлеуетті қорғау арқылы;  

- инновациялық саясат экономикалық-әлеуметтік бағыт бойынша жеке дара қарастыруы;  

- әлеуметтік-экономикалық дамуды қамтамасыз ететін шағын және орта бизнесті 

аймақтық институционалдық қамтамасыз ететін ғылыми-техникалық дамудың жаңа 

бағыттарын таңдап алуы;  

- шағын және орта кәсіпкерлікті аймақтық институционалдық қамтамасыз ету 

мақсатында ғылым мен техниканың басым бағыттарын іске асыру үшін ресурстарын бір 

жерге топтастыруы;  

- шағын және орта бизнесті аймақтық институционалдық қамтамасыз ету мақсатында 

ғылым-өндіріс-тұтыну жүйесіндегі халықаралық еңбек бөлінісінің объективті үрдістерін көрсету алу 

үшін , халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықтарды , топтарға мүше болуы;  

- осы жүйені жүзеге асырып қалыптастыру үшін қажетті орталықтың болуы міндетті 

.  Сонымен қатар, инновациялық саясат принциптерін дайындауында кезеңінде келесі 

аспектілерін қарастыру тиіс[3]. Бүкіл мемлекет деңгейінде шешілетін сұрақтары 

арасындағы бірлікті, сонымен қатар аймақтық жүйелері деңгейіндегі шешілетін 

мәселелерінің бірлігін ұмытпауы қажет. Кез-келген мәселенің шешімін табу оған жауапты 

құрылымдарының бірлігі аса маңызды рөліне ие екендігі сөзсіз. Аймақтық жүйелердің 

инновациялық саясатын қалыптастыру және оны жүзеге асыра алуы. Сондықтан да, шағын 

және орта бизнесті аймақтық институционалдық тиімділігін арттыру негізін ғылыми 

еңбектеріне, әдебиеттерінде аймақтық инновациялық саясат мәселелері (алдыңғы қатарлы 

ірі өндірістік қалалары, облыстары деңгейінде), сондай-ақ инновациялық саясаттын оқу 

орындары, академиялар, өндіріс жүйелері деңгейінде қарастыруы керек. Жаңа 

шаруашылықтың даму  жағдайында инновациялық саясатын қалыптастыру мен оны жүзеге 

асыруда шағын және орта бизнесті аймақтық институционалдық қамтамасыз ету жолдары 

ғылыми мекеме ретінде қарастыру жиі орын алады.  

Негізінде базалық моделін инновациялық даму, ішкі және сыртқы көздерден 

инновациялар арасындағы қарым-қатынас. Даму стратегиясы зерттеулеріне негізделген 

іргелі және қолданбалы инновация, озық технологиялар, ынталандырады меншікті жеке 

елдерде. Стратегия технологиялар трансферті, әзірлеу іргелі және қолданбалы жеке және 

елдің ресурстарын осы мақсатқа жоқ[4]. 

Сонымен қатар, қамтамасыз ету мақсатында өңірлік институционалдық тиімділігі 

шағын және орта бизнес ғылыми-техникалық қызмет және оларға және мемлекеттік 

саясаттың негізгі бағыттары болып табылады: 

- өңірлік шағын және орта бизнес өкілдерінің қатысуымен венчурлік капитал маман-

данған мемлекет институционалдық, ғылыми-техникалық және инновациялық тартуға саласы;  

- әдістерін әзірлеу нысандары мемлекеттік қолдау инновациялық қызмет субъектілерінің;  

- инновациялық қызметтің мемлекеттік, салааралық, салалық және өңірлік сипаттағы 

құру, инновациялық инфрақұрылымның мамандандырылған субъектілерін, кіретін 

қалыптастыру лымды.  

- кадрларды дайындау және қайта даярлау үшін инновациялық сала;  

- көзі, жаңа технологиялық құрылымдардың базалық салаларында өнеркісіптің-

лицензиялау шарттары үшін жасаыу өркенитетті нарығы технологиялар, яғни, авторлық 

құқық, патенттер, сауда белгілері мен тану барлық халықаралық конвенцияларды ортаны 
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қорғау саласындағы ынталандыру арқылы шетел технологиясының тренсфертін - 

жандандыруы өту отандық кәсіпорындарға сапа " және үздік әлемдік тәжірибеге сәйкес. -

Инновациялық шағын және орта бизнестің қоғамдағы ғылыми-техникалық прогресс және 

жолдарын анықтау деңгейі салым[5].  

Бұл негізгі белгілері инновациялық дамудың, қазақстанның бәсекеге барынша қабілетті 

30 елдің қатарынан көрінуі. Жоғары технологиялық өндірісті дамыту, арттыру, бюджетке 

түсетін түсімдер көлемінің өсуі, өнімнің шағын және орта бизнесті дамыту арқылы өңірлік 

ғылыми ауқымды институционалдық, экономикалық және әлеуметтік проблемалар мүмкіндік 

береді негізінде жаңа технологияларды пайдалану. Институционалдық инновациялық саясат, 

бизнес, аймақтық ғылыми-теориялық тұрғыдан зерттеу нақты тетіктерін жетілдіру көрсету 

мақсатында ғылыми-техникалық прогрестің тиімділігі. Демек, анықтау нақты мақсаттар мен 

міндеттерге инновациялық дамуының әр түрлі салаларында біздің елімізде оған терең 

теориялық талдау, одан әрі жетілдіруге бағытталған инновациялық саясатты ашады. ХХІ 

ғасырдағы дамуына елеулі үлес қосқан қоғам және басым бағыттары инновациялық саясат, 

игеру болып табылады озық технологиялар. 

Әлемнің дамыған 30 елінің қатарына ену концепциясына сәйкес, ғылымды қажет 

ететін экономиканың басты құрауыштары - инновациялар, инвестициялар және 

кәсіпкерлік. Еңбек өнімділігінің ұзақ мерзімді өсімі, инновациялардың дамуы, өндіріс пен 

экспортты әртараптандыру, сондай-ақ сыртқы ресурстарды тарту және ішкі ресурстарды 

белсенді пайдалану арқылы елдің бизнес секторларын дамыту экономикалық өсімнің негізі 

болмақ. Экономиканың әрі қарай дамуы үшін маңызды артықшылық ретінде МШОК 

секторын экономикалық өсімнің негізгі «қозғалтқышы» ретінде дамыту, соның ішінде 

заманауи бизнес дағдыларды жетілдіру арқылы дамыту (ЖІӨ-дегі шағын және орта 

бизнестің үлесі 2050 жылға қарай 50%-ға дейін артады) міндеті қойылып отыр.  

Қазақстандағы және оның аймақтарындағы кәсіпкерлікке кешенді қолдау көрсетудің 

маңызды құралы бірыңғай бағдарламасы болып табылады. Бағдарламасы Қазақстан 

Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық 

өрлеу – Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» атты Қазақстан халқына Жолдауын және 2050 

жылға дейінгі Қазақстанның стратегиялық даму жоспарын жүзеге асыру мақсатында 

жетілдірілді. Бағдарламасының мақсаты - бар жұмыс орындарын сақтап қалу және жаңа 

тұрақты жұмыс орындарын қалыптастыру, сондай-ақ, экономиканың шикізаттық емес 

секторларындағы аймақтық кәсіпкерліктің тұрақты және үйлесімді дамуын қамтамасыз ету. 

Кәсіпкерлікке қолдау көрсетудің негізгі критерийлері:  

- экономика секторына артықшылық беру;  

- экспортқа негізделу және/немесе қазақстандық қамтуды арттыра отырып, 

болашақта сыртқы нарықтарға шығу;  

- жаңа жұмыс орындарын жасау.  

Өз несиелері немесе қаржы лизингтерінің сыйақы мөлшерлемесін 7%-дан 10%-ға дейін 

мемлекет тарапынан ұсынылған субсидия есебінен төмендету. Несие көлемінің 85%-на дейін 

мемлекеттік кепілдік алу. Бизнес жүргізу саласындағы біліктілік деңгейін тегін түрде көтеру. Өз 

кәсіпорнындағы нақты өндірістік және басқарушлық сипаттағы мәселелерді шешуде тегін көмек алу. 

Өз кезегінде кәсіпорындар өз жұмысын жүзеге асыру барысында бағдарламалардың 

бюджеттік тиімділігін және экономикалық дәйектілігін арттыра отырып, бюджетке 

төленетін түсімдерді қамтамасыз етеді. 
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РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ МСП В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
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Молдогазиева Г.М., Отарбаева Д.А. 

ЮКУ им.Ауэзова, г.Шымкент, beibita@mail.ru 

 

В статье рассмотрены роль и значение малого и среднего бизнеса в социально-

экономическом развитии общества, проведен обзор и анализ развития МСП в Казахстане. 

Выделены факторы, оказывающие влияние на изменение количества, состава, структуры 

МСП, а также его достоинства и недостатки. В этой связи определены проблемы 

дальнейшего развития бизнеса и направления его государственной поддержки.  

Ключевые слова. Малое и среднее предпринимательство (МСП), 

предпринимательство, государственная поддержка, валовый внутренний продукт (ВВП), 

уровень и качество жизни населения, цифровизация 

Мақалада қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы шағын және орта 

бизнестің рөлі мен маңызы қарастырылып, Қазақстандағы ШОБ-тың дамуына шолу 

жасалып, талдау жасалған. ШОБ санының, құрамының, құрылымының өзгеруіне әсер 

ететін факторлар, сонымен қатар оның артықшылықтары мен кемшіліктері 

анықталды. Осыған байланысты кәсіпкерлікті одан әрі дамыту мәселелері мен оны 

мемлекеттік қолдаудың бағыттары айқындалды. 

Түйінді сөздер. Шағын және орта бизнес (ШОБ), кәсіпкерлік, мемлекеттік қолдау, 

жалпы ішкі өнім (ЖІӨ), халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасы, цифрландыру 

The article considers the role and importance of small and medium-sized businesses in the 

socio-economic development of society, the review and analysis of SME development in 

Kazakhstan. The factors influencing changes in the number, composition, structure of SMEs, as 

well as their advantages and disadvantages are highlighted. In this connection the problems of 

further development of business and directions of its state support are defined.  

Keywords. Small and medium business (SMB), entrepreneurship, government support, 

gross domestic product (GDP), standard of living and quality of life, digitalization 

 

Малый бизнес – самостоятельная и наиболее типичная форма организации 

экономической жизни общества со своими отличительными особенностями, преимуществами и 

недостатками, закономерностями развития. Функционирование на локальном рынке, быстрое 

реагирование на изменение его конъюнктуры, взаимосвязь с потребителем, узкая специализация 

на определенном сегменте рынка товаров и услуг, возможность начать собственное дело с 

относительно малым стартовым капиталом – все эти черты малого бизнеса являются его 

достоинствами, повышающими стабильность внутреннего рынка. 

Роль и значение малого предпринимательства необходимо рассматривать с 

нескольких позиций: экономической, научно-технической, социальной, политической.  

С экономической точки зрения, роль и значение малого бизнеса можно определить 

с помощью таких показателей, как:  

 доля валового внутреннего продукта (ВВП), создаваемого в малом бизнесе;  
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  доля национального дохода, создаваемого в малом бизнесе; 

 доля мелких предприятий в общем количестве коммерческих предприятий;  

 доля трудоспособного населения, занятого в малом бизнесе т.д. 

С точки зрения социальной роли МСП можно отметить рост общего уровня культуры и 

этики, снижение преступности и криминалитета в  обществе, улучшении социальной среды и 

повышении качества жизни людей, здоровья и продолжительности жизни [1,c.66]  

С научно-технической точки зрения и роль МСП выражается в участии его в 

НИОКР, инновационном развитии общества, выражающееся в росте инновационного 

потенциала, повышении численности занятых научными исследованиями и разработками. 

Развитие малого бизнеса в той или иной стране способствует развитию позитивных 

процессов в экономике (а как известно, политику и экономику трудно отделить друг от друга), 

демократизации общества, увеличению политического веса на международной арене, что, в свою 

очередь, приносит этому государству не только политические, но и экономические дивиденды.  

Роль малого бизнеса велика не только количественно, но и функционально, иными 

словами, по тем задачам, которые он решает в экономике. Небольшие фирмы образуют 

своего рода фундамент, на котором вырастают более высокие «этажи» хозяйства и который 

во многом предопределяет архитектуру всего здания. В первую очередь это относится к 

интегрирующей, связывающей экономику в единое целое роли мелких компаний. 

Однако у каждой медали имеется и обратная сторона. Но недостатки — это 

продолжение достоинств: малый бизнес, особенно это касается стартапов, традиционно 

испытывает большие проблемы в доступности кредитования, наличии квалифицированных 

кадров. По этой же причине высоки удельные расходы на логистику, маркетинг, 

бухгалтерский учет, юридические и консалтинговые услуги. Ряд этих проблем создает 

определенные барьеры в развитии любого вида МСП.   

Таким образом, трудно переоценить значимость развития малого бизнеса для 

страны, где оно способно коренным образом и без существенных капитальных вложений 

расширить производство многих потребительских товаров и услуг (в первую очередь -- для 

беднейших слоев, составляющих большинство населения) с использованием местных 

источников сырья, решить проблему занятости, ускорить научно-технический прогресс и 

составить позитивную альтернативу криминальному бизнесу. 

В Казахстане малый и  средний бизнес играет значительную роль в экономическом 

развитии общества. Ниже представлено его распределение по регионам страны. 

 

 
Рис.1 Основные показатели деятельности субъектов МСП в разрезе регионов 
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 По данным агентства статистики, на 1 октября 2022 года количество действующих 

субъектов МСП по сравнению с соответствующей датой предыдущего года увеличилось на 

6,3% и достигло цифры 1 924 475. При этом численность занятых в них выросла на 10,4%, 

выпуск продукции – на 19,4% В период реализации программы выросла доля МСП в ВВП 

страны с 24,9% в 2015 году до 29,5% в 2019 году и 33,4% в 2021 году [2, c.24] 

Лидером традиционно является Алматы, где зарегистрированы свыше   339 860 

субъектов МСП. На втором месте столица – 220 177. Зато в Астане зафиксирован самый 

большой прирост в этой сфере за год - более 24%. Это связано, в том числе, и с притоком 

предприимчивых людей в столицу.  

Среди них доля индивидуальных предпринимателей составила 65,6%, юридических 

лиц малого предпринимательства – 18,5%, крестьянских или фермерских хозяйств – 15,7%, 

юридических лиц среднего предпринимательства - 0,2% [2, c.27]. 

На увеличение или уменьшение количества предприятий малого и среднего бизнеса 

в регионах оказывают влияние такие факторы как географическое расположение, 

численность населения, общеэкономические условия развития региона, уровень деловой 

активности и множество других. 

Ежегодно наблюдается прирост регистрируемых новых субъектов МСБ, однако не 

все в итоге осуществляют свою деятельность, к примеру, в 2015 году насчитывалось 1 481,4 

тысяч зарегистрированных МСП, но активно действующих в тот год было всего 1 242,5 

тысяч, в 2019 году разница между зарегистрированными и действующими составила 

порядка 295 тысяч. Этот разрыв показывает, что, регистрируясь, предприниматели еще не 

готовы осуществлять деятельность, на это влияет множество факторов, к примеру, 

отсутствие знаний ведения бизнеса, искусственные барьеры, созданные уполномоченными 

лицами, неуверенность в выборе направления деятельности или выбранной ниши и т.п. 

Анализируя динамику изменения основных показателей субъектов МСП можно 

отметить, что в период пандемии произошло их резкое падение относительно предыдущих 

годов. Но уже в 2021 г. Наблюдается рост основных показателей МСП. 

 
График 1. Динамика изменения основных показателей деятельности субъектов МСП 

 

Наблюдается ежегодный прирост действующих субъектов МСБ, что благоприятно 

сказывается на экономике страны. К примеру, увеличением численности занятых в МСБ, с 

2015 года с 3,19 до 3,3 млн человек в 2019 году. Разница приблизительно в 110 тыс, даже 

ШОК субъектілер қызметінің негізгі көрсеткіштердің даму серпіні 
Динамика изменения основных показателей деятельности субъектов МСП 

өткен жылға пайызбен         в процентах к предыдущему 
году 
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этот незначительный прирост обеспечивает увеличение поступлений в бюджет страны, за 

счет налоговых отчислений [3, c. 43] 

Следует отметить, что в последние 15 лет в РК ведется системная работа по 

поддержке МСП. Поставлена задача сделать частный сектор экономики ведущим и довести 

долю МСП в ВВП страны свыше 50% к 2050 году.  

Важную роль в стимулировании развития МСП в РК должна сыграть цифровизация, 

роль которой заметна уже сейчас, но она неизмеримо вырастет в ближайшие годы с 

обеспечением повсеместного доступа к высокоскоростному интернету (ШПД) и развитием 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это касается как конкретных сфер 

(скажем, «точное земледелие», «умные города»), так и в целом малого бизнеса.  

Так, полная автоматизация мер господдержки позволит сделать их более 

легкодоступными и значительно снизит коррупционные риски. К примеру, срок оказания 

услуги «Субсидирование стоимости удобрений (за исключением органических)» 

сократится с пяти до одного дня. Только в 2018 году сокращение срока получения госуслуг 

снизило издержки бизнеса на 1,6 млрд тенге, а до конца 2022-го - на 8,4 млрд. 

Для привлечения населения заниматься бизнесом, решая проблемы, 

препятствующие этому, в Казахстане действует государственная программа, «Дорожная 

карта бизнеса 2020», запущенная в апреле 2010 года, которая является ключевой 

программой поддержки предпринимателей в стране.   

За годы реализации программы «Дорожная карта бизнеса 2020» доказала свою 

эффективность. По данным основного оператора программы, холдинга «Байтерек» с 2010 

года просубсидировано 13 тыс проектов и предоставлено гарантирование 5 тыс проектов; 

за 2010-2017 гг. уплачено 900 млрд тенге налогов при том, что выделено на программу было 

457,1 млрд тенге; за этот же период создано 89,1 тыс рабочих мест и произведено 

продукции на 13,4 млрд тенге [4, c. 73]. 

Малое предпринимательство, развитый малый и средний бизнес обеспечивает 

экономическую стабильность в стране. За счет своей массовости и гибкости к вызовам 

внешней среды, МСБ во многом определяет темпы экономического роста. Поддерживая и 

стимулируя деятельность МСБ, государство имеет: 

- стабильные бюджетные поступления, за счет налогов, возможность улучшить 

социальную инфраструктуру в стране, к примеру, постройку больниц или школ;  

- множество новых рабочих мест для совершенно разных слоев населения, тем 

самым формируя средний класс; 

- за счет конкуренции развивается инновационный потенциал экономики, создаются 

новые товары и услуги; внедряются новые формы организации и методы производства, сбыта. 

Для поддержки и развития зарождающегося малого и среднего бизнеса в рыночной 

экономике необходимы: 

- разработка комплексной государственной научно – обоснованной программы развития 

малого и среднего предпринимательства, как основы создания свободной конкуренции; 

- формирование финансовой базы для его развития и финансовых льгот (льготные 

кредиты, льготные налоги, субсидии безвозмездного характера и т. п.); 

- в программе должно быть особо определено место малого и среднего 

предпринимательства в приоритетных направлениях научно – технического прогресса; 

- важную роль в образовании малого и среднего бизнеса должны сыграть специальные 

центры малых предприятий в различных регионах (областных центрах страны); 

- привлечение ресурсов крупных предприятий в целях развития малого и среднего бизнеса 

на основе системы сотрудничества крупного и малого бизнеса, особенно в торговле и сфере услуг.  
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Работа посвящена дальнейшей разработке образовательных программ в высших 

учебных заведениях Республики Казахстан. Проводится сравнительный анализ с ведущими 

вузами в экономическом плане развитых по экономике стран. Основное внимание уделено 

применению интеграла Ито в экономике. В частности, исследованы линейные системы с 

дискретным и непрерывным временем. Отметим, что на практике, когда для 

осуществления стратегии управления используются цифровые технологии, достаточно 

рассматривать случай систем с дискретным временем.  

Ключевые слова. Цифровые технологии, идентификация, случайные процессы, детерми-

нированные системы, стохастические модели, марковские процессы, прогнозные расчеты. 

Жұмыс Қазақстан Республикасының жоғары оқу орындарында білім беру 

бағдарламаларын одан әрі әзірлеуге арналған. Экономика бойынша дамыған елдердің 

экономикалық жоспарында жетекші жоғары оқу орындарымен салыстырмалы талдау 

жүргізіледі. Негізгі назар экономикада Ито интегралын қолдануға бағытталған. Атап 

айтқанда, дискретті және үздіксіз уақыты бар сызықтық жүйелер зерттелді. Іс 

жүзінде, басқару стратегиясын жүзеге асыру үшін цифрлық технологиялар қолданылған 

кезде, дискретті уақыттағы жүйелердің жағдайын қарастыру жеткілікті. 

Кілт сөздер. Сандық технологиялар, сәйкестендіру, кездейсоқ процестер, детерми-

нистік жүйелер, стохастикалық модельдер, Марков процестері, болжамды есептеулер. 

The work is devoted to the further development of educational programs in higher 

educational institutions of the Republic of Kazakhstan. A comparative analysis is carried out with 

leading universities in economically developed countries. The main attention is paid to the 

application of the Ito integral in economics. In particular, linear systems with discrete and 

continuous time are studied. Note that in practice, when digital technologies are used to implement 

a management strategy, it is sufficient to consider the case of systems with discrete time. 

Keywords. Digital technologies, identification, random processes, deterministic systems, 

stochastic models, Markov processes, predictive calculations. 

 

В настоящее время во всех отраслях жизнедеятельности применение цифровой 

технологии стало одним из приоритетных направлении. При этом основную роль играет 

математическое моделирование происходящего процесса. Математическое моделирование 

- это средство изучения реального объекта, процесса или системы путем их замены 
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математической моделью, более удобной для экспериментального исследования с 

помощью ЭВМ. Математическая модель является приближенным представлением 

реальных объектов, процессов или систем, выраженным в математических терминах и 

сохраняющим существенные черты оригинала. Среди них математическая экономика — 

сфера теоретической и прикладной научной деятельности, целью которой является 

математически формализованное изучение экономических объектов, процессов и явлений. 

Схематично рассматриваемую систему можно представить следующим образом: 

Область действия цифровой технологии  
 

 

 

 

 

 
 

Понятие случайного процесса и проблемы в экономике.  

Управления в модели является функцией этих двух параметров, которые изменяются 

формальным способом. Тогда с помощью регрессионного анализа выбираются значения 

этих независимых параметров, при которых минимизируется следующий функционал: 

𝑦 =  ∑ 𝑊𝑖 (𝑃𝑖 наб −  𝑃𝑖 выч)2

𝑛

𝑖=1

→ 𝑚𝑖𝑛 

Следует отметить, что этот метод имеет серьезные недостатки. Метод гарантирует 

достижение минимума, но при этом можно получить несколько различных решений, что 

указывает на существование многих минимумов. Кроме того, не имеется гарантии сходимости 

результатов процесса вычислений. Вследствие того, что процесс оптимизации не ограничен. 

Возможны отрицательные значения проводимостей и удельных объемов, то есть возниакют 

физически нереальные ситуации. Большинство из упомянутых недостатков можно устранить 

путем вспомогательного исследования результатов и выполнения повторных вычислительных 

алгоритмов в случае появления неправдаподобных результатов. 

Кроме того, имеется другой метод получения правдоподобных результатов, 

использующий способ наименьших квадратов и линейное программирование. По этому методу 

не получают результаты с отрицательными или физически нереальными значениями. 

Но по этому метода ограничивается диапазоны изменения параметров. Однако было 

замечено, что значения некоторых параметров получается на верхних пределах 

ограничений. Это указывает на то, что сделанные предположения о линейном характере 

задачи не столь справедлива, как ожидалось. 

Ранее авторами для нахождения наилучших решений использован градиентный 

метод. Следует отметить, что современные методы подгонки данных по истории 

исследуемого объекта оставляют желать лучшего. Они кажутся математически строгими, 

но по некоторым причинам, которые следует перечислить, не решают проблемы до конца. 

Наибольший недостаток этих методов – их полная объективность.  

Переход к разностному уравнению. 

На предприятиях для регулирования и предсказания экономических процессов с 

непрерывным временем используются информационная технология (ИТ) технология. Так 

как ИТ является дискретной, то выходные сигналы от скважин должны вводиться в память 

в дискретные моменты времени. Управляющие и упреждающие сигналы можно подавать в 

дискретное время. Если попытаться списать значения переменной состояния только в 

выборочные моменты, то теорию можно значительно упростить. Основное упрощение 

заключается в том, что стохастические дифференциальные уравнения сводят к 

стохастическим уравнениям. В данном отчетном материале покажем, как это происходит. 

Ввод Модель Вывод 

Анализ Коррекция 
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 Допустим, что процесс описывается уравенениями: 

𝑑𝑥 = 𝐴𝑥𝑑𝑡 + 𝑑𝑣,                                     (1) 

𝑑𝑦 = 𝐶𝑥𝑑𝑡 + 𝑑𝑒,                              (2) 

где x – n-мерный вектор состояния, y – r-мерный вектор наблюдаемых выходных 

сигналов, а { 𝑣(𝑡), −∞ < 𝑡 <  +∞ } и { 𝑒(𝑡), −∞ < 𝑡 <  +∞ }  являются n-мерные и r-мерные 

винеровские процессы (броуновские диффузионные процессы, примерно можно 

представить движения жидкости в пористой среде по различным фильтрационным 

каналам) с ковариациями приращений 𝑅1𝑑𝑡 и 𝑅2𝑑𝑡 соответственно. Предположим, что 

процессы 𝑒 и 𝑣 независимы. Уравнение (1) описывает процесс, а уравнение (2) – связь 

наблюдаемых сигналов от скважин с переменными состояниями. Таким образом, можно 

считать, что процесс {𝑒(𝑡)} является ошибкой измерения. Затем допустим, что выходные 

переменные наблюдаеются в дискретные моменты времени 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3, … . Получим уравнение 

связи между переменными состояниями х и наблюдаемыми выходными переменными y.  

После интегрирования уравнений (1) и (2) получаем: 

𝑥(𝑡𝑖+1) = Φ(𝑡𝑖+1;  𝑡𝑖) + 𝑣(𝑡𝑖)                 (3) 

𝑦(𝑡𝑖+1) = 𝑦(𝑡𝑖) + ∫ 𝑑𝑦(𝑠)
𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
= 𝑦(𝑡𝑖) + [∫ 𝐶(𝑠) ∙ Φ(𝑠; 𝑡𝑖)𝑑𝑠

𝑡𝑖+1

𝑡𝑖
] 𝑥(𝑡𝑖) + 𝑒(𝑡𝑖)         (4) 

Уравнение (4) можно записать в более компактной форме обозначив через 

𝑦𝑡 частную производную 
𝜕𝑦

𝜕𝑡
⁄ , через 𝑦𝑥 градиент и 𝑦хх − матрицу второго порядка из 

частных производных. Тогда уравнение (4) принимает вид: 

𝑑𝑦 =  [𝑦𝑡 + 𝑦𝑡
𝑇 ∙ 𝑓 +

1

2
∙ 𝑡𝑟(𝑦𝑥𝑥𝜎 ∙ 𝜎𝑇)] 𝑑𝑡 + 𝑦𝑡

𝑇 ∙ 𝜎𝑑𝑤.                        (5) 

Покажем сначала, как можно получить результат формально. Ряд Тейлора для y 

приводит  к следующему выражению: 

∆𝑦 =  𝑦𝑡∆𝑡 + 𝑦𝑡
𝑇 ∙ ∆𝑥 + 

1

2
(∆𝑥)𝑇 ∙ 𝑦𝑥𝑥(∆𝑥) + 𝑜(∆𝑡),                         (6) 

где ∆𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑡) ∙ ∆𝑡 +  𝜎(𝑥, 𝑡) ∙ ∆𝑤. 

Следовательно,  

(∆𝑥)𝑇 ∙ 𝑦𝑥𝑥 ∙ ∆𝑥 = (∆𝑤)𝑇 ∙ 𝜎𝑇 ∙ 𝑦𝑥𝑥 ∙ 𝜎 ∙ ∆𝑤 + 𝑜(∆𝑡) = 𝑡𝑟(∆𝑤)𝑇𝜎𝑇 ∙ 𝑦𝑥𝑥 ∙ 𝜎 ∙ ∆𝑤 +
𝑜(∆𝑡) = = 𝑡𝑟 ∙ 𝑦𝑥𝑥 ∙ 𝜎 ∙ ∆𝑤 ∙ ∆𝑤𝑇 ∙ 𝜎𝑇 + 𝑜(∆𝑡)                                 (7) 

Таким образом,  

𝐸 ∙ ∆𝑦 = [𝑦𝑡 + 𝑦𝑥
𝑇 ∙ 𝑓(𝑥, 𝑡) +

1

2
∙ 𝑡𝑟𝑦𝑥𝑥 ∙ 𝜎 ∙ 𝜎𝑇] ∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡), 

𝑣𝑎𝑟(∆𝑦) =  𝑦𝑥
𝑇 ∙ 𝜎 ∙ 𝜎𝑇 ∙ 𝑦𝑥 ∙ ∆𝑡 + 𝑜(∆𝑡), 

поскольку 𝐸||∆𝑤||4 ≈ (∆𝑡)2. Отметим, что в обычном исчислении член 
1

2
∙ (∆𝑥)𝑇 ∙

𝑦𝑥𝑥 ∙ ∆𝑥  имеет порядок (∆𝑡)2. 

 Пример 1. Пусть {w(t), t ∈ T} – винеровский процесс с единичным 

параметром дисперсии. Рассмотрим функцию: 

𝑦(𝑡) =  𝑒𝑤(𝑡)                              (8) 

Тогда по теореме Ито имеем: 

d𝑦 =  𝑒𝑤(𝑡)𝑑𝑤 +
1

2
𝑒𝑤(𝑡)𝑑𝑡. 

Функция y удовлетворяет следующему стохастическому дифференциальному 

уравнению: 

{
𝑑𝑦 = 𝑦 ∙ (

1

2
𝑑𝑡 + 𝑑𝑤)

𝑦(0) = 1
                           (9) 

или, обратно, стохастическое дифференциальное уравнение (9) имеет решение (8). 

Пример 2. Рассмотрим стохастическое дифференциальное уравнение: 

𝑑𝑥 = 𝐴𝑥𝑑𝑡 + 𝑑𝑣, 
где, {𝑣(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇} – винеровский процесс с ковариацией приращений 𝑅1𝑑𝑡. Положим   
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 𝑦(𝑥, 𝑡) =  𝑥𝑇 ∙ 𝑠(𝑡) ∙ 𝑥. 
По теореме Ито получим следующую формулу: 

𝑑𝑦 = 𝑑(𝑥𝑇 ∙ 𝑆𝑥) = [𝑥𝑇 ∙
𝑑𝑇

𝑑𝑡
𝑥 + 𝑥𝑇 ∙ 𝐴𝑇𝑆𝑥 + 𝑥𝑇 ∙ 𝑆𝐴𝑥 + 𝑡𝑟𝑆𝑅1 ] 𝑑𝑡 + 𝑑𝑣𝑇 ∙ 𝑆𝑥 + 𝑥𝑇𝑆𝑑𝑣 

  (10) 

Рассмотрим стохастическое нелинейное дифференциальное уравнение: 

d𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑡)𝑑𝑡 + 𝜎(𝑥, 𝑡)𝑑𝑤,                          (11) 

где {𝑤(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇} – винеровский процесс с ковариацией приращений 𝐼𝑑𝑡. Формально 

(11) означает, что х является решением стохастического интегрального уравнения: 

𝑥(𝑡) = 𝑥(𝑡0) + ∫ 𝑓(𝑥(𝑠), 𝑠)𝑑𝑠 + 
𝑡

𝑡0
∫ 𝜎(𝑥(𝑠), 𝑠)𝑑𝑤(𝑠).

𝑡

𝑡0
                      (12) 

Для интерпретации выражения (12) должны определить интегралы в его правой части. 

Независимо от того, какое определение интеграла используется, интегралы в выражении (12) 

нельзя рассматривать как обычные интегралы Стильтьеса от выборочной функции, так как почти 

все выборочные функции винеровского процесса имеют неограниченную вариацию. 

Независимо от того, какое определение иинтеграла используется, необходимо 

выяснить, когда уравнение (12) имеет единственное решение. Ответ на этот вопрос можно 

получить с помощью обычного метода последовательных приближений. Рассмотрим 

последовательность случайных процессов: 

𝑥𝑛+1(𝑡) = 𝑥𝑛(𝑡0) + ∫ 𝑓(𝑥𝑛(𝑠), 𝑠)𝑑𝑠 + 
𝑡

𝑡0
∫ 𝜎(𝑥𝑛(𝑠), 𝑠)𝑑𝑤(𝑠).

𝑡

𝑡0
                     (13) 

где 𝑥0(𝑡) = 𝑥(𝑡0)  ∀ 𝑡. 

В скалярном случае Ито показал, что если функции 𝑓 и 𝜎 удовлетворяют условиям: 

|𝑓(𝑥, 𝑡)|  ≤ 𝐾 ∙ [1 + 𝑥2],    0 ≤ 𝜎(𝑥, 𝑡) ≤  𝐾 ∙ [1 + 𝑥2], 
|𝑓(𝑥, 𝑡) − 𝑓(𝑦, 𝑡)| ≤  𝐾 ∙ |𝑥 − 𝑦|,  |𝜎(𝑥, 𝑡) −  𝜎(𝑦, 𝑡)| ≤ 𝐾 ∙ |𝑥 − 𝑦|, 
то ∃ случайный процесс {x(t), t ∈ T}, выборочные функции которого непрерывны с 

вероятностью 1. Процесс {𝑥(𝑡), 𝑡 ∈ 𝑇} также удовлетворяет уравнению (12) с вероятностью 1.  

Решение уравнения (12) будет, конечно, зависеть от используемого определения 

стохастического интеграла. Заметим, что если использовать интеграл Ито, то  𝐸𝑥(𝑡) =

𝐸𝑥(𝑡0) + 𝐸 ∫ 𝑓(𝑥(𝑠), 𝑠)𝑑𝑠.
𝑡

𝑡0
 

Если уравнение (12) определено, то используя интеграл Ито, получим: 

𝐸[𝑥(𝑡 + ℎ) − 𝑥(𝑡)| 𝑥(𝑡)] = 𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝑜(ℎ).                       (14) 

При этом ковариация приращений: 

𝐸[𝑥(𝑡 + ℎ) − 𝑥(𝑡)| 𝑥(𝑡)] = [𝑓(𝑥, 𝑡) + 𝜆 ∙ 𝜎𝑥(𝑥, 𝑡) ∙ 𝜎(𝑥, 𝑡)] ∙ ℎ + 𝑜(ℎ).                      (15) 

c𝑜𝑣[𝑥(𝑡 + ℎ) − 𝑥(𝑡) | 𝑥(𝑡)] =  𝜎(𝑥, 𝑡) ∙ 𝜎𝑇(𝑥, 𝑡) ∙ ℎ + 𝑜(ℎ)           (16) 

Проанализирована задача простого регулирования для линейной стационарной системы 

с одним входом и одним выходом. Предполагается, что возмущение, действующее на систему, 

можно описать в виде реализации нормального стационарного случайного процесса с дробно – 

рациональной спектральной плотностью. Критерием управления является минимизация 

дисперсии выходной переменной. Для простоты рассмотрены системы с дискретным временем. 

Рассмотрена задача идентификации, т.е. задача построения математических моделей 

возмущения и динамики процесса по экспериментальным данным. 

Преимущества методики для специалистов отрасли экономики являются: 

1) Удобный доступ пользователям, запуск задачи вне зависимости от времени и 

места через Интернет; 

2) Все расчеты выполняются на вычислительных кластерах, что существенно 

снижает время принятия решения; 

3) Эффективность и экономичность вычислительных алгоритмов учтены по 

квантованию времени; 

4) Для корректности математических моделей использованы современные методы 

исследования теории дифференциальных уравнений в частных производных; 
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 5) Визуализация результатов с помощью параллельного алгоритма компьютерной 

графики с использованием графического процессора клиентской машины. 

Для осуществления указанного подхода студентам вузов дополнительно ввести в 

образовательные программы понятие о применении интегралов Римана, Лебега, Стильтьеса 

и Ито. В ведущих университетах введены понятия об интегралах и дифференциальных 

уравнениях со включениями. Успешное выполнение дали хорошие результаты реальных 

экономических процессах.   
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Бұл мақалада Қазақстан Республикасындағы денсаулық сақтау менеджерлері 

институтының қазіргі жағдайы мен даму бағыттары қарастырылған.  Денсаулық сақтау 

ұйымдарының басшыларының кәсіби біліктілігін арттырудың бекітілген жеке 

жоспарлары шеңберінде өткізген оқуы туралы мәліметтер берілген.  Уәкілетті 

мемлекеттік органдарға медициналық ұйымдардың басшыларын корпоративтік басқару 

жүйесін жетілдіруге және заманауи менеджментті дамытуға бағытталған біліктілікті 

арттыру бағдарламаларымен қамтуды арттыру бойынша ұсынымдар берілген. 

Тірек сөздер: денсаулық сақтау менеджері, біліктілікті арттыру, үздіксіз кәсіби даму. 

В настоящей статье рассматривается текущее состояние и направления развития 

института менеджеров здравоохранения в Республике Казахстан.  Приводятся данные о 

прохождении обучения руководителями организаций здравоохранения в рамках 

утвержденных индивидуальных планов непрерывного профессионального  развития. 

Приводятся рекомендации для уполномоченных государственных органов по увеличению 

охвата руководителей медицинских организаций программами повышения квалификации, 

направленными на совершенствование системы корпоративного управления и развития 

современного менеджмента. 
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Ключевые слова: менеджер в здравоохранении, повышение квалификации, 

непрерывное профессиональное  развитие. 

This article examines the current state and directions of development of the Institute of 

Health Managers in the Republic of Kazakhstan. The data on the training of heads of healthcare 

organizations in the framework of approved individual plans for continuous professional 

development are presented. Recommendations are given for authorized state bodies to increase 

the coverage of heads of medical organizations with professional development programs aimed at 

improving the corporate governance system and the development of modern management. 

Key words: manager in healthcare, advanced training, continuous professional development. 

 

Современные тенденции развития медицинского образования предъявляют все более 

высокие требования к клинической подготовке будущего специалиста здравоохранения. Одной 

из актуальных проблем для отечественной системы здравоохранения является обеспечение 

отрасли кадрами с необходимым уровнем профессиональных компетенций. 

В современных условиях требуется высокий уровень подготовки менеджеров 

здравоохранения, определяющий успешность медицинской организации. Укрепление 

потенциала руководителей здравоохранения на всех уровнях является важным 

компонентом проводимых в Казахстане реформ в области здравоохранения. В то же время 

необходимо совершенствовать механизмы подготовки медицинских управленческих 

кадров и повышать профессорско-преподавательский потенциал медицинских 

образовательных организаций по вопросам менеджмента и управления здравоохранением.  

Развитие частной медицины, повышение самостоятельности государственных 

организаций здравоохранения путем поэтапного  перехода в статус государственных 

предприятий  на праве хозяйственного ведения с внедрением  корпоративного управления, 

предъявляет новые  требования к руководителям высшего звена организаций 

здравоохранения, к характеру  решаемых ими задач и способом их достижения [1].  

В настоящее время в руках руководителей сосредоточены резервы развития 

предприятия, которые составляют основу развития экономики страны. Эффективность 

функционирования системы здравоохранения органично связано с профессиональным 

управленцем, роль которого становится ключевой при принятии решений, 

обеспечивающих более высокую производительную труда и эффективность 

функционирования организации в соответствии  с уровнем управления.  

Обзор инновационного развития Казахстана, проведенный Европейской 

Экономической Комиссией ООН, отмечает,  что «нехватка людей с требуемыми навыками  

управления продолжает ограничивать  эффективность инновационных инициатив» [2].  

В рамках реализации ключевых приоритетных направлений развития  отечественного 

здравоохранения по дальнейшему совершенствованию механизмов  управления в здравоохра-

нении, будут приняты  меры по развитию лидерства и навыков  профессионального менедж-

мента на основе  разработки и внедрения новых функциональных  и квалификационных требо-

ваний к  руководителям, стимулированию и поддержке  обучения менеджмента клиник и т.д. 

Перспективы перехода на более высокий уровень управления олицетворяет 

внедрение инструмента по оценке управленческой  эффективности деятельности 

руководителей  организаций здравоохранения по уровням управления, такие как система 

ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators). 

Согласно данным Агентства США по международному развитию (USAID), KPI 

представляет собой систему, используемую для  достижения стратегических целей 

компании,  таких как привлечение и удержание потребителей  (клиентов) в соответствии с 

высоким качеством услуг, ростом профессионализма сотрудников, увеличением доходов и 

снижение затрат [3].  

В исследовании Национального научного центра развития здравоохранения имени 

Салидат Каирбековой (далее ННЦРЗ), направленном на  оценку степени реализации 
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 индивидуального плана непрерывного профессионального развития менеджеров 

здравоохранения и определение ключевых приоритетных компетенций  менеджеров 

здравоохранения Республики Казахстан отмечается ряд позитивных тенденций. 

В рамках данного исследования было проведено анкетирование по оценке 

приоритетных компетенций менеджеров здравоохранения. Анкетирование проводилось 

посредством SurveyMonkey. В данном  анкетировании приняли участие 607 человек, из них: 

36% (221 чел.) - главные врачи медицинских организаций; 56%  (337 чел.) - заместители 

главных врачей; 8%  (49 чел.) - другие (зав. отделения, рук. отделов, врачи). Большее 

количество респондентов  составляло из г.Алматы - 10 % (60 чел.), а  наименьшее 

количество респондентов из  Кызылординской области -2 % (15 чел.). Анкетированием 

были охвачены все регионы страны [4].  

Поскольку эффективность менеджмента в различных сферах профессиональной 

деятельности менеджера зависит от уровня компетентности и владения компетенциями. В 

этой связи, на основании анализа международного опыта, нормативных правовых актов, 

регламентирующих квалификационные  требования медицинских работников РК, 

предложений от медицинских Вузов РК был разработан перечень компетенций для 

менеджеров здравоохранения РК. Типовая форма индивидуального плана непрерывного 

профессионального развития менеджеров здравоохранения (руководителей и заместителей 

медицинских организаций) включен перечень из 30 компетенции, которые распределены 

по двум блокам: управленческие и профессиональные компетенции [5].  

Для мониторинга индивидуального плана непрерывного профессионального 

развития менеджеров здравоохранения были направлены  в регионы инструктивное письмо 

и сводная форма для составления и их утверждения Управлениями здравоохранения. 

Заполнение формы индивидуального плана непрерывного профессионального развития 

менеджеров здравоохранения включает: самооценку менеджеров здравоохранения по 

требуемым 30 компетенциям и установление планируемых сроков обучения по 

компетенциям. При самооценке менеджером каждая компетенция  определяется по шкале 

в четыре уровня: 1-ниже среднего; 2-средний; 3-выше среднего; 4-высокий. 

Регионы предоставили информации, по прошедшим обучениям в рамках 

компетенций непрерывного профессионального развития менеджеров здравоохранения и 

их заместителей, а также по полученной информации, которую отправляют ежеквартально, 

был проведен анализ сводной информации. 

На данный момент количество менеджеров здравоохранения составляет 2 299 человек, из 

них руководителей организаций здравоохранения – 735; заместителей руководителей 

организаций здравоохранения – 1564. Как видно в таблице 2 по состоянию за 2021 год число 

обученных  по индивидуальному плану НПР менеджеров составило 19,5 % из общего количества 

первых руководителей организаций здравоохранения (143 человека) 5.  

Таблица 2 
Количество руководителей организаций здравоохранения, прошедших обучение в рамках 

утвержденных индивидуальных планов НПР 

 
№ Наименование региона Количество первых руководителей 

Всего Запланировано по 

индив.плану НПР 

Факт обученных 

по индив.плану 

НПР 

Доля от общего 

количества, 

% 

1 Алматинская область 58 13 21 36,2 

2 Атырауская область 36 36 4 11,1 

3 Актюбинская область 33 33 0 0,0 

4 Акмолинская область 25 25 14 56,0 

5 Восточно-Казахстанская область 77 0 1 1,3 
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6 г.Алматы 79 20 40 50,6 

7 г.Нур-Султан 32 30 2 6,3 

8 г.Шымкент 33 0 0 0,0 

9 Жамбылская область 40 0 8 20,0 

10 Западно-Казахстанская   область 40 21 8 20,0 

11 Карагандинская область 62 0 0 0,0 

12 Костанайская область 51 30 16 31,4 

13 Кызылординская область 33 4 1 3,0 

14 Мангыстауская область 27 27 12 44,4 

15 Павлодарская область 39 7 16 41,0 

16 Северо-Казахстанская   область 33 8 0 0,0 

17 Туркестанская область 37 0 0 0,0 

Всего в РК 735 254 143 19,5 

Примечание – составлено на основе источника [5] 

 

Важно заметить, что фактическое исполнение обучения в рамках индивидуального 

плана НПР во всех регионах Казахстана на момент проведения исследования не 

соответствовал запланированному обучению.  

Для качественного и своевременного  предоставления информации по обучению 

согласно индивидуальному плану непрерывного профессионального развития менеджеров 

здравоохранения проведена автоматизация данных через профессиональный регистр 

медицинских работников. Данный профессиональный регистр входит в Платформу для 

информатизации и обеспечении интероперабельности информационных систем здравоохра-

нения, разработанную РГП на ПХВ «Республиканский центр электронного здравоохранения».  

Предлагается кадровой службе Управления здравоохранения областей усилить 

работу по повышению квалификации в рамках индивидуального плана непрерывного 

профессионального развития менеджеров здравоохранения.  

Необходимо провести информационно-разъяснительную работу о важности 

непрерывного обучения менеджеров. При планировании обучения менеджеров 

рекомендуется обращать особое внимание на сроки запланированного обучения. 

Рекомендуется проводить работу по мотивации менеджеров здравоохранения 

(руководителей и их заместителей) для непрерывного саморазвития.  

Необходимо региональным тренерам направить работу на увеличение охвата 

руководителей медицинских организаций по обучению в рамках компетенций. 

Подволя итог, следует отметить, что обеспечение эффективного управления и 

развития конкуренции в сфере здравоохранения на основе совершенствования системы 

корпоративного управления и развития современного менеджмента можно достигнуть 

путем внедрения эффективных технологий и повышения качественного потенциала 

менеджеров здравоохранения. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Искакова С.З., Джигитчеева К.М., Кожахметова А.О. К вопросу о переподготовке 

кадров по направлению «менеджмент здравоохранения» // Менеджер здравоохранения 

Республик Казахстан. – 2012. – №3(4). – С. 46-48. 

2. How health IT is keeping patients out of the Hospital. College of Healthcare Information 

Management Executives // Media planet. Future of health care. – Режим доступа: http://www. 

futureofhealthcarenews.com/patient-safety/how-health-it-is-keeping-patients-outof-the-hospital. 03.05.2017. 

3. Совершенствование клинической подготовки обучающихся, в том числе на 

основе внедрения наставничества в клинических базах организаций медицинского 

образования: методические рекомендации. - Астана, 2016. -52с. 

http://www/


 

150 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 4. Официальный ресурс Министерства здравоохранения Республики Казахстан. – 

Режим доступа: https://www.gov.kz/memleket/entities/dsm?lang=ru. 

5. Национальный научный центр развития здравоохранения имени Салидат 

Каирбековой. – Режим доступа: https://nrchd.kz/ru/. 

 

 

ӘОЖ 338 2964 
 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА  ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТІ  

БАСҚАРУ МӘНІ  ЖӘНЕ  МӘСЕЛЕЛЕРІ 
 

Назарбаева Д.Р. 

І.Жансүгіров атындағы Жетісу   университеті, Талдықорған қаласы 

nazarbaevadilbara@mail.ru 

Ғылыми жетекші: Қыдырбаева Э.Ө. -  І.Жансүгіров атындағы Жетісу   

университеті,қауымдастырылған  профессор (доцент) PhD, Талдықорған қ. 

ekydyrbaeva@mail.ru 

              

Қазақстан Республикасында   инвестициялық қызметтерді басқару    мәні мен орны 

және қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірін дамытудағы    қазіргі жағдайы 

қарастырлаған.  Елімізге келген тікелей шетелдік инвестициялардың экономикалық 

қызмет түрлеріне байланысты динамикасы талданып,  инвестициялық қызметтерді 

басқаруды   жетілдіру бойынша ұсыныстар белгіленген. 

Тірек сөздер:  инвестиция, инвестициялық қызмет, инвестициялық орта, тікелей 

шетелдік инвестиция, инвестициялық ахуал, әлеуетті инвесторлар, инвестициялық 

ұсыныстар, инвестициялық тартымдылық, ақпараттық технология, ақпараттық-

мониторингтік CRM-жүйесі. 

Рассмотрены  роль и сущность управления инвестицонной деятельностью в Республике 

Казахстан и ее влияние на социально-экономическое развитие  общества. Исследованы  

современное состояние управления инвестицонной деятельности по привлечению зарубежной 

инвестиции в различных отраслях экономики и    инвестицонного климата в стране.    Проведен 

сравнительный анализ   притока  прямых зарубежных инвестиций в РК и  предложены пути   

совершенствования   управления инвестицонной деятельностью. 

 Ключевые слова: инвестиция, инвестицонная деятельность,  инвестицонная  

привлекательнось, инвестицонный климат, инвестицонная среда, потенциалные 

инвесторы, инвестицонное придложение, прямая зарубежная инвестиция,    

информационная технология,  информационно-мониторинговая система по CRM. 

The role and essence of investment management in the Republic of Kazakhstan and its 

impact on the socio-economic development of society are considered. The current state of the 

management of investment activities to attract foreign investment in various sectors of the 

economy and the investment climate in the country have been studied. A comparative analysis of 

the inflow of foreign direct investment in the Republic of Kazakhstan has been carried out and 

ways to improve the management of investment activities have been proposed. 

 Keywords: investment, investment activity, investment attractiveness, investment climate, 

investment environment, potential investors, investment application, foreign direct investment, 

information technology, CRM information monitoring system. 

  

  Қазақстан Республикасындағы   инвестицияны қызметті тиімді басқару  өз кезегінде 

елдің әлеуметтік-экономикалық өмірінің   бәсекеге қабілеттілігін  арттырудың факторы  

болып отырғаны белгілі. Еліміз тәуелсіздік алған 30 жыл барысында  инвестициялық 

қызметті басқару мен дамыту арқылы өндірістің ұйымдастырушылық-экономикалық 
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механизмін құру және оның құқықтық негіздерін қамтамасыз ете отырып, отандық 

экономиканың   қазіргі деңгейін қалыптастыра алды. Нәтижесінде  еліміздегі әлеуметтік- 

экономикалық өмірі тұрақтылыққа ие болып, экономиканың түрлі  саласындағы 

шаруашылық жүргізуші субъектілердің санының артуы мен олардың ресурстық жағдайын  

жақсартуда   инвестициялық   қызметтердің оң  ықпалы   болғаны  мәлім. 

  Алдағы уақытта осындай  инвестициялық   қызметтерді басқаруды жетілдіру  

арқылы жаңа  Қазақстанды дамытудың басты тетігі болатын сөзсіз. Ол өндірістік 

құрылымға озық технологияларды енгізу арқылы  өндірістің жоғары ғылыми-техникалық 

деңгейіне жету, экономиканың шикізат өндіруге ғана емес, ғылыми негіздегі инновациялық 

жүйе  құруға негіз болады. Бұл өз кезегінде әлемдік рыноктың өзгермелі құбылысына 

тәуелді болмауға, бәсекеге төтеп беруге  және   өнімнің өзіндік құнын азайту, 

инвестициялар ағымын арттыру, өнім өндірушінің келбетін қалыптастыру және жаңа 

рыноктарды бағындырудағы аса тиімді құралы  болмақ. 

  Сондықтан ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Әділетті мемлекет. Біртұтас 

ұлт. Берекелі Қоғам» атты Қазақстан халқына Жолдауынында «Жалпы, инвестиция тарту 

жұмысын жүйелі жүргізу керек. Бұл – Үкіметтің алдында тұрған басты міндеттің бірі»- атап 

көрсеткен болатын [1]. 

Ресми мәліметтерлен 2010-2020 жж. инвестициялардың негізгі ағыны келесі 

кәсіпорындарды дамытуға бағытталды: металлургия өнеркәсібі (372 млрд теңге немесе 

секторға инвестициялардың жалпы көлемінің 34,5 %-ы), химия өнеркәсібі (301,3 млрд теңге 

немесе секторға инвестициялардың жалпы көлемінің 28 %-ы), тамақ өнімдері (109 млрд 

теңге немесе 10,1 %), кокс және мұнай өңдеу өнімдері (68 млрд теңге немесе 6,3 %), өзге 

металл емес минералды өнімдер (67,2 млрд теңге немесе 6,2 %) (сурет 1).  

Сонымен бірге  2021жыл басында Қазақстанға әлемнің 120-дан астам елінен 330 

млрд АҚШ долларының тікелей шетелдік инвестициясы тартылған. 

Инвестициялардың 50 пайызы - Еуропалық одақ елдеріне тиесілі болса, оның ішінде 

Швейцария – 25,8 млрд, Франция – 16,1 млрд, Италия – 8,7 млрд, Нидерланд – 90,4 млрд, 

Бельгия – 7,6 млрд, Германия 5,2 млрд доллардың инвестициясы әкелінген. Америка 

Құрама Штаттарына тікелей шетелдік инвестициялардың 15 пайызы немесе 48,4 млрд 

доллары тиесілі. Инвестициялардың шамамен 5 пайызын Ұлыбритания мен ҚХР салған. 

Қазір уақытта қазақ жерінде шетелдіктердің қатысуымен 19 мың заңды тұлға мен 

олардың бөлімшелері жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындардың 35,3 пайызы Ресей 

Федерациясының  үлесіне, 9,5 пайызы – түрік, 5,7 пайызы – өзбек, 5,6 пайызы – қытай және 

3,1 пайызы неміс капиталының қатысуымен құрылған  [2].      

Жоғарыда келтірілген ресми мәліметтерден елімізде инвестициялық қызметті 

дамытудағы кәсіпорындар үшін қолайлы, мықты құқықтық және нормативтік базамен 

қамтамасыз ететін, бәсекелестіктің дамуына септігін тигізетін, басқаруды күшейтетін, 

бюрократиялық қабілетсіздіктің алдын алып, қаржылық сектор мен инфрақұрылымға 

қолжеткізуге мүмкіндігін бере алатын инвестициялық климатты  да қалыптастырғанын 

көрсетеді. Нәтижесінде инвесторлар үшін тиімді саяси тұрақтылық пен инвестициялардың 

еркін келуіне тосқауыл болатын кедергілердің жойылған. 
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Сурет 1- 2010 – 2020 жылдары негізгі капиталға салынған инвестициялар серпіні, млрд теңге 

 

Төмендегі 2-суреттен  2014-2020жж.  Қазақстан Республикасына келген тікелей 

шетелдік инвестициялардың  мен экономикалық қызмет түрлеріне байланысты динамикасы 

берілген. 2020 жылы әлемді жайлаған короновирус пандемиясына байланысты  тікелей 

шетелдік инвестициялардың жаһандық ағынының 30% төмендеуі болжанған болатын. 

Сондықтан Қазақстанда  2020 жылдың бірінші тоқсанында   3,6 млрд АҚШ долл. шетелдік 

инвестиция тартылған, бұл өткен жылмен салыстырғанда 2,8 млрд АҚШ долл. аз. 
 

 
 

Инвестициялардың қомақты көлемі - тау-кен өндірісі өнеркәсібінде және карьерлер 

өндірісіне салынып, $7,3 млрд немесе барлық соманың 60,1% құрап отыр. 

Аса тартымды салалардың үштігіне - өңдеу өнеркәсібі, бөлшек және көтерме сауда кірді. 

Бұл салалар үштігі Қазақстанның   экономикасының өсімінің   4,3% қамтамасыз етіп, негізгі 

үлесті тау-кен өндірісі   (+3,1%), қайта өңдеу   (+3,5%) және сауда саласы (+7,6%) құрады. 

Тікелей шетелдік инвестициялар бойынша салалардың  бірінші бестігіне  көлік пен 

қоймалау ($642 млн, +49,2%), құрылыс ($463,2 млн, +45,1%  ) кіреді [3].  

Алдағы уақытта перспективалы салалар қатарына ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар, туризм және қаржы саласының кіру ықтималдығы  жоғары. Оны 2018 жылы 

тікелей шетелдік инвестиция  ағымының ақпарат пен байланыс саласында 27,8% , $185 млн 

дейін артуы дәлелдейді. 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар саласындағы жобаларды қолдау 

кәсіпорындарға жоғары технологиялы әлемдік экономикаға бағдарланған жағдайларда 

бәсекеге түсуге мүмкіндік береді. Ал қаржы және сақтандыру қызметіне тікелей шетелдік 

инвестициялардың жалпы ағымы   $1,3 млрд  өскен.  

https://static.zakon.kz/uploads/posts/2020-07/1595309396_bez-nazvaniya-8.png
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Ескерту-ҚР ҰБ және ҚР ҰЭМ деректері бойынша құрастырылған. 

 

 

Болжам бойынша 2027 жылға қарай тікелей шетелдік инвесторлардың қатысуымен 

басымдықты секторларда жалпы сомасы — $5 млрд. болатын ұсынылған жобалар саны 124.  

Өңдеу өнеркәсібінің негізгі капиталына инвестициялардың  2020 -2027 жж. аралығында 

жылына 109,8% өсім болжануда[4].      

Жалпы экономикаға тікелей шетелдік инвестицияларды тарту мәселесі әлемнің кез 

келген елінде өзекті болып табылады. Шетелдік инвестициялар үшін дамушы елдер ғана 

емес, дамыған мемлекеттер де сайысқа түсетінін ескерсек, елдегі инвестициялық ахуалды 

жақсарту және бизнес жүргізу үшін бәсекелі   шаралар қабылдау,  оның ішінде салықтарды 

төмендету  немесе алып тастау, басқа да жеңілдіктермен  бірге инфрақұрылымдық 

жобаларды ұсыну орынды болып табылмақ. 

Кез келген инвестор компанияға перспективалы сала мен  өткізу нарықтарының 

болуын ғана емес, бизнес үшін қолайлы ортаның болуы да маңызды. Сондықтан еліміздегі 

институционалдық орта, заңнаманың тұрақтылығы, визалық режим шарттары мен басқа да 

көптеген құрауыштар бойынша қызметтерді  арттыру қажет. Осы тұрғыда инвестициялық 

ұсыныстарды әзірлеу, инвесторларды қолдау, қолайсыз факторларды анықтау мен жоюды 

қамтитын жаңа тәсілдермен бірге осы саладығы қызметтер сапасын арттыру қажеттілігі 

туындайды.    

Сонымен бірге отандық инвесторларды қолдауда, бизнесті кеңейтуге әзірлік кезінде 

стратегиялық инвесторларды іздеу, жаңа нарықтарға шығу, өндірістік-өткізу 

байланыстарының синергиясын қамтамасыз ету сияқты  маңызды мәселелердің шешімінің 

табылуы, оның ішінде   инвесторларға жергілікті серіктестер, адал жеткізушілер  және т.б.  

жүзеге асыру тікелей   шетелдік инвестиция  ағымдарын дамыта түседі деген ойдамыз. 

 Ел экономикасына инвестициялар тарту жұмыстарының тиімділігін арттыруда  

ақпараттық-мониторингтік CRM-жүйесі енгізу,  оларды іске асыру бойынша барлық 

келісімдер, әзірленген жол карталарынан басқа, барлық процеске қатысушылардың- 
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 мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдардың міндеттері айқындалып, бекітілуі және 

жүзеге асуы еліміздің инвестициялық тартымдылығын  жеделдете түспек.  

Елімізде 2018-2027 жылдарға арналған «Kazakh Invest» дамыту Стратегиясын іске 

асыру аясында компаниялар әлеуетті инвесторларға ұсыну үшін жаңа «тауашақ» 

жобаларды іздеу мен іріктеу жұмыстарын жүргізуді бастады.      

Осы жұмыс нәтижесінде жергілікті бизнестен 200-ге жуық инвестициялық жоба 

жиналды.  «Kazakh Invest» Deloitte-мен бірлесіп металлургия, газ химиясы, тамақ 

өнеркәсібі, туризм және басқалары тәрізді салаларда 60 «тауашақты» жобалар бойынша 

бизнес-жоспарлар, тизерлер және қаржы модельдері әзірленіп, іске қосылуы елге келетін  

шетелдік инвестиця  ағымдарын арттырады деген ойдамыз.  

Мысалы, «Kereku-Agro» (Қостанай облысында крахмал өндіретін кешен), «Green 

Land Alatau» (Алматы облысында жылыжай кешенін кеңейту), «ҚазЭкспортАстық» (СҚО-да 

соя дақылдарын өңдеу), «ГК Конденсат» (БҚО-да табиғи газдан базалық майлар компоненттерін 

өндіру), «ҚазАзот» (Маңғыстау облысында минерал тыңайтқыштарды өндіру), «Қазақмыс» 

(Жамбыл облысында «Жайсан» мыс кен орнын өнеркәсіптік өндіру), «Ақтау құйма зауыты» 

(Маңғыстау облысында сұрыптық илем өндіру), «South Oil» және «BI Construction» (Шымкент 

қ.және Түркістан облысында емхана мен көпсалалы аурухана салу) және басқалары.  

Жаһандану жағдайында   инвестицияларды тарту   және қолдану еліміздің 

экономикалық қуатының артуына өзіндік ықпалы бар екені құпия емес.  Сондықтан  осы 

бағыттағы қызметтерді   дамыту және оның жүзеге асыру арқылы   бәсекеге қабілеттілікті  

және жаңа Қазақстанды дамытуға болады  деген сенімдеміз. 
 

ӘДЕБИЕТТЕР 

1.  Тоқаев Қ.-Ж. «Әділетті мемлекет. «Біртұтас ұлт. Берекелі Қоғам»   Қазақстан 

халқына Жолдауы, 1.09.2022ж. 

2.  ҚР ҰБ статистикалық мәліметтері http://www.nationalbank.kz 

3.  ҚР статистика Агенттігінің мәліметтері// www. stat. kz. 

4. ҚР ҰЭМ мәліметтері 

 

 

ӘОЖ 330.322.1 (574) 
 

ТҮРКІСТАН ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТІНІҢ НЕГІЗГІ 

БАҒЫТТАРЫН ТАЛДАУ 
 

Өміртай К.А. - магистрант 

М.Әуезов атындағы ОҚУ, Шымкент қ., Қазақстан 

Айдарова А.Б. - э.ғ.к., профессор, 

e-mail: kamshat.omirtay@gmail.com 

 

Мақалада аймақтық деңгейде инвестициялық әлеуетті зерттеудің өзектілігі 

қарастырылып, Түркістан облысының инвестициялық қызметінің ерекшеліктері 

анықталды. 2017-2021 жылдар аралығындағы негізгі капиталға салынған инвестицияның 

динамикасына талдау жасалынып, пайдалану бағыттары бойынша зерттеу жүргізілді. 

Салалардың ірі инвестициялық жобаларына шолу жасалынды. Қорытындылай келе, 

аймақтық инвестициялық әлеуетті жоғарлату бойынша бірнеше ұсыныстар берілді. 

Тірек сөздер: аймақ, инвестиция, өңірлік экономикалық даму, инвестициялық климат, 

салалық нарық, инвестициялық белсенділік, бәсекелестік, инвестициялық әлеует, аймақтық саясат 

В статье рассматривается актуальность исследования инвестиционного 

потенциала на региональном уровне, а также выявляются особенности инвестиционной 

деятельности Туркестанской области. Проанализирована динамика инвестиций в 

основной капитал за период 2017-2021 гг. и проведено исследование направлений 

http://www.nationalbank.kz/
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использования. Сделан обзор крупных инвестиционных проектов отраслей. В заключение 

было дано несколько рекомендаций по повышению инвестиционного потенциала региона. 

Ключевые слова: регион, инвестиции, региональное экономическое развитие, 

инвестиционный климат, отраслевой рынок, инвестиционная активность, конкуренция, 

инвестиционный потенциал, региональная политика 

The article discusses the relevance of the study of investment potential at the regional level, and 

also identifies the features of the investment activity of the Turkestan region. The dynamics of investments 

in fixed assets for the period 2017-2021 is analyzed and a study of directions of use was carried out. In 

conclusion, several recommendations were made to increase the investment potential of the region. 

Key words: region, investment, regional economic development, investment climate, 

industry market, investment activity, competition, investment potential, regional policy 

 

Қазақстан Республикасының және өңірлердің алдында экономикаға қажетті 

көлемдегі инвестициялық ресурстарды тарту – дамудың негізгі міндеттерінің бірі. 

Инвестициялар аумақтардың экономикалық дамуы мен ұлттық табысының өсуінің кепілі 

болып табылады. Ел аймақтары табиғи, еңбек, қаржылық және басқа ресурстармен, сондай-

ақ жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен, инвесторлар үшін жасалған әртүрлі 

жағдайлармен ерекшеленеді. Сондықтан, аймақтар арасындағы айырмашылықтарды 

бағалау және оларды салыстыру өте маңызды. Өңірлердің инвестициялық әлеуетінің 

ауқымы мен құрылымы туралы объективті ақпараттың болуы салық саласында аймақтық 

деңгейде теңгерімді мемлекеттік саясатты жүргізу, тікелей және портфельдік 

инвестицияларды тарту, сыртқы қарыз алу үшін қажет. Жеке компаниялар мен ұйымдардың 

ауқымында инвестициялық қызметті жоспарлау үшін өңірлердің инвестициялық әлеуеті 

туралы ақпараттың маңыздылығы жоғары болып табылады. 

Р.Коуз пікірінше, инвестициялық әлеует тұрақты экономикалық табысты 

қамтамасыз ететін еңбекті капиталмен жарақтандыру және шаруашылық субъектілерінің 

мүмкіндіктерін арттыра алатын аймақтық тұрақты емес ресурстардың жиынтық 

мүмкіндіктерінен құралады. Аймақтың инвестициялық әлеуеті – бұл аймақтың тиімді 

инвестициялық қызметті жүзеге асыру мүмкіндігі [1]. Келесі 1-суретте инвестициялық 

модульдің құрылымы көрсетілген.  
 

 
 

1-сурет. Инвестициялық модульдің құрылымы 

Ескерту: автормен құрастырылған [2] 

 

Өңірдің ресурстармен, өндіріс факторларымен, жоғары білікті кадрлармен қанығуы 

неғұрлым жоғары болса, соғұрлым инвестициялық әлеует деңгейі жоғары болады. 
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 Инвестициялық әлеуеттің классификациясы туралы нақты ортақ концепцияның жоқтығына 

байланысты оны жеті жеке потенциалдар бойынша топтауға болады. Олар: 

1. ресурстық және шикізаттық (табиғи ресурстардың негізгі түрлерінің қорларымен 

қамтамасыз ету); 

2. өндіріс (халықтың шаруашылық қызметінің жиынтық нәтижесі); 

3. тұтынушы (халықтың жиынтық сатып алу қабілеті); 

4. инфрақұрылымдық (аймақтың экономикалық-географиялық жағдайы және оның 

инфрақұрылымдық қамтамасыз етілуі); 

5. интеллектуалдық (халықтың білім деңгейі); 

6. институционалдық (нарықтық экономиканың жетекші институттарының даму дәрежесі); 

7. инновациялық (ғылыми-техникалық процестің жетістіктерін енгізу деңгейі) [3].  

Әдістер және материалдар. Қазіргі заманғы ұдайы өндіріс жағдайлары, ресурстар 

үшін аймақтар арасындағы бәсекелестіктің күшеюі Түркістан облысы экономикасын 

дамыту үшін инвестициялық қолдаудың маңыздылығын күрт арттырды. Аймақтық 

инвестициялық саясаттың механизмін қалыптастыру, инвестициялық белсенділік пен 

тартымдылықты арттыру, инвестициялық ахуалды жақсарту мәселесі Түркістан 

облысының өңірлік экономикасы мен аймақтық экономикалық саясаты саласындағы өзекті 

мәселелердің бірі болып табылады.  

Түркістан облысы - дифференциалды салалардың болуы және әртүрлі кластерлердің 

дамуымен ерекшеленетін аймақтардың бірі. 2018 жылы Оңтүстік Қазақстан облысы 

Түркістан атауына өзгертіліп, облыс орталығы Түркістан қаласы болып құрылды. Соңғы 

жылдардағы аймаққа тартылған инвестициялардың өсу қарқынының жоғарлауы 

инвестициялық қызметтің өзектілігін арттырып отыр [4]. 

1-кестеде Түркістан облысының 2017-2021 жж. бойынша негізгі капиталға салынған 

инвестицияның технологиялық құрылымы көрсетілген. 

1 кесте 
Түркістан облысының негізгі капиталға салынған инвестицияның құрылымы, млн.тг 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Негізгі капиталға салынған 

инвестициялар 271 216 314 114 443 503 705 722 659 114 

соның ішінде:      

ғимараттарды салу және күрделі 

жөндеу бойынша жұмыстар 180 052 189 520 321 189 580 746 515 535 

олардан:      

құрылыс-монтаждау 

жұмыстарынашығындар 169 862 178 987 307 628 513 935 511 685 

машиналар, жабдықтар, 

көлікқұрал-  

саймандар және күрделі жөндеу 46 832 79 173 75 009 85 046 102 507 

негізгі капиталға салынған  

инвестициялардың көлеміндегі 

өзге де шығындар 44 332 45 420 47 304 39 929 41 071 

Дереккөз: Түркістан облысының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері негізінде автор 

құрастырған [5] 

 

5 жыл аралығында инвестициялардың өсу қарқыны 243,02% немесе 2 есе артқан.  

2021 жылы инвестициялардың технологиялық құрылымының 78,2% немесе 515535,4 млн. 

теңге ғимараттарды салу және күрделі жөндеу  жұмыстарына, 15,6% немесе 102507,5 млн. 

теңге - машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын сатып алуға және күрделі 

жөндеуге және 6,2% немесе 22536,1 млн. теңге негізгі капиталға салынған инвестициялар 

көлеміндегі өзге де шығындарға тиесілі. 2021 жылы облыстың 8 ауданында негізгі 

капиталға салынған инвестициялардың көлемінің ұлғаюы байқалды. Едәуір өсуі Жетысай 

(2,7 есе), Отырар (43,5%-ға) және Сауран (39,8%-ға)  аудандарына тиесілі. Бұл ретте, негізгі 
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капиталға салынған инвестициялардың азаюы облыстың 9 ауданында  белгіленді және 

едәуір төмендеуі Мақтаарал ауданында (45,8%-ға) және Түркістан қ. (24,9%-ға) байқалды.  

Нәтижелер мен талқылаулар. Облыстың әрбір ауданы жекеленген кластерге 

байланысты ерекшеленеді. Мәселен, Жетісай ауданы мақта өсіру кластері дамыған 

өңірлердің бірі. Ағымдағы жылдың басында облыстағы мақта кластерін терең өңдеуге 

инвестиция тартып, саланы терең дамытуға күш салу арқылы мақта өнімінің сапасы мен 

көлемін арттыру бойынша жұмыстар атқарылу керек екені анықталды. Түркістан 

облысының салаларына тартылған инвестициялардың көлемі 5 жыл аралығында қарқынды 

түрде артқан. 2-кестеде ең көп инвестиция салынған 5 салалардың динамикасы көрсетілген. 
 

2 кесте 
Пайдалану бағыттары бойынша негізгі капиталға салынған инвестициялар, млн. тг 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Барлығы 271 216 314 114 443 503 705 722 659 114 

Ауыл, балық және орман 

өсіру шаруашылығы 

37 433 44 182 51 452 56 014 60 893 

Өнеркәсіп 110 096 115 079 152 719 183 045 189 871 

Көлік және қоймалау 

42 615 49 574 52 363 122 380 55 464 

 

Жылжымайтын мүлікпен 

жасалатын операциялар 

26 311 35 411 70 785 89 672 130 221 

Өнер, ойын-сауық және 

демалыс 

2 361 4 668 8 055 125 459 81 898 

Дереккөз: Түркістан облысының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері негізінде автор 

құрастырған 

 

Кестеде көрсетілгендей инвестицияның басым үлесі өнеркәсіп саласына тиесілі. 2022-

2026 жылдары жоспарланған 100 инвестициялық жобаның құны 1,1 трлн теңгені құрайды. 

Соның ішінде 10 ірі жобалардың алтауы өнеркәсіп саласының жобалары. Олар: «Стандарт 

Петроллеум» ЖШС, «Ocean Energy Company», «South Oil» ЖШС (2 жоба) [6]. Сонымен қатар, 

туризм саласына тартылған инвестициялар көлемі артуда. 2021 жылы Түркістан облысының 

туризм саласына 102 миллиард теңге инвестиция тартылды. Бұл көрсеткіш бойынша Түркістан 

облысы республикада бірінші орында тұр.2019 жылдан бері облысқа 2 миллионға жуық турист 

келген.  Ауыл шаруашылығы – облыстың негізгі драйвері. Республика бойынша облыстың 

ауыл шаруашылығының үлесі 12% құрайды. Аудан, қала әкімдіктері 2023-2027 жылдары 

жүзеге асыратын жалпы құны 320 миллиард теңгені құрайтын 109 ауылшаруашылығына 

арналған инвестициялық жобаның тізбесі анықталды. Оның ішінде 2023 жылы  29,4 млрд 

теңгені құрайтын 36 жоба жүзеге асырылады. 

Тұрғын үй құрылысына инвестиция салу бағаның тұрақты өсуімен, рентабельділік 

өзгерістерінің жоғары болжамдылығымен, экономикадағы ауытқуларға әлсіз тәуелділікпен 

сипатталады. Келесі суретте тұрғын үй құрылысына салынған инвестицияның динамикасы 

көрсетілген. 

 
 

2-сурет . Тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялар, млн тг 

Ескерту: Түркістан облысының негізгі әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері негізінде автор құрастырған 
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 Облыстың тұрғын үй құрылысына салынған инвестициялары 5 жыл бойына оң 

динамиканы көрсетті. 2018 жылы –134,2 %, 2019 жылы – 204,4 %, 2020 жылы – 126,2 %-ға өсті. 

Өсудің ең жоғары қарқыны 2019 жылы байқалады. Инвестициялардың өсуі автоматты түрде 

жаңа тұрғын үйлерді пайдалануға берудің өсуінен көрінеді. Мәселен, алаңы 2017 жылы – 319 

мың ш.м., 2018 жылы – 388 мың ш.м., 2019 жылы – 620 мың ш.м., 2020 жылы 735 мың ш.м., 

2021ж – 826 мың ш.м. тұрғын үй ғимараты пайдалануға берілді. 2020 жылы баспана кезегінде 

тұрған 800-ге жуық отбасы баспаналы болды. Кентау қаласында 600 пәтер, Түлкібас ауданында 

24 пәтер, Шардарада 80 пәтер, Сарыағашта 90 пәтер пайдалануға берілді. Аудандар мен 

қалалардағы көп балалы отбасыларды баспанамен қамтамасыз ету мақсатында мемлекеттік 

бюджет есебінен екінші нарықта 400-ге жуық пәтер сатып алынды. Жеке тұрғын үй құрылысына 

берілген 2617 жер телімінің инфрақұрылымы толығымен тартылды [7]. 

Қорытындылай келе, Түркістан облысының инвестициялық әлеуетін арттыруға 

байланысты бірнеше ұсыныстар көрсетілді. Олар: 

1. Маңыздылық дәрежесі бойынша облыстың экономикасына инвестиция салуға 

қатысты инвесторлардың шешімдеріне әсер ететін факторлардың рейтингісін анықтау 

қажеттілігі; 

2. аймаққа инвестиция ағындарын ынталандыратын немесе кедергі келтіретін 

жанама, қосымша, оң немесе теріс факторларды бөліп көрсету; 

3. инвестиция тартудағы аймақтық факторлардың және олардың салыстырмалы 

маңыздылығының динамикасының мониторингін жасау. 

Аталған ұсыныстар аймақтың инвестициялық дамуына ғана емес, оның әлемдік 

бизнес стандарттарына ілгерілетуге, отандық кәсіпорындардың да, өңірлердің де бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға ықпал етеді. 
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЖКХ В КАЗАХСТАНЕ 
 

Петросянц Т.В. 

студентка 2-го курса магистратуры направления подготовки «Экономика» 

Научный руководитель: Галиева А.Х. 

Университе «Esil University», г. Астана 

 

В статье рассматривается анализ состояния ЖКХ, а в частности жилищных 

программ Казахстана, что влияет на улучшение качества жизни населения, рождаемость и 

экономическую культуру. Принятые жилищные программы преимущественно ориентированы 

на поддержку населения, с их возможной продажей или снятием арендного жилья на 

определенных условиях, которые, как правило являются чрезвычайно выгодными. Эти 

программы направлены на комплексное и полное решение вопросов ЖКХ. Авторы делают 

акцент на условиях предоставления жилищных кредитов в рамках определенных программ, а 

также на статистические данные, расчетные показатели и промежуточные итоги. 

Ключевые слова: жилищная программа; доступное жилье; жилищные 

кредиты; аренда жилья; качество жизни; государственная поддержка; жилищная 

политика Республики Казахстан. 

Мақалада ТКШ, атап айтқанда Қазақстанның тұрғын үй бағдарламаларының 

жай-күйін талдау қарастырылады, бұл халықтың өмір сүру сапасын, туу коэффициентін 

және экономикалық мәдениетін жақсартуға әсер етеді. Қабылданған тұрғын үй 

бағдарламалары негізінен халықты қолдауға бағытталған, оларды белгілі бір шарттарда 

жалға берілетін тұрғын үйді сату немесе алып тастау мүмкіндігі бар, олар әдетте өте 

тиімді. Бұл бағдарламалар ТКШ мәселелерін кешенді және толық шешуге бағытталған. 

Авторлар белгілі бір бағдарламалар шеңберінде тұрғын үй кредиттерін беру 

шарттарына, сондай-ақ статистикалық деректерге, есептік көрсеткіштерге және 

аралық қорытындыларға баса назар аударады. 

Түйінді сөздер: тұрғын үй бағдарламасы; Қолжетімді тұрғын үй; тұрғын үй 

кредиттері; тұрғын үйді жалға алу; өмір сапасы; мемлекеттік қолдау; Қазақстан 

Республикасының Тұрғын үй саясаты. 

The article discusses the analysis of the state of Housing and communal services, in 

particular housing programs in Kazakhstan, which affects the improvement of the quality of life, 

birth rate and economic culture of the population. Adopted housing programs are mainly aimed 

at supporting the population, with the possibility of selling or removing rental housing under 

certain conditions, which are usually very profitable. These programs are aimed at a 

comprehensive and complete solution to housing and communal services problems. The authors 

pay special attention to the conditions for providing housing loans within the framework of certain 

programs, as well as statistical data, reporting indicators and interim results. 

Key words: housing program; affordable housing 

 

ведение. Проблема обеспечения граждан доступным и достойным жильем в любой 

стране является одной из наиважнейших задач социально-экономической политики, и 

уровень, на котором эта проблема решается, непосредственно отражает заботу власти о 

благосостоянии граждан и общества в целом.  

Жилищная политика Республики Казахстан берет свое начало с 2005 г.  В своем послании 

народу Казахстана первый Президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев отметили, что 

одной из задач должно стать ускоренное решение жилищной проблемы: без крыши над головой 

сложно создавать семьи, растить детей. Н.А. Назарбаев сказал: «Правительство, акимы всех 

уровней ответственны и должны показать казахстанцам, на что они многочисленны. Жилищное 
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 строительство - новый локомотив нашей экономики» [1]. Именно это стало отправной точкой в 

развитии современных жилищных программ, которые с течением времени сыграют 

исключительную роль в улучшении качества жизни казахстанского общества. 

Методы и материалы. На сегодняшний день жилищные условия Казахстана имеют 

хороший уровень характерный для западных стран и имеет несколько преимуществ, 

которые определены в возможности приобрести или арендовать на определенных 

выгодных условиях государства. Такие программы как «Нұрлы жер», которые являются 

застройщиками и применяют адаптированную программу льготной ипотеки «7-20-25», 

другая программа ипотечного кредитования для многодетных семей «Бақытты отбассы» и 

многие другие. Так же есть общенациональная государственная программа «Свой дом», 

которая определена в «Жилстройсбербанке», банк является ведущим банком области 

жилищного кредитования. Специфика данной программы включает в себя обеспечение 

жильем в новостройках по цене ниже рыночной. Согласно статистике банка, к 2022 г. у них 

было открыто 1 605 935 жилищных депозитов, они выдали 160 476 займов, реализовано 5 

213 заявлений по программе «Бақытты отбасы». Данный банк является 

специализированным посредником в сфере кредитования жилья, а так же посредником в 

сфере реализации государственных жилищных программ. 

Результаты и обсуждения.  Для полноценного анализа и оценки современного 

состояния жилищной политики в Казахстане необходимо рассмотреть эти программы более 

детально, упор будет делаться на условия предоставления кредитования, статистические 

данные и промежуточные итоги таких программ, как «Нұрлы жер», «7-20-25», «Бақытты 

отбасы» и «Әскери баспана». 

Государственная программа строительства жилья «Нұрлы жер», рассчитанная на 

2020–2025 годы обусловлена комплексом вопросов и полным решением разнообразных 

жилищных проблем населения Казахстана. В рамках программы «Нұрлы жер», запущенной 

в 2018 году  были пересмотрены и активизированные направления, который включают: 

- строительство жилья для сдачи в аренду с правом и без права выкупа; 

- развитие индивидуального жилищного строительства; 

- строительство кредитно-льготного жилья. 

По итогу года функционирования программы «Нұрлы жер», по линии кредитного 

жилья построено более 4,3 тыс. квартир, или 258 тыс. кв. м2, по линии арендного жилья - 

более 2,3 тыс. кв. квартир, или 138 тыс. кв. м2. Лидирующие позиции заняли районы 

Астаны и Алматы [3]. Все это благодаря ипотечной программе «7-20-25» отличительной 

особенностью, которой является низкая процентная ставка в различных направлениях. 

К 2025 году ожидается достижение пяти целевых индикаторов: увеличение ежегодного 

объема ввода жилья за счет всех источников финансирования до 20,7 млн кв. м; обеспеченность 

жильем – 26 кв. м на одного проживающего; доступ населения к услугам водоснабжения в 

городах и селах на уровне 100%; снижение износа сетей тепло-, водоснабжения и водоотведения 

до 47%; сокращение доли кондоминиумов, требующих капитального ремонта, до 18,1%. 

Для льготного жилья по условию многодетности граждан (от 4 – х детей), 

неполноценности семьи и семья имеющая  детей-инвалидов с июля 2019 г. запущена программа 

льготного ипотечного кредитования «Бакытты отбасы» под 2 % годовых. В нашей стране 

порядка 350 тыс. многодетных семей, из них официально в очереди в акиматах как нуждающиеся 

состоят почти 32 тыс. семей. Суть данной программы определяется в следующем: 

первоначальный взнос составляет от 10 % с возможностью использования жилищных 

сертификатов от акиматов; стоимость жилья не должна превышать 15 млн тенге в городах 

Астана, Алматы, Шымкенте, Атырау, Ак-тау и до 10 млн - в остальных регионах. 

Программа «Әскери баспана» нацелена на льготное кредитование для военнослужащих 

под 8 % годовых через банк «Жилстройсбербанк». Жилье можно приобрести на первичном и 

вторичном рынках. Для получателей жилищных выплат кредит на приобретение жилья 

обеспечивается по ставке 8 % годовых при наличии значительного выделенного взноса в размере 



 

 

 

161 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
15 % от суммы займа. На сегодня военнослужащими открыты 86,4 тыс. спецсчетов с общей 

суммой поступлений 149,3 млрд тенге, ЖССБК выдано 6,5 тыс. займов на 99 млрд тенге. 

В октябре 2021 года был принят национальный проект «Сильные регионы – драйвер 

развития страны». Он предполагает вложения в размере 7,6 трлн тенге, из которых 1,4 млрд 

– инвестиции непосредственно в ЖКХ. К окончанию срока проекта в 2025 году 

запланировано обеспечение 100%-ного доступа к услугам водоснабжения в городах и селах, 

100%-ной очистки сточных вод в городах, строительство свыше 1500 проектов инженерной 

инфраструктуры на новых участках. 

Проблемы, связанные с обеспечением жилья людей стоит остро по всему 

миру. Помимо жилья, также и охватываются проблемы населения, безопасности 

экологических зон, главным образом это проблема для социальных групп, которые 

страдают: дети, пожилые люди и инвалиды. Жилищные программы также включают еще 

одну задачу в рамках устойчивого развития ООН. Это способствует позитивным 

социальным, экономическим и экологическим связям между городскими, сельскими и 

пригородными районами, которые были основаны на основах регулирования качества 

национального и регионального развития [5]. 

Жилищные программы под игидой ЖКХ решают ряд скрытых второстепенных задач: 

- привлечение различных источников финансирования жилищного строительства, а 

также увеличение негосударственной доли инвестиций в сферу деятельности; 

- повышение доступности ипотечного жилищного кредитования для различных 

слоев населения; 

- повышение мотивационной принадлежности у граждан к сохраненным сбережениям. 

Проблемы уровня и качества жизни населения являются наиболее актуальными в 

республике. Благосостояние населения связано с правильно выстроенной социальной 

общественностью, которая, в свою очередь зависит от того, достаточно ли обеспечена 

свобода информационного пространства касаемо социального положения и доходности 

граждан. Приоритетность политики в отношении ЖКХ населения в социальной 

инфраструктуре обусловлена тем, что население нуждается в потребности жилья, в 

воспроизводстве и стимулировании определенных элементов инфраструктур необходимого 

уровня качества жизни населения. 

Важнейшей потребностью населения является потребность в «крыше над головой» 

и пока эта потребность растет и, соответственно, жилищные программы будут актуальны и 

востребованы. Это обуславливается и психологическими факторами воздействия на 

человека, если у человека имеются адекватные условия жизнедеятельности, то он успешно 

работать, самореализуется, достигает определенных результатов в своей 

жизнедеятельности. Обеспеченность жильем в условиях видимости уровня и качества 

жизни населения должна учитывать факторы фактической обеспеченности жильем, 

возможности выбора различных вариантов получения жилья, доступности жилья. 
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В статье изложен понятийный аппарат, перечислены причины и симптомы 

выгорания, в заключении перечислены способы как справиться с профессиональным 

выгоранием на работе. 

Ключевые слова: профессиональное выгорание, симптом, стресс, эмоции. 

Мақалада кәсіби шаршау туралы тұжырымдамалық аппарат сипатталған, оның 

себептері мен белгілері келтірілген, қорытындыда жұмыста кәсіби шаршаумен қалай 

күресуге болатындығы көрсетілген. 

Тірек сөздер: кәсіби күйіп қалу, симптом, стресс, эмоциялар. 

The article outlines the conceptual apparatus, lists the causes and symptoms of burnout, 

and in conclusion lists ways to cope with professional burnout at work. 

Keywords: professional burnout, symptom, stress, emotions. 

 

Выгорание на работе - это особый тип стресса, связанного с работой, - состояние 

физического или эмоционального истощения, которое также сопровождается чувством 

снижения достижений и потерей личной идентичности [1]. 

«Выгорание» - это не медицинский диагноз. Некоторые эксперты считают, что за 

выгоранием стоят другие состояния, такие как депрессия. Исследователи отмечают, что 

индивидуальные факторы, такие как личностные качества и семейная жизнь, влияют на то, 

кто испытывает выгорание на работе. 

Какой бы ни была причина, выгорание на работе может повлиять на ваше 

физическое и психическое здоровье. Подумайте, как узнать, есть ли у вас выгорание на 

работе, и что вы можете с этим поделать. На основе проанализированных нами статей мы 

выделили возможные причины выгорания на работе, указанные на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 - Факторы выгорания на работе 

Составлены авторами на основе данных  [1]. 
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Выгорание на работе может быть вызвано различными факторами, в том числе: 

 Отсутствие контроля. Неспособность влиять на решения, которые влияют на вашу 

работу, такие как ваш график, задания или рабочая нагрузка, могут привести к выгоранию на 

работе. Так же может быть нехватка ресурсов, необходимых для выполнения вашей работы. 

 Неясные ожидания от работы. Если вам неясно, какой степенью власти вы 

обладаете или чего ожидает от вас ваш руководитель или другие, вы вряд ли будете 

чувствовать себя комфортно на работе. 

 Дисфункциональная динамика на рабочем месте. Возможно, вы работаете с 

офисным хулиганом, или вы чувствуете себя ущемленным коллегами, или ваш начальник 

контролирует вашу работу. Это может способствовать стрессу на работе. 

 Крайности активности. Когда работа монотонна или хаотична, вам нужна 

постоянная энергия, чтобы оставаться сосредоточенным, что может привести к усталости и 

выгоранию на работе. 

 Отсутствие социальной поддержки. Если вы чувствуете себя изолированным на 

работе и в личной жизни, вы можете испытывать больший стресс. 

 Дисбаланс между работой и личной жизнью. Если ваша работа отнимает у вас 

так много времени и сил, что у вас нет сил проводить время с семьей и друзьями, вы можете 

быстро перегореть. 

Каковы симптомы выгорания у сотрудников? Используя научную литературу и 

исследования, мы сосредоточились на трех основных симптомах выгорания сотрудников, 

указанные на рисунке 2.  
 

 
Рисунок 2 - Симптомы выгорания на стадиях стресса 

Составлены авторами на основе данных  [4]. 

 

Симптомы выгорания у сотрудников в целом проявляются аналогично симптомам 

посттравматического стрессового расстройства. Другие его симптомы можно перечислить 

следующим образом: кошмары, связанные с работой, бессонница, хроническая 

раздражительность, усталость, трудности с концентрацией внимания, избегание работы, 

вспышки гнева. 

Следующие факторы могут способствовать выгоранию на работе: 

 У вас большая нагрузка, и вы работаете много часов. 

 Вы боретесь с балансом между работой и личной жизнью. 

 Вы работаете в сфере оказания помощи, например, в сфере здравоохранения. 

 Вы чувствуете, что практически не контролируете свою работу. 

На основе исследований Доктора Лоры Хэмилл удалось составить статистику 

выгорания сотрудников представленной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Статистика выгорания (%) 

Составлены авторами на основе данных [7,8,9]. 

 

Изучая данные Центра исследований и аналитики НСК получилось выделить какие 

сотрудники более подвержены профессиональному выгоранию. Результаты представлены 

на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 - Сотрудники наиболее склонные к «профдепрессии» (%) 

Составлены авторами на основе данных [6]. 

 

Изучив исследования Битрикс24 по статистике Казахстана на 2022 год удалось 

сделать следующие выводы: 58% опрошенных признались, что в уходящем 2022 году 

испытывали выгорание из-за работы. 64% опрошенных думали о смене работы в 2022 году. 

Не помогает даже удаленка — результаты исследования показали, что так работают 40% 

работающих граждан, принявших участие в опросе [5]. 

Исследование выявило ряд интересных факторов. Работники уделяют минимум 

рабочего времени на перерывы и неформальное общение с коллегами по личным темам. 

43% тратят на перерыв меньше часа, 39% могут отдохнуть от 1 до 2 часов, и только 18% 

отдыхают больше двух часов во время рабочего дня. 

Авторы исследования подчеркивают, что казахстанским работодателям пора последовать 

за мировыми трендами и не заставлять сотрудников работать в режиме «пятидневка, с 9 утра до 

6 вечера», а дать им такие условия, при которых они смогут быть более продуктивными. 
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Хорошая новость в том, что выгорание можно предотвратить. При сильной 

поддержке менеджеров и понимании того, что вызывает выгорание работников, 

работодатель сможет легко помочь бороться с этой проблемой. Проведенный анализ 

позволяет сделать следующие основные выводы:  

1. Оцените свои возможности. Обсудите конкретные проблемы со своим 

руководителем. Возможно, вы сможете работать вместе, чтобы изменить ожидания или 

достичь компромиссов, или решений. Постарайтесь установить цели для того, что должно 

быть сделано, а что может подождать. 

2. Обратитесь за поддержкой. Независимо от того, обращаетесь ли вы к коллегам, 

друзьям или близким, поддержка и сотрудничество могут помочь вам справиться. Если у вас есть 

доступ к программе помощи сотрудникам, воспользуйтесь соответствующими услугами. 

3. Попробуйте расслабляющую деятельность. Изучите программы, которые могут 

помочь справиться со стрессом, такие как йога, медитация или тай-чи. 

4. Займитесь физическими упражнениями. Регулярная физическая активность 

может помочь вам лучше справляться со стрессом. Это также может отвлечь вас от работы. 

5. Выспитесь. Сон восстанавливает самочувствие и помогает защитить ваше здоровье. 

6. Внимательность. Осознанность - это сосредоточение внимания на потоке вашего 

дыхания и глубокое осознание того, что вы ощущаете и чувствуете в каждый момент, без 

интерпретации или суждения. В условиях работы эта практика предполагает открытое и 

терпеливое отношение к ситуациям без осуждения. 

Будьте непредвзяты, рассматривая варианты. Постарайтесь не допустить, чтобы 

требовательная или неблагодарная работа подрывала ваше здоровье. 
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Мақалада аймақтың көлік және көлік инфрақұрылымын дамытуға қатысты 

мәселелер қарастырылады. Темір жол инфрақұрылымы саласында бүгінгі күні өңірлер 

арасында тікелей қатынастар жасау жолымен республикаішілік тасымалдау 

маршруттарын оңтайландыруға, сондай-ақ транзиттік жүк жөнелтушілер үшін 

қазақстандық маршруттардың тартымдылығын арттыруға баса назар аудара отырып, 

оңтайлы темір жол желісін қалыптастыру іс жүзінде аяқталды.ҚР мен өңірдің 

https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/adult-health/in-depth/burnout/art-20046642
https://everyonesocial.com/blog/employee-burnout-statistics/
https://culture-rh.com/epuisement-professionnel/
https://globalnews.kz/strong-kazhdyj-vtoroj-sotrudnik-kazahstanskih-kompanij-ispytyval-vygoranie-v-2022-godu-strong/
https://globalnews.kz/strong-kazhdyj-vtoroj-sotrudnik-kazahstanskih-kompanij-ispytyval-vygoranie-v-2022-godu-strong/
https://hr-portal.ru/article/professionalnoe-vygoranie-rabotnikov
https://www.indeed.com/lead/preventing-employee-burnout-report
https://www.flexjobs.com/blog/post/flexjobs-mha-mental-health-workplace-pandemic/
https://www.eaglehillconsulting.com/wp-content/uploads/EHC-COVID-19-and-Employee-Burnout-Webinar.pdf
https://www.eaglehillconsulting.com/wp-content/uploads/EHC-COVID-19-and-Employee-Burnout-Webinar.pdf


 

166 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 теміржол көлігі инфрақұрылымын дамытуға талдау жүргізілді. Өңірдің теміржол көлігі 

инфрақұрылымын дамыту жолдары ұсынылды. 

Тірек сөздер: аймақ, темір жол, темір жол көлігі, көлік инфрақұрылымы 

В статье исследуются вопросы, связанные с развитием транспорта и 

транспортной инфраструктуры региона. В сфере железнодорожной инфраструктуры на 

сегодняшний день практически завершено формирование оптимальной железнодорожной 

сети с акцентом на оптимизацию маршрутов внутриреспубликанских перевозок путем 

создания прямых сообщений между регионами, а также на повышение привлекательности 

казахстанских маршрутов для транзитных грузоотправителей.Проведен анализ развития 

инфраструктуры железнодорожного транспорта РК и  региона. Предложены пути 

развития инфраструктуры железнодорожного транспорта региона. 

Ключевые слова: регион, железная дорога, железнодорожный транспорт, 

транспортная инфраструктура 

The article examines issues related to the development of transport and transport infrastructure 

in the region. In the field of railway infrastructure, the formation of an optimal railway network has 

almost been completed today, with an emphasis on optimizing intra-republican transportation routes by 

creating direct connections between regions, as well as increasing the attractiveness of Kazakhstan 

routes for transit shippers.The analysis of the development of the railway transport infrastructure of the 

Republic of Kazakhstan and the region is carried out. The ways of development of the railway transport 

infrastructure of the region are proposed. 

Keywords: region, railway, railway transport, transport infrastructure 

 

Көлік саласының қызметтері шикізат пен ресурстарды өндіру мен өңдеуден бастап 

дайын өнімді түпкілікті тұтынушыға, оның ішінде сыртқы нарықтарға жеткізуге дейінгі 

өнімді өндіру мен тұтынудың әрбір дерлік кезеңінде қажет. 

Көлік қосылған құн мен өндіріс шығындарының тізбегін қалыптастыруға үлкен үлес 

қосады және осылайша өнімнің бәсекеге қабілеттілігіне және жалпы мемлекет экономикасына 

айтарлықтай әсер етеді. Бұл ретте, халықты және бизнесті мемлекеттің тікелей міндеті мен 

функциясы болып табылатын ортақ пайдаланудағы тиімді және жеткілікті көлік 

инфрақұрылымымен қамтамасыз етпей, көлік саласының жұмыс істеуі мүмкін емес. 

Аймақтың экспорттық әлеуетін арттыру мақсатында тауарларды сақтау, ішкі 

нарықта бағаны тұрақтандыру, бәсекеге қабілеттілікті арттыру, оның көліктік 

инфрақұрылымын жетілдіруді қажет етеді[1].  

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық 

үйлесім, танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері, қаралатын 

экономикалық үдерістерді сандық және сапалық зерделеу пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері.  Көлік саласы Қазақстан экономикасының маңызды сектор-

ларының бірі болып табылады, оның ЖІӨ құрылымындағы үлесі 2021 жылы 5,9%  құрады.  

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша Қазақстанның жалпы пайдаланудағы 

көлік желісі 16,6 мың км теміржолдан; 95,4 мың км автомобиль жолынан; 2,2 мың км ішкі 

су кеме қатынасы жолынан; 201,3 км троллейбус, трамвай және метрополитен жолынан; 

24,4 мың км магистралдық құбырлардан тұрды. 

Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын дара кәсіпкерлердің тасымалдау 

көлемін бағалауды есепке алғанда, көліктің барлық түрлерімен жүк тасымалдау көлемі 2021 

жылы 4013,7 млн. тоннаны құрады, бұл 2020 жылғы көлемнен 1,7% артық. 

Коммерциялық тасымалдаумен айналысатын дара кәсіпкерлердің тасымалдау 

көлемін бағалауды есепке алғанда, жолаушыларды тасымалдау 2021 жылы 9,5% азайды 

және 7597,7 млн. адамды құрады. 
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1 кесте 

2021 жылы көліктің барлық түрлерімен жүк және жолаушылар тасымалдау 
 

 (Тасымалданған) 

жүк жолжүгі, жүк-

жолжүгі, мың 

тонна 

Жүк айналымы, 

млн. ткм 

Тасымалданған 

жолаушылар, мың 

адам 

Жолаушылар 

айналымы, млн. 

жкм 

Қазақстан 

Республикасы  

4013699,2 607713,9 7597696,8 107759,0 

Түркістан облысы, 

Шымкент қ.  

229420,6 42871,8 742966,1 11204,3 

Үлесі, %  9,7 7,1 9,8 18,4 

 

Республиканың Түркістан облысы және Шымкент қаласындағы көлік жүйесімен 

орындалатын жүк айналымының үлесі 2021 жылы 7,1%, жолаушылар айналымының үлесі 

18,4% құрайды (1кесте).  

Экспортқа бағытталған өнім өндірісіне мамандандырылған, елдің ішкі және сыртқы 

нарықтарымен байланысқан Түркістан облысы және Шымкент қаласы - тұтынушыларды 

дайын тамақ өнім түрлерімен қамтамасыз ететін ірі өнеркәсіп орталығы бар, экономикалық 

белсенді бизнес аймағы болып табылады.  

Көлік жүйесіндегі темір жол көлігі жетекші орынды алады және аймақтың 

әлеуметтік-экономикалық дамуын анықтайтын, экономиканың түрлі саласындағы 

кәсіпорындардың даму мүмкіндіктері мен тұрақты қызметіне, инвестициялық 

тартымдылығына ықпал ететін фактор болып табылады. 

2 кесте 
Жалпы пайдаланудағы темір жол жолдарының пайдалану ұзындығы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Қазақстан 

Республикасы  16614,3 16634,8 16634,8 16636,7 16579,6 

Оңтүстік 

Қазақстан  

 

551,6 - - - - 

Түркістан - 551,6 551,6 551,6 548,7 

Үлесі, %  3,3 3,3 3,3 3,3 3,3 

 

Облыс аумағындағы темір жол торабының жалпы ұзындығы 548,7 км және Қазақстан 

Республикасының басқа аймақтарымен байланыстарды қамтамасыз етеді. Республикалық 

жалпы темір жол торабындағы үлесі 2021 жылы 3,3пайызды құрады (2кесте).  

Қазақстандағы темір жол көлігінің үлесіне барлық жүк айналымының 48,9% 

жолаушылар айналымының 11,8% сәйкес келеді. Темір жол саласында 125 мыңға дейін 

адам жұмысбасты, бұл Қазақстан халқының 1 % құрайды[2].  

2021 жылы теміржол көлігімен 410,3 млн. тонна жүк тасымалданды, жүк айналымы 

297,4 млрд. т-км құрады. 2020 жылмен салыстырғанда жүк тасымалдау көлемі 2% өсті, жүк 

айналымы 0,6% азайды. 16,1 млн. жолаушы тасымалданған, жолаушылар айналымы 12,8 

млрд. ж-км құрады. 2020 жылмен салыстырғанда жолаушылар тасымалдау көлемі 22,4% 

өсті, жолаушылар айналымы 39,1% өсті (3кесте). 

3 кесте  
Теміржол көлігімен жөнелтілген жүк көлемі, млн тн 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Қазақстан 

Республикасы  387,2 397,9 397,0 402,3 410,3 

Оңтүстік 

Қазақстан  

10,3 11,3 7,8 7,8 7,9 

Үлесі, %  2,7 2,8 2 1,9 1,9 
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 2021 жылы темір жол көлігімен жөнелтілген жүктердің негізгі түрлері өзге де жүктері 

(жалпы көлемнің 36,9%), тас көмір (26,1%), құрылыс жүктері (6,9%) болып табылады[3]. 

Қазақстан Республикасының оңтүстік аймақтарында теміржол көлігімен 

жөнелтілген жүк көлемі соңғы жылы артқандығын көруге болады. 2021 жылы 2020 жылмен 

салыстырғанда 1,3 пайызға артқан. Бұл Түркістан облысы, Шымкент қаласының 

әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштерінің серпінінің оң үрдісін көрсетеді. Түркістан 

облысы аумағында бірнеше индустриалды зоналар әрекет етеді және Шымкент қаласы 

жақын болашақта жоғары технологиялық және экспортқа бағытталған өнім өндірісіне 

маманданған Қазақстанның ірі өнеркәсіптік орталығы болмақ. Яғни елдің ішкі және сыртқы 

нарықтарымен байланыс кеңейе түспек.  

Қойылған мақсаттарға қол жеткізудің бірқатар бағыттары мемлекеттік бағдарламада 

көрсетілген, атап айтқанда, теміржол саласының оңтайлы жұмыс істеуі және жүк пен 

жолаушыларды ұлттық тасымалдаушылардың бәсекеге қабілеттігін арттыруға жағдайлар жасау.  

Теміржол саласының дұрыс жұмыс істеуі үшін нысаналы модель 2015 жылдан бері 

қалыптастырылған. Ол теміржол инфрақұрылымына тең қолжетімділікті қамтамасыз ете 

отырып, тасымалдау қызметі мен магистральдық теміржол желісін ұйымдық бөлуді 

болжайды және қызметтің келесідей түрлерін қарастырады:  

- жүк тасымалдары;  

- жолаушы тасымалдары;  

- МТЖ қызметтері.  

Жүктер мен жолаушылар тасымалдары вагондар мен локомотивтер парктерін 

иеленетін ұлттық және жеке тасымалдаушылардың бәсекелестігі шарттарында жүзеге 

асырылатын болады.  

Бұл ретте, жолаушы және жүк тасымалдарын жүзеге асыратын компаниялар 

тасымалдау үдерісіне қатысатын активтердің, атап айтқанда вагондар мен локомотивтердің 

жай-күйіне және олардың жаңартылуына толық бақылау жүргізіп, жауапты болады.  

Салада жолаушылар мен жүктерді ұлттық тасымалдаушы, сондай-ақ жеке 

тасымалдаушылар әрекет ететін болады.  

Ұлттық тасымалдаушылар компания – инфрақұрылым операторымен қатар 

«Қазақстан Темір Жолы» ұлттық компаниясы» АҚ холдингтік құрылымының құрамына 

кіретін болады.  

Инфрақұрылым операторы ұлттық және жеке тасымалдаушылар үшін МТЖ-ге 

қолжетімділікті тең негізде қамтамасыз ететін болады.  

«ҚТЖ» ҰК» АҚ компаниялары тобының корпоративтік құрылымын қайта ұйымдастыру. 

Саланың нысаналы моделі шеңберінде «ҚТЖ» ҰК» АҚ холдингтік құрылымын мынадай 

бизнес-бағыттар бойынша қайта ұйымдастыру жүзеге асырылатын болады:  

- корпоративтік орталық;  

- ұлттық инфрақұрылым операторы;  

- ұлттық жүк тасымалдаушысы;  

- ұлттық жолаушылар тасымалдаушысы;  

- ұлттық мультимодальдық көлік-логистикалық оператор;  

- өндірістік және жөндеу активтерін шоғырландыратын компания. Бұл ретте «ҚТЖ» 

ҰК» АҚ холдингтік құрылымы шеңберінде МТЖ операторы, жергілікті инфрақұрылым 

операторлары, тасымалдаушылар, сондай-ақ теміржол көлігі саласындағы өзара қарым-

қатынастарды реттейтін мемлекеттік органдар арасында функцияларды, активтерді және 

персоналды қайта бөлу жүзеге асырылатын болады.  

Ал қызметі Қазақстан Республикасы теміржол саласының дамуына түйінді әсер 

ететін «ҚТЖ» ҰК» АҚ салатүзуші рөлін, сондай-ақ саланы реформалау жөніндегі іс-

шараларды аяқтаудың басым қажеттілігін ескере отырып, «ҚТЖ» ҰК» АҚ 

компанияларының бағалы қағаздарын нарыққа шығару мүмкіндігінің мәселесі «ҚТЖ» ҰК» 

АҚ қайта ұйымдастырудың толыққанды үдерісін аяқтағаннан кейін қаралатын болады.  



 

 

 

169 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Бағалар мен тарифтер. Көрсетілген қызметтер бағасын қалыптастырудың нарықтық 

тетігін іске асыру мақсатында салада 2014 жылдан бастап жүк тасымалдау және тасымалдау 

қызметі үшін вагондық құрамдауыштың тарифтік саясаты (баға белгілеу) мәселесі 

басталған болатын. Бұл ретте жүк және жолаушы тасымалдаушылар ұсынатын МТЖ және 

жергілікті теміржол инфрақұрылымының көрсетілетін қызметтерінің тарифтерін мемлекет 

реттейтін болады. Нәтижесінде, мемлекет субсидияламайтын (коммерциялық) жүк 

тасымалдаушылар мен жолаушы тасымалдаушыларының көрсетілетін қызметтерінің 

бағалары сұраныс пен ұсыныстың нарықтық тетігі негізінде еркін қалыптастырылады[4].  

Жүк тасымалдауды дамыту үшін келесідей міндеттер қойылады: теміржол саласына 

бәсекелестікті сәтті енгізудің халықаралық тәжірибесі теміржол тасымалдарының 

бәсекелес нарығының оңтайлы құрылымы нарықтың 90 %-ға дейінгі үлесін алатын, 

нарықтың барлық сегменттерінде жекелеген маршруттарда («тауаша операторлар») жұмыс 

істейтін жеке тасымалдаушылармен бәсекелесетін тасымалдау қызметтерінің ірі 

жеткізушісін («желілік ықпалдастырушы») қамтитынын көрсетеді.  

Жүргізілген талдаулар көлік инфрақұрылымының мүдделі бағыттарын анықтауға 

мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасының оңтүстік аймақтары үшін көліктің, оның ішінде 

теміржол көлігінің мәнінің жоғары екендігін ескере отырып, біздің көзқарасымыз бойынша 

теміржол көлігін басқару бойынша стратегияны әрі қарай дамыту мақсатқа сай болып табылады.  

Қорытынды. Жасалған талдаулар келесідей қорытындылар жасауға болады:  

- теміржол көлігі аймақ үшін бірінші кезекті мәнге ие;  

- теміржол көлігі тарифтердің есебінен дәуір деңгейде кәсіпорындардың шығарған 

өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне ықпал етеді;  

- теміржол көлігі облыс бюджетінің табыс бөлігінің қалыптасуының ірі көзі болып табылады;  

- теміржол көлігі барлық жолаушылардың жартысынан жоғарысын қамтамасыз ете 

отырып, халықтың әлеуметтік-экономикалық жағдайының маңызды бөлігі болып табылады;  

- аймақтық көлік инфрақұрылымын дамыту арқылы әлемдік көлік жүйесіне 

интеграцияны қамтамасыз ету қажет.  
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Ауыл шаруашылығы ел экономикасының маңызды факторы. Ауыл шаруашылығы - 

материалдық өндірістің ең маңызды түрлерінің бірі. Ауыл шаруашылығы халықты азық-

түлікпен және өнеркәсіпті шикізаттың кейбір түрлерімен қамтамасыз етумен айналысады. 
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 Ауыл шаруашылығы екі үлкен саладан, яғни өсімдік шаруашылығынан және мал 

шаруашылығынан тұрады. Агроөнеркәсіп мемлекет экономикасы жүйесінде қарастырылуы 

тиіс. Ауыл шаруашылығының экономикасы – бұл экономиканың барлық салаларына тікелей 

және жанама ықпал етеді және Қазақстанның барлық азаматтарының тұрақты, 

қауіпсіздікте өмір сүруіне жағдай жасайды. Мақалада Агроөнеркәсіптік кешеннің Қазақстан 

экономикасындағы рөлі, ауыл шаруашылығының құрамдас бөліктері, әр бірінің мемлекет үшін 

маңызы, сондай-ақ 5 жылдық көрсеткіштер бойынша талдау жасалынды. 

Тірек сөздер: агроөнеркәсіптік кешен, өсімдік шаруашылығы, мал шаруашылығы, 

экономика, нарық, халық, қажеттілік. 

Сельское хозяйство является важным фактором экономики страны. Сельское 

хозяйство является одной из важнейших форм материального производства. Сельское 

хозяйство занимается обеспечением населения продовольствием, промышленности 

некоторыми видами сырья. Сельское хозяйство состоит из двух основных отраслей: 

растениеводства и животноводства. Агропромышленность следует рассматривать в 

системе государственного хозяйства. Экономика сельского хозяйства прямо и косвенно 

влияет на все отрасли экономики и создает условия для стабильной, безопасной жизни 

всех граждан Казахстана. В статье проанализирована роль агропромышленного 

комплекса в экономике Казахстана, составляющие сельского хозяйства, значение каждой 

из них для государства, а также 5-летние показатели. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс, рынок, население, потребность. 

растениеводство, животноводство, экономика. 

Agriculture is an important factor of the country's economy. Agriculture is one of the most 

important forms of material production. Agriculture is engaged in providing the population with 

food and industry with some types of raw materials. Agriculture consists of two major branches, 

that is, crop production and livestock production. Agroindustry should be considered in the system 

of the state economy. The economy of agriculture directly and indirectly affects all sectors of the 

economy and creates conditions for a stable, safe life for all citizens of Kazakhstan. The article 

analyzed the role of the agro-industrial complex in the economy of Kazakhstan, the components 

of agriculture, the importance of each of them for the state, as well as 5-year indicators. 

Key words: agro-industrial complex, crop production, animal husbandry, economy, 

market, population, need. 

 

Ауыл шаруашылығы – экономиканың ең қуатты салаларының бірі. Еліміздің әр 

аймағында ауа-райы және географиялық жағдайлар белгілі бір дақылдарды өсіруге 

мүмкіндік береді,сондай-ақ мал шаруашылығын дамытуға да көп көңіл бөлінуде. 

Қазақстанда бұл саланың дамуы 50-жылдары басталды. Шаруашылық дағдарысқа 

байланысты Кеңес үкіметі егіс алқабын мүмкіндігінше кеңейтуге шешім қабылдады. Ол кезде 

Қазақстан аумағында тың игеру жұмыстары қарқынды жүргізілді. Бұл рекордтық астық өнімін 

жинауға мүмкіндік бергенін айта кеткен жөн, алайда бұл фактор мал шаруашылығының дамуына 

кері әсерін тигізді, өйткені жайылымдық алқаптар күрт қысқарды. 

60-80 жылдары бұл саланың ең қарқынды дамуы басталды. Кооператив меншiгi 

мемлекеттiк меншiкке айналды, бұл қаржыға бақылауды күшейтуге мүмкiндiк бердi. 

Осыған байланысты шаруалардың көпшілігі ауылды тастап, үкімет басқа одақтық 

республикалардан жұмысшыларды тартуға мәжбүр болды. 

Агроөнеркәсіптік кешен елдің азық-түлік-экономикалық қауіпсіздігін, сондай-ақ 

ауылдардың еңбек және отырықшылық әлеуетін қалыптастыратын экономиканың негізі 

болып табылады. Қазақстанның агроөнеркәсіптік кешенінің одан әрі даму перспективалары 

зор. Майлы дақылдар мен ет секторларының экспорттық позициялары артып, астық пен ұн 

бойынша еліміз қысқа мерзімде әлемдегі ең ірі экспорттаушы елдердің біріне айналды[1]. 

Мақаланың негізгі мақсаты – Қазақстан Республикасының экономикасында 

агроөнеркәсіптік кешеннің рөлін анықтау. Қазақстан экономикасына үшін агроөнеркәсіптік 
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кешеннің рөлін анықтауда, ауыл шаруашылығы экономикасы әдебиеттері мен аграрлық 

сектордың, оның ішінде өсімдік және мал шаруашылығы көлемінің статистикалық 

көрсеткіштері пайдаланылды. Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер қойылды: 

1. Аграрлық кешеннің маңызды салаларына теориялық шолу жасау;  

2. Ауыл шаруашылығы секторының соңғы 5 жылдық көрсеткіштеріне талдау жүргізу; 

3. 2017-2021жж. көрсеткіштерін салыстыру және бағалау. 

Әдістер мен материалдар. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған кезеңде еліміздің 

агроөнеркәсіп кешенінде айтарлықтай нәтижелерге қол жеткізілді: нарықтық қатынастар 

негізінде өндірістің тұрақты өсуі байқалады, өнімділік пен еңбек өнімділігі артып, негізгі 

ресурстар жаңаруда. саланың инфрақұрылымы қалпына келтірілуде, негізгі азық-түлікпен, 

астықпен өзін-өзі қамтамасыз ету ілгерілеуде, балық өнімдерінің экспорты айтарлықтай өсті.  

Ауыл шаруашылығы экономиканың ең көне салаларының бірі және табиғи 

жағдайларға тікелей тәуелді. Сонымен қатар, ауыл шаруашылығы ең кең тараған сала 

болып табылады. Шындығында, әлемде халқы ауыл шаруашылығының әртүрлі саласымен 

айналыспайтын бірде-бір мемлекет жоқ. Ауыл шаруашылығының таралуы оның 

әртүрлілігіне байланысты. Ғалымдар оның 50-ге жуық түрін ажыратады. Қазіргі деректерге 

сүйенсек, дүние жүзінде ауыл шаруашылығы саласында 1,3 миллиардтан астам адам жұмыс 

істейді, ал шаруа отбасылары ауыл шаруашылығына қосылса, бұл көрсеткіш 2,6 миллиард 

адамға жетеді. Ауыл шаруашылығында жұмыспен қамтылғандардың үлесі бойынша елдер 

индустриалды, постиндустриалды және ауылшаруашылық болып бөлінеді. Бұл аймақта 

дүние жүзіндегі экономикалық белсенді халықтың 46% жұмыс істейді.Ауыл 

шаруашылығында жұмыс істейтіндердің саны әр елде айтарлықтай өзгереді. Мысалы, 

Батыс Еуропада бұл көрсеткіш – 8%, АҚШ-та – 3%, Канадада – 4%, Ресейде – 14%, 

Қазақстанда – 40% шамасында, ал дамушы елдерде өте жоғары. 

ҚР-дағы ауыл шаруашылығы саласының мүмкіндіктері:  

1. халық санының өсуіне және тамақтану құрылымының өзгеруіне байланысты ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің барлық түрлерінің көлемін ұлғайту мүмкіндігі;  

2. ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілерді және ауыл шаруашылығы 

кооперативтерін тиімді мемлекеттік қолдауды қалыптастыру;  

3. перспективалы салалар бойынша жеткізілімдер географиясын және экспорт 

көлемін кеңейту. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Ауыл шаруашылығының ЖІӨ-ге қосқан үлесі 10%-дан аз – 

ол 6,7%-ды құрап, жұмыс күшінің 20%-ын ғана қамтыды. Бұл ретте ел жерінің 70 пайыздан 

астамы егін және мал шаруашылығына тиесілі. Ауыл шаруашылығы алқаптарының 70 пайызы 

тұрақты жайылым болып табылады. Жердің салыстырмалы түрде аз пайызы ауылшаруашылық 

дақылдарын өсіруге пайдаланылады, оның үлесі елдің солтүстігінде жоғары. 

Ауыл шаруашылығы әлемдік экономиканың бір саласы ретінде адам өмірінде маңызды 

рөл атқарады. Оның негізгі мақсаты – халықтың азық-түлікке, өнеркәсіптің шикізатқа деген 

сұранысын қанағаттандыру[1]. Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы өнімдерінің 

(көрсетілетін қызметтерінің) жалпы шығарылымы 1-ші кестеде көрсетілген.    

Кесте 1 
2017-2021жж. ауыл шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтерінің) жалпы 

шығарылымы, млн. теңге 

    

  

Ауыл 

шаруашылығы 

өнімдерінің 

(көрсетілетін 

қызметтерінің)  

жалпы 

шығарылымы 

соның ішінде: 

өсімдік 

шаруашылығының 

жалпы өнімі 

мал 

шаруашылығының 

жалпы өнімі 

ауыл 

шаруашылығы 

салаларындағы 

қызметтер 

2017 4 070 916,8 2 249 166,9 1 810 914,1 10 835,8 



 

172 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 2018 4 474 088,1 2 411 486,7 2 050 455,8 12 145,6 

2019 5 151 163,0 2 817 660,6 2 319 496,7 14 005,7 

2020 6 334 668,8 3 687 310,3 2 637 460,7 9 897,9 

2021 7 515 433,5 4 387 236,5 3 116 973,5 11 223,4 

Өсу қарқыны, %  

2021/2017жж. 185 195 172,1 103,6 

Ескертпе: https://www.stat.gov.kz/ [2] 

 

1-ші кестеден көріп тұрғанымыздай, Қазақстан Республикасының ауыл 

шаруашылығы өнімдерінің (көрсетілетін қызметтерінің) жалпы шығарылымы 2017 жылы 

4 070 916,8млн.тг-ні құраса,2021 жылы бұл көрсеткіш 7 515 433,5млн.теңгені құрайды. 

Яғни, өсу қарқыны 5 жыл ішінде 85%-ды құрады. Соның ішінде өсімдік шаруашылығының  

жалпы өнімі 2017 жылы 2 249 166,9млн.теңге, ал 2021 жылы 4 387 236,5млн.теңгені 

құрайды, өсу қарқыны 95%. Мал шаруашылығының жалпы өнімі 2017 жылы 1 810 

914,1млн.теңге болса, 2021 жылы 72,1%-ға ұлғайып, 3 116 973,5млн.теңгені құрады. Ауыл 

шаруашылығы салаларындағы қызметтер бойынша 2017 жылы 10 835,8млн.теңгеден 3,6%-

ға артып 11 223,4млн.теңгені құрады. Көрсеткіштерге назар аударсақ, өсімдік 

шаруашылығының жалпы өнімі көш бастап тұр. Екінші кезекте мал шаруашылығы болса, 

үшінші кезекті ауыл шаруашылығы салаларындағы қызметтер алады. 

Аграрлы кешеннің маңызды рөл атқаратын саласы — өсімдік шаруашылығы туралы. 

Жалпы адамзаттың егіншілікпен, яғни өсімдік шаруашылығымен айналысуы өте ерте 

кезден басталған. Сол кезден бастап егіншілік мәдениеті халық экономикасының басты 

нысандарының бірі болып келеді. Қазірдің өзінде өсімдік шаруашылығындағы дәнді-

дақылдарға деген сұраныс күнен-күнге артуда. ҚР негізгі ауыл шаруашылығы 

дақылдарының түсімі 2-ші кестеде көрсетілген. 

Кесте 2 
2017-2021жж. негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі, бір гектардан центнер 

 
 2017 2018 2019 2020 2021 Өсу қарқыны, % 

2021/2017жж. 

Дәнді 

(күрішті 

қосқанда) 

және 

бұршақты 

дақылдар 

(тазалағаннан 

кейінгі 

салмақта) 

13,4 13,5 12,3 12,8 10,4 77,6 

Майлы 

дақылдар 

тұқымдары 

9,7 9,7 9,3 9,5 8,3 85,6 

одан: 

күнбағыс 

тұқымдары 

(тазалағаннан 

кейінгі 

салмақта) 

10,2 10,0 10,3 11,3 11,0 107,8 

Картоп 194,2 197,9 203,4 206,7 207,4 106,8 

Ашық 

топырақта 

өсірілген 

көкөністер 

253,7 257,3 260,5 265,9 268,0 105,6 

Бақша 

дақылдары 

224,2 224,2 234,6 238,8 252,7 112,7 

https://www.stat.gov.kz/
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Қант 

қызылшасы 

(тазалағаннан 

кейінгі 

салмақта) 

274,4 305,3 324,5 323,2 275,5 100,4 

Ескертпе: https://www.stat.gov.kz/  [2] 

 

2-ші кестеде көрсетілгендей, негізгі ауыл шаруашылығы дақылдарының түсімі, 

оның ішінде дәнді (күрішті қосқанда) және бұршақты дақылдар (тазалағаннан кейінгі 

салмақта) 2017 жылы 13,4ц құрады, алайда 2021 жылы 23,4%-ға төмендеп, 10,4ц құрады. 

Сол секілді майлы дақылдар тұқымдары бойынша 2017 жылы 9,7ц болса, 5 жылдан соң 

көрсеткіш төмендегені байқалады,яғни 8,3ц болды. Күнбағыс тұқымдары (тазалағаннан 

кейінгі салмақта) 2017 жылы 10,2ц, ал 2021 жылы 7,8% өсіммен 8,3ц құрайды. Картоптың 

түсімі 2017 жылы 194,2ц, 5 жылдан кейін 207,4ц болды. Ашық топырақта өсірілген 

көкөністер мен бақша дақылдары сәйкесінше 2017 жылы 253,7ц және 224,2ц болса, 2021 

жылы 105,6% және 112,7% өсіммен 2021 жылы 268,0ц және 252,7ц болды. Ал  

қант қызылшасы (тазалағаннан кейінгі салмақта) 2017 жылы 274,4ц,ал 2021 жылы 

275,5ц-ді құрады. Көрсеткіштерге сүйенсек, бақша дақылдары бойынша 5 жылдық өсім 

12,7%-ды құрап түсімнің негізгі бөлігін құрайды. 

Ауыл шаруашылығының негізгі саласының бірі ол – мал шаруашылығы. Мал 

шаруашылығының стратегиялық дамуы мыналарға негізделуі керек: қолданыстағы 

объектілерді қайта құру және жабық жҧмыс режимін қамтамасыз ететін жаңа типті 

кешендер құру арқылы мал шаруашылығы саласын дамыту; сҥт және сиыр еті 

шаруашылығын дамыту[3]. Мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру көлемі 3-

ші кестеде көрсетілген. 

Кесте 3  
2017-2021жж. мал шаруашылығы өнімдерінің жеке түрлерін өндіру 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Өсу 

қарқыны, % 

2021/2017жж. 

Ет (тірі салмақта), мың тонна 1794,4 1871,6 1975,0 2058,5 2162,2 120,5 

Ет (сойыс салмақта), мың тонна 1017,6 1059,4 1120,6 1168,6 1231,1 121 

Сүт, мың тонна 5503,4 5686,2 5864,9 6051,4 6247,2 114 

Жұмыртқа, млн. дана 5103,0 5591,4 5531,4 5065,8 4838,1 94,8 

Жүн, мың тонна 39,0 39,2 39,5 40,2 41,2 105,6 

Қаракөл, мың дана 8,1 3,0 1,4 1,3 2,1 25,9 

Ескертпе: https://www.stat.gov.kz/[2] 

 

3-ші кестедегі көрсеткіштерге сәйкес, мал шаруашылығы, оның ішінде ет (тірі 

салмақта) 2017 жылы 1794,4 мың тонна болса, 2021 жылы 2162,2мың тоннаны құрады, өсім 

20,5%. Сойыс салмақтағы ет көлемі 2021 жылы 2017 жылға қарағанда 21%-ға өскен, яғни 

1017,6мың тоннадан 1231,1мың тоннаға өсті. Сүт көлемі 2017 жылы 5503,4мың тонна 

болса, 2021 жылы 6247,2мың тонна болды. 2017 жылы 5103млн дана жұмыртқа өндірілсе, 

бұл 2021 жылы 5,2%-ға төмендеп, 4838,1млн дананы құрады. Жүн көлемі 2017 жылы 39мың 

тонна болды, 5 жылдан соң 5,6%-ға артып, 41,2мың тоннаны құрайды. 

Жалпы, 2022 жылдың қорытындысы бойынша ауыл шаруашылығы саласы ең 

жоғары өсу қарқынын көрсетті: жалпы өнім көлемі 8,5%-ға өсіп, 8,8 трлн теңгені құрады. 

Биылғы жылы әлемдік азық-түлік нарықтарындағы құбылмалылыққа байланысты 

ықтимал тәуекелдерді азайту мақсатында көктемгі егіс және егін жинау жұмыстарын 

қаржыландыру көлемі екі есеге 110 млрд теңгеден 220 млрд теңгеге дейін ұлғайтылды. 

Сондай-ақ, Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша «Жасыл даму» АҚ есебінен ауыл 

шаруашылығы техникасын лизингке алу үшін тағы 40 млрд теңге бөлінді. Бұл шаруалар 

https://www.stat.gov.kz/
https://www.stat.gov.kz/
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 үшін ауыл шаруашылығы техникасының қолжетімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 

берді: 1068 бірлік, оның ішінде 188 комбайн және 880 трактор сатып алынды. 

Қабылданған барлық шаралардың нәтижесінде, атап айтқанда, соңғы 10 жылдағы ең 

жоғары астық өнімділігінің бірі алынды. Мәселен, гектарына орта есеппен 14,2 центнерден 

өнім алған кезде бункерлік салмақта 22,8 миллион тонна астық жиналды, бұл өткен жылмен 

салыстырғанда 26 пайызға артық. Жиналған астықтың 80 пайыздан астамы сапалы. 

Бұл ретте агроөнеркәсіп кешенін субсидиялау жүйесін жетілдіру жұмыстары 

жүргізілуде. Бүгінгі таңда сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін барынша азайтуға, фермерлер 

қауымының пікірін барынша ескеруге және ауылдағы әлеуметтік-экономикалық 

тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік беретін субсидиялау жүйесі әзірленді. 

Агроөнеркәсіп кешен экономиканың аса маңызды саласы және экономикалық 

дағдарысты жою, тамақ және жеңіл өнеркәсіптерін дамыту, саяси-әлеуметтік 

тұрақтылықты қамтамасыз ету жолында шешуші рөл атқарады.  

2022 жылы мемлекеттік қолдаудың арқасында жалпы құны 214 млрд теңгені 

құрайтын 227 инвестициялық жоба іске қосылды. 5,2 млн га ауыл шаруашылығы жері 

мемлекет меншігіне қайтарылды, 2023 жылы тағы 5 миллион гектар жерді қайтару 

жоспарлануда. Көкөніс қоймаларын салу мен жаңғыртудың кешенді жоспарын іске асыру 

да жалғасын тауып, оның аясында 2021-2022 жылдары 201,1 мың тонна қойма (жоспардың 

111 пайызы) енгізілді. 

Сондай-ақ, 2022 жылы негізгі азық-түлік өнімдерімен өзін-өзі толық қамтамасыз ету 

көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін еліміздің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 2024 

жылға дейінгі жоспары және қант өнеркәсібін дамытудың бес жылдық кезеңге арналған 

кешенді жоспары қабылданғанын ерекше атап өткен жөн. Нәтижесінде республикада азық-

түлік өндірісі 4,2%, оның ішінде өсімдік майы 51%, қант 46%, жарма 18%, балық (жаңа, 

салқындатылған және мұздатылған) 18%, ұн 11%, өңделген күріш өсті. 5,5%-ға, шұжық 

өнімдері 5,4%-ға, макарон өнімдері 4,5%-ға өсті[4]. 

2023 жылы Қазақстанда көкөністерді тұрақтандыру қорларына кейіннен жеткізу 

үшін көктемгі дала жұмыстарын жүргізу үшін фермерлерді форвардтық 

қаржыландыруды енгізу жоспарлануда. Ауыл шаруашылығы министрлігі бұл механизм 

шаруалардан бірінші кезекте күзгі және ерте көкөністерді сатып алуды көздейтінін атап 

өтті. «Бұл шара отандық тауар өндірушілерді, әсіресе көктемгі егіс жұмыстары кезінде 

қолдауға, олардың өткізу нарықтарына шығуына, өнімді сатып алу және өткізу жүйесін 

құруға және соның нәтижесінде халықты қолжетімді бағамен отандық өніммен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді». 
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Қазіргі білім беру жүйесінде экономикалық пәндер оқытушыларынан белсенді және 

интерактивті оқыту әдістерін, проблемалық оқыту әдістерін, тест тапсырмаларын 

мақсатты пайдалану талап етіледі, осылайша студенттер белсенді танымдық қызмет 

арқылы нарықтық өзгерістердің қарама-қайшы процестерін түсінеді және талдайды. Осыған 

байланысты, бұл мақалада жоғарыда көрсетілген мақсатқа қол жеткізуге және экономикалық 

пәндерді оқыту процесін тек қызықты ғана емес, сонымен қатар білім алушылар үшін 

танымдық етуге мүмкіндік беретін оқыту әдістері мен әдістері ұсынылады. 

Түйінді сөздер. Белсенді және интерактивті әдістер, әдістер, экономикалық білім, 

дидактикалық әдістер дағдарысы, жобалық қызмет, танымдық қызмет, құзыреттілік тәсіл. 

В современной системе образования от преподавателей экономических дисциплин 

требуется целенаправленное использование активных и интерактивных методов 

обучения, приемов проблемного обучения, тестовых заданий, чтобы через активную 

познавательную деятельность студенты постигали и анализировали противоречивые 

процессы рыночных преобразований. В связи с этим в данной статье будут представлены 

такие приемы и методы обучения, которые позволят достичь выше поставленной цели и 

сделать процесс преподавания экономических дисциплин не только интересным, но и 

познавательным для обучающихся. 

Ключевые слова. Активные и интерактивные методы, приемы, экономическое 

образование, кризис дидактических методов, проектная деятельность, познавательная 

деятельность, компетентностный подход. 

In the modern education system, teachers of economic disciplines are required to use active 

and interactive teaching methods, methods of problem-based training, and test tasks so that 

students learn and analyze contradictory processes of market transformations through active 

cognitive activity. In this regard, this article will present such techniques and teaching methods 

that will achieve the above goal and make the process of teaching economic disciplines not only 

interesting, but also informative for students. 

Keywords. Active and interactive methods, techniques, economic education, the crisis of 

didactic methods, project activities, cognitive activity, competence approach. 

 

Қазақстанның инновациялық экономикасы үшін тиімді «адами капиталды» 

қалыптастырудың маңызды факторы ретінде білім беру сапасын арттыру қажеттілігі білім беру 

парадигмасының өзгеруімен, құзыреттілік моделіне көшумен тығыз байланысты. Бұл бір 

жағынан, ҒТП-мен байланысты, оның салдары адамдардың кәсіби және әлеуметтік қызметінің 

барлық дерлік салаларында, соның ішінде жоғары білім беру саласында, екінші жағынан, 

инновация жүйелік құбылысқа айналатын әлеуметтік-экономикалық кеңістікте білімді 

ұлғайтуды, пайдалануды және бөлуді қамтамасыз ететін кешенді зерттеулермен көрінеді.  

Білім берудің құзыреттілік тәсілі - университет түлегінің шығармашылық 

алгоритмдер негізінде кәсіби ортамен өзара әрекеттесудің белгілі бір мета-қабілеттілігін 

білдіреді. ЖОО-нын бітіруші түлек кәсіби қызметтің келесі түрлеріне дайын болуы керек: 

ғылыми-зерттеу, әлеуметтік-диагностикалық, жобалық, ұйымдастырушылық-

басқарушылық, сараптамалық-кеңес беру, педагогикалық [1, 7-бет]. Ғылыми-зерттеу және 
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 жобалау қызметі - теориялық, іргелі зерттеулерді өзара тығыз байланыстыру нәтижесінде 

білім мен дағдыларды практикалық қолдануын біріктіру. Сондықтан, қазіргі уақытты 

студенттерді оқытудың заманауи инновациялық технологияларын (интерактивті, жобалық 

және компьютерлік) қолдану маңызды. 

Жоғары білім беру жүйесінде құзыреттілік моделін енгізу және жетілдіру икемді 

және ұтқыр оқыту бағдарламасын дамытуға бағытталған, ол еңбек нарығының өзгеріп 

отыратын талаптарына тез бейімделетін, өздігінен білім алуға және жаңа кәсіби білім мен 

дағдыларды тұрақты игеруге қабілетті мамандарды дайындауға мүмкіндік береді. Тиісінше, 

студенттерді кәсіби қызметке даярлау деңгейінің жетекші критерийлерінің бірі - олардың 

алған білімдерін практика жүзінде қолдана білу [2, 56-бет]. Ол үшін білім беру үрдісі 

барысында студент оқытушы қойған практикалық міндеттерді шешу жолдарын өз бетінше 

іздене алатындай дәрежеде оқу жағдайларын жасау қажет.  Ал, жобалық тәсіл - пәндік, 

жүйелік және тұлғааралық білімдерді, дағдыларды игеруді біріктіретін көпжақты кәсіби 

құзіреттіліктерді сәтті қалыптастыруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, білім алушылар 

үшін өзара байланысты пәндерді оқу кезінде алынған нақты білімді біріктіруге, оларды 

қолдануға және жаңа білім мен дағдыларды алуға, әдетте, өздігінен білім алуға бағытталған 

педагогикалық технология. 

Жобалық әдіс -  шығармашылық теориялық өнімді қалыптастыру үшін қажетті 

нәтижелер, идеялар, гипотезалар жиынтығы. Бұл білім алушы үшін жеке маңызды және 

күтілетін түпкілікті өнім түрінде рәсімделген тапсырманы шешу үшін белгілі бір ретпен 

әдістер, әрекеттер мен шешімдердің жиынтығы [3, 48-бет]. 

Жобалық ойлау мен іс-әрекет парадигмасында қалыптасқан тұлға объектіге 

операциялық әсер ету ретінде логика, тіл, стандарттар мен дизайн құралдарын 

тағайындайды. Жобалау қызметі идеяларды тұжырымдауды, міндеттер қоюды және оларды 

өз қызметінде іске асыру жолдарын іздеуді қамтиды. Жобалау мәдениеті студенттің 

университетте оқу кезінде алған көптеген синтетикалық құзыреттіліктерін біріктіреді. 

Мұны шетелдік университеттердің гуманитарлық ғылымдар мен жаратылыстану 

ғылымдары студенттеріне бірдей тән әмбебап жобалық, басқарушылық және қаржылық 

құзіреттіліктер қалыптасқан кезде инженерлік дайындық саласындағы бай тәжірибесі 

дәлелдейді.  Зерттеушіге белгілі бір ойлау стилі, жоба жағдайын лайықты түрде қабылдау, 

оның даму болашағын көре білу, жобаның құрайтын әртүрлі үрдістердің өзара 

әрекеттесуінің көп факторлы кеңістігін ұға білу қажет. Яғни, жобалап оқыту 

технологиясының негізгі тірегі – өз бетімен белсенді істер атқаратын студенттің өзіндік 

ізденісіне, олардың өзін-өзі танытуына, танымдық-практикалық қабілеттерін жүзеге 

асыруына қажетті мүмкіндіктер. 

Жобалық тәсіл әсіресе экономика саласындағы мамандарды даярлау кезінде тиімді 

қолданылады. Нақты бизнес-жобаларға қатыса отырып, студенттер болашақ қызметіндегі 

міндеттерді шешу үшін қажетті баға жетпес тәжірибе алады. Кәсіпкерлерге мұндай 

студенттердің болашағына инвестиция салу тиімді [4, 66-бет]. Студенттердің жобаларына 

қатыса отырып, олар сондай-ақ бизнеске қажетті маманды қалыптастыру мүмкіндігіне ие 

болады. Нәтижесінде, олар жоғары деңгейдегі маман алады, оны қайта оқытудың қажеті 

жоқ. Белгілі болғандай, кәсіпорында оқитын мамандар жұмыс орнын жиі ауыстырады. 

Бүгінгі таңда жоба әдісі теориялық білімнің ұтымды және нақты мәселелерді шешу үшін 

практикалық қолдану арқылы сәтті дамып, танымал бола бастады. Жобаларды орындау 

жүйесінің ерекшелігі - оқытушы мен студенттің бірлескен шығармашылық жұмысы. 

Жоба әдісінің артықшылығы: 

- студенттің интеллектісін, оның орындалатын іс-әрекеттердің реттілігін жоспарлау және 

қадағалау, білімді игеру және оны практикалық іс-әрекетте қолдану қабілетін дамытады; 

- шығармашылық пен тәуелсіздікті дамытады; 

- белгілі бір дағдыларды игеруді көздейтін студенттердің өзіндік іс-әрекетіне 

бағытталған: талдау, синтез, ақыл-ой эксперименті, болжау; 
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- шығармашылық ізденістерді дамытады, себебі ол зерттеу, іздеу, проблемалық 

әдістердің жиынтығын қамтиды; 

- жобада жұмыс жасағанда кезінде ой басты назарда болады, ал тіл өзінің тікелей 

қызметінде – осы ойларды қалыптастыру мен тұжырымдауда әрекет етеді. 

Оқытушылардың студенттерге білім беру процесінде интерактивті әдістерді 

қолданудағы қиындықтары:  

- әдіс мазмұнын білмеу;  

- сабақ құрылымындағы әдістің орнын түсінбеу; 

- оны іс жүзінде қолдана алмау;  

- оқыту үрдісінде әдістерді қолданудың ұтымдылығына сенімсіздік [5, 34-36 бб.]. 

Осыған байланысты түлектердің еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз етудегі аса маңызды құрал жоғары білім беру жүйесін инновациялық қызметке 

қайта бағдарлау болып табылады. Сонымен қатар, университеттің тартымдылығы көбінесе 

білім беру үрдісі субъектілерінің білім беру, ғылыми және практикалық қызметін 

дамытудың инновациялық сипатына, олардың халықаралық инновациялық жүйеге 

қатысуына байланысты. 

Жобалық қызметті пайдалану экономикалық білім беру үрдісінде тиімді құрал 

болып табылады. Бұл әдіс - проблемалық тәсілді, рефлексивті, топтық әдістерді, зерттеу, 

презентация, іздеу әдістерін қамтитын оқу пәнінің мақсаттары мен міндеттеріне 

бағытталған студенттердің өзіндік қызметін және тұлғаға бағытталған технологияны 

ұйымдастыру тәсілі. 

Білім беру саласындағы жобалық қызмет бизнес-жоспар жазу және қорғау немесе 

экономикалық зерттеулер жүргізуді білдіреді [6, 55-59 бб.]. 

Бизнесті жоспарлау қағидалары. Жоспарланған жұмысты іске асыру үшін оқытушы 

келесі бөлімдерден тұратын «Бизнес-жоспарлау» жұмыс-дәптерін әзірлейді: 

1. Фирманың жалпы сипаттамасы (түйіндеме): жобаның атауы, фирманың мекен-

жайы, кәсіпорын құрылтайшылары туралы мәліметтер, жобаның сипаттамасы, жобаны 

қаржыландыру және инвестициялау, жобаның құны мен өтелу мерзімі, мақсаттары мен 

міндеттері, өнімнің негізгі артықшылықтары, өнімге күтілетін сұраныс көлемі, қарызды 

қайтару мерзімі, әлеуметтік мәселелерді шешу, компанияның жұмыс шарттары. 

2. Тауарлардың (қызметтердің) сипаттамасы: тауардың атауы, тауардың 

қаптамасының түрі, тауар маркасы, тауардың бағасы, тауарды сату тәсілі мен түрі, өндіріс 

шығындары, сертификаттау талаптары, сатудан кейінгі қызмет көрсету. 

3. Тауарларды (қызметтерді) өткізу нарықтары: бәсекелестердің сұраныс деңгейі 

мен әлеуеті, тауарды өткізудің таяу және болашақ перспективасы, тауарды өндіру және 

өткізу деңгейі, тауашаны ұстап қалу жөніндегі іс-шаралар, бөлшек баға деңгейі. 

4. Тауарларды (қызметтерді) өткізу нарықтарындағы бәсекелестік: бәсекелес 

фирмалардың күшті және әлсіз жақтары, бәсекелес кәсіпорынның атауы. 

5. Маркетингтік жоспар: тауардың бірегейлігі, сұраныс сипаты, түпкілікті 

тұтынушылар, сату жүйесі, тауарды сатуға тартылған фирмалардың атауы, тауар 

бағдарланған нарық сегменттері, сатудан кейінгі қызмет көрсетуді ұйымдастыру, сатуды 

ынталандыру әдістері, тауарды орналастыру, өнім бағасының негіздемесі, өнімді сату 

бағдарламасы, қоғамдық пікірді қалыптастыру, жарнаманы ұйымдастыру бағдарламасы. 

6. Өндіріс жоспары: құндық және заттай түрдегі өндіріс көлемі, бірлік үшін сату 

бағасы, сату көлемі, негізгі жабдықты жеткізушілер және жеткізу шарттары, өндірісті 

ұйымдастыру, техникалық және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету, шикізат пен 

материалдарды жеткізушілер, жұмысшылар саны және еңбекақы төлеу шарттары. 

7. Ұйымдастырушылық жоспары: кәсіпорынның ұйымдық-құқықтық нысаны және 

оның жарғылық капиталы, ұйымның құрамы мен құрылымы, меншік нысаны, Директорлар 

кеңесінің құрамы, басшы құрам мүшелерінің міндеттері, қаржылық құжаттарға қол қою 

құқықтарының иегері. 
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 8. Қаржылық жоспар: ҚҚС, сатудан түскен түсім, өнімді сатудан түскен акциздер, 

өнімді өндіруге және өткізуге жұмсалған жалпы шығындар, өнімді сатудан түскен түсім, 

өзіндік құнға қосылатын салықтар, амортизациялық аударымдар, қарызды өтеу және несие, 

пайда, таза пайда үшін пайыздарды төлеу. 

9. Кәсіпкерлік қызметтегі тәуекелдер: тәуекелдердің пайда болуының сыртқы және 

ішкі факторлары, болжамды тәуекелдерді бағалау, тәуекелдердің салдары, тәуекелдерді 

азайту әдістері. 

Бизнес-жоспардың құрылымы әртүрлі халықаралық стандарттарға сәйкес өзгеруі 

мүмкін екенін айтуға болады - TACIS, KPMG, UNIDO, EBRD. 

Жобалау қызметі барысында 4-5 адамнан тұратын студенттердің дербес 

ұйымдастырылған топтары бәсекелес фирмалар ретінде әрекет ете алады. Алайда, жобадағы 

ұжымдық жұмысқа қарамастан, жұмыс кітабын әр студент өз бетінше толтыруы керек. Жоба 

құрылғаннан кейін оны қорғау керек. Жобаны қорғау барысында студенттер өздерінің бизнес-

жоспарының бәсекелестік артықшылықтарын дәлелдейді. Жобаларды бағалау үш позициядан 

ұсынылады: қатарластарының бағалауы, студенттердің өзін-өзі бағалауы және мұғалімнің 

бағасы, ал мұғалімнің бағасы жалпы баллды алу кезінде үлкен салмаққа ие болуы керек. 

Бағалаудың ыңғайлылығы үшін критерийлер кесте түрінде ұсынылған жобалардың 

рейтингтік бағалау картасына жинақталуы мүмкін (кесте 1) [7, 84-85 бб.]. 

Кесте 1 
Студенттердің бизнес-жобаларын рейтингтік бағалау картасы 

 

Бағалау критерийлері Қатарластары

ның бағалауы 

Студенттің 

өзін-өзі 

бағалауы 

Жетекшінің 

қойған 

бағасы 

Орташа 

балл 

Өзектілігі, шындығы және әлеуметтік маңызы  

бизнес-идеялар (ең көбі 5 балл) 

    

Нарықтағы жағдайдың жай-күйін зерделеу (ең 

көбі 10 балл) 

    

Экономикалық есептеулердің дәлдігі (ең көбі 

10 балл) 

    

Ұсынылған шешімдердің ойлылығы мен 

сауаттылығы (ең көбі 10 балл) 

    

Баяндама және презентация сапасы (ең көбі 5 

балл) 

    

Жобаны ресімдеу сапасы (ең көбі 5 балл)     

Оқытушы мен студенттердің сұрақтарына 

жауаптар (ең көбі 5 балл) 

    

Жиынтығы  

* Дереккөз: әдебиет негізінде құрастырылған. 

 

Студенттер өздері жобалаған компанияның қызмет саласын дербес таңдай алады. Оқыту 

үрдісін ұйымдастыру кезінде құзыреттілікке негізделген тәсілге көшу оқу процесінде сабақтарды 

өткізудің белсенді және интерактивті нысандарын (іскерлік және рөлдік ойындар, компьютерлік 

модельдеу, психологиялық және өзге де тренингтер, нақты жағдайларды талдау) аудиториядан 

тыс жұмыспен ұштастыра отырып пайдалануды көздейді. 

Интерактивті әдістерді қолданғанда оқытушы тек оның жалпы ұйымдастырылуымен 

айналысады және процесті реттейді, топтарда талқылау үшін сұрақтар мен тақырыптарды 

тұжырымдайды, алдын-ала қажетті тапсырмаларды дайындайды, құрылған жоспардың 

уақыты мен тәртібін бақылайды және кеңес береді. 

Қорыта айтқанда, жобалау әдісі – қандай да бір түрде безендірілген, нақты, айтарлықтай 

тәжірибелік нәтижемен аяқталуы тиіс мәселені толық өңдеу арқылы дидактикалық мақсаттарға 

жетудің жаңа жолы. Тиімділігі – көзбен көріп, құлақпен естіп, есте сақтай отырып, білімгерді 

іскерлік пен танымдық ынтаға, шығармашылық қабілетті жетілдіру арқылы түрлі мәселелерді 

шеше білуге, тапқырлыққа, жаңа ғылыми ізденіске жетелейді. 
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Мақалада қазіргі заманғы ауыл туризмінің жекелеген түрлерін дамыту мен 

аумақтық ұйымдастырудағы шет елдердің тәжірибесі талданды және жүйеленді. 

Жетісу облысының агротуризм түрлері үшін жеткілікті ресурстық әлеуеті мен даму 

перспективалары бар. Агротуризм ауыл тұрғындарының жұмыспен қамтылуын ұлғайту, 

жергілікті халықтың табысы мен мәдени деңгейін арттыру, аумақтың нарықтары мен 

инфрақұрылымын дамыту сияқты проблемаларды шешуге ықпал етеді. Мақалада 

сонымен қатар агротуризм ұғымы және оның ауыл шаруашылығымен байланысы, 

аумақтық аспектідегі ауыл экономикасындағы рөлі де қарастырылады. 

Түйінді сөздер: агротуризм; ауылдық туризм; ауылдық аумақтар; ауыл 

шаруашылығы; туризм, экономика. 

В статье проанализирован и систематизирован опыт зарубежных стран в 

развитии и территориальной организации отдельных видов современного сельского 

туризма. Область Жетысу имеет достаточный ресурсный потенциал и перспективы 

развития для видов агротуризма. Агротуризм способствует решению таких проблем, как 

увеличение занятости сельского населения, повышение доходов и культурного уровня 

местного населения, развитие рынков и инфраструктуры территории. Рассматриваются 

также понятие агротуризма и его взаимосвязь с сельским хозяйством, роль в экономике 

сельской местности в территориальном аспекте. 

Ключевые слова: агротуризм; сельский туризм; сельские территории; сельское 

хозяйство; туризм, экономика. 

http://technomag.edu.ru/doc/172651


 

180 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 The article analyzes and systematizes the experience of foreign countries in the 

development and territorial organization of certain types of modern rural tourism. Zhetysu region 

has sufficient resource potential and development prospects for types of agrotourism. Agrotourism 

contributes to solving such problems as increasing rural employment, increasing the income and 

cultural level of the local population, developing markets and infrastructure of the territory. The 

concept of agrotourism and its relationship with agriculture, the role in the economy of rural areas 

in the territorial aspect are also considered. 

Keywords: agrotourism; rural tourism; rural territories; agriculture; tourism, economy. 

 

Жаңа технологияларды игерумен қатар жүретін экономикалық өсу, сондай-ақ адам 

өмірінің барлық дерлік жақтарын цифрландыру қызмет көрсету саласын, оның ішінде 

туризм саласын дамытуға ықпал етуде. Технологияның жүйелі дамуымен қатар ауылды 

тұрақты дамыту мәселесі де туындауда. Ауылда еңбек ресурстарының күші жетерлік, 

дегенмен жұмыссыздық жыл сайын өсуде. Бұл мәселені ауыл шаруашылықтық емес саланы 

дамыту, оған ауыл тұрғындарын тарту арқылы ғана шешуге болады. Бүгінгі таңда ауылда 

осындай іс-шараларды дамытудың бірнеше ондаған бағыттары бар. Мемлекеттін ауылдық 

аумақтарды дамыту бағдарламасына сәйкес, соның бірі – агротуризмді дамыту.  

Агротуризм – ауылдық жерлерде демалудың бір түрі [1]. Ол экологиялық туризм, 

сауықтыру туризмі сияқты демалыс түрлерімен байланысты, сондықтан көбінесе «агротуризм» 

және «экотуризм» ұғымдары бір-біріне сәйкес келеді және синоним ретінде қолданылады.  

Әлемдік статистикаға сәйкес, ХХІ ғасырдың жаһандық тренді – экологиялық немесе 

аграрлық туризмі. Еуропадағы аграрлық туризм – аймақтағы қонақжайлылық нарығының 

шамамен 15%-ін алады, 900 мыңға жуық жұмыс орнын құратын, миллиардтаған еуромен 

өлшенетін ауылдық жерлерде табыс әкелетін қарқынды дамып келе жатқан бағыт [1].  

Forbes рейтингі бойынша, агротуризм үшін ең тартымды және қызықты тоғыз елдің 

қатарына: Хорватия, Украина, Чехия, Армения, Шри-Ланка, Польша, Кипр, АҚШ, Италия 

кіреді [2]. Осы елдердегі агротуризммен айналысу құнын қарастырайық (1-кесте).  

Кесте 1 
Агротуризм дамыған елдердегі қызмет құны 

 

Ел Агротуризм қызметі Бағасы 

Хорватия 
Зәйтүн жинау, жүзімдіктерде жұмыс істеу, арнайы үйретілген 

иттермен трюфель табу 

Бір адамға тәулігіне 

€30–80  

Чехия 
Сиырды сауу немесе қой қырқуға қатысу, ешкі сүтінен ірімшік 

дайындау, аң аулауға қатысу мүмкіндігі 

Кемпингке орналасу €3-

дан басталады 

Шри-Ланка 

Ағаш және піл сүйегінен заттар ою, шай, резеңке және кокос 

плантацияларында жұмыс істеу және жергілікті асхананың қыр-

сырын үйрету 

Бір адамға 13 күнге  

$2000-дан басталады 

Польша 
Темір ұстасы ісінің негіздеріне үйрету, қой сүтінен жасалатын 

осципек ірімшігін дайындау 

Кемпингке орналасу €8-

дан басталады  

Кипр 
Ешкі мен қойға күтім жасау, үй иелеріне нан пісіруге, апельсин 

мен шие жинауға көмектесу 

Бір адамға тәулігіне 

€40-дан  басталады  

Италия Пицца дайындауға қатысу, апельсин жинау 
Бір адамға тәулігіне 

€30-дан басталады 

 

Италия – агротуризмнің атасы болып саналады. ХХ ғасырдың 70-ші жылдарында 

Италияда агриколдар деп аталатын белсенді шаруа қожалықтары пайда бола бастайды. 

Олар өз өнімдерін (шарап, май) шығарумен қатар, туристерге жалға бөлмелер берді. Бұл 

елде 1985 жылдан бастап агротуризм ресми танылып, мемлекеттік қолдауға ие болды, содан 

кейін перспективалы жобаларға арнайы гранттар бөліне бастайды. 
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Итальяндық «Оджи» журналының мәліметі бойынша, Италиядағы агротуризмнің 

жылдық айналымы 750 миллиард лираны құрайды [3]. Швейцарияда бүгінде 270 шаруа 

қожалығы тұрғын үй және белсенді ауылдық демалысты ұйымдастыру бойынша өз 

қызметтерін ұсынады. Францияда әрбір үшінші турист – бұл ауылдық турист, 

Ұлыбританияда ауылдық жерлерде бизнес жүргізетін кәсіпкерлердің 10% -і аграрлық 

туризм саласында қызмет көрсетеді, Германияда - 4%. Сондықтан, Еуропаның дамыған 

елдерінде аграрлық туризм өте танымал және жағажай туризмінен кейін екінші орында, 

туризм индустриясынан жалпы кірістің шамамен 20-30% құрайды. 

Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, туристік индустрия жүйесінде де, туристік өнімді 

қалыптастыруда да, жалпы ауыл шаруашылығы экономикасында да агротуризмнің қатысу 

үлесінің тұрақты өсуін көрсетеді.  

Қазіргі уақытта біздің еліміз де экономикалық дағдарыстың салдарынан әлеуметтік 

және экономикалық сипаттағы көптеген күрделі проблемалар баршылық. «Қазақ 

ауылының» экономикалық әлеуетін дамыту және ауылдық территорияның тұрақты дамуын 

қамтамасыз ету үшін жаңа идеялар мен стандартты емес тәсілдер қажет. Бүгінгі таңда 

Жетісу өңірінде де ауыл шаруашылығына жатпайтын альтернативті бизнесті дамытудың 

перспективалы бағыттарының бірі – ауылдық жерлердегі туризм. 

Агротуризм экскурсиялық және туристік танысуды қарастырады, яғни ол дегеніміз 

ауыл тұрмысымен танысу, дәстүрмен танысу. Мұндай туристерді назар аударту үшін: 

тұрғындардың қызмет аясын кеңейту, ауыл шаруашылық емес қызмет түрлерін дамыту, 

яғни аң аулау, балық аулау және даладағы демалыстар т.с.с. жатады; қоршаған ортаны 

қорғауға баса назар аудару;  табиғи ортаны сақтауды қамтамасыз ету; аймақтардағы 

тұрғындар өмірін жасауда  дәстүрлі қолдау арқылы ынталандыру; жергілікті әлеуметтік 

мәдени сфераның сақталуын қадағалау [4]. 

Ауыл тұрғындары үшін бұл қосымша табыс және отбасын жақсарту мүмкіндігі. 

Жергілікті билік пен жалпы өңір үшін – қосымша қаражат ағыны, инфрақұрылымды дамыту, 

жаңа жұмыс орындарын құру. Жалпы ел үшін – қонақ үйлері мүлдем жоқ қалалардан тыс 

жерлерде туризмді дамыту мүмкіндігі, қала мен ауыл арасындағы қайшылықтарды жою, ал 

туристер үшін – экологиялық таза ортада арзан демалу мүмкіндігі (2-кесте). 

Кесте 2 
Агротуризмді дамытудан ауылдық жерлер үшін әлеуметтік-экономикалық әсер алу 

 

Ауыл туризмінің 

элементі 

Ауылдың әлеуметтік-экономикалық 

дамуына әсері 

Әлеуметтік-экономикалық әсер 

Орналастыру 

 

Орналастыру құралдары мен 

ауылдарды абаттандыру 

Салыстырмалы түрде аз қаржылық 

шығындармен ауыл тұрғындарының 

табысының өсуі және өмір сүру деңгейінің 

жоғарылауы; 

Ауылды, ауылдық үй-жайларды 

абаттандырудың өсуі; 

Ауылдың әлеуметтік инфрақұрылымын 

дамыту; 

Ауылдық жерлерде жұмыспен қамту және 

өзін-өзі жұмыспен қамту деңгейін арттыру; 

Салық алымдары мен бюджетке түсетін 

түсімдерді ұлғайту; 

Жергілікті өндірілетін тауарларға 

сұранысты арттыру; 

Капиталды, оның ішінде шетелден тарту. 

Тамақтандыру Ауылдық бөлшек сауда жүйесінде азық-

түлік сату. Мысалы, дүкендер мен 

ауылдық базарлар; 

Жеке қосалқы шаруашылықтарда өнім 

өсіру 

Ойын-сауық Мәдениет мекемелерін, ауылдың 

шығармашылық ұжымдарын және т.б. 

дамыту; 

Ойын-сауық және демалыс 

саласындағы кәсіпкерлікті дамыту 

(серуендеу, экскурсиялар, маршруттар) 

Көлік Жергілікті қоғамдық көлікті, такси 

қызметін дамыту 

Туристердің 

қауіпсіздігін қамтамасыз 

ету 

Сақтандыру, банктер; 

Ауылдардағы қауымдастықтың 

жандануы, ұжымдық іс-қимыл 

қажеттілігі, коммуналдық меншіктің 

жандануы. 
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 Демалыстың осы түрін таңдай отырып, ірі мегаполистердің тұрғындары бірнеше апта 

бойы ауылдық жерге тұруға мүмкіндік алады. Сиыр саууды, балық аулауды және аң аулауды 

үйрену, өзін табиғаттың бір бөлігі сияқты сезіну – бұл экзотикаға барған сайын қызығушылық 

танытады. Алайда, Қазақстанда бұл инновациялық кәсіпкерлік қызмет тур өте нашар игерілген, 

бірақ шетелдік және отандық инвесторлардың назарын аударуы мүмкін. 

Қазақстанда аграрлық туризм Батыстағыдай танымал болмаса да, оны дамыту үшін 

зор әлеует бар. Жыл сайын ол сұранысқа ие бола бастады. 

Аймақтық деңгейде туристік бизнес түрлерінің бірі ретінде агротуризмді 

ұйымдастыруда Жетісу өңірінде бірқатар объективті алғышарттары баршылық. 

Облыс ауыл шаруашылығын игерудің ең жоғары деңгейімен сипатталатын типтік 

аграрлық өңірлердің қатарына жатады, ауыл шаруашылығына арналған 4457 мың га жер 

бар, жыл сайын облыстық агроөнімді қалыптастыруға өсімдік шаруашылығының қатысу 

үлесі артып келеді.  

Жетісу облысы өте күрделі географиялық сипаттамаға ие және әр түрлі рельефке ие. 

Облыс оңтүстігінде Солтүстік Тянь-Шань жоталарының арасында орналасқан, солтүстік-

батысында шекара Балқаш көлі мен солтүстік-шығысында Іле өзені бойымен өтеді . 

Жетісу облысында агротуризмді дамыту перспективаларына жасалған талдаудың 

арқасында өңірдің зор әлеуеті бар екені анық. Қазіргі уақытта экотуризм және агротуризм 

ұғымдары өте жақын, өйткені олардың басты мақсаты – экологиялық таза жерлерде демалу.  

Жетісу облысы үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтар және олардағы табиғи 

ортаның, мәдени және тарихи маңызы бар объектілер ең үлкен құндылық болып отыр: 1 

мемлекеттік табиғи қорық: Алакөл қорығы; 2 мемлекеттік ұлттық табиғи парктер (бұдан әрі 

– МҰТП): Алтын-Емел МҰТП, Жоңғар Алатауы МҰТП.  

3-кестеде Жетісу облысы аумағын аграрлық туризм объектілерімен қамтамасыз ету 

дәрежесі бойынша саралау жүргіздік (3-кесте). 

Кесте 3 
Жетісу облысы аумағын аграрлық туризм объектілерімен қамтамасыз ету дәрежесі [5] 

 

№ Аудандар Туристерді орналастыру 

құралдары (қонақ үйлер, 

демалыс базалары және 

т. б.) 

Мамандандырылған 

ауыл шаруашылығы 

кәсіпорындары 

(фермерлік 

шаруашылықтар) 

Мұражай, 

этнопарк 

Барлығы 

1 Ақсу 1 8 0 9 

2 Алакөл 25 21 1 47 

3 Ескелді 2 10 0 12 

4 Қаратал 2 11 0 13 

5 Кербұлақ 2 4 2 8 

6 Көксу 1 4 0 5 

7 Панфилов 10 14 0 24 

8 Сарқан 16 12 0 28 

 

Кестеден байқап отырғанымыздай, Жетісу облысының аудандарында фермерлік шаруа-

шылықтардың көптігі осы өңірлерде агротуризмді дамыту мүмкіндіктері жоғары екенінің дәлелі.  

Қазіргі уақытта Қазақстанның барлық өңірлерінде агротуризмді (ауылдық туризмді) 

дамыту процесінде туындайтын мынадай проблемалар байқалады [6]: 

1. Ауыл халқы қызметінің қосымша ауыл шаруашылығына жатпайтын нысанынан 

табыс әкелетін туризм индустриясының жекелеген секторы ретінде агротуризм (ауылдық 

туризм) саласындағы қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық базаның жетілмегендігі. 

2. Ауылдық жерлерде туристердің демалысын қамтамасыз ететін ұйымдар мен ауыл 

тұрғындары арасында экономикалық және ақпараттық өзара іс-қимыл жүйесінің және 

кооперацияның реттелген тетігінің болмауы, ауылдық аумақтар инфрақұрылымының 

дамымауы. 
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3. Агротуризмді (ауылдық туризмді) дамыту және агротуризмді (ауылдық туризмді) 

дамытуды қолдауды қаржылай қамтамасыз ету бойынша бірыңғай жалпымемлекеттік 

бағдарламаның, жекелей өңірлік, аудандық бағдарламалардың болмауы. 

4. Ауыл тұрғындары, жергілікті атқарушы органдар агротуристік қызмет пен оның 

мүмкіндіктері, өңірлерді дамытудағы функциялары туралы аз біледі. 

Қорыта айтқанда, қазақ ауылы ретінде стильдендірілген кешен құру, туризм және 

ауыл шаруашылығы кооперациясында жаңа бағытты дамытуға жәрдемдесу, атап айтқанда: 

1. Жоғары ұйымдастырылған және көрсетілетін қызметтердің жоғары сапасы бар 

бизнес ретінде қазақ ауылы ретінде стильдендірілген бірегей барлық маусымдық демалыс, 

еңбек және ойын-сауық кешенін құру. 

2. Қазақ сәулетін, нағыз қазақ ауылының келбетін және заманауи технологияларды, 

ыңғайлылықты, жайлылықты бейнелейтін агротуризмнің тиімді инфрақұрылымын құру. 

3. Клиенттерге экзотикалық түрде демалуға, қазақ халқының өмірі мен мәдениетіне 

енуге, «басқа өмір сүруге» мүмкіндік беретін ауыл тұрғындарының өмірін бейнелейтін 

бірегей анимациялық бағдарламалар базасын құру. 

4. Қазақ ұлтының мәдениетін, оның тарихын, салт-дәстүрлерін насихаттау және 

құрметтеу үшін жағдай жасау. Шетелдіктер өздері үшін «қазақ жаны», «қазақ 

қонақжайлылығы» және т.б. сияқты ұғымдарды ашады. 

Сонымен қатар, елдің ұлттық имиджі келу туризмін дамытуға белсенді ықпал етеді 

және экономикалық ынтымақтастықтың драйвері. 

Жетісу өлкесінің аумағында агротуризмді дамытудың негізгі перспективалық 

бағыттарының ішінде мыналарды атап өтуге болады: 

- Жетісу облысына келетін туристер ағынының өсуі; 

- ауылдық туризмге қызмет көрсететін ауылдық орналастыру құралдары иелерінің 

кәсіби деңгейін жетілдіру; 

- үй шаруашылығының өнім ассортиментін кеңейту; 

- органикалық егіншілікті дамыту; 

- ауылдық жерлерде шағын бизнес ұйымдары санының өсуі; 

- ауылдық жерлерде жеке шаруа және фермер қожалығының өнімдерін өткізуді 

ұлғайту; 

- жергілікті көрікті жерлерді, халық қолөнерін және жергілікті әдет-ғұрыптарды 

сақтау; 

- туристік қызметтер ассортиментін кеңейту есебінен қызмет көрсету саласын 

дамыту. 

Осылайша, Жетісу өлкесінің аумағындағы туризмнің ауылдық түрі болашақта 

жалпы аймақ экономикасын дамыту және ауылдық жерлерде өмір сүру сапасын жақсарту 

үшін маңызды элемент болады. Агротуризм қазірдің өзінде аймақ аумағында тартымды 

және сұранысқа ие болды және болашақта бұл үрдіс жалғасады. 
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Малые и средние предприятия являются важной частью экономики каждой страны.  

Эти предприятия работают в условиях жесткой конкуренции и особенно подвержены 

быстрым изменениям в бизнес-среде.  Поэтому одним из важнейших вопросов, с которым они 

сталкиваются, является эффективное бизнес-планирование (БП), особенно в отношении 

проектов, которые они осуществляют.  Это связано с тем, что бизнес-планирование дает 

возможность учитывать риски, присущие деятельности предприятия, и обеспечивает 

координацию производственных и хозяйственных процессов.  Учитывая эти факты, в нашем 

исследовании анализируется процесс администрирования бизнес-планирования на малых 

предприятиях.  Его основной целью является разработка методологических рекомендаций по 

администрированию процессов бизнес-планирования с использованием инновационных 

инструментов.  Он должен упростить бизнес-планирование проектов и сделать его более 

актуальным и эффективным.  Управление бизнес-планированием представлено как сложный 

процесс, который моделируется с использованием подхода «дорожная карта». Я предлагаю 

использовать бизнес-канву как одну из вех модели, которая особенно подходит для визуализации 

будущих бизнес-планов.  В качестве метода исследования был выбран анализ единичного кейса 

на примере частной компании ПК «Гал-Эксим» и ее планирования инновационных проектов.  

Основная деятельность компании и основные инновационные проекты находятся в сфере 

операций с коммерческой недвижимостью.  Наш анализ подтвердил, что предложенную модель 

можно рассматривать как эффективный инструмент БП на малых предприятиях.  Он носит 

универсальный характер и поэтому может быть использован и в других компаниях. 

Ключевые слова: управление бизнес-планированием;  бизнес-план;  деловое полотно;  

управление;  технико-экономическое обоснование;  дорожное картирование. 

Шағын және орта кәсіпкерлік әр елдің экономикасының маңызды бөлігі болып 

табылады. Бұл кәсіпорындар жоғары бәсекелестік ортада жұмыс істейді және бизнес 

ортасындағы жылдам өзгерістерге әсіресе осал. Сондықтан олардың алдында тұрған 

маңызды мәселелердің бірі тиімді бизнес-жоспарлау (BP), әсіресе олар жүзеге асыратын 

жобаларға қатысты. Бұл бизнес-жоспарлау кәсіпорынның қызметіне тән тәуекелдерді есепке 

алуға мүмкіндік туғызып, өндіріс пен бизнес-процестерді үйлестіруді қамтамасыз ететініне 

байланысты. Осы фактілерді ескере отырып, біздің зерттеуіміз шағын бизнестегі бизнес-

жоспарлауды басқару процесін талдайды. Оның негізгі мақсаты – инновациялық құралдарды 

пайдалана отырып, бизнес-жоспарлау үдерістерін әкімшілендіру бойынша әдістемелік 

ұсыныстар әзірлеу. Ол жобаларды бизнес-жоспарлауды жеңілдетіп, оны өзекті және тиімді 

ету керек. Бизнес-жоспарлау менеджменті «жол картасы» әдісі арқылы модельденетін 

күрделі процесс ретінде ұсынылған. Болашақ бизнес-жоспарларды визуализациялау үшін әсіресе 

қолайлы модельдің маңызды кезеңдерінің бірі ретінде іскерлік кенепті пайдалануды ұсынамын. 

Зерттеу әдісі ретінде жекеменшік PK Gal-Exim компаниясының мысалында және оның 

инновациялық жобаларды жоспарлауында бір жағдайды талдау таңдалды. Компанияның 

негізгі қызметі және негізгі инновациялық жобалары коммерциялық жылжымайтын мүлікпен 

операциялар саласында. Біздің талдауымыз ұсынылған модельді шағын бизнесте тиімді БП 

құралы ретінде қарастыруға болатынын растады. Бұл әмбебап, сондықтан басқа 

компанияларда қолданылуы мүмкін. 

mailto:turdashmadina_19@mail.ru
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Кілт сөздер: бизнесті жоспарлауды басқару; бизнес жоспар; іскерлік кенеп; 

бақылау; техникалық-экономикалық негіздеме; жол картасын жасау. 

Small and medium enterprises are an important part of the economy of every country. These 

businesses operate in a highly competitive environment and are particularly vulnerable to rapid changes 

in the business environment. Therefore, one of the most important issues they face is effective business 

planning (BP), especially in relation to the projects they carry out. This is due to the fact that business 

planning makes it possible to take into account the risks inherent in the activities of the enterprise, and 

ensures the coordination of production and business processes. Given these facts, our study analyzes the 

process of administering business planning in small businesses. Its main goal is to develop 

methodological recommendations for the administration of business planning processes using innovative 

tools. It should simplify the business planning of projects and make it more relevant and efficient. 

Business planning management is presented as a complex process that is modeled using the roadmap 

approach. We suggest using the business canvas as one of the milestones of the model, which is 

particularly suitable for visualizing future business plans. As a research method, a single case analysis 

was chosen using the example of the private company PK Gal-Exim and its planning of innovative 

projects. The main activity of the company and the main innovative projects are in the field of operations 

with commercial real estate. Our analysis confirmed that the proposed model can be considered as an 

effective BP tool in small businesses. It is universal and therefore can be used in other companies. 

Key words: business planning management; business plan; business canvas; control; 

feasibility study; road mapping. 

 

В настоящее время предприятия функционируют в условиях жесткой конкуренции 

и быстрых изменений внешней среды.  Это создает новые конкурентные проблемы в виде 

местных и международных конкурентов с новыми производственными процессами и 

инновационными продуктами и услугами [1].  Важной задачей является предвидение 

изменений и узких мест в деятельности предприятия, которые могут возникнуть в связи с 

этими условиями.  Эти проблемы могут быть решены с помощью бизнес-планирования 

(БП).  Это имеет решающее значение для малых и средних предприятий, которые 

составляют важную часть здоровой экономики каждой страны.  Поэтому в интересах 

каждой страны максимально поощрять появление и развитие этих компаний [1]. 

Бизнес-планирование дает возможность учитывать все риски в деятельности 

предприятия, выступая ориентиром в его деятельности, обеспечивая координацию 

производственных и хозяйственных процессов предприятия.  БП является одной из 

ключевых функций менеджмента.  Как правило, бизнес-планирование представляет собой 

технико-экономическое обоснование будущих проектов или деятельности предприятия в 

рыночных условиях.  Другими словами, это программа его деятельности, которая выделяет 

модель предприятия в будущем. 

Основная цель бизнес-планирования проекта — помочь начать проект, а также более 

эффективно управлять им.  Впоследствии результаты внедряются в бизнес-план.  Бизнес-планы 

призваны убедить потенциальных инвесторов в том, что у предпринимателя есть 

жизнеспособное предложение финансирования и поддержки.  Тогда можно констатировать, что 

бизнес-планирование – это инструмент прямого управленческого воздействия на процесс 

реализации того или иного проекта или бизнес-процесса или предприятия в целом.  Однако, 

несмотря на широкое освещение процесса бизнес-планирования в современных исследованиях, 

вопрос администрирования процесса бизнес-планирования не был представлен в литературе 

полностью и всесторонне [2].  Действительно, недостаточно изученными остаются вопросы 

организационного, кадрового, документального и информационного обеспечения процесса 

бизнес-планирования, как сложного процесса прогнозирования будущего состояния бизнеса или 

проекта и формирования соответствующего бизнес-плана.  Поэтому необходима научная 

дискуссия по некоторым дискуссионным вопросам.  Есть вопросы, касающиеся признания 

процессов бизнес-планирования, администрирования и управления. 
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 Учитывая эти факты, это исследование анализирует процесс администрирования 

бизнес-планирования на малых предприятиях.  Его основной целью является разработка 

методологических рекомендаций по администрированию процессов бизнес-планирования 

с использованием инновационных инструментов, таких как Business Model Canvas.  Эта 

цель будет достигнута путем изучения основных этапов бизнес-планирования и 

современных подходов к агитации бизнеса и создания на этой основе соответствующих 

управленческих инструментов поддержки бизнес-планирования в части организационного, 

кадрового, документального и информационного обеспечения. 

Литературный обзор. Немалое количество работ современных экономистов посвящено 

формированию бизнес-планов и бизнес-планированию в целом.  Особого внимания 

заслуживают последние работы в области бизнес-планирования, основанные на комплексном 

системном подходе.  Данный подход объединяет различные компоненты функционирования 

управления в части бизнес-планирования и определяет бизнес-планирование в более широком 

контексте, чем просто процесс формирования бизнес-плана.  Современные исследования 

доказывают важность сочетания технологий и хороших управленческих навыков для создания 

хорошего бизнес-плана.  Как правило, бизнес-план можно определить как конечный продукт 

стратегического мышления или процесса планирования [3], и он тесно связан со всеми видами 

стратегий компании, включая стратегию управления персоналом.  С другой стороны, бизнес-

планирование как инструмент стратегического планирования подчеркивает важность 

управленческих процессов во всех сферах деятельности компании [3].  Таким образом, бизнес-

планирование тесно связано как со стратегическим, так и с тактическим уровнями организации.  

Как правило, бизнес-стратегия представляет собой набор фундаментальных решений, которые 

определяют ее долгосрочные цели, ее ценностное предложение для рынка, ее намерения 

построить и поддерживать конкурентоспособную бизнес-систему и то, как она сама себя 

организует. Писняк (2016) выделил самые последние исследования моделей прогнозирования в 

процессе планирования.  Они лаконично освещают и систематизируют методологические 

принципы разработки бизнес-планов, включающие в себя принципы, методику, 

информационную базу бизнес-планирования и требования к формированию бизнес-планов, 

сформированные на основе обработки ряда источников информации. 

Классическим пособием для молодых компаний, находящихся на пороге стадии 

основания и планирования, является Art of Start 2.0 Кавасаки (2015), в которой он уделяет особое 

внимание секретам бизнес-планирования для малого бизнеса.  Другими классическими 

источниками знаний о планировании являются работы Друкера (2004 г.) и Тиффани и Петерсона 

(2005 г.).  Последний проводит параллели между бизнес-планированием и деятельностью на 

высшем уровне, а также путешествиями в повседневной жизни.  Анализ источников позволяет 

сформировать представление о бизнес-планировании не только как об этапах создания бизнес-

плана, а как о процессе подготовительной работы, административном обеспечении, методах и 

методологиях, подходах к формированию бизнес-плана на основе стратегии компании. В целом 

разработка бизнес-плана позволяет фирмам эффективно использовать процесс бизнес-

планирования для грамотного управления предприятием и конкретным проектом [4].  Бизнес-

планирование также можно определить как разработку среднесрочного проекта 

функционирования предприятия или проекта, как правило, посредством финансового 

моделирования, с выделением таких ключевых моментов, как объем необходимого 

финансирования и объем будущих продаж, а также  как уровень риска (Dvorsky, Popp, Virglerova, 

Kovács, & Oláh, 2018; Oláh, Kovács, Virglerova, Lakner, & Popp, 2019), самодостаточность проекта 

и окупаемость инвестиций в результате бизнес-плана  формирование. 

Однако, несмотря на широкое освещение бизнес-планирования в современных и 

классических исследованиях, администрирование этого процесса по-прежнему требует 

существенного внимания.  Администрирование бизнес-планирования - это не то же самое 

понятие, что и управление.  Большинство авторов строго разделяют эти категории.  В целом 

администрирование представляет собой организационную деятельность в сфере 
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управления с помощью организационных и административных методов, основанных на 

приказах, указах и постановлениях сверху [5].  Администрирование предполагает наличие 

ряда специфических инструментов и подходов.  В частности, администрация использует 

регулятивные формы управления [6]. 

Построение модели. Оценка существующих в литературе подходов позволяет 

утверждать, что БМК является универсальным методом.  На этой основе была создана 

новая модель, которая может быть актуальна для определенных видов бизнеса или 

проектов, особенно для малых предприятий.  Были приняты основные элементы BMC 

Остервальдера и Lean-BMC Маурьи, принимая также во внимание основные критические 

моменты, раскрытые Чингом и Фовелем (2010). Представленная модель должна 

соответствовать нескольким критериям.  Во-первых, он должен включать бизнес-канву, 

предлагаемую в качестве эффективного и ключевого инструмента административного 

процесса бизнес-планирования.  Во-вторых, он должен показать процессный подход к 

администрированию бизнес-планирования.  Кроме того, он должен быть прост в 

использовании при администрировании бизнес-планирования конкретных проектов, а 

также обеспечивать возможность использования набора административных инструментов 

бизнес-планирования на каждом этапе.  Пожалуй, наиболее важным критерием был ее 

универсальный и гибкий характер, позволяющий включать в административный процесс 

современные сложные инструменты (модифицированная канва бизнес-модели). 

Предлагаемый BMC отражает административную поддержку процесса бизнес-

планирования с точки зрения организационных, кадровых, документальных и информационных 

инструментов.  Таким образом, предлагаемая бизнес-канва может быть легко интегрирована в 

BPA (автоматизацию бизнес-процессов) небольших компаний.  Впоследствии, движимые 

необходимостью показать взаимозависимость этапов бизнес-плана и административной 

поддержки на каждом этапе, необходима лучшая методология, которая отражала бы истинную 

сложность этой связи и которую было бы легко применять на практике. 

Одним из наиболее широко используемых, простых и эффективных инструментов 

моделирования этапов бизнес-планирования является составление дорожных карт.  Согласно 

Groenveld (2007), составление дорожных карт — это процесс, который способствует интеграции 

бизнеса и технологий и определению технологической стратегии путем отображения 

взаимодействия между продуктами и технологиями во времени с учетом как краткосрочных, так 

и долгосрочных продуктов и технологические аспекты. Я использую его как инструмент для 

построения модели администрирования бизнес-планирования как сложного процесса и 

определения важных вех этого процесса.  Дорожные карты можно использовать для 

моделирования административной поддержки на различных этапах бизнес-планирования.  

Использование подхода составления дорожных карт для моделирования АБП отражает 

временной процесс достижения вех АБП, который дополняется соответствующими 

административными инструментами (бизнес и бережливые холсты).  Модель должна содержать 

вехи, отражающие возможность внедрения в этот процесс современных инструментов 

администрирования бизнес-планирования.  Следует добавить, что дорожные карты обычно 

создаются в виде таблиц или шаблонов и должны рассматриваться как непрерывный процесс, 

являющийся частью бизнес-цикла [8].  Наиболее распространенная форма структуры дорожной 

карты обычно отражает систематическое мышление и используется для разработки 

многоуровневой логики, которая в сочетании с временным измерением обеспечивает 

стратегическую основу для многофункциональных процессов в сложных структурах.  Наиболее 

распространенный («классический») воркшоп «Дорожная карта» включает в себя такие блоки, 

как «Ресурсы», «Технологии», «Продукты и услуги», «Тренды и драйверы», которые должны 

быть описаны с точки зрения временных этапов.  Однако эта структура является гибкой и 

масштабируемой, и ее можно настроить для самых разных стратегических контекстов. 

Предлагаю сформировать дорожную карту в виде модели процесса.  Такая модель 

показывает взаимность хронологических этапов бизнес-планирования и соответствующих 
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 административных инструментов, наиболее важные из которых описаны ниже.  Таким 

образом, модель отличается от традиционных дорожных карт тем, что отражает очень 

подробный временной процесс, что означает, что вехи должны реализовываться одна за 

другой в вполне определенной последовательности, и дает нам множество 

административных инструментов, которые можно применять на каждой вехе. 

Шаг 1. Формирование (конкретизация) идеи и цели проекта.  По результатам 

исследований, проведенных американскими и европейскими специалистами, более 80 % 

результатов отвергаются на этапах анализа исследования и разработки технической идеи 

[9].  В целом около 80 % всех научно-исследовательских проектов, реализуемых 

инновационными компаниями, не дают коммерческого эффекта, и только 20 % новых 

продуктов и изобретений, выходящих на рынок, пользуются спросом.  Помимо высокого 

уровня сложности внедрения и риска, присущего инновационному процессу, такие 

результаты во многом обусловлены неэффективным планированием.  Вот почему даже при 

наличии идеи как таковой ее конкретное формирование - с определением ее целей и задач 

- имеет ключевое значение. 

Шаг 2. Проверка и систематизация ключевых моментов идеи проекта.  Обычно в 

классических схемах планирования проекта или деятельности вообще этот этап опускается.  

Однако современные исследования показывают, что проверка идеи (жизнеспособности, 

выбор ключевого параметра формирования идеи) и систематизация составляющих ее 

элементов является первостепенной задачей [10].  Ведь проект или бизнес-идея — это не 

слоган, сформированный в одном предложении, а комплекс продуманных задач, целей и 

работ в комплексной форме.  Следует добавить, что в настоящее время широко 

используются различные онлайн-инструменты для работы с идеей и подготовки ее к 

формированию проекта, являющиеся элементами администрирования.  Среди них самыми 

последними и инновационными являются: WorkSection, Trello, Jira, BaseCamp и Mind Map. 

 Шаг 3. Критерии, требования и ограничения по сбору информации для бизнес-

плана.  В процессе формирования бизнес-плана как документа одной из важнейших задач 

является формирование актуальных критериев поиска и оценки информации.  Только 

бизнес-план, подготовленный на основе абсолютно необходимой для проекта информации, 

произведет впечатление на инвестора с точки зрения оценки способности к планированию.  

Другими словами, хорошо подготовленный бизнес-план всегда повысит шансы на 

получение финансовой поддержки из различных источников.  К условиям, факторам и 

критериям поступающей информации, которые учитываются при формировании бизнес-

плана в процессе планирования реализации новых проектов, относятся: 1) требования 

ключевых заинтересованных сторон (потенциальных инвесторов, собственников, 

партнеров);  2) влияние финансовых проблем;  3) особенности производства товаров и 

услуг;  4) влияние рынка при составлении маркетингового плана.  Эти факторы нуждаются 

в более подробном представлении.  Во-первых, наиболее важной заинтересованной 

стороной, когда дело доходит до подготовки бизнес-плана, обычно является 

потенциальный (или реальный) инвестор.  Если такой инвестор намерен сотрудничать с 

предприятием, первоочередной задачей является получение прозрачной информации и 

данных о текущем состоянии компании, включая управленческую команду, финансовые 

показатели, бизнес-процессы, маркетинг и т. д. Роль управленческой команды имеют 

ключевое значение, поскольку они принимают все жизненно важные решения для 

компании.  Поэтому в бизнес-плане необходимо подчеркнуть все сильные стороны 

управленческой команды.  Предприятие с четко формализованной структурой управления 

обладает большими возможностями для получения капитала и достижения поставленной 

цели за относительно короткий период времени.  Во-вторых, необходимо учитывать 

влияние финансовых проблем.  Чтобы бизнес был успешным, следует определить 

потребность в свободных средствах и спрогнозировать затраты.  Предпринимателям также 

необходимо составить предварительный баланс — перечислить активы и пассивы, чтобы 
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иметь «моментальный снимок», отражающий положение фирмы в любой момент времени.  

Необходимо тщательно продумать и спланировать финансовые прогнозы, входящие в 

документальную часть бизнес-плана, а также выделить достаточно времени на их 

обработку.  Кроме того, всегда желательно провести анализ продаж и определить прибыль, 

которую компания хочет получить.  В-третьих, особенности производства товаров и услуг 

также очень важны, особенно если компания хочет привлечь новые источники капитала.  

Поэтому необходимо обсудить качественные характеристики товаров и услуг и выделить 

их конкретные преимущества по сравнению с аналогичными товарами и услугами 

конкурентов (включая жизненный цикл товара), а также попытаться спрогнозировать 

реакцию потребителей на предлагаемые товары или услуги.  Это требует объяснения 

относительно того, как будут удовлетворяться потребности клиентов.  Предприятие должно 

объяснить, как оно будет удовлетворять нужды и требования своих клиентов.  Наконец, 

возникает необходимость анализа влияния рынка при составлении маркетингового плана. 

Шаг 4. Формирование бизнес-канвы (канвы бизнес-модели). Я рекомендую 

использовать бизнес-ауксинг как одну из вех (этапов) модели администрирования бизнес-

планирования для малых предприятий и их проектов.  Сочетание блоков бизнес-кантри с 

соответствующими инструментами администрирования делает этот инструмент (бизнес-

канвас) важным элементом процесса АБП.  На данном этапе рекомендуется формирование 

БМК по предложенной модели.  Использование точного инструмента как одного из этапов 

модели АБП на малых предприятиях поможет сократить время, затрачиваемое на 

подготовку бизнес-плана, а также визуализировать основные элементы и этапы проекта.  

Еще один важный аргумент заключается в том, что использование бизнес-канвы в процессе 

администрирования бизнес-планирования помогает создать дальнейшее технико-

экономическое обоснование проекта (в разделе результатов статьи мы обсудим 

использование бизнес-канваса на конкретном предприятии,  например, Гал-Эксим ПК). 

Шаг 5. ТЭО (ТЭО) проекта.  Обычно этот инструмент используется как инструмент 

прогнозирования рисков, затрат и доходов проекта как отдельного инструмента;  однако я 

рекомендую использовать этот инструмент как часть дорожной карты BPA, чтобы сделать 

административный процесс более конкретным и реалистичным.  ТЭО — это документ, 

который дополняет и сопровождает бизнес-планирование.  Сопоставление его с бизнес-

канвой также эффективно. 

Шаг 6. Формирование бизнес-плана проекта.  Этот этап предполагает собственно 

формирование самого документа (бизнес-плана).  Как правило, универсальной формы 

бизнес-плана не существует, хотя и определены его основные этапы.  Конкретный бизнес-

план составляется на основе конкретного проекта с учетом особенностей проекта и 

требований заинтересованных сторон.  Актуальность вех и инструментов можно показать 

на примере реальной компании.  Шаги 4 и 5 на данном этапе наиболее важны, поскольку 

они более сложны и отражают результаты бизнес-планирования. 

Я считаю, что эта статья внесла значительный вклад в литературу.  Прежде всего, 

следует отметить его вклад в теорию.  Предложена модель, использующая достижения 

классической модели Остервальдера, предлагающая конкретные инструменты для реализации 

каждого этапа.  Во-вторых, следует также подчеркнуть прикладную ценность статьи.  

Предлагаемая модель носит универсальный характер и может применяться на практике 

различными компаниями среднего размера.  В-третьих, учитывая растущую роль МСП в 

современном бизнесе, следует ожидать, что многие руководители захотят применить эту 

концепцию (и предлагаемое руководство), если они хотят добиться успеха в бизнесе. 

Данная статья также имеет некоторые ограничения.  Прежде всего, необходимо 

упомянуть национальный охват, так как анализ проводился только в одной стране (которая не 

так развита, как западные страны) на примере одной компании, работающей только в одной 

конкретной области.  Во-вторых, надо учитывать, что модель тестировалась на примере 

конкретной компании (а значит, и ее специфики).  Однако, несмотря на эти ограничения, я 
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 считаю, что наш подход был правильным, и метод, примененный в нашем исследовании, 

позволил нам представить реальную картину ситуации в анализируемом секторе. 
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жұмыс орындарын құру болып табылады. Еңбек нарығын мемлекеттік реттеудің 

ғылыми-негізделген шараларын жасау үшін және жұмыс орындарын құру үшін дамудың 

негізгі бағыттары анықталған.  

Түркістан облысының  еңбек ресурстары нарығында болып жатқан сандық және 

сапалық өзгерістерді экономикалық бағалау,  еңбек ресурстарын пайдалануды 

жақсартудың, жұмыссыздықты төмендету және жаңа жұмыс орындарын ашу. 

Тірек сөздер: жұмыс күші, жұмыспен қамту, еңбек нарығы, жұмыссыздық, көші-қоны 

В рассматриваемой статье проведен анализ состояния рынка труда 

Туркестанской области. Проблема рынка труда не теряет своей значимости. Сегодня 

важно оценить, определить его уровень и найти способы эффективной помощи людям. В 

Туркестанской области трудовые ресурсы имеют преимущество. Поэтому одной из 

основных задач является сохранение трудового потенциала, создание новых рабочих мест. 

Определены основные направления развития для разработки научно-обоснованных мер 

государственного регулирования рынка труда и создания рабочих мест.  

Экономическая оценка количественных и качественных изменений, происходящих на 

рынке трудовых ресурсов Туркестанской области, улучшение использования трудовых 

ресурсов, снижение безработицы и создание новых рабочих мест. 

Ключевые слова: рабочая сила, занятость, рынок труда, безработица, миграция 

The article under consideration analyzes the state of the labor market of the Turkestan 

region. The problem of the labor market does not lose its significance. Today it is important to 

assess, determine its level and find ways to effectively help people. In the Turkestan region, labor 

resources have an advantage. Therefore, one of the main tasks is to preserve the labor potential 

and create new jobs. The main directions of development for the development of scientifically-

based measures of state regulation of the labor market and job creation are determined.  

Economic assessment of quantitative and qualitative changes taking place in the labor 

market of the Turkestan region, improving the use of labor resources, reducing unemployment and 

creating new jobs. 

Keywords: labor force, employment, labor market, unemployment, migration 

 

Халықты әлеуметтік қорғау және халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту мәселелері 

мемлекеттің басты міндеттерінің бірі болып табылады.  Бүгінгі күні қоғамның қай саласын 

алмайық, жүргізіліп отырған реформалар өзінің нәтижелі жемісін беріп келеді. Ондай 

реформалардан әлеуметтік сала да қалыс қалған емес[1].   

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық үйлесім, 

танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері.   Түркістан облысы республиканың оңтүстігінде орналасқан. 

Территориясы - 116,1 мың шаршы км,  немесе Қазақстан жерінің 4,3% алып жатыр. 

2015 жылдың 1 желтоқсанға облыс халқының саны 2075,1 мың адамды,  немесе  

Республика тұрғындары санының 15% құрайды. Оның ішінде Қала халқының саны– 433,7 

мың адам (20,9%), ауыл халқының саны – 1641,4 мың адамды (79,1%) құрады(кесте 1). 

1 кесте 
Халықтың саны, жыл басына 

 

Жылдар Барлығы, мың адам соның ішінде 

қалалық селолық 

2017 1977028 388845 1588183 

2018 1983969 389401 1594568 

2019 2016037 405545 1610492 

2020 2044742 417674 1627068 

2021 2075132 433693 1641439 

 

Демографиялық жағдайға сонымен қатар тұрғындар миграциясы да әсер етеді.  
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 2021 жылы облысқа 63176 адам келді, ал кеткендер саны- 84221 адамды құраған. 

2020 жылмен салыстырғанда келгендер саны 24629 адамға төмендеген, кеткендер саны ол 

да 23257 адамға төмендеген. 

Сыртқы көші-қоны бойынша 2021ж. келгендер саны 175 адамға төмендеген, 

кеткендер болса 73 адамға артқан[2]. 

2 кесте 

Халықтың көші-қоны адам 
 

 келгендер кеткендер көші-қон  айырымы 

2020ж. 2021ж. 2020ж. 2021ж. 2020ж. 2021ж. 

Халықтың  көші-қоны,  

барлығы,  адам 
87805 63176 107478 84221 

 

-19673 

 

-21045 

Ішкі көші-қоны 87093 62639 107266 83936 -20173 -21297 

 иммигранттар эмигранттар көші-қон  айырымы 

Сыртқы көші-қоны 712 537 212 285 500 252 

 

Тұрғындар санының артқанымен жұмыс күші саны соңғы жылдары 12,6 мың адамға 

төмендегенін 3 кестеден көруге болады. 

2021 жылы жұмыссыздардың саны 41,8 мың адамды құрады. Облыс бойынша 

жұмыссыздық деңгейі 5,1 % және 2020 жылмен салыстырмалы 0,1 % төмендеген. 

Жұмыс іздеп жұмыспен қамту органдарына қаралғандар саны, 104,9 мың адам, 

жұмыспен қамту органдарының көмегімен жұмысқа орналасқандар саны- 76 мың адам, 

жұмыссыз ретінде тіркелгендердің саны – 19,5 мың адам. 

Экономикалық белсенді халық өзінің жұмыс күшін жұмысқа арнайды. Жұмыс 

күшіне деген сұранысты - жұмыс берушілер - кәсіпкерлер мен мемлекет анықтайды. Жұмыс 

күшіне деген сұранысты қалыптастыру мен ұсынысты еңбек нарығы деп атайды. Егерде 

жұмыс орны мен (сұраныс) жұмысшылар саны (ұсыныс) бірдей болса жұмыс нарығында 

тепе-теңдік қалыптасады, яғни экономикалық белсенді халық толығымен жұмыспен 

қамтамасыз етіледі. 

Егерде сұраныс ұсыныстан артық болса жұмыс күші жетіспейтін жағдай туындайды. 

Керісінше жағдайда, сұраныс ұсыныстан кем болса, жұмыссыздык, пайда болады. Бұл 

дегеніміз қомақты жөне сапалы жұмыс күші. Талдау жасалған жылдары жұмыссыздардың 

саны 1,2 мың адамға азайып, жұмыссыздық деңгейі 2017 жылы 5,2 пайыз болса, 2021 жылы 

5,1 пайызды құрады[3]. 

Жұмыссыздық деңгейі елдің экономикалық жағдайының негізгі көрсеткіштерінің 

бірі, бірақ өте тура көрсеткіш деп толық айтуға болмайды. 

3 кесте 
Түркістан облысы еңбек нарығының негізгі индикаторлары мың адам 

 

көрсеткіштер 

жылдар Ауытқу,

+/- 2018ж. 2019ж. 2020ж. 2021ж. 

Жұмыс күші, мың адам 832,0 826,2 821,8 819,4 -12,6 

Жұмыс күшіне қатысу деңгейі, % 67,0 67,2 65,5 64,7  

Жұмыспен қамтылған халық, мың адам 789 784,3 779,4 777,6 -11,4 

Жұмыспен қамту деңгейі, пайызбен:      

15 жас және одан жоғары жастағы халыққа 

шаққанда 63,5 63,8 62,1 61,4 

 

жұмыс күші санына шаққанда 94,8 94,9 94,8 94,9  

Жалдамалы қызметкерлер, мың адам 429,2 422,9 421,6 418,1 -11,1 

Жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, 

пайызбен 54,4 53,9 54,2 53,8 

 

+2,7 

Өз бетінше жұмыспен қамтылған 

қызметкерлер, мың адам 359,8 361,4 357,8 359,5 

 

-0,3 

Жұмыспен қамтылған халық санындағы үлесі, 

пайызбен 45,6 46,1 45,9 46,2 

 

 

http://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D3%99%D1%81%D1%96%D0%BF%D0%BA%D0%B5%D1%80
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Жұмыссыз халық, мың адам 43,0 41,9 42,5 41,8 -1,2 

Жұмыссыздық деңгейі, пайызбен 5,2 5,1 5,2 5,1  

Жұмыспен қамту органдарына жұмыс 

делдалдығымен жолыққандар саны, мың адам 88,9 106,5 100,0 104,9 

 

 

+16 

Жұмысқа орналастырған азаматтар, мың адам 51,5 65,2 68,2 76,0 

 

+24,5 

Жұмыспен қамту органдарында жұмыссыз 

ретінде тіркелген адамдар саны, мың адам 21,4 21,4 19,5 19,5 

 

 

-1,9 

Тіркелген жұмыссыздар санының жұмыс 

күшіндегі халық санына үлесі*, пайызбен 2,6 2,6 2,4 1,8 

 

Жұмыс күші құрамына кірмейтін адамдар, адам 409,6 403,4 433,7 446,3 

 

+36,7 

Жұмыс күші кұрамына кірмейтін адамдардың 

деңгейі, % 33 32,8 34,5 35,3 

 

 

 

Еңбек нарығында өте тапшы мамандар мыналар: үкімет және басқару органдарының 

(мемлекеттік органдардың) басшылары; энергетика, экология, ауылшаруашылығы, ғылыми 

және денсаулық сақтау саласындағы біліктілік деңгейі жоғары мамандар; техникалық және 

ауылшаруашылығы салаларындағы біліктілік деңгейі орташа мамандар; оқытушылар мен 

техникалық және агротехникалық орта білімді мастерлер, техника және құрылыс 

мамандықтарының жұмысшылары. 

Жұмыссыздық деңгейінің өсуіне жол бермеу және жұмыссыз азаматтарды 

жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету мақсатында Қазақстан Республикасы Премьер-

Министрінің 2020 жылғы 27 наурыздағы №55-ө өкімімен "Жұмыспен қамтудың жол 

картасы"қабылданды. 

Түркістан облысы бойынша "Жұмыспен қамтудың Жол картасын" іске асыру үшін 

98,7 млрд.теңге сомасына 460 инфрақұрылымдық жоба құрылды (оның ішінде Түркістан 

қаласының Тұңғыш Президенті паркінің құрылысына 12,15 млрд. теңге). 

Жол картасы аясында 25 мыңға жуық жаңа жұмыс орны, сондай-ақ 2,0 мыңнан астам 

тұрақты жұмыс орны құрылады. 

460 инфрақұрылымдық жобаның 48-і бойынша қосымша келісім жасалды және 

жөндеу жұмыстары басталды (10,4%), нәтижесінде 2432 жаңа жұмыс орны құрылды. 

2022 жылдың мамыр айының бірінші онкүндігінде 350 жоба бойынша, 20 мамырдан 

бастап тағы 65 жоба бойынша жөндеу жұмыстарын бастау жоспарлануда[4]. 

Жөндеу, техникалық қызмет көрсету, реконструкциялау жөніндегі 

инфрақұрылымдық жобалар күзге дейін, жаңа объектілер құрылысы-жыл соңына дейін іске 

асырылатын болады. 

Нарықтық  экономиканың дәл қазіргі қалыптасқан жағдайына байланысты еңбек 

нарығының белсенді жұмыс істеуі үшін қажетті барлық құралдарды іске қосу керек. Олар: 

- ауылдық жерлердегі еңбек ресурстарының ұдайы өсу процесінің мониторингісін 

құру негізінде экономикалық белсенді халық санын, жұмыспен қамтылғандарды, 

жұмыссыздарды есепке алу жүйесін жетілдіру; 

- ауыл шаруашылығында шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту негізінде жаңа 

жұмыс орындарын құру; 

- жұмыссыздардың бәсеке қабілеттілігін жоғарылату, яғни ауыл шаруашылығы 

саласы бойынша мамандарды дайындау және қайта дайындау, кәсіптік бағдар беру 

жүйелерін жетілдіру; 

- жұмыссыздарды жұмыспен қамтудың жаңа икемді түрлеріне  ынталандыру 

қажет. 
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Қазақстанның  аграрлық  саласын инвестициялық қаржыландыруды мәні және 

оның орнықты экономикалық дамуды қалыптастыру мен  ҚР әлеуметтік-экономикалық 

жағдайына ықпалы қарастырылған. Отандық аграрлық  саланы инвестициялық 

қаржыландырдың қазіргі ахуалына  салыстырмалы талдау жүргізу арқылы, еліміздің  

азық-түлік қауіпсіздігі мен ұлттық экономиканың   бәсекеге қабілеттілігін арттыруда 

инвестициялық жобалар және шетелдік компанилардың инвестициялық қаржыларын  

аграрлық өндіріс саласында қолдану  бойынша ұсыныстар белгіленген.   

Тірек сөздер:  аграрлық сала,   ауыл шаруашылығы,    агроөнеркәсіптік кешен, 

инвестиция, азық-түлік қауіпсіздігі, азық-түлік тауарлары, инвестициялық жоба, 

инвестициялық ұсыныс,   инвесторларды қолдау, нысаналы инвесторлар, ақпарат, 

ақпараттық-мониторингтік жүйе.     

Рассмотрены   сущность   и роль инвестиционного финансирования     в развитии 

аграрного сектора экономики и его влияние на развитие социально- экономического 

положения Республики Казахстан.  Исследованы    современное состояние  

инвестиционного финансирования в развитии конкурентноспособности    национальной 

экономики и продовольственной безопасности страны.  Проведен сравнительный анализ 

инвестиционного финансирования и предложены пути   совершенствования, в том числе 

по применению инвестиционных проектов и инвестиции зарубежных компаний в  аграрном 

секторе экономики Республики Казахстан.  

Ключевые слова: аграрная сфера, сельское хозяйство, агропромышленный 

комплекс, инвестиция, продовольственная безопасность, инвестиционные  проекты, 

инвестиционные  предложения,  инвестиционная  поддержка, потенциальный инвестор,  

информация,  информационно-мониторинговая система. 

The essence and role of investment financing in the development of the agricultural sector 

of the economy and its impact on the development of the socio-economic situation of the Republic 

of Kazakhstan are considered. The current state of investment financing in the development of the 

competitiveness of the national economy and food security of the country has been studied. A 

comparative analysis of investment financing was carried out and ways of improvement were 

proposed, including the use of investment projects and investments of foreign companies in the 

agricultural sector of the economy of the Republic of Kazakhstan. 

Key words:  Аgrarian sector, agriculture, agro-industrial complex, investment, food 

security, investment projects, investment proposals, investment support, potential investor, 

information, information and monitoring system. 
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Тәуелсіздік алған жылдары  Қазақстанның ауыл шаруашылығы саласында инвестиция-

лық белсенділікті жандандыру – тұрақты экономикалық өсу мен бәсекеге қабілеттілікті 

арттырудың негізгі жолы болып табылғаны белгілі. Алғашқы кезеңде бұл үрдіс қаржы құралда-

рының жеткіліксіздігінен тежелді және ұзаққа созылды. Сондықтан, қазіргі таңда еліміздегі 

ауылшаруашылығы саласында маңызды міндеттердің бірі инвестициялық қызметтің белсен-

ділігін арттырудың жаңа бағыттары мен   механизмдерін  анықтау маңызды болып табылады.  

Жалпы отандық аграрлық сала еліміздің азық-түлікпен қамтамасыз ететін және 

республика  тұрғындарының жартысына жуығының тұрмыс жағдайына тікелей әсері бар 

экономиканың аса маңызды саласы. Одан басқа Қазақстан халқының 47 пайызы ауылдық 

жерлерде тұрады және экономикалық белсенді тұрғындарының үштен бірі аграрлық салада 

еңбек етіп, жалпы ішкі жалпы өнімінің 4,4 пайызын өндіреді[1]. Сондықтан ауылшаруашылығы 

дамыту елдегі әлеуметтік-экономикалық ахуалға, мемлекеттің азық-түлік қауіпсіздігіне, 

экономикамыздың барлық саласының жағдайына шешуші дәрежеде ықпал етеді. 

Осы жағдайда отандық агралық саланың қарқындылығын арттырудың бір жолы 

инвестициялық құйылымдарға байланысты болып, ауылшаруашылығы салаларындағы 

инвестициялық үрдісті қалыптастыруда әлемдік технологияларды және менеджмент пен 

маркетингтің озық әдістерін қолдану, оның механизмдерін қалыптастыру ғылыми және 

тәжірибелік тұрғыдан өзекті мәселе болып табылады.  

Ол үшін еліміздегі ауыл шаруашылығы жағдайларына жан-жақты талдау жүргізу, 

ауыл шаруашылығына қажетті арнайы қызметтер және оның негізгі басымдықтарын 

анықтау, үшін зерттеу аграрлық сектордағы инвестицияның экономикалық тиімділігін  

бағалау, инвестициялық- экономикалық жобаларды негіздеу   жөнінде ұсыныстар жасап 

және оларды іске асыру туралы шараларды кешенді айқындау  қажеттіліктен туындайды.  

Себебі соңғы жаһанды жайлаған пандемияға байланысы туындаған  дағдарыс 

әлемдік  сауда-экономикалық қатынастардың архитектурасын, оның ішінде ауыл 

шаруашылығы саласына  да айтарлықтай өзгертті. 

 Мысалы, 2021 жыл басында  бойынша жаһандық экономикадағы тікелей шетелдік 

инвестициялар көлемі 42 пайызға қысқарған. Әсіресе, экономиканың өтпелі кезеңінде 

тұрған мемлекеттерге дағдарыс қатты әсер етті. Бұл елдерде шетелдік инвестициялар 

көлемі 77 пайызға дейін азайған. Сол секілді инвестиция тартылатын жаңа жобалардың 

саны екі есе қысқарған. Мұндай жағдай Қазақстанды да айналып өткен жоқ[2]. 

Ресми мәлімет бойынша  біздің елге тартылатын тікелей шетелдік инвестициялар 30 

пайызға азайған. Дегенмен дер кезінде қабылданған шаралардың нәтижесінде елге 17,1 

млрд доллар инвестиция құйылды. Жалпы, соңғы 10 жылда Қазақстанға жыл сайын орташа 

есеппен 24 млрд доллар инвестиция тартылып отырған болатын. Тек, дағдарыс орын алған 

2015 және 2020 жылдары ғана көрсеткіш айтарлықтай құлдырады . 

2021 жылға 263 млрд теңге сомасына жоспарланған 285 жобаның   241 млрд теңге 

сомасына 268 жоба пайдалануға берілген. Іске асырылған жобалар бойынша Солтүстік 

Қазақстан, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Ақмола, Қарағанды облыстары көш басында тұр.  

Аталған инвестициялық жобалар келесі бағыттар бойынша іске асырылған, олар:  

өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласында 34,3 млрд теңге сомасына 27 жоба, 7,5 

млрд теңге сомасына 6 ет комбинаты, бақтар отырғызу саласында 10,3 млрд теңге сомасына 

14 жоба, азық-түлік өнімдерін өндіру саласында 2,3 млрд теңге сомасына 6 жоба, тұқым 

шаруашылығы бойынша 1,7 млрд теңге сомасына 4 жоба, сондай-ақ 12,9 млрд теңге 

сомасына 28 репродуктор пайдалануға берілген. Сондай-ақ 2021 жылғы аталған 

инвестициялық жобаларды іске асыру бойынша орындалу деңгейі  94% құрап отыр. 

Сонымен бірге ауыл шаруашылығы бойынша  азық-түлік тауарларының негізгі 29 түрі 

бойынша ішкі нарықтың қамтамасыз етілу деңгейіне мониторинг жүргізу барысында келесілер 

мәлім болды. Азық-түлік тауарларының негізгі түрлері бойынша ішкі нарықтың отандық өндіріс 

есебінен қамтамасыз етілуі небәрі 85%  құрайды. Ал құс еті, шұжық өнімдері, ірімшік және сүзбе, 

алма, қант және балық сияқты тауарлар импортқа тәуелді болып қалып отыр.   
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  Қазіргі қалыптасқан жағдай бойынша отандық  ауыл шаруашылығына инвесторлар 

тарапынан үлкен қызығушылық бар, бірақ әлеуеті әлі ашылған жоқ, өйткені тежеуші факторлар 

да жеткілікті. Мысалы, заңнама тұрақтылығының жеткіліксіздігі, реттеу, субсидиялау ережелері 

өзгеруде және т.б. Отандық фермерлердің өзі оған әрдайым ілесе бермейді. Сонымен бірге ауыл 

шаруашылығын   индустрияландыруды қарқынды дамыту кезек күттірмейтін мәселе деген 

ойдамыз. Себебі 2020 жылдың бірінші жартыжылдығында  еліміз ауыл шаруашылығының ЖІӨ 

үлесі  2,8%  төмендеген. Бұл ретте салада еңбекке қабілетті халықтың жартысына жуығы жұмыс 

істейтінін ескерсек, сәйкессіздік айқын байқалады [3]. 

Жалпы инвестиция саласындағы кез келген компанияға преспективалы саланың, 

өткізу нарықтарының болуы ғана емес, бизнес үшін қолайлы ортаның болуы да маңызды. 

Ал, бұл институционалдық орта, заңнаманың тұрақтылығы, визалық режим шарттары мен 

басқа да көптеген құрауыштардан тұрады. Сондықтан инвестициялық ұсыныстарды 

әзірлеуді, инвесторларды қолдауды, қолайсыз факторларды анықтау мен жоюды қамтитын 

жаңа тәсілдер әзірленіп, енгізілуін жіті бақылап отыру ерек. 

Отандық инвесторларды қолдау мәселелерінде бизнесті кеңейтуге әзірлік кезінде 

стратегиялық инвесторларды іздеу, жаңа нарықтарға шығу, өндірістік-өткізу 

байланыстарының синергиясын қамтамасыз ету тәрізді маңызды мәселелер қамтылады, 

себебі, инвесторларға жергілікті серіктестер, адал жеткізушілер қажет.  

Осыны ескере отырып, ел экономикасына инвестициялар тарту жұмыстарының 

тиімділігін арттыру мақсатында ақпараттық-мониторингтік CRM-жүйесі енгізу, оларды 

іске асыру бойынша барлық келісімдер, әзірленген жол карталары анық белгіленіп, отырып, 

барлық үрдіске қатысушылардың - орталық мемлекеттік және жергілікті атқарушы 

органдардың міндеттерін бекіту орынды болмақ. 

Мысалы, KAZAKH INVEST ақпараттық-мониторингтік жүйесінде барлығы $54,3 

млрд сомасына 228 инвестициялық жоба бар. Оның ішінде шетелдік инвесторлардың 

қатысуымен $46 млрд  жуық сомаға 168 жоба іске асырылуда және жоғары дәрежеде 

пысықталуы керек деген ойдамыз[4]. 

Еліміздегі өнеркәсіптік кәсіпорындардың өнімдеріне сұраныс ауыл 

шаруашылығындағы кірістерге тікелей байланысты екені белгілі. Ішкі сұранысты 

қанағаттандырып, жергілікті нарықта бәсекелесуді үйренген соң, қазақстандық өнім 

шетелдік тұтынушылардың арасында да сұранысқа ие болса, яғни экспорт көлемі артады. 

Ол үшін инвестиициялық әлеует пен нақты жобаларды ілгерілетуде ірі компаниялардың 

басшылығын жинайтын инвестициялық іс-шараларды өткізудің маңызы зор. Бұл - іскерлік 

байланыстар орнату және инвестициялық мүмкіндіктер туралы ақпараттандыру үшін тіимді 

алаң, осындай шаралар алаңдарында инвесторлармен егжей-тегжейлі жұмыстар жүргізу, 

шешімдер қабылдауға ықпал ететін нысаналы инвесторлар, факторлар алдын ала зерделенеді, 

қазақстандық тараптан мүмкін болатын серіктестері іріктеледі.  

Әрине, ірі инвесторлар келу үшін көлік және логистика саласы, оған қызығушылық 

транзиттік әлеуетпен және базалық инфрақұрылымның дайындығымен қамтамасыз етілуі 

керек. Осыған бағытта елімізде мультимодальді Еуразиялық көлік дәлізі  іске қосылды. 

Қазақстан арқылы енді 5 теміржол және 6 халықаралық автомобиль жолдары өтетіні 

ескерсек, алдағы жылдары барлық негізгі автомагистральдардың, теңіз порттарының 

құрылысы аяқталса, Еуропа мен Азия арасындағы құрлық транзиті үшін қажетті 

инфрақұрылымдық жағдайлар болмақ. Осының арқасында Қазақстан аумағы арқылы жүк 

ағыны көлемінің үдемелі өсуін орын алады деген ойдамыз. 

Жалпы инвесторлар Қазақстан арқылы өтетін бағыттар бәсекеге қабілетті   екенін 

түсінеді және  инфрақұрылымдық жобаларды қарастыруға дайын болуы мүмкін. 

Сонымен бірге транзит тек жүктерге ғана емес, сондай-ақ цифрлық деректерге де 

қатысты. Себебі инфрақұрылым – инфокоммуникацияны қамтитын өте кең ұғым.  Еуропа 

мен Азия арасындағы интернет-трафик транзитінің әлеуеті зор. Цифрлық транзитке қызмет 

көрсетуге бағытталған талшықты-оптикалық байланыс желілерін, халықаралық бағдар 
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дәліздерін дер кезінде қосу және   Data-орталықтарын дамыту орынды болмақ.  Ол үшін 

бізде солтүстік өңірлерде қажетті: электр энергиясының бәсекелестік құны, климат, 

сейсмикалық қаупінің төмендігі және т.б. жағдайлар бар. 

Осы жағдайларды ескере отырып, қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдармен 

бірлесіп Агроөнеркәсіптік кешеннің инвестициялық жобаларын іске асыру жөніндегі 2021-

2025 жылдарға арналған жол карталары бекітілді.   Жол карталарына сәйкес жалпы сомасы 

4,4 трлн теңге болатын 934 инвестициялық жобаға пул жасалмақ. Осы жобалардың ірі 

бағыттары болып келесілер айқындалды, олар: 

 ет өндірісі – 1 трлн теңге сомасына 301 жобаны іске асыру;  

 жылыжай кешендері – 1 трлн теңге сомасына 67 жобаны іске асыру; 

 сүтті мал шаруашылығында – 452 млрд теңге сомасына 186 жобаны іске асыру; 

 құс шаруашылығында – 373 млрд теңгені құрайтын 47 құс фабрикасын салу;  

 өсімдік шаруашылығы өнімдерін өңдеу саласында – 300 млрд теңге сомасына 73 

жобаны іске асыру жоспарланған[5]. 

Одан басқа 5 жыл ішінде қантпен қамтамасыз ету 80%-ға дейін жеткізу, жалпы сомасы 

228 млрд теңгені құрайтын жобаларды іске асыру белгіленген. Қарқынды бақтар саласында 100 

млрд теңге сомасына 32 жобаны іске асыру жоспарлануда. Өзге де бағыттар шеңберінде жалпы 

сомасы 834 млрд теңгеге 225 жобаны іске асыру жоспары бар, олар суару, тұқым шаруашылығы, 

тамақ өнімдерін өндіру және т. б. бағыттардағы жобаларды қамтиды.  

Сонымен бірге трансұлттық компаниялардың қатысуымен агроөнеркәсіптік кешен 

саласындағы 10 аса ірі инвестициялық жобаны іске асыру қарастырылуда. 

Инвестициялардың жалпы сомасы $2,3 млрд құрайды, оның ішінде: 

 «Tyson Foods» компаниясы жалпы құны $300 млн құрайтын ет өңдеу зауытын салу; 

 «Valmont» компаниясы жалпы инвестициялар құны $50 млн құрайтын 

жаңбырлатқыш машиналар шығаратын зауыт салу; 

   «KS Genetics» компаниясы Алматы облысында толық циклді инновациялық, 

экспортқа бағдарланған мал шаруашылығы кешенін құру бойынша жалпы құны $49 млн 

құрайтын зауыт салу ; 

 «INOKS» компаниясы Алматы облысында аумағы 1000 га болатын қарқынды бақ 

отырғызу және жалпы сыйымдылығы 7900 тоннаны құрайтын жеміс сақтау орнын, жеміс 

өңдеу цехтарын салу.Жобаның құны $81,5 млн тнг.; 

 Голландиялық «Farm Frites» компаниясы Жамбыл облысында фри картобын 

өндіретін зауыт салу.Жобаның құны – $145 млн. 

 «QazSugar» компаниясы Жамбыл облысында жалпы құны $220 млн қант 

өндіретін зауыт салу; 

 Ресейлік «Экокультура» агроөнеркәсіптік холдингі Түркістан облысында жалпы 

ауданы 500 га құрайтын жылыжай кешенінің құрылысын іске асыруда. Жалпы құны $1,3 

млрд құрайды. 

 «Fruit Art» компаниясы Алматы облысында жалпы құны $77 млн. тнг. болатын 

сублимация зауытын, жеміс сақтау орнын,жылыжай комбинатын және плантациялар салу; 

 Түркиялық «Goknur Gida» компаниясы Жамбыл облысында аумағы 5 000 га 

құрайтын қарқынды бақ отырғызу, жеміс өңдеу цехтарын салу жобасын іске асыру.. 

Жобаның жалпы құны $98 млн тнг. 

 Германиялық «Baumann» компаниясы қазіргі уақытта Алматы облысында $31,2 

млн сомасына қой етін өңдеу зауытын салу жобасын іске асыруда. 

Аталған инвестициялық жобалар бойынша   инвесторларды түрлі салық түрлері мен 

кеден салықтарынан босатуды қарастыру және оның оң шешім табуы қажеттіліктен туындайды  

Еліміздің экономикалық мүмкіндіктерін ескере отырып, құрылған стратегияда 

инвестицияларды тартудағы негізгі елдер  ретінде әлемнің 36 әлеуетті елі анықталды, оның 

ішінде 11 ел біз үшін аса басымдыққа ие. Олар: АҚШ, РФ, Ұлыбритания, Германия, 
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 Франция, Италия, ҚХР, Жапония, Оңтүстік Корея, Түркия, БАӘ. Бұл  елдердің 

әрқайсысымен инвестиция бойынша жұмыс жасау үшін ҚР СІМ-мен бірлесіп, әр  ел үшін 

жеке тәсілдеме мен нақты іс-қимылдар жоспары әзірлену орынды болмақ деген ойдамыз. 

Осындай инвесторларды, трансұлттық компаниялардың қаржысын ҚР 

экономикасына тарту бойынша белсенді жұмыстары өз кезегінде еліміздің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырып,  азық-түлік қауіпсіздігін нығайтады деген ойдамыз. 
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В статье рассмотрены основные этапы становления малого и среднего бизнеса в 

Казахстане, представлены меры поддержки, предпринимаемые государством. Изучены 

основные проблемы МСБ, и пути их решения. А так же рассмотрена  деятельность фонда 

«Даму» и  нормативно-правовая базы регулирования малого предпринимательства. 

Ключевые слова: МСБ, законодательство, этапы реформирования, механизмы, меры, 

государство, финансов-кредитные ресурсы, государственная поддержка, инструменты.   

Мақалада Қазақстанда шағын және орта бизнестің қалыптасуының негізгі 

кезеңдері қарастырылып, мемлекет қабылдаған қолдау шаралары ұсынылған. ШОБ-тың 

негізгі проблемалары және оларды шешу жолдары зерттелді. Сондай-ақ, "Даму" қорының 

қызметі және шағын кәсіпкерлікті реттеудің нормативтік-құқықтық базасы қаралды. 

Түйінді сөздер: ШОБ, заңнама, реформалау кезеңдері, тетіктер, шаралар, 

Мемлекет, қаржы-кредиттік ресурстар, мемлекеттік қолдау, құралдар. 

The article examines the main stages of the formation of small and medium-sized 

businesses in Kazakhstan, presents the support measures taken by the state. The main problems of 

SMEs and ways to solve them are studied. The activities of the Damu Foundation and the 

regulatory framework for regulating small business are also considered. 

Keywords: SMEs, legislation, stages of reform, mechanisms, measures, state, financial and 

credit resources, state support, tools. 

 

Малому и среднему бизнесу (далее -МСБ) придается важное значение в развитии 

экономики Казахстана. В Стратегии «Казахстан-2050» подчеркнуто первостепенное 

значение всесторонней поддержки предпринимательства, за счет которой вклад МСБ в 

экономике должен к 2030 году вырасти в сравнении с 2012 годом, по крайней мере, вдвое. 

http://www.nationalbank.kz/
https://primeminister.kz/kz/news/interviews/investiciyalardy-tartudagy-tasilderdin-ozgerui-nemese-kazakstannyn-investiciyalyk-salasy-pandemiya-syn-tegeurinderine-kalay-beyimdelude-291238
https://primeminister.kz/kz/news/interviews/investiciyalardy-tartudagy-tasilderdin-ozgerui-nemese-kazakstannyn-investiciyalyk-salasy-pandemiya-syn-tegeurinderine-kalay-beyimdelude-291238
mailto:ainisa_u.m@mail.ru


 

 

 

199 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Малый и средний бизнес является сегодня ядром устойчивого экономического и 

политического развития.  

Законодательство о малом предпринимательстве регулирует общие вопросы 

деятельности МСБ независимо от их организационно-правовой формы. Сюда входят 

критерии определения малых и средних предприятий, вопросы государственной поддержки 

малого бизнеса и налогообложения. Под субъектами малого предпринимательства 

понимаются так же физические лица, занимающиеся предпринимательской деятельностью 

без образования юридического лица. 

Малый бизнес служит основным источником нововведений, генератором новых 

решений, и само его присутствие создает предпосылки к инновационному развитию экономики. 

Становление малого бизнеса в республике с первых дней экономических реформ 

является одним из приоритетов экономической политики государства. Предпринимательский 

класс выступает неотъемлемым атрибутом рыночной экономики, самостоятельным субъектом 

экономических отношений. Большая часть предпринимателей относится к так называемому 

среднему классу, который обеспечивает устойчивость не только экономики государства, 

базирующейся на рыночной системе хозяйствования, но и оказывает влияние на политические 

процессы в обществе, не допуская отхода от либеральных и рыночных 

ценностей.  Экономическая политика вырабатывалась в сжатые сроки узким кругом 

специалистов и базировалась, преимущественно, на опыте развитых рыночных стран. 

3а годы независимости в Республике Казахстан успешно реализованы главные 

приоритеты в экономике: осуществлена макроэкономическая стабильность, разгосударствление 

и приватизация собственности; насыщен потребительский рынок; сформировалась социальная 

рыночная экономика; создана нормативно-правовая база для развития предпринимательства 

всех форм собственности. В казахстанском обществе изменился экономический уклад с 

переходом от социалистического способа производства к рыночным методам хозяйствования, 

произошла глубокая трансформация мировоззрения граждан» [1]. 

Первый этап — либерализация цен (1991-1992 гг.). Первые субъекты рыночной 

экономики — малые предприятия появились в период либерализации в сфере торговли и 

услуг, то есть там, где был быстрый оборот денег. Крупные предприятия сразу обзавелись 

многочисленными малыми предприятиями по сбыту своей продукции, ремонту, 

обслуживанию основных и вспомогательных производств. Для перехода от плановой 

экономики советского типа к рыночной экономике для Казахстана единственно возможной 

и верной стратегией была трансформация политических и экономических реформ. В 1992 

году была принята первая Государственная программа поддержки и развития 

предпринимательства, заложившая основу становления малого бизнеса. В республике за 

этот период было создано и действовало 34,5 тысяч субъектов малого 

предпринимательства. В них было занято 6,0 % от общего числа работающих в стране, а 

доля производимой ими продукции, работ и услуг составил 7,0% от валового внутреннего 

продукта (ВВП). Из-за отсутствия элементарных потребительских товаров в республике, 

наши граждане были вынуждены, помимо своей воли, вкладывать огромные инвестиции в 

дальнее зарубежье на развитие тамошних отраслей по производству одежды, пищевых 

продуктов, автомобилей, гостиниц, аэропортов и торговой сети. 

Второй этап — жесткая монетарная и фискальная политика государства (1993-1995 

гг.). На этом этапе для достижения макроэкономической стабилизации в стране 

упразднялись налоговые льготы, стимулирующие производственную деятельность. 

Упразднение налоговых льгот, направленных на стимулирование производственной 

деятельности и развитие малого предпринимательства в 1994 году имело негативные 

последствия. Резко сократилась численность работающих в производственной сфере 

кооперативов, ТОО и малых предприятий. Из-за нехватки собственных и малодоступности 

кредитных средств, произошел отток основной части субъектов предпринимательства из 

производственной сферы в сферу торгово-посреднической и коммерческой деятельности. 
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 В 1995 году против 1992 года удельный вес продукции субъектов малого 

предпринимательства в валовом внутреннем продукте страны снизилось на одну треть, с 

7,0% до 4,7%., а численность работающих в этом секторе экономики сократилась в 2 раза. 

Третий этап — бум малой приватизации (1996-1997гг.). В конце 1996 и в начале 1997 

годов в стране произошла некоторая макроэкономическая стабилизация. Для поддержки 

малого бизнеса был принят Указ Президента Республики Казахстан от 6 03.1997г. «О мерах 

по государственной поддержке и активизации развития малого предпринимательства». 

Количество субъектов малого бизнеса за этот период (1996-1997гг.) увеличилась в 2,4 раза, 

а доля продукции возросла в 1,8 раза и составила 8,5% от ВВП страны. Численность 

работающих в этом секторе в 1997г. превысила 1995г. в 1,73 раза. Малый сектор экономики 

снова стал «поглощать» безработицу. Таким образом, малый бизнес стал вносить свой 

вклад в стабилизацию экономики республики. 

Четвертый этап — период качественного развития экономики республики (1998-

2001гг.), сопровождавшегося ростом промышленного производства, объемов валового 

внутреннего продукта, стабильным развитием финансово-кредитной сферы республики. 

Предпринимательский уклад все больше становится решающим фактором развития 

экономики, но процесс его развития не всегда однозначен и требует к себе постоянного 

внимания и государственной поддержки. В связи с участившимися случаями нарушений 

прав и свободы предпринимательской деятельности был принят Указ Президента 

Республики Казахстан «О защите прав граждан и юридических лиц на свободу 

предпринимательской деятельности». В республике впервые принята и утверждена 

Государственная Программа развития и поддержки малого предпринимательства на 1999-

2000 годы. Основными источниками финансирования проектов малого 

предпринимательства являются Государственный фонд содействия занятости, банки 

второго уровня, средства местных бюджетов, а также средства кредитных линий 

Азиатского Банка Развития и Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

Пятый этап – современный. Развитие малого и среднего бизнеса озвучивается 

Президентом в качестве приоритетного направления развития страны. Принимаются 

Программы поддержки и развития малого предпринимательства. В 2006 году принимается 

новый Закон «О частном предпринимательстве 

Регионы Казахстана имеют различный уровень экономического развития, что 

обусловливается целым рядом факторов: наличием природных ресурсов; уровнем 

промышленного развития; климатическими условиями; близостью к административным 

центрам и т.д. » [2]. 

В целом среди мер, предпринятых государством для поддержки малого и среднего 

бизнеса, следует отметить снижение налогового бремени; легализацию собственности и 

активов; упрощение административных процедур и разрешений; защиту от 

бюрократических препон, облегчение доступа к кредитным ресурсам и многое другое. 

 Останавливаясь на проблеме расширения доступа предпринимателей к финансово-

кредитным ресурсам, следует отметить снижение ставок кредитования. Созданный для этих 

целей Фонд развития малого предпринимательства напрямую осуществляет кредитно-

финансовую поддержку развития малого и среднего предпринимательства, постоянно 

совершенствуя инструменты финансирования, включая развитие микрокредитования. 

Малый и средний бизнес в Казахстане активно вовлекается в реализацию 

государственных программ. С целью создания благоприятных условий для формирования и 

развития новых предприятий малого предпринимательства в различных регионах Казахстана 

создаются и развиваются специализированные институты поддержки и развития 

предпринимательства. Ожидается, что эти меры обязательно приведут к созданию новых 

предприятий. При этом речь идет не о сотнях, а о тысячах субъектов малого и среднего бизнеса, 

которые в свою очередь создадут десятки тысяч новых рабочих мест. Но что еще более важно, 

будет создана такая предпринимательская среда, которая будет обеспечивать беспрерывное 
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воспроизводство новых предприятий малого и среднего бизнеса.  Сложившаяся отраслевая 

структура малых предприятий практически не меняется в последние годы. Из общего количества 

действующих субъектов малого бизнеса доминирующее положение занимают сферы: торговли, 

ремонта автомобилей и изделий домашнего пользования 40,5% от общего количества, 

действующих в сфере малого бизнеса с суммарной численностью занятых 163,6 тыс. человек 

(31% от общей численности занятых в малом бизнесе)» [3]. 

 «Экономическое развитие Казахстана в последние годы значительно продвинулось 

вперёд по пути формирования субъективной структуры отношений собственности. 

Гражданский кодекс, вслед за Конституцией РК, законодательно фиксирует это 

обстоятельство. Причём, особенности приобретения и прекращения права собственности 

на имущество, владения, пользования и распоряжения им для каждого из субъектов 

определяются исключительно законом. И лишь закон определяет виды имущества, которые 

могут находиться исключительно в государственной или частной собственности» . 

Можно отметить, что в Казахстане функционирует наибольшее количество 

субъектов малого бизнеса, зарегистрированных в форме индивидуальных 

предпринимателей (более 50% от общего количества). Это обусловлено особенностями 

отечественного законодательства, предусматривающего льготный режим регистрации и 

налогообложения для индивидуальных предпринимателей» [4].  

Принятые в последнее время усилия со стороны государства по созданию 

нормативно-правовой базы регулирования малого предпринимательства не решили 

проблем по созданию благоприятного климата для этого сектора экономики. В 

действующем законодательстве имеется расхождения в критериях определения субъектов 

малого бизнеса, что создало проблемы в получении реальных статистических данных, не 

говоря о стимулировании развития этого сектора экономики. 

«В стране действуют 11 тысяч актов Правительства, около 3 тысяч приказов, 

зарегистрированных Министерством юстиции, свыше 25 тысяч нормативных актов, 

принятых на местном уровне. Немалая часть подзаконных актов противоречат 

действующим законам, да и в самих законах встречаются несоответствия, что создает 

большие трудности в повседневной работе. Периодически проводимые акции «Чиновник и 

предприниматель», хотя и способствовали выявлению и отмене незаконных актов, но так 

не смогли в корне решить эту проблему» [5].  

Государственная политика в области поддержки предпринимательства. 

До настоящего времени государственная поддержка малого предпринимательства в 

Казахстане акцентировалась на предоставлении налоговых преференций и льготного 

финансирования за счет государственного бюджета  велась не всегда на системных началах. 

«Правительством с апреля 2015 г. запущена уникальная программа поддержки 

предпринимательства «Дорожная карта бизнеса – 2025». Ее целью является обеспечение 

устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства в не 

сырьевых секторах экономики. Фонд «Даму» выступает финансовым агентом 

субсидирования процентных ставок и гарантирования в рамках данной Программы» [6]. 

На сегодня в рамках Программы уже подписано более 240 договоров 

субсидирования и гарантирования и поддерживается портфель объемом 1 млрд. долларов 

«Кроме  финансовой поддержки МСБ, которая реализуется Фондом «Даму», есть и 

другие базовые направления господдержки. Это: 

— совершенствование законодательной базы, 

— административное регулирование, 

— фискальное регулирование, 

— обеспечение доступа к физической инфраструктуре и 

— стимулирование спроса на продукцию МСБ». 

«Развитие инструментов финансовой поддержки осуществляется следующим образом. 

Общий ее принцип должен заключаться в том, что государство не должно выступать прямым 
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 кредитором. Частный капитал должен финансировать частное предпринимательство. 

Государство должно создавать возможность удешевления этого процесса через субсидирование, 

через гарантирование или какие-то другие варианты. Когда мы для себя поймем и скажем на всех 

уровнях, что государство будет создавать условия, но никому напрямую не будет выдавать 

ресурсы, и эти решения не будут приниматься государственными чиновниками, тогда, вероятно, 

что и система государственной поддержки изменится. Для удешевления кредитов 

обрабатывающей промышленности государство осуществляет субсидирование» [7]. 

Наиболее значимой проблемой при финансировании предпринимателей является 

отсутствие или недостаток залогового обеспечения. Во всех развитых странах мира данная 

проблема решается развитием системы поручительства или гарантирования кредитов. На 

сегодняшний день схема гарантирования предусматривает пошаговое рассмотрение 

индивидуальных заявок предпринимателей. Это позволяет обеспечить соблюдение 

приоритетов в соответствии с государственной политикой. Но такое рассмотрение 

приводит к длительности рассмотрения заявок и низкому охвату целевого сегмента. 

В этой связи Фонд «Даму» выступает с предложением применить «пулевое» 

гарантирование – гарантия на портфель кредитов, выдаваемых банками. 

Преимущества: 

— охват большего количества заемщиков, 

— оперативное доведение больших объемов средств до конечных заемщиков, 

— соблюдение рыночных условий отбора заемщиков, 

— повышенная эффективность государственно-частного партнерства. 

«На сегодняшний день Фонд «Даму» является оператором не только финансовых 

программ. И самое главное, что правительство поняло и очень четко прописало в своей 

стратегии, что МСБ — это не борьба ресурсов или денег. Это борьба компетенций. Тот 

успешен, кто свои знания и навыки может превращать в деньги. Поэтому, тем программам, 

которые развивают компетенции МСБ, сейчас придается первостепенное значение. 

Особенно в настоящее время, когда предприниматели работают в условиях глобализации 

экономики, что требует наличия высокого квалификационного уровня». 

Практика реализации образовательных программ выявила высокий интерес со 

стороны целевой аудитории, а также государства. 

На сегодня по программе «Бизнес-Советник» обучено более 28 тыс. человек. Осуществ-

ляется выпуск ежегодных Отчетов о секторе МСБ, ежемесячного журнала «Мой бизнес. Казахстан». 

Консультационная поддержка осуществляется через созданные Центры поддержки 

предпринимательства, работу Call -центра и Бизнес — портала. Проводятся регулярные 

маркетинговые исследования, круглые столы и форумы. 

С 2012 года Фонд «Даму» назначен оператором «Усиление предпринимательского 

потенциала» в рамках Программы «Дорожная карта бизнеса — 2020», которое включает 

обучение предпринимателей, сервисную поддержку, зарубежные стажировки и др.». 

Сегодня назрела ситуация, когда малое и среднее предпринимательство должно 

использовать свою гибкость, мобильность, рыночную объективность для ускоренного 

поиска своего места в инновационной экономике. 

«Предполагается решение следующих задач: 

 создание максимально прозрачной законодательной основы для развития малого 

и среднего предпринимательства; 

 дебюрократизация экономики и устранение административных барьеров; 

 сокращение теневого оборота в малом и среднем предпринимательстве; 

 передача непрофильных государству функций в рыночную среду, в первую 

очередь, малому и среднему предпринимательству; 

 создание и обеспечение жизнеспособных инфраструктурных систем на основе 

кластерно — сетевого подхода; 

 участие предпринимательства в инновационной экономике» [8].  
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По результатам рассмотрения на заседаниях Комиссии приняты 13 постановлений 

Правительства и ряд внутриведомственных актов. 

Государственная поддержка МСБ способствует модернизации и уходу от сырьевой зависимости. 

 Налогообложение малого бизнеса. В условиях рыночной экономики налоговая 

политика должна поощрять эффективные формы хозяйствования, стимулировать приток 

инвестиций и кредитных ресурсов, создавать условия для повышения уровня производства 

и его рентабельности. По мнению отечественных предпринимателей, проводимая 

налоговая политика не создает благоприятствующих условий для развития предприятий 

малого бизнеса. «Результаты обследования системы налогообложения в Казахстане, 

проведенные различными организациями, свидетельствует о ее недостаточной гибкости, 

сугубо фискальном характере и отсутствии стимулов для развития малого бизнеса. 

Проблема налогообложения имеет различные формы проявления. К основным из них, по 

мнению предпринимателей, относятся: 

  большое количество уплачиваемых налогов; 

  завышенные ставки налогов и обязательных сборов в бюджет; 

  несовершенство нормативно-законодательной базы; 

  трудности оспорить действия налоговой службы». 

В целом, по оценке независимых экспертов и предпринимателей, существующая в 

Казахстане система налогообложения имеет преимущественно фискальный характер. 

Основным направлением можно назвать максимальное изъятие средств предприятий, что 

практически лишает предпринимателей прибыли, как основной мотивации их 

деятельности. Большинство предпринимателей сферы МСБ продолжают балансировать на 

грани выживания. Нехватка финансовых, материальных, технологических и 

интеллектуальных ресурсов для модернизации, диверсификации и расширения бизнеса 

остается хронической проблемой малого и среднего предпринимательства. 

Взаимодействие с государственными органами. Предприниматели отмечают, что 

наряду с благоприятными тенденциями в сфере взаимодействия с государственными 

органами, наблюдается ужесточение административного регулирования 

предпринимательской деятельности.     Большую озабоченность среди предпринимателей 

вызывает Кодекс об административных правонарушениях. По их мнению, меры, 

предусмотренные в кодексе, носят в большинстве своем карательный характер, когда даже 

незначительные нарушения со стороны предпринимателей наказываются большими 

штрафами. При этом не соблюдается принцип равенства перед законом, когда чиновники 

государственных органов практически не несут ответственности за нанесение ущерба 

предпринимателю своими действиями. «Меры, принимаемые для преодоления 

административных барьеров, недостаточно эффективны из-за использования упрощенного 

подхода. В настоящее время регулирование деятельности предприятий малого бизнеса со 

стороны государственных органов, выполняющих контрольно-надзорные функции, 

осуществляется без учета отраслевой специфики объекта регулирования» [9]. 
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Қазақстан саясатта, экономикада және басқа да негізгі секторларда гендерлік 

теңдікке қол жеткізу бойынша жұмысты жалғастыруда. Көрсеткіштер Қазақстанның 

гендерлік теңдікті ілгерілетуге және жаһандану контекстінде әйелдердің құқықтары мен 

мүмкіндіктерін кеңейтуге бейілділігін көрсетеді. Үкімет гендерлік теңдікті ілгерілету 

бойынша қадамдар жасады, соның ішінде оң іс-қимыл бағдарламаларын жүзеге асыру 

және әйелдердің Үкіметтегі өкілдігін арттыруға бағытталған саясатты қабылдау. 

Қазақстандағы гендерлік теңдік гендерлік аспектілерді ескеретін саясатты қабылдау 

және оң іс-қимыл бағдарламаларын іске асыру арқылы көтермеленеді. Дегенмен, гендерлік 

теңдікке айтарлықтай кедергілер сақталады, соның ішінде әйелдердің Үкіметтегі 

басшылық лауазымдарға шектеулі өкілдігі және тең емес жалақы. Үкімет, Азаматтық 

қоғам және халықаралық ұйымдар елдегі әйелдердің гендерлік теңдігі мен мүмкіндіктерін 

кеңейту үшін бірлесіп жұмыс істеуі керек. 

Тірек сөздер: гендер, теңдік, гендерлік саясат, жаһандану, кедергілер 

Казахстан продолжает работать над достижением гендерного равенства в 

политике, экономике и других ключевых секторах. Усилия демонстрируют приверженность 

Казахстана продвижению гендерного равенства и расширению прав и возможностей 

женщин в контексте глобализации. Правительство предприняло шаги по содействию 

гендерному равенству, включая осуществление программ позитивных действий и принятие 

политики, направленной на увеличение представленности женщин в правительстве. 

Гендерное равенство в Казахстане поощряется посредством принятия политики, 

учитывающей гендерные аспекты, и реализации программ позитивных действий. Однако 

сохраняются значительные препятствия на пути к гендерному равенству, включая 

ограниченную представленность женщин на руководящих должностях в правительстве и 

неравную оплату труда. Правительство, гражданское общество и международные 

организации должны работать сообща, чтобы содействовать гендерному равенству и 

расширению прав и возможностей женщин в стране. 

Ключевые слова: гендер, равенство, гендерная политика, глобализация, барьеры 

 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700002017%2005.03.20121
mailto:hasenovatb@mail.ru


 

 

 

205 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Kazakhstan continues to work towards achieving gender equality in politics, the economy, 

and other key sectors. Efforts demonstrate Kazakhstan's commitment to advancing gender equality 

and women's empowerment in the context of globalization. The government has taken steps to 

promote gender equality, including the implementation of affirmative action programs and the 

adoption of policies aimed at increasing the representation of women in government. Gender 

equality in Kazakhstan has been promoted through the adoption of gender-sensitive policies and 

the implementation of affirmative action programs. However, significant barriers to gender 

equality remain, including limited representation of women in senior positions in government and 

unequal pay. The government, civil society, and international organizations must work together 

to promote gender equality and empower women in the country. 

Key words: gender, equality, gender policy, globalization, barriers 

 

Kazakhstan has implemented a number of gender policies aimed at promoting equality and 

empowering women in the context of globalization. In 2022, the country continued to work 

towards achieving gender balance in politics, the economy, and other key sectors. The government 

has taken steps to ensure equal pay for equal work, as well as providing support for women 

entrepreneurs and increasing their representation in leadership positions. Additionally, Kazakhstan 

has implemented a number of measures to address gender-based violence and improve access to 

healthcare and education for women. These efforts demonstrate Kazakhstan's commitment to 

advancing gender equality and women's empowerment in the context of globalization. 

The assessment of gender equality in senior positions in government structures in 

Kazakhstan is mixed. While the government has made efforts to promote gender equality and 

increase the representation of women in leadership positions, progress has been limited. Women 

are underrepresented in senior positions in government and in the political arena, and face 

significant barriers to advancement and equal treatment. 

According to data from the United Nations Development Program (UNDP), the proportion 

of women in senior positions in government in Kazakhstan is low, with women holding only about 

9% of leadership positions in the country. In the Global Gender Gap rating, Kazakhstan rose from 

80th to 65th place in 2022, but a member of the National Commission warns that ratings should 

also be treated carefully. One of the rating indicators reflects the political participation of women 

at the decision-making level. Over the past ten years, Kazakhstan has been constantly falling in 

this indicator. Only in 2022, he rose five places and took 100th place.This is despite the fact that 

women make up a significant portion of the population and are highly educated. 

One of the key barriers to gender equality in senior positions in government structures in 

Kazakhstan is a lack of female representation in political parties and in the higher levels of 

government. Women are often excluded from decision-making processes, and face discrimination 

and bias in the workplace. 

In addition, gender-based stereotypes and cultural attitudes also play a role in limiting 

women's advancement in government and political structures. Women are often seen as less 

competent and less suited for leadership positions, and face significant pressure to conform to 

traditional gender roles. 

Despite these challenges, there are some positive developments in the area of gender equality in 

Kazakhstan. The government has taken steps to promote gender equality, including the implementation 

of affirmative action programs and the adoption of policies aimed at increasing the representation of 

women in government. Civil society organizations and international organizations are also working to 

promote gender equality and to support women's empowerment in the country. 

In 2022, Kazakhstan had a gender policy that aimed to promote gender equality and 

empower women in the country. As a member of the international community, Kazakhstan 

supported the goals of the United Nations and other global organizations to advance women's 

rights and opportunities. The government implemented various measures to eliminate 

discrimination against women in areas such as education, employment, and political participation. 
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 At the same time, the country faced ongoing challenges related to gender inequality, including the 

persistence of traditional gender norms and the underrepresentation of women in leadership 

positions. In the context of globalization, Kazakhstan's gender policy sought to balance the 

promotion of women's rights with the need to maintain cultural values and traditions. 

In 2022, Kazakhstan continued to make progress in promoting gender equality and 

empowering women. According to official statistics:  The literacy rate among women was 99.8%, 

which was comparable to the rate among men. The enrollment rate of girls in primary and 

secondary education was close to 100%. Women accounted for nearly 50% of the total labor force, 

and the government implemented measures to increase their representation in senior positions and 

leadership roles in both the public and private sectors. The country had a quota system in place to 

ensure women's representation in political life, with a goal of reaching 30% representation in local 

and national government bodies. The government implemented various programs to address 

gender-based violence, including training for law enforcement officials, hotlines for victims, and 

public awareness campaigns. However, despite these positive developments, there were still 

significant disparities between men and women in areas such as earnings and political 

representation. According to the statistics, women in Kazakhstan earned on average 20% less than 

men, and their representation in senior positions and in Parliament remained below 30%. These 

statistics show that there was still a long way to go in promoting gender equality in Kazakhstan in 

2022. The policy was designed to promote gender equality and empower women through a range 

of measures, including: Education and training: The government provided access to education and 

training programs for women, with a focus on increasing their representation in traditionally male-

dominated fields such as science, technology, engineering, and mathematics (STEM). 

Employment: The government implemented measures to increase the representation of 

women in the labor force and promote equal pay for equal work. This included affirmative action 

programs and the introduction of flexible working arrangements to support women who wanted to 

balance work and family responsibilities. Political representation: The government established a 

quota system to ensure that women were represented in political life, with a goal of reaching 30% 

representation in local and national government bodies. Violence against women: The government 

implemented various programs to address gender-based violence, including training for law 

enforcement officials, hotlines for victims, and public awareness campaigns. Health and 

reproductive rights: The government provided access to healthcare and reproductive health 

services for women, with a focus on improving maternal health and reducing gender-based health 

disparities. These were some of the key components of Kazakhstan's gender policy in 2022, aimed 

at promoting gender equality and empowering women in the country. The impact of globalization 

on women in Kazakhstan has been significant and complex. On one hand, globalization has 

brought increased opportunities for women in areas such as education and employment. It has also 

helped to raise awareness about gender equality and to promote the rights of women. On the other 

hand, globalization has also brought new challenges for women in Kazakhstan, such as increased 

competition for jobs and limited access to affordable healthcare and reproductive rights. One of 

the key ways in which globalization has impacted women in Kazakhstan is through the labor 

market. The integration of Kazakhstan into the global economy has led to increased opportunities 

for women in industries such as finance and technology, and has helped to reduce gender-based 

discrimination in the workplace. However, women in Kazakhstan still face significant barriers to 

full economic participation, including unequal pay and limited access to leadership positions. 

Another area in which globalization has had an impact on women in Kazakhstan is in the realm 

of healthcare and reproductive rights. The increased availability of information and technology has 

helped to improve access to reproductive health services and to reduce maternal mortality rates. 

However, the availability of these services is still limited in many parts of the country, and women in 

Kazakhstan continue to face significant barriers to accessing the care they need. 

The impact of globalization on women in Kazakhstan has been both positive and negative. 

While globalization has brought new opportunities and raised awareness about gender equality, it 
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has also brought new challenges, such as increased competition for jobs and limited access to 

affordable healthcare and reproductive rights. The government, civil society, and international 

organizations must work together to address these challenges and to promote gender equality and 

empower women in the country. Gender equality is a key priority for many countries around the 

world, including Kazakhstan. Despite progress in recent years, however, the country still faces 

numerous challenges in promoting gender equality and empowering women in the context of 

globalization. Here are some of the most significant problems: 

1. Persistence of traditional gender roles: Despite the efforts of the government and international 

organizations to promote gender equality, traditional gender roles and norms continue to shape the lives 

of many women in Kazakhstan. These roles can limit women's opportunities and restrict their ability to 

participate fully in society, including in the labor force, politics, and education. 

2. Underrepresentation of women in leadership positions: Women in Kazakhstan are 

underrepresented in leadership positions in both the public and private sectors. This is due, in part, to a 

lack of mentorship and sponsorship opportunities, as well as the persistence of gender-based stereotypes 

and discrimination. The underrepresentation of women in leadership positions can limit their ability to 

influence policies and make decisions that affect the lives of women and girls in the country. 

3. Gender-based violence: Despite progress in recent years, gender-based violence remains 

a significant problem in Kazakhstan. Women are often subjected to physical, sexual, and 

psychological violence, which can have lasting impacts on their health, well-being, and ability to 

participate fully in society. The government has taken steps to address the issue, including 

implementing measures to prevent violence and provide support to victims, but much more needs 

to be done to eradicate this problem. 

4. Inadequate healthcare and reproductive rights: Women in Kazakhstan face significant 

challenges in accessing adequate healthcare and reproductive health services. This can include 

limited access to information and education, as well as restrictions on their ability to make 

decisions about their own bodies. This can have negative impacts on the health and well-being of 

women and girls, and can limit their ability to participate fully in society. 

5. Economic disparities: Women in Kazakhstan continue to face significant economic 

disparities compared to men, including lower salaries and limited opportunities for advancement. 

This can limit their ability to provide for themselves and their families, and can contribute to 

poverty and inequality in the country. 

In conclusion, gender policy in Kazakhstan has made significant progress in promoting 

gender equality and empowering women. The government has taken steps to address the 

challenges facing women in the country, including the adoption of gender-sensitive policies and 

the implementation of affirmative action programs. However, significant barriers to gender 

equality remain, including limited representation of women in senior positions in government, 

unequal pay, and cultural attitudes and stereotypes that limit women's advancement. 

To fully realize the potential of gender equality in Kazakhstan, it is essential that the 

government, civil society, and international organizations continue to work together to address the 

challenges facing women in the country. This includes promoting greater representation of women 

in leadership positions, addressing gender-based discrimination and bias in the workplace, and 

addressing cultural attitudes and stereotypes that limit women's advancement. 

Gender equality is not only a human rights issue, but also a critical factor for social and 

economic development. By promoting gender equality and empowering women, Kazakhstan can 

build a stronger, more inclusive, and more prosperous future for all its citizens. 
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Бюджет - мемлекеттің міндеттері мен функцияларын іске асыруды қаржымен 

қамтамасыз етуге арналған орталықтандырылған ақша қоры. Ел бюджеті ұлттық 

экономиканы басқарудың ең маңызды құралы болып табылады. Кез келген реформаны 

жүргізу және экономиканы дамыту орасан зор қаржыны талап етеді. 

Кілтті сөздер: мемлекеттік кәсіпорын, халық, бюджеттік кодекс, профицит, 

сальдо, актив 

Бюджет – это реализация задач и функций государства с помощью финансов 

централизованный денежный фонд для обеспечения. Государственный бюджет является 

важнейшим инструментом управления национальной экономикой будет найдено. Любая 

реформа и экономическое развитие огромны требует много денег. 

 Ключевые слова: государственное предприятие, население, бюджетный кодекс, 

профицит, баланс, актив 

The budget is the implementation of the tasks and functions of the state with the help of finance 

centralized cash fund to provide. The state budget is the most important tool for managing the national 

economy will be found. Any reform and economic development is huge requires a lot of money.  

Key words: state enterprise, population, budget code, surplus, balance sheet, asset 

 

Бүгінгі қарастыратын тақырыпты кеңінен ашатын болсақ бірінші кезекте, оның 

Қазақстанда қалыптасу тарихын қарастырайық: Қазақстан Тәуелсiздiк алған сәттен бастап 

бюджеттік процесті қалыптастыру мен жетілдірудің үлкен жолынан өтті, 1991-1993 жылдар 

аралығын бюджет жүйесінің туындау кезеңі ретінде сипаттауға болады. 

1991 жылғы 17 желтоқсанда «Бюджет жүйесі туралы» бірінші Заң қабылданды, ол 

республикалық және жергілікті бюджеттерді қалыптастыру тәртібін, сондай-ақ салық 

төлемдерін төлеу бойынша бюджет пен жеке және заңды тұлғалардың өзара қарым-

қатыныстары рәсімін айқындады [1]. 

1999 жылғы 1 сәуірдегі «Бюджет жүйесі туралы» үшінші Заң қабылданғаннан кейін 

республикалық және жергілікті бюджеттердің арасында түсімдер мен шығыстарды бөлу 

заңнамалық түрде бекітілді, бұдан әрі 2004 жылғы 24 сәуірдегі Бюджет кодексінің 

қабылдануына байланысты  бюджет жүйесін жаңғырту процесі басталды. Оған барлық 

бюджет процесін регламенттеген, бұрын қолданыста болған заңдар («Бюджет жүйесі 

туралы», «Мемлекеттік және мемлекет кепілдік берген қарыз алу мен борыш туралы», 

«Республикалық және жергілікті бюджеттердің атқарылуын бақылау туралы») біріктірілді. 

Алғашқы рет 2004 жылғы Бюджет кодексінде бюджетаралық қатынастардың 

мәселелері жүйелендіріліп, орта мерзімді кезеңге арналған тұрақты бюджетаралық 

қатынастар туралы норма қабылданды. 

https://teacode.com/online/udc/34/347.73.html
mailto:akzhan.abdullayeva@yu.edu.kz


 

 

 

209 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Осы уақыттан бастап мынадай орта мерзімді кезеңдерге: 2005-2007 жылдарға, 2008-

2010 жылдарға, 2011-2013 жылдарға, 2014-2016 жылдарға, 2017-2019 жылдарға және 2020-

2022 жылдарға арналған жалпы сипаттағы трансферттер көлемдері туралы алты заң 

әзірленді.Бұл мемлекет қаржысын барынша тиімді басқару үшін жағдайлар мен 

алғышарттар жасауға, атап айтқанда бюджет процесін бюджет ресурстарын басқарудан 

нәтижелерді басқаруға ығыстыруға бағытталған 2008 жылғы 4 желтоқсандағы жаңа 

Бюджет кодексінде көрініс тапты. Сондай-ақ  мемлекеттік жоспарлаудың жаңа моделінің 

негізіне айналған, бір жылға бюджеттік жоспарлаудан үш жылдық бюджетке көшу жүзеге 

асырылды.Қазақстан тәуелсіздік алған сәттен бастап, мемлекет қаржысын басқарудың 

заманауи жүйесінің негізі қалыптастырылды.Қазақстанның бюджет жүйесіндегі маңызды 

реформа мұнай кірістерін жинақтау, сондай-ақ республикалық бюджеттің әлемдік шикізат 

нарықтарындағы жағдайларға тәуелділігін төмендету арқылы келешек ұрпаққа қаржы 

ресурстарын жинақтау мақсатында 2000 жылы Қазақстан Республикасының Ұлттық қорын 

құру болды. Ұлттық қор елдегі макроэкономикалық тұрақтылықты сақтаудың маңызды 

құралына айналды.Экономикалық, стратегиялық және бюджеттік жоспарлаудың өзара 

байланысын қамтамасыз ету мақсатында орталық мемлекеттік органдар мен мемлекеттік 

басқару деңгейлері арасындағы, оның ішінде бюджет жүйесіндегі өкілеттіктердің аражігін 

ажырату жүргізілді. [2, 45 б.] 

Осылайша, бюджеттік құқықтық қатынастарды реттеудің біртұтас жүйесі құрылды, 

бюджет жүйесінің бірыңғай қағидаттары белгіленді, мұнай кірістерін сақтау тетігі енгізілді, 

бюджетаралық қатынастар жүйесі құрылды. 

Қазіргі кезде бюджет қоғам өмірінің барлық саласын: халық шаруашылығын, 

әлеуметтік сақтандыру мен қамсыздандыру, білім беру, ғылым, мәдениет, өнер, денсаулық 

сақтау, қорғаныс пен басқаруды қамтитын экономикалық реформаны жүргізуге 

мемлекеттің сыртқы және ішкі ресурстарын жасақтап әрі шоғырландыруға қабілетті. 

Бюджет процесіндегі республикалық, облыстық бюджеттер, республикалық маңызы бар 

қаланың, астананың, аудандардың (облыстық маңызы бар қалалардың) бюджеттері 

арасындағы және республикалық бюджет пен Қазақстан Республикасының Ұлттық қоры 

арасындағы қатынастар бюджетаралық қатынастар болып табылады . Бюджетаралық 

қатынастар - бұл тұрақты немесе ұзақ мерзімді негізде елдің бюджеттік жүйесіне түсетін 

кірістер, шығыс өкілеттіліктерді шектеу, тұрақты және ұзақ мерзімді негізде реттеуші 

салықтардың бекіту нормативтерін анықтау, бюджеттік реттеу ретімен жоғарғы деңгей 

бюджеттерінен төменгі бюджеттерге қаржыларды қайта тарату, қосымша шығындар 

туғызған шешімдер қабылдаумен немесе шығыс өкілеттіліктерді берумен байланысты 

шығындардың орнын толтыру, қайтымды ақылы және ақысыз негізде уақытша көмек 

көрсету, сонымен қатар биліктің әртүрлі деңгейлері және бір билік деңгейінің әртүрлі 

мүддесінде, шығындарды қаржылындыру үшін аумақтарды біріктіру бойынша бюджеттік 

үдеріс барысында мемлекеттік және муниципалдық билік органдары арасында пайда 

болатын, экономикақұқықтық қатынастар. 

Бюджетаралық қатынас - мемлекетті басқарудың негізгі мәселелерінің бірі. Саяси 

тұрақты қоғамды және үнемі өспелі ұлттық экономиканы құру аймақаралық 

айырмашылықтарды теңестіру мәселелерін шешпейінше мүмкін емес. Бюджетаралық 

қатынастарға жалпы алғанда мыналар жатады:  

- жеке әлеуметтік және экономикалық функцияларды орындау үшін жауапкершілікті 

республикалық және жергілікті деңгейлер арасында бөлу және заңдық тағайындауға 

негізделген шығыстарды тарату;  

- бюджеттік жүйенің әрбір деңгейіне бекітілген өкілеттіліктерге бара-бар шығындар 

шамасын негіздеу;  

Қазақстан Республикасының Бюджет Кодексіне сәйкес бюджетаралық қатынастар 

бұл - бюджет үрдісіндегі жоғары тұрған бюджеттердің төменгі бюджеттермен қарым-

қатынасы. Бюджетаралық қатынастар мыналарға негізделеді:  
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 мемлекеттік басқару деңгейлері арасындағы қызметтер мен өкілеттіліктерді нақты бөлу;  

бюджет деңгейлері арасындағы кірістер мен шығындарды бірыңғай бөлу;  

бюджетаралық қатынастарды бірыңғай және ашық (прозрачность) әдісі негізінде анықтау.  

Ағылшынның мамандары Г. Хьюз бен С. Смиттің экономикалық ынтамақтастық 

және даму ұйымы (ЭЫДҰ) елдерінің (аз халқы бар елдерді қоспағанда - Жаңа Зеландия, 

Ирландия, Люксембург)бюджеттік жүйелеріне берген бағалары қызықты да қажетті. Олар 

мына белгілер бойынша бағалайды:  

- бюджетаралық қатынастарды реттеудегі ұқсастықтар; 

 - бюджетаралық қатынастардың ерекшеліктері; 

 - орталық және субұлттық биліктер рөлдерінің қатынасы 

Экономикалық дамыған елдерде жергілікті бюджеттің өте жоғары қаржылық 

автономдығы бар және жергілікті бюджетке тәуелсіз немесе аз тәуелділігі бар бірқатар 

мемлекеттер төмендегі 1-суретте көрсетілген. [3, 106 б.] 

 
Сурет 1. Экономикалық дамыған елдерде жергілікті бюджеттің қаржылық автономдығы 

 

Швеция, Люксембург, Исландия және Испания сияқты елдерде жергілікті 

бюджеттердің табыстары барлық соманың 99,2% - 72,8% құрайды. Жапония, Франция, 

Финляндия, Бельгия және Дания елдерінде жергілікті бюджеттің қаржылық автономдығы 

68 - 56% құрайды. Орташа алғанда, жергілікті бюджеттің жеке табыстарының үлесіне 59,5% 

келеді, ал орталық әкімшілік бюджетінен трансферттерге 40,5% келеді. Алайда, көптеген 

мемлекеттердегі жергілікті органдар өзінен жоғары тұрған органдарға тәуелді болып 

келеді. Олар - Нидерланды, Италия, Ирландия, Португалия. Олардың трансферттері 

ағымдағы табыстың 62 -80% құрайды. Мұндай орталық әкімшілік жағынан жергілікті 

бюджеттерді қаржыландыру, аймақтардың дамуындағы диспропорцияны жою мақсатында 

бюджеттік каналдар арқылы ұлттық табысты қайта бөлу (перераспределение) үшін жасап 

отыр. Бұл елдерде негізгі салықтардың барлығы орталық органның бюджетіне түседі, ал 

жергілікті органдарда салық салу ағымдағы табыстың 10% - на жетер-жетпес. Жергілікті 

бюджеттік-салықтық жүйелердің құрылымы әр елдерде әр түрлі. Бұл тарихи дәстүрлермен, 

жергілікті қаржыларды бақылайтын мемлекеттік бақылаулардың көлемі мен формаларын 

анықтайтын заңнамалармен, жергілікті бюджеттер мен банк секторы арасында қалыптасқан 

қарым-қатынас және басқа да ерекшеліктермен түсіндіріледі. [4, 78 б.] 

Қазақстан Республикасы бюджетінің кірістері әр түрлі құрауыштардан 

қалыптастырылады, олардың ішінде салықтық және салықтық емес түсімдер, трансферттер, 

негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер және т.б. Бұл құрауыштар бюджеттің 
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құрылымына арналған бөлімде неғұрлым егжейтегжейлі қарастырылады. Барынша елеулі 

үлесті, әрине, салықтық құрауыш енгізеді. Салықтардың көмегімен мемлекет елде 

өндірілетін өнімнің бір бөлігін жинайды, және содан соң оны мемлекеттік шығыстар 

арқылы қайта бөледі. Ішкі жалпы өнімнің көрсеткіші жоғары болған сайын бюджеттің 

мүмкін болатын жиынтық кірістері мен шығыстары да жоғары болады. Жалпы ішкі өнім 

(ЖІӨ) сөйтіп, мемлекеттік басқарудың барлық деңгейлерінің бюджеттерін қалыптастыру 

үшін негіз болып табылады. 
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Әлеуметтік-экономикалық қатынастардың трансформациясы мемлекеттердің даму 

стратегияларының тұрақты модификациясында көрінеді. Соңғы онжылдықтарда Біртұтас 

экономикалық кеңістік қалыптасуда, оның ең жоғары даму нүктесі-жалпы жаһандану процесі. 

Атап айтқанда, экономикалық жаһанданудың қалыптасқан құрылымын ескермейтін 

экономикалық қауіпсіздік ұғымы қазіргі өмір шындығынан алыс болуы мүмкін деп айтылады. 

Халықаралық саяси экономика мен экономикалық әлеуметтанудың теориялық идеяларына 

сүйене отырып, авторлар мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуы арқылы ішкі ғана 

емес, сонымен бірге сыртқы қауіптер мен оларға қарсы күресті ескеретін экономикалық 

қауіпсіздікті балама тұжырымдау қажеттілігін негіздейді. 

Тірек сөздер: экономикалық қауіпсіздік, жаһандану, кешенді көзқарас, әлеуметтік-

экономикалық даму. 

Трансформация социально-экономических отношений отражается в постоянных 

модификациях стратегий развития государств. В частности, утверждается, что понятие 

экономической безопасности, которое не принимает во внимание сложившуюся структуру 

экономической глобализации, может быть далеким от реалий современной жизни. Опираясь на 

теоретические идеи международной политической экономии и экономической социологии, 

авторы обосновывают необходимость альтернативной концептуализации экономической 

безопасности, учитывающей не только внутренние, но также внешние угрозы и борьбу с ними 

с помощью социально-экономического развития государства. 

Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, комплексный подход, 

социально-экономическое развитие. 

The transformation of socio-economic relations is reflected in the constant modifications 

of the development strategies of states. In particular, it is confirmed that the concept of economic 

security, which does not take into account the existing structure of economic globalization, may 

be far removed from the realities of modern life. Relying on the theoretical ideas of the 

international political economy and economic sociology, the authors explain the necessity of 

https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K080000095_
https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K1700000120
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 alternative conceptualization of economic security that takes into account not only internal but 

also external threats and deal with them using the social and economic development of the state.  

Key words: : economic security; globalization; integrated approach; socio-economic 

development. 

 

Экономикалық қауіпсіздіктің заманауи зерттеулері неореалистік дәстүрлерге және 

экономикалық қауіпсіздік туралы тар тұжырымдамаға негізделеді, оның негізгі бағыты 

экономикалық көрсеткіштер мен әскери шығындар арасындағы тәуелділік, ресурстардың 

жетіспеушілігінен туындайтын зорлық-зомбылық қақтығысының болашағы және әртүрлі 

елдердің сыртқы саяси мақсаттарын ілгерілетуде экономикалық құралдарды пайдалану 

төңірегіндегі мәселелер. 

Сонымен қатар, жаһанданудың мәнін көптеген зерттеулер әлемдік экономикаға 

өркендеу мен үйлесімділік әкеліп, елдердің өндіріс пен сауда, еңбек пен капиталдың 

қозғалысы саласындағы өзара іс-қимылын нығайта отырып, жаһандану сонымен қатар 

тұрақсыздық пен белгісіздікті күшейтіп, әлем мемлекеттерінің экономикалық қауіпсіздігіне 

сәйкес салдарларды күшейтетінін көрсетеді [1]. 

Сондықтан экономикалық қауіпсіздікті сыртқы қауіптердің белгілі бір түрінен 

қорғау ретінде ғана емес, сонымен бірге елдегі тарихи, саяси және әлеуметтік 

жағдайлардың, сондай-ақ ол орналасқан стратегиялық ортаның құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырған жөн [2]. Бұл тұрғыда Дэвид Болдуиннің экономикалық қауіпсіздікке берген ең 

дәл анықтамасын айта кету керек: «үш негізгі экономикалық шамалардың жиынтығының 

тиімді тепе-теңдігінің бұзылуының төмен ықтималдылығы: жеке тұлғаның және 

отбасының минималды қажеттіліктері үшін қажетті кірістер мен тұтыну ағындары, 

нарықтың тұтастығы және капиталды бөлу» [3].  

Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, бұл мақалада әлемдік экономиканың 

жаһандануы жағдайында экономикалық қауіпсіздік мәселесі шиеленісе түсетін және оны 

тиімді шешу үшін экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің жаңа тұжырымдамасы 

қажет болатын гипотеза алға қойылған. Бұл гипотезаны тексеру үшін экономикалық 

қауіпсіздікті анықтаудың қолданыстағы тәсілдерін қарастырыңыз [3]. 

Нарықты барлық шаруашылық жүргізуші субъектілер үшін экономикалық реттеудің ең 

тиімді және тиімді құралы ретінде қарастыратын либералды постулаттардан екі негізгі ереже 

шығады. Біріншіден, дистрибутивтік қақтығыстар капиталистік нарықтық экономиканың 

құрамдас бөлігі болып табылады. Екіншіден, нарықтық ережелердің белгіленуі мен жүзеге 

асырылу тәсілі экономикалық қауіпсіздік үшін маңызды [4]. Либералды анықтама бойынша 

экономикалық қауіпсіздік ең алдымен нарық еркіндігіне байланысты. Ертедегі батыс 

капитализмінің тарихы нарықтық капитализмнің мемлекетаралық қақтығыстардан басқа, 

коммерциялық бәсекелестік, аймақтық бәсекелестік және таптық күресті қоса алғанда қоғамдағы 

ашық алауыздықтарды бірнеше рет әкелгенін көрсетеді. 

Кейнсиандық концепция бойынша экономикалық қауіпсіздік проблемасы бөлу 

процесін бұзатын ішкі күрестердің алдын алу тұрғысынан басқарудың ерекше 

маңыздылығын көрсетеді. Әртүрлі қоғамдар ішкі сенімсіздіктер мен күрестермен күресу 

үшін әртүрлі тәсілдерді қабылдауы мүмкін [5]. Артықшылықты немесе билеуші топтың 

басқарудың прогрессивті тетіктері, соның ішінде демократиялық реформалар, әл-ауқат 

жүйелері және ішкі қақтығыстарды басқарудың сенімді ұлттық институттарын енгізу 

арқылы билікті қалай ұстай алатыны және қалыптасқан бизнес тәжірибесінің 

артықшылықтарын сақтай алатыны басты сұрақтардың бірі болып табылады. 

Экономикалық қауіпсіздіктің тарихи анықтамасы бойынша қауіп төнген жағдайда, 

экономикалық тиімділіктің кепілі болып ұлттық институттар табылады. Демек, қауіпсіздік 

мемлекет пен азаматтар арасындағы әлеуметтік келісімшарттың құрамдас бөлігі болып отыр. 

Әлеуметтік келісімшарт экономикалық қауіпсіздік тәжірибесінің ерекше нысаны ретінде 

қарастырылады, өйткені ол қоғамдағы қауіпсіздіктің айтарлықтай төмендеуіне себеп болады. 
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Экономикалық тұрақсыздық салдарынан туындайтын ішкі әлеуметтік қайшылықтарды 

жұмсарту әрекеттері әлеуметтік келісім-шарттарды қайта құруға әкеледі [6]. 

Экономикалық қауіпсіздік туралы дәстүрлі идеялар шектеулі екенін атап өткен жөн, 

өйткені экономика тек мемлекеттік басқарудың объектісі ғана емес, бұл күшті державалардың 

бәсекелестігі жағдайында капиталистік өндіріс пен ресурстардың шектеулілігінен туындайтын 

белгісіздік пен тәуекел жағдайында жұмыс істейтін динамикалық дамып келе жатқан жүйе. 

Сондықтан экономикалық қауіпсіздік ұғымы отандық тарату саясатын, сонымен қатар 

жаһандану контекстіндегі сыртқы ортаны ескеруі керек [7]. 

Экономикалық қауіпсіздікті және объективті экономикалық шындықты 

анықтаудағы қолданыстағы тәсілдер арасындағы белгіленген қарама-қайшылықты ескере 

отырып, осы зерттеуде экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ішкі және сыртқы 

қауіптерін байланыстыруға мүмкіндік беретін, ішкі әлеуметтік-экономикалық дамудың 

сыртқы және ішкі диверсияға қатысты экономикалық қауіпсіздікке қол жеткізу құралы 

ретіндегі маңызды рөлін атап көрсететін кешенді тәсілді қолдану ұсынылады. 

Жан-жақты қауіпсіздік идеясы қауіпсіздіктің неореалистік тұжырымдамаларынан 

асып түссе де, ішкі ғана емес, сыртқы қауіп көздерін де мойындаса да, бұл тәсіл саяси 

режимді қауіпсіздік пен экономикалық дамудың негізгі референті ретінде жүзеге асырады 

[8]. Экономикалық дамуға баса назар аудару қоғамдағы топтар мен жеке адамдар үшін 

белгісіздік автоматты түрде төмендейді дегенді білдірмейді. 

Қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мемлекеттік тәсілдері адамдардың мүдделеріне 

қайшы келуі мүмкін, әсіресе егер мақсат қоршаған ортаны қорғау саласындағы 

экономикалық дамуды қамтамасыз ету болса, бұл экономикалық осалдықты арттырады 

және қажеттіліктері мен мүдделері мемлекет тұжырымдамасына қайшы келетіндердің одан 

әрі маргиналдануына әкеледі. Бұл тұрғыда әрбір жеке тұлғаның қауіпсіздік ұғымы жеке 

тұлғаны қауіпсіздіктің негізгі референті ретінде көрсетеді [9]. Экономикалық қауіпсіздіктің 

қолданыстағы тәсілдерін салыстырмалы талдау 1 кестеде келтірілген.  

1 кесте 
Қолданыстағы тәсілдерді салыстырмалы талдау және экономикалық қауіпсіздікке 

ұсынылған жаңа көзқарас 
 

Салыстыру 

критерийлері 

 

Дәстүрлі тәсілдер Ұсынылған жаңа 

тәсіл 

Либералдық 

көзқарас 

Кейнсиандық 

көзқарас 

Тарихи көзқарас Кешенді тәсіл 

Экономикалық 

қамтамасыз ету 

құралы 

қауіпсіздік 

нарық мемлекеттік 

басқару 

әлеуметтік 

келісімшарт 

әлеуметтік-

экономикалық 

даму 

Экономикалық 

қауіпсіздікке 

қатерлердің 

сипаты 

ішкі ішкі ішкі Ішкі және сыртқы 

 

1 кестеден көрініп тұрғандай дәстүрлі тәсілдер экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз ету үшін әртүрлі құралдарды қолдануды көздейді, бірақ олардың барлығы тек 

ішкі факторларға бағытталған. Жаһандану жағдайында экономикалық қауіпсіздікті 

қамтамасыз етудің ұсынылып отырған жаңа кешенді тәсілінде ішкі факторлармен қатар 

ескерілетін сыртқы факторлардың да маңызы арта түсуде. 

Жаһандану - ұзақ тарихи кезең ішінде жаһандық ауқымдағы және жаһандық қатысуы 

бар әлеуметтік қатынастар арқылы жүзеге асырылатын экономикалық, мәдени, әлеуметтік, 

сондай-ақ саяси және әскери сияқты әртүрлі өзара байланысты процестердің күрделі 

жиынтығы [10]. Демек, бұл жай ғана экономикалық процесс немесе тарихи құбылыс емес, 

бірнеше ғасырларды қамтитын әртүрлі процестердің мультиплексі. 
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 Жаһандану бес ғасыр бұрын отарлық дәуірдің басталуымен қалыптаса бастаған әр түрлі 

елдердің біртұтас әлемдік экономикаға интеграциялануына ықпал етеді. Соңғы ширек ғасырда 

жаһандану процесі ақпараттық революцияға, сауда кедергілерін жоюға және трансұлттық 

корпорациялардың саяси және экономикалық күшінің кеңеюіне байланысты күрт жеделдеді [11]. 

Шынында да, экономикалық жаһанданудың қазіргі ауқымы мен жылдамдығы бұрын-

соңды болмаған. Тауарлардың, капиталдың, адамдар мен идеялардың трансұлттық ағымы 

көптеген ғасырлар бойы болды, олар тіпті қазіргі ұлттық мемлекеттердің пайда болуынан 

бұрын пайда болды. Дегенмен, бұл тарихи ағын электронды телекоммуникация, жаппай 

отарсыздандыру және кең компьютерлендіру пайда болғанға дейін баяу қозғалды [12]. 

Экономикалық жаһандану бүгінде халықаралық еңбек бөлінісін бекіту арқылы сауданы 

интернационалдандыру процесін жалғастыруда. Қазіргі әлемдік экономикалық тәртіп, әрине, 

бұрынғыдан да орталықтандырылған, шоғырланған және институттандырылған. Оның негізгі 

компоненттері болып табылады сауда, қаржы, және халықаралық бизнестің мүліктік 

құқықтарын қорғау. Ережелер, актерлер, сондай-ақ механизмдер-бұл элитаның орталықтағы 

және перифериядағы негізгі мүдделері барған сайын бір-бірімен тығыз байланысты болатын іс 

жүзінде функционалды жаһандық басқару жүйесі. Төменде келтірілген жаһандық 

экономикалық режимнің үш негізгі компонентін ажыратуға болады. 

Бірінші компонент-бұл қырғи қабақ соғыстың аяқталуы мен Кеңес Одағының 

ыдырауын қамтитын жаһандық макроэкономикалық қайта құрылымдау түріндегі тарихи 

және құрылымдық контекст, "капитализмнің жеңісі", үшінші әлем елдерінің 

"маргиналдануының" ыдырауы мен ұлғаюы және жаһанданудың бұрын-соңды болмаған 

жылдамдығы мен ауқымы. 

Екінші компонент-біртектес жаһандық экономикалық режимнің мәдениеті мен 

идеологиясы. Үшінші компонент Дүниежүзілік банкті, Халықаралық валюта қорын, 

Еуропалық Қайта Құру және даму банкі, Экономикалық ынтымақтастық және даму 

ұйымдары сияқты аймақтық банктерді, Дүниежүзілік сауда ұйымын, үлкен сегіздікті және 

АСЕАН, НАФТА, ЕурАзЭҚ және т. б. сияқты негізгі сауда блоктарын қоса алғанда, 

шешімдер қабылдауда жаһандық экономикалық режимнің ресми құрылымдарын қамтиды. 

Бұл халықаралық құрылымдар қаржы министрліктері, Қазынашылық департаменттері және 

орталық банктер сияқты ұлттық құрылымдармен байланысты, олар халықаралық 

келісімдер мен фискалдық және ақша-несие саясатына бекітілген сыртқы шарттар арқылы 

ресми түрде байланысады. 

Макроэкономикалық тұрақтандырудың, реттеудің және жекешелендірудің 

жаһандық экономикалық режимінің неолибералдық саясатын іске асыру нәтижесінде 

сыртқы борыштың гипертрофияланған дамуымен және құрылымдық қайта құрумен 

ұштастыра отырып, Мемлекеттік кірістер айтарлықтай төмендеді. Жұмыссыздық, 

ресурстардың сарқылуы және кірістердің сарқылуы күрт өсті. 

Жаһандану салдары ретінде барлық елдерде өсіп келе жатқан экономикалық 

белгісіздік криминализацияның күшеюіне және сыбайлас жемқорлық желілерінің, қара 

нарықтың және т.б. құрылуына жағдай жасауға ықпал етті. Атап айтқанда, бұрын «өтпелі» 

деп аталатын мемлекеттерде дүниежүзілік экономиканың ірі секторлары бақыланады, 

нарықтық институттардың өзін-өзі ұйымдастыруы жеткіліксіз, құрылымдық түзету 

бағдарламалары, сыбайлас жемқорлықпен, алыпсатарлықпен және қылмыспен күрес. 

Осылайша, жаһандану соғыс экономикасын орнатуға қолайлы жағдай туғызады. 

Жаһанданудың әсері бақылауды жоғалту және физикалық мәжбүрлеу құралдарының 

бытыраңқылығы салдарынан мемлекеттік биліктің құлдырауын күшейтеді. Халықаралық 

қаржы институттары үкімет шығындарын қысқарту мен әскери бақылауды қорғау арқылы 

жауап беруде. Құрылымдық түзету білім беру, денсаулық сақтау және инфрақұрылымға 

мемлекеттік шығындарды одан әрі қысқартады, бұл кірістердің азаюына және азық-түлік 

тапшылығы немесе экономикалық өсудің баяулауы сияқты мәселелерді шешу үшін 

үкіметтің әлеуетін әлсіретеді. 
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Аталған мәселелерді шешу үшін осы зерттеушілер жаһандану жағдайында 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кешенді тәсілін іске асырудың келесі тетігін 

қолдануды ұсынады (сурет. 1). 

 
 

Сурет 1. Жаһандану жағдайында экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кешенді тәсілін  

жүзеге асыру механизмі 

 

1 суреттен көрініп тұрғандай. Осы зерттеуде ұсынылған жаһандану жағдайында 

экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің кешенді тәсілін іске асыру тетігі бір 

жағынан ұлттық бәсекеге қабілеттілікті және сыртқы әсерлерге тұрақтылықты арттыру 

және әлеуметтік шиеленісті төмендету, екінші жағынан халықтың өмір сүру деңгейі мен 

сапасын арттыру арқылы мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне ішкі және сыртқы 

қатерлерді бейтараптандыруға мүмкіндік береді. 

Осылайша, соңғы бірнеше онжылдықта жаһандану мен халықаралық экономикалық 

тәртіп әлемде, әсіресе дамымаған елдерде жүйелі түрде адамның сенімсіздігін тудырды 

деген қорытынды жасауға болады. Экономикалық қауіпсіздіктің төмендеуі мемлекеттік 

билік пен заңдылыққа нұқсан келтіретін, көлеңкелі экономиканың кеңеюіне және соғыс 

экономикасын тудыратын халықтың кең таралған наразылығының себеп-салдарлық негізін 

құрайды. Осылайша, жаһандану аз дамыған елдерде ұлттық қауіпсіздікті түбегейлі 

тұрақсыздандыратын экономикалық ұлттық белгісіздік тудырады. 

Дәстүрлі неореализмге негізделген экономикалық қауіпсіздіктің қолданыстағы 

тәсілдері тек экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің ішкі факторларына 

бағытталған. Мұндай тәсілдер қазіргі экономикалық шындыққа сәйкес келмейді, өйткені 

жаһандану жағдайында экономикалық қауіпсіздіктің сыртқы факторларының маңызы зор. 

Осыған байланысты бұл зерттеу кешенді тәсілге негізделген экономикалық қауіпсіздіктің 

жаңа тұжырымдамасын қолдану  сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерге қарсы тұру үшін елдің 

әлеуметтік-экономикалық дамуына бағдарлану қажеттілігін негіздейді. 
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- көлеңкелі экономиканың, бюрократияның және 
сыбайлас жемқорлықтың дамуы;

- халықтың табыстарының дифференциациясының 
жоғарылауы және әлеуметтік шиеленіс;

- инфляция, жұмыссыздық, өндіріс проблемалары 
нәтижесіндегі ішкі экономикалық дағдарыстар.
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Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігіне қатерлердің 
ішкі көздері:

- капиталдың, технологияның, ресурстардың 
(материалдық және адамдық) және тауарлардың 

қозғалысын бұзу;

- әлемдік экономикадағы тұрақсыздық және 
экономикалық дағдарыстар;

- әскери қауіп және экономикалық терроризм.
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Ірі инвестбанктер мен талдамалық орталықтардан 2023 жылға арналған 

экономикалық болжамдар бір - әлемдік экономика құрылымдық жоғары инфляция кезеңіне 

кіреді. Бұл ретте экономикалық тәуекелдер әлемдегі ағымдағы геосаяси ахуалмен тығыз 

байланысты. 

Соңғы бірнеше жылда әлем мен қаржы нарықтары ұзақ сілкіністер тізімін бастан 

кешірді. Олардың арасында коронавирустық инфекция пандемиясы, Қытайдағы 

экономикалық құлдырау, энергия тасығыштар бағасының өсуі, Иран мен басқа да 

бірқатар елдердегі тәртіпсіздіктер, ақша-кредит саясатының жаһандық қатаңдатылуы 

және Ресей мен Украинаның соғысын да жатқызсақ болады. 

Тірек сөздер: инвестиция, биржа, активтер, инвестор, ақша-несие саясаты 

Экономические прогнозы на 2023 год от крупных инвестбанков и аналитических 

центров сходятся в одном – мировая экономика вступает в период структурно высокой 

инфляции. При этом экономические риски тесно связаны с текущей геополитической 

ситуацией в мире.  

За последние несколько лет мир и финансовые рынки пережили длинный список 

потрясений. Среди них — пандемия коронавирусной инфекции, экономический спад в 

https://teacode.com/online/udc/33/336.76.html
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Китае, рост цен на энергоносители, беспорядки в Иране и ряде других стран, глобальное 

ужесточение денежно-кредитной политики и, наконец, война России и Украины. 

Ключевые слова: инвестиция, биржа, активы, инвестор, денежно-кредитная политика  

Economic forecasts for 2023 from major investment banks and analytical centers agree on 

one thing – the world economy is entering a period of structurally higher inflation. At the same 

time, economic risks are closely related to the current geopolitical situation in the world.  

Over the past few years, the world and financial markets have experienced a long list of 

shocks. Among them are the coronavirus pandemic, the economic downturn in China, rising 

energy prices, unrest in Iran and a number of other countries, global tightening of monetary policy 

and, finally, the war between Russia and Ukraine.  

Key words: investment, exchange, assets, investor, monetary policy  

 

Геосаяси белгісіздік экономикалық тәуекелдерді және ірі экономикалардың 

жаһандық жеткізу мен ынтымақтастық желілерінен біртіндеп бөлінуін туғызады. Мұндай 

жағдай 2023 жылы нарықтар алдында тұрған проблемаларды ушықтыруы мүмкін. 

Әлемнің барлық жетекші инвестбанктері мен зерттеу орталықтары өздерінің қорытынды 

есептерінде Еуропадағы әскери ахуал әлемінің инвестициялық көрінісіне әсерін атап өтті. Соғыс 

Ресейді де, Украинаны да экономикалық жағынан әлсіретті, сондай-ақ Еуропа мен АҚШ үшін 

проблемаларын тудырды. 2023 жылғы инвестициялық болжамға Ирандағы үкіметке қарсы 

наразылықтар мен Тегеран мен Мәскеудің әскери одағы да әсер етті. 

Кейбір сарапшылар тағы бір қатер жаңа технологиялармен байланысты деп 

есептейді. Eurasia Group сарапшылары: «Инновация шетелде демократияға нұқсан келтіріп, 

елдегі келіспеушілікті тұншықтырғысы келетін автократтар үшін игілік болуы мүмкін» 

дейді. Топтың талдаушылары бұл тәуекелді жаңа «жаппай қырып-жою қаруы» немесе оны 

тарату үшін тамаша қоректік орта болып табылатын әлеуметтік желілер арқылы ақпараттық 

дезинформация деп атады. 

Сонымен қатар, HSBC сарапшылары 2023 жылдың басты трендтері Азия елдеріндегі 

жаңа экономикалық саясат, сондай-ақ жоғары мөлшерлемелер мен өсімнің баяулауы 

аясында жаңа мүмкіндіктер, цифрлық трансформация, тұрақты болашаққа инвестициялар 

болады деп санайды. 

Goldman Sachs пен басқа да инвестициялық институттардың сарапшылары 2023 

жылы инфляция өсімін болжап отыр. Орталық банктер инфляцияны тежеуге ұмтылмайды, 

сондықтан бүкіл әлем инфляцияның күшті өсуін күтіп отыр. Америкалық J.P. Morgan 

конгломератының есебінде инфляция Орталық банктің мақсатты көрсеткіштерінен жоғары 

болып қалғанына қарамастан, ол экономикалық өсімнің баяулауына, еңбек нарығының 

әлсіреуіне, өндірістік-өткізу тізбегіндегі қысымның әлсіреуіне және Еуропадағы 

энергиямен жабдықтаудың әртараптануына қарай төмендей бастауы тиіс делінген. 

Банк of America болжамында 2022 жыл инвесторлар үшін қиын болды - инфляция 40 

жылдық максимумға жетті, Украинада соғыс басталды, пандемиядан кейін Қытай нарығы 

ашылды, мұнай бағасы төмендеді, сондай-ақ әлемдегі басқа да геосаяси сілкіністер орын 

алды. 2023 жылы бұл қауіп-қатерлердің барлығы қалып отыр, бірақ бүгінде инвесторлар 

үшін мүмкіндіктер бағасы әлдеқайда төмен және бұл оқиғалардың салдарынан Еуропа мен 

АҚШ Қытайға тәуелді болу үшін қайта бағдарланатыны белгілі. 

Қырық жылдық тұрақтылық пен инфляция кезеңі туралы BlackRock талдаушылары 

да болжап отыр. Олардың болжамынша, инфляция 2023 жылы бәсеңдейді, бірақ орталық 

банктің мақсатты деңгейінен 2% жоғары болып қалады. 

2023 жыл ұзақ әрі ауыр болады, деп есептейді Barclays. Сарапшылар биылғы жылы 

әлемдік өсім қарқыны 1,7% құрайды деп күтуде. Инфляция баяу төмендейді, ал тұтыну 

бағасы бүкіл әлемде орта есеппен 4,6% -ға өседі. 

Өткен жылғы оқиғалардың әсері биылғы жылы ұзақ уақыт сезілетін болады, әсіресе 

Украинадағы соғыстың қайғылы салдары. Олардың ең бастысы, Fidelity International 
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 қаржылық тұрғыдан алғанда, ақша-кредит режимінің жаһандық нарықтарды қолдайтын 

инфляцияны тежеуге бағытталған режимге өзгеруі болып табылады. Бұл жаһандық 

экономикалық өсімнің келешегіне қауіп төндіреді және 2022 жылға тән құбылмалылықтың 

сақталуына да, өтімділіктің барған сайын қатаң шарттарына да әкеледі. 

Орталық банктер ұсыныстың қысымына алаңдаушылық білдірді, бұл экономикалық 

құлдырауға және еңбек нарығының әлсіздігіне әкелуі мүмкін. 

Сонымен қатар, тұтыну шығындары күрт төмендеуі мүмкін, себебі энергияның 

жоғары құнынан үй шаруашылықтарына қызмет көрсетуге арналған шығындар өседі. 

Дегенмен, 2022 жылғы кейбір проблемалар 2023 жылы әлсіреуі мүмкін, әсіресе жеткізу мен 

көлік тізбегінің бұзылуы тұрғысынан. Әуе, теңіз және жер үсті тасымалдарының бағасы 

төмендейді, бұл ретте пандемияның жағымсыз экономикалық салдары қысқара бастайды, 

бұл тұтыну нарығына соққыны жеңілдетуі мүмкін. 

Жалпы алғанда, карантиндік шектеулерді біртіндеп алып тастау инвесторлардың 

сенімін арттырды, енді Қытай әлі де айтарлықтай шектеулер қолданылатын жалғыз ірі 

экономика болып қала береді. Қытайда бұл шектеулердің одан әрі әлсіреуі елдің өзі үшін 

де, әлемдік экономика үшін де айқын кедергілерді жоятын болады. 

BNP Paribas сарапшылары 2023 жылға арналған инвестициялық болжамында 

инвесторларға өз ресурстарын революциялық өзгерістер үшін инновациялар мен жаңа 

технологияларға бағыттауды жалғастыруға кеңес береді. 

Сарапшылардың тағы бір назары энергетика саласына бағытталған. NatWest-тің 

есептеуінше, 2023 жылы энерготасымалдағыштардың бағасы экономика мен нарыққа 

барынша әсер ететін болады. Энергия тасығыштарға бағаның тұрақты өсуі әлемдік 

экономика үшін тұрақты стагфляциялық тәуекелдерге және бизнеске, оның ішінде 

энергетикалық сектордың өзіне тұтыну мен инвестицияларды сарқылтып, ақша-несие 

саясатын неғұрлым ұзақ мерзімге қатаңдатуға әкеледі [1]. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, келесідей ұсыныстар келтірсе болады: 

Қазіргі уақытта нарықта инвестициялау үшін биржалық қорлардың таңдауы көп. 

Америкалық нарыққа назар аудара отырып, ETF көмегімен түрлі салаларға қаржы салуға 

мүмкіндік бар екендігін атап өтеміз. Мұндай кең спектр инвесторларға портфельдегі секторлар 

арасындағы позицияларды тиімді бөлуге мүмкіндік береді. Өз кезегінде, нарық сегменттері 

түріндегі ETF-ді шебер таңдау оның кірістілігіне әсер ететін шешуші фактор болуы мүмкін. Бірақ 

олар нарықтық циклдің белгілі бір кезеңінде салыстырмалы күшін көрсетуі тиіс. 

Бөлшек сауда салымшыларды ұзақ мерзімді өсу әлеуетіне, оның экономикадағы 

маңыздылығына және нарық проблемалары алдындағы тұрақтылығына байланысты 

қызықтыруы мүмкін. Сонымен қатар, электрондық коммерцияның дамуы және онлайн-

сатып алулардың танымалдығы сатушылар үшін клиенттерді тарту және табыс алу 

бөлігінде жаңа мүмкіндіктерді пайдалану. 

2023 жыл бүкіл әлемде еркін ақша-несие саясатымен белгіленуі мүмкін. Осыған 

байланысты инвесторлар үшін артықшылықты шешім инфляцияға қарағанда көбірек кіріс 

ұсына алатын активтер болып табылады. Атап айтқанда, акциялар мен облигациялар. 

Инвесторлар әлемнің жетекші орталық банктерінің позициясының жақын арада 

жеңілдетілуіне тым ерте бәс тігуге кірісуі әбден мүмкін. Сондықтан жаһандық нарықтар соңғы 

төменгі деңгейді ағымдағы жылдың екінші жартысының соңына қарай ғана сезіне алады [2]. 

2023 жылы инвесторларға Palo Alto Networks, AeroVironment, Moderna және Baker 

Hughes компанияларына назар аудару ұсынылады. 

Неміс компаниясы SAP SE (SAP) кәсіпорын ресурстарын жоспарлауға арналған 

бағдарламалық қамтамасыз етуді өндірумен айналысады. Оның негізгі клиенттері – ірі және 

жаһандық кәсіпорындар. 

Киберқауіпсіздік саласындағы кәсіпорындардан инвесторларға Palo Alto Networks 

(PANW) ұсынылады, ол Network Security, Cloud Security және SOC Security сегменттерінде 

жұмыс істейді. 
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Келесі - Synopsys Inc. (SNPS) - электрониканы жобалау үшін АЖЖ 

(автоматтандырылған жобалау жүйесі) саласында жұмыс істейді. Ең танымал өнімдері 

Design Compiler - логикалық схемаларды синтездеу құралы. Компанияның бизнес-

көрсеткіштері жақсы: EPS growth 2023E - 16%, ROE - 19%, бұл акцияларға инвесторларды 

тартуға мүмкіндік береді, олар өсу мен рецессия күткен кезеңде сапалы активтерді іздейді. 

Streaming fabric (деректерді ағынмен беру технологиясы) жаңа инновациялық 

технологиясының анонсы SNPS салада бәсекелестікке айналдырады деп есептейді, ол 

тұрақты түрде өсіп келе жатқан жалпы табыспен расталады. 

Сондай-ақ, қорғаныс секторындағы бірнеше компанияға көңіл бөлуді ұсынамыз. 

Олардың ішінде Нидерландыдан ASML Holding N.V. (ASML) заманауи процессорлар мен 

микрочиптер өндірісі үшін жабдықтар шығарады. 

Сонымен қатар, денсаулық сақтау секторындағы компанияларға назар аударған 

абзал . Олардың ішіне үш американдық ұйымды кіргіземіз: Moderna (MRNA), Pfizer (PFE), 

United Health Group (UNH). 

Қаржы секторындағы перспективалы қағаздар Mastercard Inc төлем жүйесі болып 

табылады. (MA) және әлемдегі ірі банктердің бірі JPMorgan Chase & Co (JPM). 

Сонымен қатар, АҚШ-тың Bunge Limited (BG) агроөнеркәсіптік ұйымының, Baker 

Hughes (BKR) мұнай сервистік компаниясының және MasTec инжирингтік кәсіпорнының 

(MTZ) акцияларын атап өтеміз [3]. 

Қорытындылай келе, барлық кәсіпорындардың пайдалылығы мен олардың 

акцияларының нарықтық бағасы белгілі дәрежеге дейін сыртқы факторлармен және ең 

алдымен экономика мен қор нарығының жалпы жай-күйімен байланысты екендігіне өзіміз 

де назар аударуымыз қажет. 

Компанияларды талдай және бағалай отырып, инвестор өнімінің ескіруі, 

бәсекелестіктің қарқындылығы, толық шығындардағы тұрақты шығыстардың үлесі, 

берешек деңгейі және кірістердің өзгергіштігі сияқты тәуекел факторларын бағалауға 

ұмтылуы тиіс. Бұл бағалы қағаздарды талдаудың жаңа аспектісіне айналған тәуекелді 

нақты анықтауға мүмкіндік береді. Бағалы қағаздың тәуекелділігі өзі бойынша немесе 

басқалармен үйлесімде портфельді құрастыратын инвесторға пайдалы болатындай өлшенуі 

мүмкін. Сондықтан инвестор мұндай ақпаратты түсіне білуі тиіс. 

Инвесторлар өз болжамдарының белгісіздік дәрежесін белгілі шынайылықпен 

бағалауы тиіс. Портфель теориясы дамып, инвестицияларды басқарудың жаңа әдістері 

пайда болған сайын бағалы қағаздар талдаушысынан көбірек нәрсе күтіледі. Дайындалған 

бағалы қағаздар талдаушыларының күш-жігерінің арқасында анағұрлым тиімді, дұрыс 

бағаланбаған қағаздарды нарықта табу міндеті ғана өзгермейді. Оның үстіне талдаушыдан 

акциялардың ағымдағы және болашақ қалыпты кірістілігі бағаланады деп күтілуде. 

Инвестор артында өте өзгермелі активтер мен кірістілік факторлары тұрған акциялар 

ұсынған байлық туралы анықтамаларды емес, компанияларды бағалайды. Сондықтан 

инвестор көзқарасының кәсібилігін сақтауы аса маңызды.  
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Мақалада Жаңа Қазақстан құру мақсатында экономиканы дамыту жолдарының 

өзектілігі қарастырылды. Қазақстан Республикасының инфляциялық деңгейі, электр 

энергиясын өндіру және тұтыну, сонымен қатар сауда айналымының салыстырмалы 

маңыздылығы бойынша зерттеу жүргізілді. Қорытындылай келе, еліміздің экономикасын 

дамыту бойынша ұсыныстар берілді. 

Тірек сөздер: Жаңа Қазақстан, экономика, инфляция, саясат, сауда айналымы, энергетика  

В статье рассмотрена актуальность путей развития экономики с целью создания 

Нового Казахстана. Проведен анализ инфляционного уровня Республики Казахстан, 

производства и потребления электрической энергии, а также сравнительной значимости 

торгового оборота. В заключение были даны предложении по развитию экономики страны. 

Ключевые слова: Новый Казахстан, экономика, инфляция, торговый оборот, энергетика 

The article considers the relevance of the ways of economic development in order to create 

a New Kazakhstan. The analysis of the inflationary level of the Republic of Kazakhstan, production 

and consumption of electric energy, as well as the comparative importance of trade turnover is 

carried out. In conclusion, proposals were made for the development of the country's economy. 

Key words: New Kazakhstan, economy, inflation, trade turnover, energy 

 

Тәуелсіздік алған алғашқы күннен бастап дәйекті түрде құрып келе жатқан Жаңа 

Қазақстан өз даму жолын таңдап, жыл сайын әлемдік қоғамдастықта барған сайын танылу 

мен беделге қол жеткізе отырып,  сенімді түрде алға жылжуда.Бүгінгі таңда экономика мен 

мемлекеттіліктің берік іргетасын қамтамасыз ете отырып, біз түбегейлі жаңа кезеңге 

сенімді түрде қадам басып келеміз. Бұл Қазақстанның одан әрі дамуын орнықты, заманауи 

және перспективалы экономикалық, әлеуметтік, саяси және әкімшілік негізге қоюға 

мүмкіндік береді. Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев жаңа Жолдауы 

шынайы саяси жаңғыру мен кешенді реформаларға бастау боларлық тарихи маңызға ие. 

Зерттеу әдістері. Зерттеу жүргізу кезінде: жүйелі тәсіл, тарихи және логикалық 

үйлесім, танымның жалпы логикалық тәсілдері, экономикалық талдау әдістері, қаралатын 

экономикалық үдерістерді сандық және сапалық зерделеу пайдаланылды. 

Зерттеу нәтижелері. ҚР Президенті Тоқаевтің халыққа Жолдауында (16 наурыз, 

2022 жыл)  қазіргі әлемдегі геосаяси өзгерістерді АҚШ пен КСРО ортасында болған “Қырғи 

қабақ соғыс”-қа теңеді. 2022 жылдың  әлем елдерінің жалпы экономикасы 4,4% өсуі керек 

болса, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 0,5% төмен болған. [1] 

2022 жылы болған микрочип кризисі Қазақстанның өндіріс саласына әсер етті. 

Сонымен қатар, Ресей мен Украина арасындағы соғыс Қазақстанның экономикасына 

тікелей әсер етті. Бірінші тоқсанның басында Қазақстан демонополизациямен күресін 

бастады. Соның арқасында елдің ішкі нарығында бәсеке қалыптасып, мемлекеттің 

экономикалық дамуына зор әсер етті. Осы жүргізілген жұмыстар жылдың соңында 

мемлекетке 11 мемлекеттік маңызы бар компаниялар мемлекетке қайтарылды, олар ауыр 

кәсіпорын, энергетика және темір жол салаларындағы мемлекеттік маңызы бар 

компаниялар. Оған қоса осы атқарылған жұмыстар нәтижесінде мемлекетке 100 млрд. 

АҚШ долл. және 2,5 млрд. теңге мемлекет қазынасына қосылған. [2] 
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Екінші тоқсанда болған экономикалық құлдырауға қарамастан, инфляциялық қысым 

күтілгеннен де кеңірек және тұрақты болды.  Жаһандық инфляция биылғы жылы 9,5 

пайызды құрап, 2024 жылға қарай 4,1 пайызға дейін төмендеді. Бұл инфляциялық қысым 

Қазақстандағы инфляциясының 14-15% болуына әсер етті. Инфляцияның осылай өсуіне 

азық-түлік тауарлары мен минералды тыңайтқыштардың  бағасының өсуі әсер етті.[3]   

Сурет 1. Инфляция деңгейі,% 

 

Берілген көрсеткіш бойынша, ҚР инфляция деңгейін көре аламыз. 2019 жылы 

COVID-19 дертінен соң жалпы инфляция деңгейі көтеріліп келе жатыр. Жалпы, 

пандемиядан соң инфляция деңгейі 15%-ға өсім көрсетті(сурет1). 

Сонымен қатар,  осы тоқсандағы тағы айқын көрінген проблеманың бірі бұл 

энергетика саласы, әсіресе электр тоғының Қазақстанның кейбір өңірлеріне жетпеуіде 

тікелей әсер етпей қоймады.[4]  

1 кесте 
ҚР электр энергиясын өндіру және тұтыну, млн кВт•сағ 

 

 2019ж. 2020ж. 2021ж. Ауытқу, +/-, 2021ж. 2019ж. 

Электр энергиясын өндіру 106029,8 108085,8 114447,9 +8418,1 

Электр энергиясын тұтыну 105193,1 107344,8 113890,3 +8697,2 

 

2021 жылы Қазақстан бойынша электр энергиясын өндіру 114 447,9 млн кВт•сағ 

құрады. Жалпы алғанда, жыл бойынша электр энергиясын өндіру 2020 жылмен 

салыстырғанда 6 362,1 млн кВт•сағ немесе 5,9% - ға өсті. 2021 жылы Қазақстанның электр 

энергиясын тұтынуы 2020жылмен салыстырғанда 6 545,5 млн кВт•сағ немесе 6,1% - ға 

ұлғайып, 113 890,3 млн кВт•сағ құрады(1кесте). 

Жалпы, 2020ж. бойынша электр энергиясын өндіру 2019 жылмен салыстырғанда 2 

056,0 млн кВт•сағ-қа немесе 1,9% - ға ұлғайды. 2020 жылы Қазақстанның электр 

энергиясын тұтынуы 2019 жылмен салыстырғанда 2 151,7 млн кВт•сағ-қа немесе 2,0% - ға 

ұлғайып, 107 344,8 млн кВт•сағ-ты құрады. 

Қазақстан Республикасында электр энергиясын тұтыну 2019 жылы 2018 жылмен 

салыстырғанда 1964,8 млн кВт•сағ-қа немесе 1,9% - ға ұлғайып, 105193,1 млн кВт•сағ-ты 

құрады. Электр энергиясын тұтынудың едәуір өсуі Қарағанды облысы (671,8 млн кВт•сағ 

немесе 3,9%-ға), Шығыс Қазақстан облысы (259,2 млн кВт•сағ, 2,9%), Жамбыл облысы (151,9 

млн кВт•сағ, 3,5%), Алматы облысы (374,2 млн кВт•сағ,  3,4%), Ақтөбе облысы (136,6 млн 

кВт•сағ, 2,2%). 2019 жылы электр энергиясын өндіру 106029,8 млн кВт•сағ құрады, бұл 2018 
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 жылғы көрсеткіштен 767,3 млн кВт•сағ-қа немесе 0,7% - ға төмен. 2019 жылы Қазақстан 

Республикасында электр энергиясын өндіру тұтынудан 836,7 млн кВт•сағ асып түсті. 

Соңғы 3 жылды салыстыратын болсақ, электр энергиясын өндіруден электр 

энергиясын тұтыну бойынша ауытқудың жоғары екендігін көруге болады.[5] 

Жалпы Қазақстанның сауда айналымына қарасақ, жылдан жылға тек өсімнің 

болғандығын, еліміз әрдайым жақсы нәтижелерге қол жеткізгенін көре аламыз. Мысалы, 

2017жылы 448,5млрд сауда жасалса, 2021жылы бұл көрсеткіш 46,1млрд-қа өскендігін 

байқаймыз (2кесте). 

2 кесте 
Сауданың салыстырмалы маңыздылығы 

 

 2017 2018 2019 2020 2021 Ауытқу 

+/- 

2021ж. 

2017ж. 

2017ж. тұрақты бағалардағы жалпы ішкі өнім 

(CҚП), млрд. халықаралық долл. 

448,5 466,9 487,9 475,2 494,6 +46,1 

Тауар айналымы,  

млрд. АҚШ долл. 

78,1 94,8 97,8 86,5 101,5 +23,4 

Импорт, млрд. АҚШ долл. 29,6 33,7 39,7 39,0 41,1 +11,5 

Сауданың салыстырмалы маңыздылығы 

(ЖIӨ-ге тауар айналымы), % 

17,4 20,3 20,0 18,2 20,5  

 

Бұл көрсеткіштер бізде импорттық тауарлардың ұлғайғандығын көрсетеді. Әлемдегі 

геосаяси жағдайда Қазақстан мен Ресей байланысы біздің елді импортты тәуелді әрі 

инфляцияның жоғары өсу қарқынын ұлғайтушы болып отыр. Сонымен, елдің 2017жылғы 

тұрақты бағаларын саралап, тауар айналымындағы АҚШ долларымен 78,1, яғни толық 

2017жылы болса, ал 2021жылы 101,5 млрд  болды. Осыған байланысты ол 23,4 

млрддолларды құраған. Сауданың салыстырмалы маңыздылығында, яғни шетелден келетін 

тауарлар мен біздің елге жіберетін тауарларымыздың айырмасында 2017жылы 17 долларды 

құраса, ал 2021 жылы 20млрд-тан асты. Сонымен, осы көрсеткіштерден еліміздің жылдан 

жылға шетелге тәуелділік деңгейінің артқанын байқаймыз. 

Әлемдегі геосаяси жағдайдың тұрақсыздығынан рубль бағасының теңгеге қарағанда 

30% өсуінің арқасында Қазақстанға экспортталатын тауарлардың өткен кезеңге қарағанда 

өсуіде әсер етті. Өткен жылға қарағанда Қазақстан мен Ресей арасындағы импортталған 

тауарлардың өткен жылмен салыстырғанда 40% өсуіне әкеліп соқты. Жалпы, екінші 

тоқсандағы инфляциялық өсім көрсеткіштері осы. Жаңа Қазақстанның шағын және орта 

бизнесті қолдауының арқасында, 2022 жылдың екінші тоқсанында ЖІӨ-нің 35,7% болды. 

Сондай-ақ, кәсіпкерлік субъекттер саны 20%, яғни 1,7 млн. жеткен, ал ШОБ (шағын және 

орта бизнес) жұмыс атқаратын тұлғалар саны 9,3% өсіп 3,7 млн. құрады.  

2022 жылдың екінші жартысы Қытайдағы саудаға сұранысымен ерекшеленді. Сол 

кезеңде Қытайдан Қазақстанға импорт 22,4% артып, 5,5 млрд долларды құрады.[3] Қытайдан 

келетін негізгі тауарлар - есептеу машиналары, телефон аппараттары, электр генераторлары, 

басқа қара металл бұйымдары, жол және құрылыс машиналары, автомобильдер мен трактор-

ларға арналған бөлшектер мен керек-жарақтар, кондиционер жабдықтары, резеңке немесе 

пластиктен жасалған аяқ киім. Қазақстан мен Қытай арасындағы тауар айналымы 25%  артты. 

2023 жылы әлемдік экономика 1,7%-ға, ал 2024 жылы 2,7%-ға өседі. 2023 жылға 

арналған болжамдар дамыған елдердің 95%-ы және дамушы нарықтар мен дамушы 

елдердің 70%-ға жуығы үшін өсу төмендеуде. Қазақстанға келетін болсақ, 2023 жылы 

экономикалық өсім 3,5%, 2024 жылы 4,0% болады. Бұл 2022 жылдың шілде айындағы 

болжамнан тиісінше жарты пайызға аз және жарты пайызға көп. 2020 жылы елдің жалпы 

ішкі өнімі 2,5 пайызға төмендесе, 2021 жылы 4,1 пайызға, 2022 жылы 3 пайызға өсті[6]. 
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Инфляцияға келетін болсақ, ол 2023 жылдың басындағы шамамен 19%-дан 2023 

жылдың желтоқсанында 7,8%-ға дейін төмендейді. Осыған орай, инфляцияға қарсы 

тәуекелдердің жоғары болуына байланысты Ұлттық банк бірінші жартыжылдықта базалық 

мөлшерлемені 16 пайыз деңгейінде сақтайды. Ал ол екінші жартыжылдықта азаяды, бірақ 

тек «инфляцияның тұрақты бәсеңдеуі жағдайында және сыртқы инфляциялық қысымның 

әлсіреуі жағдайында» болады. 

Нәтижелер және талқылаулар. Қазақстан тауарлардың, қызметтердің, еңбек 

ресурстарының, капиталдың, заманауи идеялар мен технологиялардың әлемдік 

нарықтарының шын мәнінде ажырамас және серпінді бөлігіне айналуы үшін біз негізгі 

міндеттерді шешуіміз қажет. 

Басты міндет-экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету және қолдау ғана емес, 

оның өсуін басқару. Бізге экономиканың бәсекеге қабілеттілігінің тұрақты сипатын 

қамтамасыз ету үшін тұтас стратегияны әзірлеу және іске асыру, сондай-ақ оның 

орындалуын қатаң бақылау қажет. Біз халықаралық нарықтардың талаптары мен 

шарттарына жауап беретін Қазақстанды индустрияландыруға түбегейлі жаңа тәсілді 

қамтамасыз етуге тиіспіз. Өңірлік экономикада сапалы жаңа табыстарға қол жеткізу және 

әлемдік экономикаға толыққанды қатысуды қамтамасыз ету. Біз Қазақстанды 

экономикалық дамудың "өңірлік локомотивіне" айналдырып, оны әлемдік экономиканың 

табысты "ойыншысы" ете аламыз. Бізге әлемдік экономика жүйесінде нақты қазақстандық 

"тауашаларды" іздеу және игеру, шетелдік әріптестермен ірі озық жобаларға қатысу, 

сондай-ақ экономикамыздың қатысушыларын жан-жақты және жауапты қолдау, оның 

ішінде оларға сапалы инфрақұрылымдық қызметтер көрсету арқылы ең төменгі және ең 

жоғары бағдарлама болуы қажет. Бұл ретте басты назарды Ресей, Қытай, Орталық Азия, 

Каспий және Қара теңіз өңірлерінің нарықтарына аудару қажет. Тағы бір міндеті-заманауи 

білім беру және кәсіби қайта даярлау, "ақылды экономика" негіздерін қалыптастыру, жаңа 

технологияларды, идеялар мен тәсілдерді пайдалану, инновациялық экономиканы дамыту. 

Біз өңірлік және әлемдік экономикадағы жаңа рөлімізге сәйкес заманауи 

инфрақұрылымды дамытуымыз керек. Ең алдымен, инфрақұрылымдық қызметтерді 

тұтынушы отандық компанияларымыздың бәсекелестігін, сондай-ақ біздің Халықаралық 

экономикалық интеграциямыздың мүдделерін ескере отырып, стратегиялық 

инфрақұрылымды дамыту перспективаларын нақты көрсетуіміз және осы саладағы басқару 

сапасын айтарлықтай арттыруымыз керек. Олардың дамуын тұтастай алғанда ел 

экономикасының мүдделеріне бағындыра отырып, экономикалық өсу мен бәсекеге 

қабілеттіліктің өңірлік орталықтарын айқындауымыз қажет. Біздің өсіп келе жатқан 

экономикамызға электр энергетикалық ресурстарды дамыту мен басқаруға және 

Қазақстанда атом энергетикасының негіздерін құруға түбегейлі жаңа тәсілдер қажет. Бұл-

өңірлер әкімдерінің, индустрия және сауда, көлік және коммуникация, білім және ғылым, 

денсаулық сақтау, энергетика және минералдық ресурстар министрліктерінің, сондай-ақ 

мемлекеттік холдингтердің жауапкершілігі. 

Қорытындылай келе, Қазақстанды жедел жан-жақты жаңғырту жолы таңдалды. Бұл 

біздің одан әрі дамуымыз үшін жалғыз дұрыс арна. Біз Қазақстан мен қазақстандықтарды 

қазіргі әлемде лайықты орынмен қамтамасыз ету, еліміздің барлық халқының әл-ауқатын 

едәуір жақсарту және өмір сүру деңгейін арттыру үшін шетелдік нарықтарға шығуға және 

өзімізді сенімді түрде мәлімдеудегі ұсыныстар көрсетілді. Олар: 

экономиканың тұрақты дамуын қамтамасыз ету және оның өсуін басқару; 

өңірлік экономикада сапалы жаңа табыстарға қол жеткізу және әлемдік экономикаға 

толыққанды қатысуды қамтамасыз ету; 

заманауи білім беру және инновациялық экономиканы дамыту. 

Аталған ұсыныстар экономиканың дамуына ғана емес, сонымен қатар, бәсекеге 

қабілеттілігін арттыруға үлкен ықпал етеді. 
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Мұражай – ел тарихы, ұлттың мәдениетінен хабар беретін тарихтың қайнар көзі. 

Мұражайда сақталған әрбір құндылықтан жеке мұра тарихын ғана емес, сол мұраға 

байланысты кезеңді, оны қалыптастырған халықтың мәдени деңгейін, тарихын көруге 

болады. Отандық білім беру және қазіргі қоғам өміріндегі мұражай саласына байланысты 

мұражай мен білім беру мекемелерінде педагогикалық қырын шеше алатын кәнігі 

мамандарды дайындаудың өзектілігі артып отыр. Мұндай жағдай тек біздегі 

мұражайлар үшін ғана емес, шетелдік мұражайлар үшін де маңызды.  

«Мұражай педагогикасы» әлемнің көптеген елдерінде әлеуметтік сұранысы 

жоғары, дидактикалық үдерісінің айрықша құрылымы және мазмұнының өзіндік 

ерекшеліктері бар, педагогикалық жүйемен «қатарлас білім» жүйесі ретінде 

қарастырылып келеді. Мұражай педагогикасы – мұражай интеграциясы (базасы, негізі 

ретінде), яғни мұражайтанудың және педагогикалық ғылымдардың өзара байланысы. 

Оның негізгі қызметі мәдени-білім берудің ерекшеліктері мен тарихын, әртүрлі 

категориялардағы келушілерге ықпал ету әдістерін жүзеге асыру және басқа 

педагогикалық мекемелердің өзара қарым-қатынасын зерттеу болып табылады.  

Тірек сөздер: мұражай, мұражай педагогикасы, этнопедагогикалық мұражай, 

талдау, ұлттық құндылық 

Музей-это история страны, источник истории, который передает культуру нации. 

Из каждой ценности, хранящейся в музее, можно увидеть не только историю личного 

https://www.akorda.kz/kz/memleket-basshysy-kasym-zhomart-tokaevtyn-kazakstan-halkyna-zholdauy-181416
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https://forbes.kz/process/technologies/voyna_chipov_kak_otrazitsya_na_kazahstane_protivostoyanie_ssha_i_kitaya/
https://forbes.kz/process/technologies/voyna_chipov_kak_otrazitsya_na_kazahstane_protivostoyanie_ssha_i_kitaya/
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-2022-goda-v-kazahstane-demonopolizaciya-borba-s-tenevym-oborotom-i-rostom-cen-2911486
https://primeminister.kz/ru/news/reviews/itogi-2022-goda-v-kazahstane-demonopolizaciya-borba-s-tenevym-oborotom-i-rostom-cen-2911486
https://www.tradeeconomics.com/looking-back-at-2022-from-covid-19-recovery-to-geopolitical-shocks/
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наследия, но и период, связанный с этим наследием, культурный уровень, историю народа, 

который его сформировал. В связи с музейной сферой в жизни отечественного 

образования и современного общества возрастает актуальность подготовки наложниц, 

способных решать педагогические аспекты в музеях и образовательных учреждениях. 

Такая ситуация важна не только для наших музеев, но и для зарубежных. 

«Музейная педагогика» рассматривается во многих странах мира как система 

«параллельного образования» с педагогической системой, имеющая высокую социальную 

востребованность, отличительную структуру и специфические особенности содержания 

дидактического процесса. Музейная педагогика-музейная интеграция (как основа, основа), 

т. е. взаимосвязь музееведения и педагогических наук. Его основная деятельность 

заключается в реализации особенностей и истории культурно-образовательного процесса, 

методов воздействия на посетителей различных категорий и изучении взаимоотношений 

других педагогических учреждений. 

Ключевые слова: музей, музейная педагогика, этнопедагогический музей, анализ, 

национальная ценность  

The museum is the history of the country, the source of history that conveys the culture of 

the nation. From each value stored in the museum, you can see not only the history of personal 

heritage, but also the period associated with this heritage, the cultural level, the history of the 

people who formed it. In connection with the museum sphere in the life of domestic education and 

modern society, the relevance of training concubines capable of solving pedagogical aspects in 

museums and educational institutions is increasing. This situation is important not only for our 

museums, but also for foreign ones. 

«Museum pedagogy» is considered in many countries of the world as a system of «parallel 

education» with a pedagogical system that has a high social demand, distinctive structure and specific 

features of the content of the didactic process. Museum pedagogy is museum integration (as the basis, 

the basis), i.e. the relationship of museology and pedagogical sciences. Its main activity is to implement 

the features and history of the cultural and educational process, methods of influencing visitors of various 

categories and studying the relationships of other pedagogical institutions. 

Key words: museum, museum pedagogy, ethnopedagogical museum, analysis, national value 

 

«Мұражай педагогикасы» ұғымы 80-жылдардың басында пайда болды және неміс 

терминологиясынан алынды [1]. Осындай қысқа уақыт ішінде терминнің өзі және ол белгілеген 

қызмет біздің отандық педагогикалық тәжірибемізге мықтап енді, мұны бастауыш мектепке 

арналған «мәдениеттің пәндік әлемі» оқушыларына арналған мұражай-білім беру 

бағдарламалары дәлелдейді [Макарова М. Ю., Медведева Е. Б., Минина с. Б., Юхневич М. Ю., 

1997]; «Бастауыш мектептегі мұражай және мәдениет» [2], оның басты міндеті-оқушылардың 

эмоционалды-танымдық саласын, олардың шығармашылық қызметін дамыту. 

ХХ ғасырдың 80-ші жылдарында зерттеуші - мамандарды кәсіби және мұражайлық-

педагогикалық даярлау саласына деген қызығушылығы айтарлықтай арта түсті [3], музей 

негіздерін оқыту әдістемесінің мәселелерін көрсететін жұмыстар пайда болады. Бұл зерттеулер 

Ю.Г. Круглов, (1996); К.Г. Левыкина, В. Хербст, (1988)., Е.Н. Мастеница, (2000); Б.А. Столяров 

(1998). Бұл проблемалардың барлығы М.Б. Гнедовскийдің (1990), Т. А. Пархоменконың (2003), 

М.Ю. Юхневичтің еңбектерінде көрініс тапқан отандық мұражайлардың әлеуметтік-мәдени 

білім беру қызметінің негіздерімен тығыз байланысты қарастырылады. 

Германияның Дорис Левальтер Мюнхен техникалық университеті оқытушысы 

адамдардың Мұражайларға бару мотивациясын зерттеген [4]. Бұл зерттеу бос уақытты 

өткізу шарттары арқылы тегін оқытудың мотивациялық аспектілерін зерттеу мақсатында 

жүргізілді. Зерттеу әдісі ретінде тек 605 адам қатысқан сұхбат таңдалды, оның 199-ы 

ғылыми мұражайларға келушілер, 190-ы өнер мұражайларына келушілер және 216-сы 

хайуанаттар бағына келушілер болды. Келушілердің орташа жасы 38 жасты құрады, 

олардың 40% - ы ер адамдар. Зерттеу авторы демалыс кезінде мұражайлар мен хайуанаттар 
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 бағына бару мотивациясын салыстыруға арналған қысқаша шкала әзірледі. Бұл мектеп 17 

позициядан тұрды, оның негізінде келу мотивациясының 6 теориялық маңызды 

категориясы бөлінді (1-кесте). 

Кесте 1 
Мұражайларға бару мотивациясының санаттары 

 

№ Санат атауы "Мен бүгін келдім" анықтамасының мысалы 

мұражай / хайуанаттар бағы өйткені Мен қалаймын ... 

1 Оқыту / қызығушылық ... білімін кеңейту" 

2 Жаңа тәжірибе ... менің баламды оқытуға қолдау көрсету" 

3 Әлеуметтік байланыс ... жаңа адамдармен кездесу" 

4 Демалыс / релаксация ... біраз алаңдатып, демалыңыз" 

5 Көңіл көтеру және рахат ... бірге жағымды нәрсе жасаңыз" 

6 Қалада танымал ... үлкен және әйгілі мұражайға / хайуанаттар бағына барыңыз" 

Ескерту - [5] негізінде автор құрастырған  

 

Сауалнама нәтижелері бойынша алынған мәліметтерге статистикалық талдау 

(факторлық және корреляциялық) жүргізілді, бұл хайуанаттар бағы үшін «ойын-сауық және 

ләззат» сияқты мотивация категориясы ең маңызды екенін көрсетті. Мотивацияның дәл осы 

категориясы барлық мұражайлар үшін маңызды болды, дегенмен олар үшін мотивацияны 

таңдау бойынша бірінші орында «оқу және қызығушылық» болып табылды. Мотивацияның 

барлық санаттарының ішіндегі ең маңыздысы барлық келушілер үшін «әлеуметтік 

байланыс» болды (ғылыми мұражай, өнер мұражайы және хайуанаттар бағы). Алайда, 

зерттеудің жалпы қорытындысы-мұражайлар мен хайуанаттар бағына адамдар бос 

уақытында әртүрлі мотивациялармен келеді. 

Соңғы 15 жылда Қазақстанда, ТМД-ның басқа елдеріндегідей, өмірдің барлық 

салаларында жаһандық өзгерістер болды. Нормалар мен құндылықтардың жаңа мектебін 

қалыптастыру, адам іс-әрекетінің мотивациясын өзгерту, әлеуметтік пассивтілік пен тәуелді 

алалаушылықты жеңу проблемалары саяси және экономикалық өзгерістерге қарағанда одан да 

күрделі міндетке айналды. Осыған байланысты реформалардың материалдық аспектісі өмір 

сүру деңгейін арттыру үшін маңызды және қажетті болып қала береді, посткеңестік елдерде, 

оның ішінде Қазақстанда да жаңа мақсат пайда болды деп айтуға болады. Бұл процесс 

құндылықтар жүйесін қайта қараумен және адамдардың санасындағы өмірлік мақсаттарды 

қайта бағалаумен қатар жүрді. «Құндылық қатынастарын қайта қарау» көптеген адамдар мен 

мемлекет үшін маңызы әлеуметтік жүйеге тәуелді емес заттар мен құбылыстар бар және 

мұндай құндылықтарға жақсы білім жатады деген пікірге әкелді. Қазақстанда мұражай ісін 

дамыту жаңа орын мен мақсатқа ие болуда  [6].  

Қазақстан мұражайларының қызметі 1999-2000 ж. халықаралық қорлар мен 

компаниялардың Қазақстан мұражайларын белсенді қолдауы, негізінен Сорос-Қазақстан 

Қоры мен Сорос қазіргі заманғы өнер орталығы (Алматы) бастамашылық еткен мұражай 

қызметкерлері үшін семинарлар өткізу арқылы дамыды. Соростың семинарларына қатысу 

мүмкіндігі кәсіпқойлықтың өсуіне ықпал етіп қана қоймай, оның ой-өрісін кеңейтіп, оны 

ашық етті. Мұражайлардың, балалар мұражайларының, үкіметтік емес ұйымдардың 

мұражайларының, «виртуалды» мұражай-жобалардың пайда болуы, интерактивті әдістерді 

енгізу: тарихтың жеке тәжірибесі, түрлі әдістер. 

2001-2005 жылдары осы кезеңде қаржылық көмектің тоқтатылуына қарамастан және 

Қазақстанның көптеген жобаларын іске асыруға өз дамуын жалғастырды [7]. 

Қазақ халық педагогикасының бастауларын, этнопедагогиканың теориялық 

негіздерін зерттеуге Қ. Б. Жарикбаев, А. Т. Табылдиев, С. Т. Қалиев, К. Ж. Қожахметова, 

Х. А. Арғынбаев, С. Ж. Байкенова, Г. В. Нездемковская, А. Ж. Нұралиева, С. Ж. Ұзақбаева, 

С.Х. Шалгинбаева және т. б. ғалымдардың еңбектері жарияланған. 

Еліміздегі мұражай педагогикасының қарастыратын негізгі мәселелері: 
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- мұражайдың тәрбиелік ерекшелігі мәселесі; 

- мұражай коммуникациясының тиімділігі мәселесі; 

- мұражай аудиториясын зерттеу мәселесі; 

- әртүрлі келушілер үшін жаңа әдістерді, бағдарламаларды, экспозицияларды құру 

және сынау мәселесі; 

- мәдени-ағартушылық қызметте серіктестермен өзара іс-қимылдың оңтайлы 

нысандарын құру, оқу орындарымен ынтымақтастықты ұйымдастыру мәселесі; 

- мұражай тарихы мен педагогикалық ойларды және мұражайдың мәдени-

ағартушылық қызметін зерттеу болып табылады. 

Біздің елімізде мұражай ісін зерттеуге назар аударыла бастады. Алматы қаласындағы 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің оқытушылары Р.Р.Баркибаева, 

К.С.Кунапияева, А.М.Байгушикова «Виртуальная музейная медиатека как информационный 

ресурс» тақырыбында 2019 жылы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің 

Хабаршысында жазған мақалаларында зерттеу жүргізген болатын [8]. Авторлар өз 

зерттеулерінде, ақпараттық-коммуникативтік және мультимедиялық технологиялар 

саласындағы заманауи жетістіктерді, атап айтқанда, "Түркі бесігі" интерактивті интернет – 

мұражайдың  негізі болатын виртуалды медиатеканы пайдалана отырып, жастардың – 

Қазақстанның болашақ интеллектісін қалыптастыруға ықпал ететін контент арқылы 

мұражайдың білім беру кеңістігінің интеграциялануына ықпал ететіндігін көрсеткен.  

Әдістер мен материалдар. 2014 жылы Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық 

университетінде білім тарихы мұражайы ашылды. Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық 

университетінің ғалымдары педагогика ғылымдарының докторы Камарияш Қалқеева, 

тарих ғылымдарының докторы А.Ибраева, тарих ғылымдарының кандидаты 

Д.Айтмағамбетов, тарих ғылымдарының кандидаты "Астана" Ұлттық сурет галереясының 

бас ғылыми қызметкері Б.Санақұлова жоба  авторлары болып табылады. Білім беру тарихы 

мұражайын құрудың басты мақсаты-Қазақстанның мәдени-ағартушылық мұрасын сақтау 

және насихаттау. Мұражайдың миссиясы - елдің нағыз патриоттарын тәрбиелеу, тарихи 

мұраны сақтау және ғылыми зерттеу деуге болады [9]. 

Төменде Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық университеті Білім тарихы мұражайы және 

Л.Н. Гумилев мұражайы меңгерушісі Сымбат Мүталапханқызымен сұхбат алынған болатын:  

Университет қабырғасында ашылған «Білім тарихы» мұражайы қашан, қандай 

мақсатта ашылды?   

Мұражайды ашу Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрі Аслан 

Сәрінжіпов пен Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің ректоры Ерлан 

Сыдықовтың идеяларынан туған. Мұражайдың ашылу салтанаты 2014 жылғы 26 

қыркүйекте болды және сол кезде мұражайдың ашылу салтанатына бүкіл Астананың зиялы 

қауымы, оқытушылар мен білім алушылар келіп қатысты. Мұражайды ашудағы мақсат – 

ұлан-ғайыр территориялық аймақта ғасырлар бойы қалыптасып, сақталған мол мәдени-

ағартушылық құндылықтарды жинақтай отырып, ғылыми сұрыптаудан өткізу арқылы 

халыққа насихаттау. Өйткені, білім – әлемдегі өркениетті дамыған елдердің барлығында 

дерлік дамудың негізгі көрсеткіші мен басыңқы бағыты болып табылады.  

Білім тарихы мұражайы қандай бөлімдерден тұрады? 

Мұражай келесідей бөлімдерді қамтиды: «Ежелгі түрік кезеңіндегі VІ-VІІІ-ХІV 

ғасырлардағы ескерткіштер (педагогикалық қыры); ХV-ХІХ ғасырдың бірінші жартысындағы 

қазақ ақындары мен жырауларының ағартушылық көзқарасы; Қазақстанда ғылыми 

педагогикалық ойдың туындау кезеңі (ХІХ ғасырдың екінші жартысы мен ХХ ғасыр басы); 

Қазақстаннның білім беру мен ағартушылық саласына шет елдік ғалымдардың қосқан үлесі; 

«1917-1990 жж. Кеңес кезіндегі ғылым мен білім берудің дамуы»; 1991 жылдар мен қазіргі 

кезеңге дейінгі жаһандану жағдайындағы білім беру мен ғылым» секілді қомақты бөлімдерден 

тұрады. Жалпы аумағы 400 шаршы метрден асатын мұражайға кірген адамды Нұрсұлтан 

Әбішұлы Назарбаевтың портреті мен «Еліміздің басты байлығы – сапалы білім» деген даналық 
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 сөзі қарсы алады. Оң жағында Ыбырай Алтынсарин, Шоқан Уәлиханов, Абай Құнанбаев, 

Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Қаныш Сәтбаев, сол жақта Әбу Насыр әл-Фараби, 

Махмұд Қашқари, Қожа Ахмет Ясауи, Мұхаммед Хайдар Дулати, Бұхар жырау, Жәңгір хан 

суреттері ілініп, аты-жөндері алтын әріптермен жазылып қойылды. 

Мұражай экспонаттары қалай жинақталды? 

«Білім тарихы» музейі экспозициясының композициялық құрылымын толтыруда  

бейнелі, сюжеттік, жазба, көрнекі құрал-жабдықтар мен тарихи жәдігерлерді ұдайы ізестіру мен 

жинақтау күн тәртібіндегі негізгі мәселелердің бірі деу лайықты. Мұражайды ұйымдастыру 

барысында қыруар жұмыс атқаралды, десек-те мұражай жұмысы күнделікті ізденісті, еліміздегі 

білім-ағарту саласының жаңалықтарынан хабардар болуды қажет етеді.  Экспозиция кешеніне 

қойылатын әр зат пен тарихи құжаттар, фотолар,  көшірмелер тырнақтап жинақталып келеді.  

Еңбектің нәтижесінде мұражай қоры құнды кітаптармен, деректі құжаттармен, баға жетпес 

экспонаттармен толығуда. Атап айтсақ, «Циркуляр по Западно-Сибирскому учебному округу», 

(1889), «Памятная книжка Западно-Сибирского учебного округа на 1909 год», Томск, (1909), 

«Образование» педагогический научно-популярный журнал. С-Петербург, (1898), «Спутник 

просвещенца общественника», «Работник просвещения» т.б. сияқты кітап, газет-журналдармен 

толығуда.  Мұражай қонақтары күнделікті мұражайдағы телеэкраннан еліміздің елеулі 

ұстаздары Социалистік Еңбек Ері Р.Нұртазина, соғыс ардагері К.Нұрғалиев туралы 

документальді фильмдерді, қазақ ағартушылары мен репрессия құрбандарын есте сақтау үшін 

дайындалған слайдтарды көре алады.   

Мұражайға кіргенде назарың бірден бала мүсінге түседі. Бұл қандай мағынада 

қойылған? 

Бұл бір өзі мұражайдың ең бір сондай позитивті, жұртты шақырып тұратын бейнесі. 

Бұл мүсін университет профессоры Бақытбек Мұхамеджановтың жасаған жұмысы. Бұл 

енді тақия киіп отырған, жан-жағында кітап, қолында қаламы бар қазақ баласы. Яғни, қазақ 

баласының болашағы білімде, оқуда деген мағына береді. Бұл тек бүгін ғана емес, ғасырлар 

бойы білім алып отырған ұрпақ деген ойды білдіреді. Бұл скульптура “Мұра” деп аталады. 

Жалпы қазақ баласына қойылған бірегей ескерткіш болып табылады. 

Болашақта қандай жоспарлар қойылып отыр? 

Алдағы уақытта «Білім тарихы» мұражайы президент тапсырмаларын басшылыққа ала 

отырып, болашақта білім және ғылым саласы тақырыптарын кеңінен ашу үшін түрлі 

тақырыптарда семинар, конференция, симпозиум, көрмелер, сонымен қатар, шығармашылық 

кездесулер, музыкалық кештер, тұсаукесерлер өткізу сияқты игі шараларды да жоспарлап отыр.  

Осы негізде мұражайға келуші 2 және 3 курстың «Туризм» және «Менеджмент» білім беру 

бағдарламаларының  2 білім алушыларынан интервью алынды, негізгі қойылған сұрақтар (кесте  2): 

Кесте 2 
Мұражайға келуші білім алушылардың сұхбат нәтижелері 

 

№ Сұрақтар Жауаптар 

1 Мұражайға келу ойы қайдан 

пайда болды? 

БӨЖ тапсырмасы БӨЖ тапсырмасы 

2 Мұражайды ұсыну идеясы 

ұнады ма? 

Иа Иа 

3 Мұражай сізге не берді? Ұлттық құндылықтарды білуге Қосымша білім алуға жетеледі 

4 Осындай мұражайлар керек 

пе? 

Иа, себебі тарихты, мәдени-

ағартушылық құндылықтарды 

қазіргі білім мен ұстастыру 

ұлттық тәрбені, ғылымды 

бойымызға сіңіруге көмектеседі 

Иа 

5 Мұражайды қалай дамытуға 

болады? 

Жарнамалау, әлеуметтік желіде 

жылжыту 

Түрлі семинарлар өткізу, 

шараларға қатысу, әлеуметтік 

желіде өз іздерін қалдыру 

Ескерту – сұхбат негізінде автор құрастырған 
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Мұражайға барып, қызметкерлерімен және келушілермен сұхбаттасу барысында 

біршама жайттар анықталды:  

мұражай келушілерге өте қызықты; 

мұражайдың танымдық ұстанымы білімгерлерге үлкен әсер етеді; 

келушілерді көп білуге талпындырады; 

ғалымдар, ағартушылармен танысып қоймай, олар туралы зерттеу жұмыстарын 

жазуға итермелейді.  

Нәтижелер мен талқылаулар. Десек те, осы мұражайдың дәрежесін көтеру 

мақсатында біршама жұмыстар жасалу керек екені белгілі, солардың бірі: университетте 

өтетін үлкен іс-шараларды жоспарлауда, мұражайға кіру, онда іс-шаралар өткізу дәстүрге 

айналуы керек. Университет қабырғасындағы ашылған Лев Николаевич Гумилевтің 

мұражай-кабинеті (2002 ж.),  «Жазу тарихы» (2003 ж.) мұражайы ғылым, білім беру ісіне 

демеу беретін мәдени-ағартушылық құрылым, «Білім тарихы» (2014 ж.) мұражайларын 

зерттеу тың ойларға жетеледі, ұлттық құндылықтарды дәріптеу үнемі жалғаса беретін 

процесс екені белгілі, білім ордаларында этнопедагогикалық мұражай ашу немесе сандық 

нысандағы этнопедагогикалық мұражай ашу қажеттілігі туындады. 

Жалпы этнопедагогикалық мұражайдың тәрбие үрдісіндегі ерекшелігі - мұражай 

экспонаттарымен таныса отырып, келуші өз ұлтының, мәдениетінің, отбасының, оның 

ойлары мен мінез-құлқын анықтайтын жақын адамдарының құндылықтарын біртіндеп 

қабылдайды. Осы құндылықтарды түсіну арқылы білім алушылар өмір салты, әлеуметтік-

мәдени орта және т.б. өз ұлты мен мәдениетінің құндылықтары мен тарихын түсіну 

этномәдени мұражайда өте тиімді жүзеге асырылады, өйткені жалпы адамзаттық 

құндылықтар мен олардың мағынасын түсіну келушіге өз өмірінің мағынасын, қоғамдағы 

және өз отбасындағы мақсатын ашады [10].  

Этнопедагогикалық мұражайды енгізудің мақсаты: қазақ халқының, және басқа да 

этностардың этнопедагогикалық мұрасы мен этномәдениетіне жастарды тәрбиелеу 

тұжырымдамасы негізінде білім беру мекемесінің мұражайдың білім беру ортасына әзірлеу және 

енгізу, еліміздің педагогикалық ұлттық құндылықтарын насихаттау, туристік объект ретінде 

дамыту, туристерді тарту, мұражай қызметін маркетингтік жылжыту болып табылады. 

Этнопедагогикалық мұражайдың Тұжырымдамасын келесі тұрғыда беруге болады (кесте 3): 

Кесте 3 
Этнопедагогикалық мұражай 
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П
си

х
о

л
о

ги
я
-п

ед
аг

о
ги

к
а
л
ы

қ
 

ж
ағ

д
а
й

л
ар

: 
м

ұ
р

аж
ай

 о
р

та
сы

, 

эк
сп

о
н

а
тт

ар
, 

эк
сп

о
зи

ц
и

я
 Мақсаты: қазақ халқының, сондай-ақ басқа да этностардың этнопедагогикалық мұрасы мен 

этномәдениетіне негізделген жастарды тәрбиелеу Тұжырымдамасы негізінде мекемені 

(балабақша, мектеп, колледждер,  ЖОО,  т.б.) мұражайдың білім беру ортасына әзірлеу және 

енгізу, Қазақстанның Педагогикалық ұлттық құндылықтарын насихаттау. 

Қағидасы: білім мен мұражайды байланыстыру, креативтілік, құндылықтарды анықтау 

Экспозицияларды құру: Ұлттық этникалық тәрбие; балалар мен жастарды тәрбиелеудегі 

ұлттық құндылықтар; 

Қазақ халқының ғалымдар, оқу-ағартушылары, кітаптар, ертегілер, энциклопедия т.б. 

дәріптеу 

Нәтижесі: отбасылық  мұралар, ұлттық дәстүрлерді сақтау, ұлттық мәдениетті сақтау, 

ғылыми-зерттеу жұмыстарына тарту 

Ескерту - [11]  мәліметі негізінде автор құрастырған 

 

Жоғарыда талданған ақпараттармен, деректерге сүйене отырып, төмендегідей 

ұсыныстар беруге болады: 

- мұражай саласы мен ғылымына байланысты мемлекеттік тілдегі кітаптардың, 

ақпарат материалдарының көптеп жариялануына мән берілуін; 

- этнопедагогикалық мұражайларды көптеп ашу керек, онда экспозициялардың өзін 

халық арасынан жинау немесе мұражай ашылатын білім беру мекемесіндегі қызметкерлер, 
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 оқытушылар мен білімгерлердің көмегімен жабдықталғандығы осы мұражайдың 

маңыздылығын арттырады; 

- білім саласы мекемелерінде мұражайтану пәнін оқытуды қамтамасыз ету.  

Заман талабына сай, сандық технологиялардың да қолданыс табуы өте орынды деуге 

болады. Мұражай халықтың рухани қазынасының қайнар көзі. Өйткені мұражай халықтың 

тарихын, мәдениетін, өнерін зерделеп сақтай білген ғылыми орда.  

«Қай халықтың болса да рухани әлемі саяхат оның көне ескерткіштерімен, тарихи 

орындарымен танысудан басталады»  – деп Ө. Жәнібек ағамыз айтқандай, бүгінгі өскелең 

ұрпаққа таным мен рухани тәрбие беруде, танымдық, тұлғалық қабілеттерін дамытуда 

мәдени мұрамыз бен көне жәдігерлеріміз жетекші орын алары сөзсіз. 

Мұражай ғасырдан-ғасырға, ұрпақтан-ұрпаққа мұра болып, тарих көшінде тінін 

үзбей жалғасып келе жатқан алтын желі. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИНФЛЯЦИЯ ҮРДІСІ: СЕБЕПТЕРІ МЕН 

КҮРЕСУ ЖОЛДАРЫ 
 

Бирликова М. Б., Бизнес және құқық жоғары мектебінің 2 курс студенті 

Ғылыми жетекшісі: Шайханова Н.К., э.ғ.к., қауымдастырылған профессор 

С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан университеті, Өскемен қ. 

 

Мақалада инфляция күрделі әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде 

қарастырылады. Қазақстан Республикасындағы инфляция факторлары келтіріліп, оның 

біртекті емес екендігі көрсетіледі; соңғы 3 жылдың ТБИ көрсеткіштері, әр жылы инфляция 

экономикаға қалай әсер еткендігі талданады. Соңында онымен күресу жолдары ұсынылған. 

Тірек сөздер: инфляция, инфляция қысымы, тауар қоржыны, тұтыну баға индексі 

В статье инфляция рассматривается как сложное социально-экономическое 

явление. Приводятся факторы инфляции в Республике Казахстан и указывается, что она 

неоднородна; анализируются показатели ИПЦ за последние 3 года, как инфляция в каждом 

году влияла на экономику. Наконец, представлены способы борьбы с ним. 

Ключевые слова: инфляция, давление инфляции, потребительская корзина, индекс 

потребительских цен 

The article considers inflation as a complex socio-economic phenomenon. The factors of 

inflation in the Republic of Kazakhstan are given and it is indicated that it is heterogeneous; CPI 

indicators for the last 3 years are analyzed, how inflation in each year affected the economy. 

Finally, the ways to deal with it are presented. 

Key words: inflation, inflation pressure, consumer basket, consumer price index 

 

Инфляция – тауар мен қызметтердің жалпы бағасының өсуі әсерінен ақшаның 

құнсыздануына әкеп соғатын құбылыс. Мысалы, инфляцияның жылдық көрсеткіші 2022 

жылға 20,3% құрады. Бұл дегеніміз, тұтыну қоржынындағы тауарлар бағасы 20,3% артуын 

білдіреді әрі бір жыл бұрын 2000 тг болған тауар не қызмет, осы жылы 2406 тг деп 

бағаланады. Инфляцияға көптеген қарапайым анықтамалар беруге болады, алайда оның іс 

жүзінде өте күрделі де көпфакторлы құбылыс екендігін ескеруіміз қажет. [1. 70-73б.] 

Инфляция негізінен экономикадағы әр түрлі  диспропорцияларға байланысты 

болатынын еске ала отырып, оның негізгі себептерін қарастырып  көрелік. Біріншіден, 

бұл  мемлекеттік шығындар мен  табыстар арасында  қалыптасқан  тепе-теңдіктің бұзылуы. 

Бұл мемлекет бюджетінің  тапшылығы ретінде көрінеді. Егер тапшылықты жою әдісі 

ретінде Орталық  Банктің несиесі пайдаланылған болса, онда бұл айналымдағы  ақша 

массасын арттырады және инфляцияға жол ашуы әбден мүмкін.  

Екіншіден, егер инвестицияларды қаржыландыру да Орталық Банктің несиесімен 

жүргізілсе, ол да түбінде инфляцияға әкелуі мүмкін.  

Үшіншіден, қазіргі нарық олигополиялық түрде қалыптасқан. Ірі фирмаларда өздері 

баға тағайындау құқығы қолында. Әрине, олар бағаны шамадан тыс көтермейді, алайда 

оның құнын төмендетпейді де, баға тұрақтылығын сақтап тұруға ұмтылады. Олар не 

істейді? Нарыққа жаңа өндірушілер келуіне шек қою арқылы жалпы сұраныс пен ұсыныс 

арасындағы диспропорцияны барынша ұстап тұруға тырысады. 

Төртіншіден, «инфляцияны тосу механизмі». Бұл жағдайда тұрғындар инфляцияны 

өздері жасап алады. Бұл қалай жұмыс істейді? Адамдар ұзақ уақыт тауарларға баға өсуін көріп, 

болашақта оның төмендеуінен күмәнданып, жаппай тауар сатып ала бастайды. Сонымен қатар 

үкіметке еңбекақыны өсіру туралы талап қояды. Ал еңбекақы өсуі тұтынушылық сұранымды 

одан әрі өсіреді, нарықта сұраныс көп, ұсыныс аз жағдай орын алады.  [2. 102-110б.] Өндірушілер 

де шикізат, материалдарға, энергияға баға өсуін болжап, өнімдерінің бағасын көтереді.  
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 Инфляция бағаның тепе-теңдігін бұзады, бұл көптеген мемлекеттік 

кәсіпорындардың айтарлықтай шығынға ұшырауына әкелуі мүмкін, өйткені олар өз 

өнімдерінің құнын жеке компаниялар сияқты тез көтере алмайды. Әр түрлі депозиттер, 

несиелер және банктік шоттардағы ақша өз құнын жоғалтады, ұлттық валюта бағамы 

төмендейді. Инфляция кезінде ЖІӨ, несие бойынша пайыздар, өндіріс рентабельділігі және 

басқалары сияқты экономикалық көрсеткіштерді есептеу өте қиын.  

Елдің бюджет саласында жұмыс істейтін азаматтар да инфляциядан зардап шегеді. 

Мемлекет олардың жалақысын көтеруге (индекстеуге) мәжбүр, нәтижесінде мемлекеттік 

шығындар көбейеді, бұл тағы да бағаның өсуіне әкеледі. 

Осы факторлардың барлығы халықтың кедейленуіне және мемлекеттің 

экономиканы қолдауға көбірек қаражат салуына әкеледі. Бұл бюджет тапшылығына 

әкеледі, оның орнын толтыру үшін салықтар өседі және сонымен бірге халықтың үкіметке 

қатысты жағымсыз сезімдері артады. 

Инфляция ұлттық өндіріс деңгейіне теріс әсер етеді, көптеген кәсіпорындар өз жұмысын 

тоқтатады, өйткені бағаның өсуі жағдайында олардың өнімдеріне сұраныс төмендейді. 

Бұдан бөлек, оның мынадай зардаптары бар:  

Ұзақмерзімді инвестициялаудың мүмкіндіктерін төмендетеді 

Амортизациялық қорларды құнсыздандырады 

Тұрғындар мен кәсіпорындардың қаржысын салық арқылы тәркілейді.  

Инфляциялық процестерді статистикалық зерттеу тұтастай алғанда елдің 

экономикалық жағдайын сипаттау үшін өте маңызды. Дегенмен, "баға деңгейінің өсуі" 

және "бағаның инфляциялық өсуі" ұғымдарын анықтау қате, өйткені баға деңгейінің өсуі 

өнім мен қызмет сапасының өзгеруінен туындаған бағаның өзгеруін қамтуы мүмкін. 

Инфляция деңгейін бағалау көрсеткіштер жүйесі арқылы жүзеге асырылады. 

Әлемдік тәжірибеде инфляцияның ең жалпы сипаттамасы үшін екі көрсеткіш қолданылады: 

тұтыну бағаларының индексі және жалпы ішкі өнімнің дефляторы. 

Тұтыну бағаларының индексі (ТБИ) негізінде тұтыну нарығында инфляция 

бағаланады. ТБИ тұтыну тауарлары мен ақылы қызметтердің белгіленген жиынтығы 

құнының жалпы өзгеруін өлшейді. 

 

 
 

1-сурет. 2023 жылғы Қазақстандағы тұтыну себеті 

 

1-суретте Қазақстан Республикасындағы тұтыну себеті қандай бөліктерден 

тұратыны әрі қанша тауар мен қызмет түрі бар екендігі көрсетілген. Бұл жиынтық 

отбасылық бюджеттерді іріктеп зерттеу деректері бойынша қалыптасады.  
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1-график. 2020-2023 жж. ай сайынғы жылдық инфляция көрсеткіштері 

(мәліметтер https://new.stat.gov.kz сайтынан алынған) 

 

Жоғарыдағы 1-графикте 2020-2023 жылдардағы ТБИ көрсеткіші көрсетілген. Қысқаша 

сипаттама беретін болсақ, ағымдағы мерзімде инфляция көрсеткіші – 20,7%. Және бұл мән 

максималды көрсеткіш болып та табылады. Ал ең төменгі мән – 5,4%, 2020 жылы ақпан айында 

көрсеткен болатын. Әр жылдағы инфляциялық ахуал қалай болды, соны талдап, зерттесек.  

2020 жылы пандемия және оның экономикаға деген жағымсыз әсерлерінен бағалар 

айтарлықтай өсті; экономикаға мемлекеттік қаражаттың ауқымды түрде құйылу үрдісі 

орын алды. Инфляцияның одан әрі өсуіне күздегі тұрғын үй коммуналдық шаруашылық 

қызметтеріне тарифтерді өсіруге қолайсыз уақытты таңдауынан болды. Бұл ауыл 

шаруашылық өнімдерінің маусымдық қымбаттауы мен теңгенің әлсіреуіне әкелді. Азық-

түлік тауарлары ішінде күнбағыс майына, қант, жұмыртқа, жарма, көкөніс пен жемістердің  

бағасы қымбаттап, керісінше нан, құс еті, сәбізге төмендеді. Азық-түлік емес өнімдердің 

ішінде дизель отыны мен бензинге баға төмендеді.  

Бюджеттік кірістерді толықтыру мақсатында акциздерді өсірді. Ол инфляцияға 

жоғары қысым жасады. Сыртқы жағымсыз әсер ұлттық валютаның әлсіреуі ісерінен 

күшейді. АҚШ доллары бағамы 8 %-ға өсті.  

2021 жылы барлық әлемде азық-түлік бағасы одан әрі өсуін тоқтатпады. Қаңтар 

айының қорытындысы бойынша көкөністердің бағасы 7,8% көрсетті. Сарапшылар атап 

өткендей, бұл тауарлар экспортының дұрыс бөлінбеуіне байланысты болды. Алайда мамыр 

айында бағаның алғашқы секірісі және жылдық инфляцияның 7,2% -ға дейін жеделдеуі 

тіркелді. Шілде айында кейбір аймақтарда күнбағыс майы екі есеге жуық қымбаттағанын 

атап өткен жөн. Тамыз айының қорытындысы бойынша инфляция 8,7% - ға дейін 

жеделдеді. Бұл ретте күнбағыс майының қымбаттауы бойынша Қазақстан әлемдік 

көрсеткіштерден озып кетті. 2021 жылдың қыркүйегінде жылдық инфляция деңгейі соңғы 

5 жылда рекордтық көрсеткішке жетті – 8,9%. Қазан айында оның үдеуі баяулады. 

2022 жыл ағымдағы жағдайға қатысты жақсы басталды - қаңтар мен ақпанда жылдық 

инфляция сәйкесінше 8,5% және 8,7% құрады. Наурыздан бастап тауарлар мен қызметтер 

бағасының өсуі ай сайын жаңа рекордтарды жаңарта бастады – көктемнің бірінші айында 

ол 12%, сәуірде 13,2%, мамырда 14% құрады. Бағаның өсуі маусым айында жалғасты-

инфляция 14,5% құрады. Күзде де бұл қарқын бәсеңдемеді, қараша айында – 19,6% құрады.  

Әдетте, азық-түлік қымбаттайды, өйткені қазақстандықтардың оларға деген сұранысы 

күн сайын туындайды. Қаңтардан қарашаға дейін жылдық азық-түлік инфляциясы 9,9% - дан 

24,1% - ға дейін тұрақты түрде өсті. Азық-түлік емес тауарлар бағасының жылдық өсуі 2022 

жылдың қаңтарында 8,5% - 8 құрады, ал желтоқсанға қарай 18,6% - ға дейін өсті. Ақылы 

қызметтердің инфляциясы жыл басынан бері 6,8% - дан 14,1% - ға дейін жеделдеді. 
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 Сонымен қатар, Қазақстанның Ұлттық Банкі инфляцияның 20-21% - ға дейін 

ұлғаюы, ал баға өсімінің шыңы-2023 жылдың бірінші тоқсанында деп болжады. Яғни, оған 

қол жеткізгеннен кейін инфляция қарқыны төмендеуі керек деп күтілуде. 2023 жылдың 

соңына қарай сарапшылар оның 14,3% - ға дейін төмендеуін күтуде. 

Елдегі ең актуалды мәселе болып тұрған инфляциямен күресте Орталық Банк 

базалық мөлшерлемені барынша көбейтіп, ақша массасын қысып, қатаң ақша-несие 

саясатын ұстануда. Әлемдік тәжірибеге сүйенетін болсақ, 1979 жылғы инфляциядан АҚШ 

базалық ставканы 20 пайызға дейін көтеріп, соңы жұмыссыздық өсуіне әкелді. Бұл тиісінше 

ел наразылығын тудырды. Алайды 1982 жылдың аяғына қарай инфляция деңгейі 3,9 

пайызға дейін төмендеген болатын. Екінші жағынан, көптеген экономист-сарапшылар 

мемлекет базалық ставканы көтерумен бұл мәселені шеше алмайтындығын айтады.  

Біздің ойымызша, ең алдымен қайсы салада инфляциялық шок байқалады, 

сұраныста ма әлде ұсыныста ма, соны анықтау керек. Егер сұраныс көп болса, онымен 

ақшаның құнын арттыру және мемлекеттік шығындарды азайту арқылы күреседі. Адамдар: 

"мен қазір ақша жұмсаймын немесе депозитке саламын"деп ойлауы үшін. Егер ұсыныс аз 

болса, онда нарықтағы тауарлар мен қызметтердің ұсынысын көбейту керек. 

Елдегі инфляция мәселесіне көршілес Ресейдегі  кризистік жағдай да әсер етуде. Санкция 

қойылғаннан бері, ол елден батыстық трансұлттық компаниялар кетуде, бұл тауардың азаюын 

әрі қымбаттауын білдіреді. Соның нәтижесінде, елде сұраныс шогы болуы мүмкін. Оны шешудің 

бірден бір жолы сыртқы саудада басқа мемлекеттермен байланыс орнату. Яғни, логистиканы 

қайтадан құру (теміржол салу, жүк вагондары, паром, т.б.).  

Қайта қаржыландыру мөлшерлемесі елдегі инфляция деңгейіне әсер ету құралы 

болып табылады. Инфляцияны төмендету үшін ставканы көтеру шарасын қабылдауы 

мүмкін. Нәтижесінде несиелер қымбаттап, адамдарға оларды алу тиімсіз болады, ақша 

азаяды, сәйкесінше шығындар да азаяды. Осылайша, сатылым төмендеп, ол тауарлардың 

бағасына әсерін тигізіп, инфляцияның төмендеуіне әкелуі әбден мүмкін. 

Қорыта келе, инфляция – қағаз ақшаның құнсыздануына әкелетін және ұдайы өндірістің, 

қаржы механизмінің негізін бұзатын көпфакторлы процесс. Біздің қазіргі жағдайымыз, 

инфляцияның көрсеткіштеріне қарап қауіпті деп айтуға негіз бар. Ол экономиканың одан әрі 

жылжуына тұсау болып, отандық өндірісті одан сайын қысқартуда. Спекулятивті бизнес дамып, 

ұсыныс, өндіріс тоқырауға ұшырау алдында. Мемлекеттен тікелей табыс алатындардың табысын 

көтергенімен, бағалар да соған сәйкес өсуде, ұлттық валюта да күннен күнге құнын жоғалтуда, 

яғни бұл шара да тиімсіз. Нарық механизмі экономикамызға тиімсіздігі артпай тұрып, 

инфляциямен күресудің жаңа бағыттарын таңдауымыз керек.  
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Мақалада кәсіпорынның және жалпы мемлекеттің дамуындағы негізгі орын 

ретіндегі адам ресурстары қарастырылады.  Еліміздегі кадрлық ресурстардың заманауи 

проблемалары қарастырылып, осы мәселелерді шешу жолдары ұсынылды.  Қазіргі кезеңге 

сәйкес келетін тиімді «адам ресурстарын басқарудың» негізгі әдістері атап өтілді.  

Сонымен қатар, адам ресурстар дамуы шеңберінде Қазақстан Республикасын 

индустриялық-инновациялық дамытудың негізгі бағдарламасы қарастырылған. 

Негізгі сөздер: адам ресурстарын басқару, экономика, тиімділік, компания миссиясы. 

В статье рассматриваются человеческие ресурсы как ключевое место в развитии 

предприятия и государства в целом. Рассмотрены современные проблемы человеческих 

ресурсов в стране, а также предложены решения этих проблем. Отмечены основные 

методы эффективного «управления человеческими ресурсами», соответствующие 

современному этапу. Кроме того, рассмотрена основная программа по индустриально – 

инновационному развитию РК в рамках развития человеческих ресурсов. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, экономика, эффективность, 

миссия компании. 

The article deals with human resources as a key place in the development of an enterprise 

and the state as a whole. Modern problems of human resources in the country are considered, as 

well as solutions to these problems are proposed. The main methods of effective "human resource 

management" corresponding to the modern stage are noted. n addition, the main program for the 

industrial and innovative development of the Republic of Kazakhstan in the framework of the 

development of human resources was considered.  

Key words: human resource management, economics, efficiency, company mission. 

 

Қол астындағы қызметкерлері бар әрбір адам адам ресурстарын басқаруға қатысады;  

бірде-бір басшы бұл функцияны орындаудан қашып, оны мамандардың мойнына жүктей 

алмайды.  Материалдық ресурстарға қарағанда адам ресурстарын басқару жұмыскер мен 

жұмыс берушінің арасындағы мүдделер қақтығысының ықтималдығына байланысты 

әлдеқайда қиын, өйткені қызметкерлер өздерінің жұмыс орындарына (қызметтерінің 

ортасына) қатысты шешім қабылдауға көбірек қатысуға ұмтылады. 

 Өнеркәсіптік дамудың заманауи жағдайында, ғылыми-техникалық прогрестің өсуімен, 

адам ресурстарын басқару елдің экономикалық даму болашағымен тікелей байланысты.[1] 

Қазақстанның экономикалық жағдайын жақсарту үшін, мемлекетіміздің әлемдік 

нарықта бәсекеге қабілетті болуы үшін, біз ДСҰ-ға мүше екенімізді ескере отырып, 

мемлекеттің өзінде кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін бақылау қажет, яғни.  Әрбір 

кәсіпорын максималды деңгейде жұмыс істеуі қажет. 

Қазіргі кезеңде Қазақстан экономикасында әлеуметтік-экономикалық қайта құрулар 

жағдайында, сондай-ақ жаһандану жағдайында кадрлардың кәсіби деңгейіне ерекше көңіл 

бөлінуде, бұл бізді басқарудың жаңа әдістерін іздеуге, адам ресурстарын басқарудың 

шетелдік әдісінің тәжірибесін дамыту.  Менеджмент, сонымен қатар адам ресурстарын 

дамыту бизнесті ұйымдастырудағы және экономикалық дамудағы табыстың маңызды 
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 құрамдас бөліктерінің бірі болып табылады.  Мысалы, тек заманауи технологиямен жақсы 

нәтижеге жету мүмкін емес, сонымен қатар жеткілікті білікті кадрлар болуы керек. 

Қазіргі уақытта біздің елде адам ресурстарын дамыту саласында келесі проблемалар 

табылды: 

 • техникалық және кәсіптік білімге негізделген техникалық және инженерлік 

дағдылары мен мамандықтары бар кадрлардың тапшылығы және төмен біліктілігі; 

 • техникалық, инженерлік мамандықтар және инновациялық менеджмент бойынша 

ғылыми кадрлардың тапшылығы; 

 • кәсіптік стандарттарды білім беру стандарттарымен жеткіліксіз үйлестіру; 

 • инженерлік-техникалық персоналдың ағылшын тілін білу деңгейінің төмендігі. 

Адам ресурстармен байланысты мәселелерді шешу үшін Қазақстанның 

индустриялық-инновациялық даму бағдарламасы экономика салаларын жоғары білікті 

кадрлармен қамтамасыз етуді көздейді, оның негізінде кадрларды даярлау жүйесін 

реформалау жұмыстары жатыр.  Бұл реформа университеттер мен колледждер жетекші 

жергілікті және шетелдік серіктестермен бірлесіп, жаңа технологиялық процестерді ескере 

отырып әзірлеген жаңа білім беру бағдарламаларын құруға әсер етеді.  Осы университеттер 

мен колледждерге қомақты ресурстар бағытталып, оларды жаңғырту жұмыстары 

жүргізілетін болады.  Жоғары оқу орындары мен колледждерді дамытудың жеке 

стратегиялық бағдарламалары әзірленді, материалдық-техникалық базасы нығайтылды, 

оның ішінде оқу-зертханалық құрал-жабдықтар, басқару жүйесіндегі жаңа тәсілдер мен 

нәтижеге бағытталған қаржыландырудың жаңа тетіктері енгізілді.  Жаңашыл кадрларды 

даярлайтын негізгі оқу орындары анықталды.  Қазақстанның инновациялық экономикасы 

үшін мамандарды даярлау жаһандық бәсеке жағдайында жүзеге асырылады, оның аясында 

электронды, атомдық және электротехникалық өнеркәсіпте, ақпарат және коммуникация 

секторында, станок жасауда, кеме жасауда, автомобиль жасауда және аспап жасауда 

түбегейлі өзгерістер күтілуде. құрылыс, баламалы энергетика, фармацевтикалық және 

зымыран-ғарыш өнеркәсібі, тау-кен металлургия кешені.[2, 67б] 

Бұл өзгерістер робототехника, био және нанотехнологиялар, жасанды интеллект 

жүйелері, ақпараттық желілер мен интеграцияланған жоғары жылдамдықты көлік 

жүйелерін дамыту негізінде жүзеге асырылады.  Желілік өзара әрекеттесу, виртуалды 

кеңістікте ақпарат алмасу, жобалық, синергетикалық тәсілдер және жүйелік талдау 

дағдылары бірінші орынға шығады.  Сонымен қатар, қазіргі уақытта жоғары техникалық 

білім мазмұны бүгінгі күннің шындығынан артта қалды, яғни техносфераның 

қажеттіліктері берілетін білім деңгейімен қайшы келді.  Бұл олқылық өндіріс орындарында 

жұмыс істеуден қорқатын квазиинженерлердің босатылуына әкеледі. 

Мемлекеттің Тұңғыш Президентінің тапсырмасы бойынша «Болашақ» халықаралық 

бағдарламасы арқылы индустрияландыру бағдарламасы бойынша кадрларды белсенді 

даярлау жүзеге асырылуда.  Соңғы төрт жылда техникалық мамандардың үлесі 20 пайызға 

өсті.  3000-нан астам инженерлік-техникалық маман («Болашақ» бағдарламасының барлық 

түлектерінің 40%-ы) еліміздің өндіріс орындарында өз әлеуетін жүзеге асыра отырып, 

әлемнің үздік университеттерінде білім алды.  [3, 106б] 

Осылайша, Қазақстан Республикасы азаматтарының білімі жоғары деңгейде игеріліп 

келеді және иелене бермек.  Дегенмен, адам ресурстарын қалай басқару керектігін есте ұстаған 

жөн.  Көптеген ұйымдардың барлығы дерлік басқарудың шетелдік әдісін қолданады, бірақ олар 

біздің елдегі жағдайлардың сәл басқаша екенін ескеруді ұмытып кетеді.  Бір нәрсені қамтамасыз 

ету арқылы олар мүлде басқа нәрсені талап етеді екен.  Сондықтан кәсіпорынның тиімді жұмыс 

істеуі үшін қызметкерлерді басқарудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, қызметкерлердің 

қызметін үнемі бақылай отырып, қызметкерлердің жұмысын дұрыс ұйымдастыру қажет.  

Олардың кейбіреулерін қарастырайық. 

Мәжбүрлеу әдісі.  Бұл әдіс билік басшысының қарамағындағыларға қатысты, оның 

ішінде тәртіптік жаза қолдану кезінде қолдануына негізделген.  Мәжбүрлеу әдісі 
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кәсіпорында немқұрайлы және ұқыпсыз бағыныштыларға, қызметтік тәртіп пен 

заңдылықты бұзатын қызметкерлерге әсер ету кезінде қажетті әдіс болып табылады.  

Сонымен бірге мәжбүрлеу жіберілген қателер үшін (тіпті байқаусызда) мүмкін болатын 

жазадан қорқуды қалыптастырады және жұмыс мотивациясын өзгертеді.  Қызметкерлерде 

қайта сақтандыруға, жұмыста бастаманы жоғалтуға, шамадан тыс формализмге және өз 

бетінше шешім қабылдаудан қорқуға әкелетін жазадан аулақ болу мотивациясы қалыптаса 

бастайды.  Сондықтан кәсіпорында бағыныштылардың еңбек өнімділігі мен сапасын 

байқаусызда төмендетпеу үшін басшы қызметкерлердің жеке психологиялық 

ерекшеліктерін міндетті түрде ескере отырып, бұл әдісті мұқият қолданады. 

Мемлекеттің Тұңғыш Президентінің тапсырмасы бойынша «Болашақ» халықаралық 

бағдарламасы арқылы индустрияландыру бағдарламасы бойынша кадрларды белсенді 

даярлау жүзеге асырылуда.  Соңғы төрт жылда техникалық мамандардың үлесі 20 пайызға 

өсті.  3000-нан астам инженерлік-техникалық маман («Болашақ» бағдарламасының барлық 

түлектерінің 40%-ы) еліміздің өндіріс орындарында өз әлеуетін жүзеге асыра отырып, 

әлемнің үздік университеттерінде білім алды.  [3, 78б] 

 Осылайша, Қазақстан Республикасы азаматтарының білімі жоғары деңгейде игеріліп 

келеді және иелене бермек.  Дегенмен, адам ресурстарын қалай басқару керектігін есте ұстаған 

жөн.  Көптеген ұйымдардың барлығы дерлік басқарудың шетелдік әдісін қолданады, бірақ олар 

біздің елдегі жағдайлардың сәл басқаша екенін ескеруді ұмытып кетеді.  Бір нәрсені қамтамасыз 

ету арқылы олар мүлде басқа нәрсені талап етеді екен.  Сондықтан кәсіпорынның тиімді жұмыс 

істеуі үшін қызметкерлерді басқарудың әртүрлі әдістерін қолдана отырып, қызметкерлердің 

қызметін үнемі бақылай отырып, қызметкерлердің жұмысын дұрыс ұйымдастыру қажет.  

Олардың кейбіреулерін қарастырайық. 

Еңбекке ақы төлеу әдісі (көтермелеу).  Бұл әдіс «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-де 

кеңінен қолданылады.  Оның мәні қызметкердің өз қызметінде қол жеткізген нәтижелерін 

объективті бағалау негізінде оның мінез-құлқын оңды нығайтуда жатыр.  Бұл әдістің 

неғұрлым тиімді болуы үшін кәсіпорын басшылығы келесі ережелерді қатаң сақтайды: 

еңбекақыны дараландыру;  ынталандырудың қол жеткен табыстарға сәйкестігі;  науқанды 

жариялау кезіндегі жариялылық;  еңбектегі жетістіктеріне байланысты ынталандыруды 

арттыру.  «Казцинк-Ремсервис» ЖШС кәсіпорны басшысының жұмысында еңбекақы 

төлеудің жеті әдісі қолданылады: 1) ақшалай (материалдық сыйақы);  2) бағыныштының 

мінез-құлқы мен қызметін бекіту;  3) кәсіби және тұлғалық өсуге жәрдемдесу;  4) ресми 

«баспалдақ» бойынша жоғарылату;  5) жұмыста дербестiк беру;  қызметкердің жеке 

мүдделерін ескеру;  7) бағалы сыйлықтар [4, 34б]. 

Мысал әдісі (харизма).  Бұл әдіс қол астындағыларға қатысты басшының кәсіби және 

жеке қасиеттері мен қабілеттерінің оң әсеріне негізделген.  Бұл жағдайда бағынушының 

басшымен сәйкестендірілуі, қызмет стиліне саналы немесе бейсаналық еліктеу және оның 

басшы ретіндегі беделін тану жиі байқалады.  «Казцинк-Ремсервис» ЖШС-де бұл әдіс 

басшыларға да, бағыныштыларға да ұнайды, өйткені кәсіпорынның бірінші тұлғалары 

әрқашан өздерін әдептілікпен, ұстамдылықпен ұстайды, үнемі жұмыста болады, жігерлі 

мінез-құлқымен ерекшеленеді және өзінің энергиясымен басқаларға жұқтырады;  әсерлі, 

берік сыртқы түрі бар;  мінездің тәуелсіздігі;  тамаша риторикалық дағдылар;  оларға қарап, 

өз алдына солар сияқты болуға құштарлық бар.  Және бұл екі жағынан да дерлік күш-

жігерді қажет етпейді. 

Қазақстанда да, шетелде де кәсіпкерлікті дамыту тәжірибесі еңбек процесіндегі 

адами қарым-қатынас жүйесінің тиімділігі өнімділікті арттырудың және өндіріс пен 

маркетингтің жалпы тиімділігін арттырудың қуатты резерві екенін көрсетті. 

Көптеген кәсіпорындардың жаңа меншік нысандарына көшуіне байланысты 

жұмысшылар мен мамандар арасынан тағайындалған жоғары және орта буын басшылары, 

әсіресе менеджмент психологиясы мен жалпы басқаруды және жекелей персоналды 

ұйымдастыру саласында күрделі мәселелерге тап болуда. 
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 Кәсіпорынның қызмет етуінің бастапқы кезеңдеріндегі ақаулардың негізгі себептері, 

әдетте, шикізаттың жетіспеушілігі, жеткізушілермен және тұтынушылармен байланыстың 

болмауы, бәсекеге қабілетсіз өнімдер немесе бағалар, кадрлардың тұрақсыздығы және басқа да 

айқын. себептері.  Дегенмен, тағы бір маңызды себеп бар - дәстүрлі адасушылыққа негізделген 

менеджмент дағдарысы: ұйым ішіндегі өзгерістерді жүзеге асыру кезінде менеджерлер көбінесе 

қызметкер психологиясындағы өзгерістерді, персоналды басқару жүйесін түзету қажеттілігін 

ұмытады.  Ұйымдардағы прогрессивті қайта құрулар жолында тұрған психологиялық кедергілер, 

қызметкерлердің ауысуы мен ұжымда сау емес психологиялық ахуал туғызып, жанжал 

тудыратын және төмен сапалы көрсеткіштермен міндеттерді орындау;  кез келген дәрежедегі 

билік автоматты түрде белгілі бір лауазымды атқаратын адамға қажетті салмақ пен өкілеттік 

береді, сонымен қатар оған басқарудың белгілі бір дағдылары мен дағдыларын береді.  

Кәсіпорында жоғары білікті қызметкерлердің болуы компанияның табысты болуына кепілдік 

бермейтінін есте ұстаған жөн.  Өйткені, компанияның даму тұрғысынан табысы жалпы ұйымның 

басқару стиліне байланысты болады.  [6] 
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Мақалада шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту ерекшеліктері және оның 

Қазақстан экономикасындағы рөлі қарастырылған. Негізгі тұжырымдар мен бар 

проблемалар талданады. Мемлекеттік қолдау және бизнесті реттеу зерттелді. Елдегі 

кәсіпкерліктің тұрақтылығын тұрақтандыру шаралары ұсынылды. 

Түйінді сөздер: цифрлық экономика, шағын және орта кәсіпкерлік, мемлекеттік 

саясат, протекционизм, кәсіпкерлікті қолдау, инновациялық климат, жеңілдікті 

кредиттеу, кепілдендірілген қарыз. 

В статье рассмотрены особенности развития малого и среднего 

предпринимательства и его роль в экономике Казахстане. Проанализированы основные 

выгоды и имеющиеся проблемы. Изучена государственная поддержка и регулирование 

бизнеса. Предложены меры  стабилизации устойчивости предпринимательства в стране. 
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Ключевые слова: цифровая экономика, малое и среднее предпринимательство, 

государственная политика, протекционизм,   поддержка предпринимательства, 

инновационный климат, льготное кредитование, гарантированный займ.   

The article discusses the features of the development of small and medium-sized businesses 

and its role in the economy of Kazakhstan. The main benefits and existing problems are analyzed. 

The state support and regulation of business has been studied. Measures to stabilize the 

sustainability of entrepreneurship in the country are proposed.  

Keywords: digital economy, small and medium-sized entrepreneurship, government policy, 

protectionism, entrepreneurship support, innovation climate, concessional lending, guaranteed loan. 

 

Современная мировая экономика приобретает виртуальный характер, т.е. мы живем 

в обществе, где произошло полное насыщение  товарами и услугами, и постепенно 

переходим к их потреблению через  интернет-информацию, что  значительно облегчает 

жизнь людей, создавая удобства в их приобретении.  

Интернет, как проявление различных информационных технологий, развивает цифровую 

экономику, в т.ч. малое и среднее предпринимательство (далее МСП).  Такая экономика стала 

сегодня символом нового мира, новых решений, нового бизнеса и предпринимательства, новой 

науки управления, что ведет к становлению нового мышления или нового человека. Экономисты 

и ученые видят в цифровой экономике наше новое будущее. 

Мировая практика показывает, что высокий уровень развития  МСП является 

необходимым условием успешного функционирования рыночной экономики страны и в 

этом мы видим актуальность их развития.  

В зарубежных странах развитию МСП придается большое значение, так как они 

обеспечивают постоянный экономический рост, улучшают  структуру и качество 

экономики, увеличивают насыщение ВВП, создают  рабочие места и т.д.,  а в целом 

повышают благосостояние населения страны.  

Успешное функционирование МСП создает благоприятные условия для оздоровления и 

роста эффективности экономики, через формирование здоровой конкуренции, преодоление 

отраслевого и регионального монополизма, насыщение рынка необходимой продукцией, 

целенаправленное внедрение достижений НТП и НИОКР, увеличение поступлений в казну 

налогов, рост среднего класса, полное использование местных ресурсов. Все это возможно за 

счет использования электронных технологий, которые в разы ускоряют все процессы экономики, 

начиная от производства и заканчивая продажами. 

Большое значение МСП в том, что они имеют способность расширять сферу 

труда, создавать дополнительные рабочие места и новые возможности для роста нужного 

предпринимательства, развертывания творческих сил людей и использование свободных 

мощностей.   

Фактически 2022 год подвел итоги того, кто из предприятий успел вскочить в 

едущий поезд цифровизации, а кто нет, и начал давать первые результаты эффекта 

масштабного преобразования сектора МСП. Сегодня, это видно по увеличению числа 

действующих субъектов МСП.  

Проведем анализ МСП РК, на современном этапе экономики. 

По данным Программы развития ООН, количество малых предприятий в мире 

превышает 95% от общего количества всех предприятий. Причем на долю МСП 

приходится свыше 60% занятых, а их доля в ВВП достигает 50%. Для сравнения — в 

Казахстане доля ВВП республики, производимая МСП, составила 31,6%, из них 86,8% — 

частными предпринимателями [1]. 

 Количество субъектов МСП в Казахстане, по состоянию на 1 ноября 2022 года 

достигло 1 732 696 единиц, или увеличилось  на 22,6%, [2].     

Из данных таблицы 1, мы видим, что в структуре МСП наибольшее количество 

единиц имеет г. Алматы, и по  приросту в 37,2%  —  город занимает первое место. В тройку 
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 лидеров входит г. Шымкент с приростом в 31% и Алматинская область — 29,2%. 

Наименьший прирост наблюдался в Северо-Казахстанской области —  5,4%. 

Доля активно действующих субъектов МСП составляет 89,2% от общего числа 

зарегистрированных в Казахстане. В структуре МСП в разрезе организационно-правовых 

форм преобладают субъекты, осуществляющие деятельность в форме физического лица: 

количество индивидуальных предпринимателей составляет 66,4% от общего количества 

активных субъектов МСП; количество фермерских хозяйств –   13,6%;   19,2% — 

юридические лица малого бизнеса, 0,02% — юридические лица среднего бизнеса [3].         

Таблица 1 
Увеличение действующих субъектов МСП Республики Казахстан с  октября  2021 по 

октябрь 2022 года [3] 
 

  

Всего 

в том числе Рост в % 

к   2021 

году 
Юридические 

лица МП 

Юридические 

лица СП 

Индивидуальные 

предприниматели 

Фермерские 

хозяйства 

Республика 

Казахстан (РК) 

1 694 418 325 845 2 700 1 135 306 230 567 120,9 

в т.ч. Алматинская 

область 

107 672 11 268 131 70 009 26 264 129,2 

г.Астана 191 440 64 238 241 126 065 896 121,7 

г. Алматы 271 181 91 404 694 177 1 782 137,2 

г.Шимкент 114 049 24 524 140 84 573 4 812 131,0 

 

По данным  Bizmedia.kz., 601 000 человек заняты в торговле и СТО автомобилей, 

269 000 — заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве, на третьем место строительство, 

где работает 92 000. Наименьшее количество МСП в секторе электро-, газо- и 

пароснабжения, что  составляет 1 769 человек.    

Таким образом, мы видим, что в сфере МСП РК действует большое количество 

небольших предприятий разного профиля. Наибольшее число субъектов МСП  в сфере 

торговли, сельского хозяйства и строительства.                    

Для МСП страны, характерно соединение собственности и менеджмента, что 

обусловливает их рост и конкурентоспособность. 

Во-первых,  ускорение и упрощение процесса принятия управленческих решений, 

позволяет МСП быстро адаптироваться к изменениям ситуации на рынке и запросам 

клиентов, открывать новые прибыльные сферы предпринимательства, отказываясь от 

нерентабельных. 

Во-вторых, МСП не нужны сложные системы менеджмента по учету и контролю 

ресурсов и сотрудников, так как собственник сам организует производство или бизнес, 

получая экономию на всех накладных расходах. 

В-третьих, благодаря прямому контакту и малому числу персонала, обеспечивается 

более высокая активность и дисциплина труда. 

В-четвертых, работники получают больше удобств и возможностей работать на дому 

или ближе к дому, с гибким графиком работы, зачастую соглашаясь на меньшую 

заработную плату и др. 

Все эти параметры стабилизируют устойчивость экономики страны и повышают 

занятость населения. Вместе с тем, результаты анализа производства продукции в разрезе 

отраслей свидетельствуют о позитивной роли субъектов, занятых в промышленности, где всего 

2% субъектов МСП обеспечивают 19% выпуска продукции субъектами МСП всех отраслей.  

При этом, важно учитывать, что предприятия, особенно обрабатывающей 

промышленности, обеспечивают диверсифицированное развитие экономики страны. 

Аналогичный факт в сфере строительства, где всего 3% субъектов МСП,   

обеспечивают 21% выпуска продукции субъектами МСП всех отраслей. Все эти 

показатели говорят о качестве МСП и их важности в РК [4].   

https://bizmedia.kz/
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На 2023-й год, AERC прогнозирует расширение экономической активности и  рост  

ВВП в РК по модели совокупного спроса на уровне 4,1%. В то же время, за счет мирового 

кризиса, в стране произошло снижение объемов кредитования субъектов МСП банками 

второго уровня и, как следствие, уменьшилась активность предпринимателей.   

Особенности современного МСП и в том, что они не только стабилизируют рынок, 

вовлекая в оборот местные сырьевые ресурсы, использование которых невыгодно гигантам, 

но и более точно учитывают и удовлетворяют запросы регионального рынка потребителей. 

В целом, МСП содействует развитию малых городов, поселков, экономят время работников 

для поездок на работу и обратно, транспортные расходы, облегчают нагрузку на природу, 

равномерно распределяя производство по всем регионам страны. 

Стабилизирующая роль МСП обусловлена тремя главными причинами: 

снижается ажиотажный рост цен и спекулятивных посредников; 

малый бизнес меньше зависит от импорта, динамика цен показывает реальное 

соотношение спроса и предложения; 

 стабилизируется рынок труда — он становится гибким за счет возможности 

сокращения рабочего дня, введения неполной рабочей недели, удобных графиков выхода 

на работу, и нет ликвидации рабочих мест, снижается текучесть и абсентизм персонала.   

  В настоящее время Государство РК уделяет особое внимание развитию МСП. 

Государственная политика РК включает меры информационного, финансового, социального, 

материально-технического и правового обеспечения по развитию и поддержке МСП, 

привлечения молодежи и жителей регионов страны, где наблюдается безработица.  

 Реализация целей госрегулирования предполагает: системность и целостность 

управления малым бизнесом; протекционизм; селективность; координацию государственного и 

регионального уровней; адекватность целей и задач реальным ограничениям и др. Формы 

господдержки МСП,  направлены на решение имеющихся проблем посредством: 

облегчения доступа к новым технологиям (предоставление технологий и 

экономической информации, консультации и обучение); 

облегчения доступа к рынкам капитала (налоговые льготы, особые нормы 

амортизации, госинвестиционные субсидии, льготное кредитование; 

внедрения кластерно-сетевого подхода, который содействует развитию 

инфраструктуры предпринимательства и малого бизнеса [5]. 

Государство осуществляет финансово-кредитную поддержку МСП в виде прямых и 

гарантированных займов, субсидий, субвенций и пр. 

Прямые займы выдаются под более низкие процентные ставки, чем кредит на 

частном рынке ссудного капитала.  

При получении гарантированных займов государство предоставляет кредиторам 

гарантии по их возврату. Имеются господдержки в виде госзаказов, предоставлении льгот 

и налогового режима для МСП, в отсталых и слабо развитых регионах, с низкой плотностью 

населения и т.п.  

Политика стимулирования инновационной активности МСП помогает 

формированию инновационного климата, т.е. обеспечение благоприятных экономических, 

правовых, организационных, психологических и др. условий для создания и развития 

новых МСП, занимающихся генерированием, освоением и коммерциализацией научно-

технических нововведений. При этом в отличие от госрегулирования крупного бизнеса 

усилия государства направлены на начальные периоды становления МСП . 

 Государственная инновационная политика МСП предусматривает два направления: 

целенаправленное субсидирование из бюджета и привлечение частного капитала к 

финансированию инноваций.  

Привлечение частного капитала в МСП идет через венчурные фонды, когда 

инвесторы становятся акционерами МСП, и в зависимости от доли своего участия, не более 

50%, имеют право на получение прибыли. 
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 Налоговые и амортизационные льготы в РК еще развиты не достаточно, так как для  

МСП  у нас важнее  стартовая поддержка. 

7 декабря  2022 года  Токаев К.Ж. продлил Указ № 44 «О внесении изменений в Указ 

Президента РК от 26 декабря 2019 года № 229 «О введении моратория на проведение 

проверок и профилактического контроля и надзора с посещением в Республике Казахстан», 

по МСП до 2024 года,  [6]. 

В то же время, в целом по республике бизнес-климат остается сложным и 

непредсказуемым, а текущее состояние институциональной среды в РК сдерживает 

предпринимательскую активность, недостаточно развит инновационный бизнес. 

Госрегулирование не учитывает, что отношение к бизнесу в первую очередь зависит от 

культивируемых в обществе ценностей, мотивации и потенциала людей, поэтому 

отсутствуют предпосылки для повышения роста добровольного предпринимательства.  

Текущая структура господдержки также снижает эффективность госполитики. Она 

еще в недостаточной мере учитывает объективное географическое и отраслевое 

распределение МСП и порождает неэффективное расходование ограниченных госресурсов. 

Госпрограммы, направляемые на рост МСП в сельской местности, малых и моногородах, 

не дают ожидаемых результатов. Недостаточно финансируются нефинансовые меры, 

способствующие усилению конкурентоспособности МСП и повышению компетенций, не 

связанных со стоимостью заемного капитала. 

Ограниченность бюджетных средств и узкий охват субъектов МСП мерами 

господдержки создает дополнительные источники для коррупции, порождает элементы 

привилегированного отношения к отдельным субъектам, ослабление стимулов для развития 

производства, приводя в стагнацию ориентацию предпринимателей на регулируемые закупки, 

импортозамещение, усиливая непродуктивные требования по защите внутреннего рынка. Есть 

распределение денежных средств по «блату», знакомству, родству и др. 

В стране нет прямого и косвенного вмешательства в ценообразование, имеет место 

незащищенность собственности бизнеса.  

Система административно-правового регулирования в отдельных сферах остается 

недружественной  к МСП и не учитывает специфику ведения бизнеса в рамках малых форм 

хозяйствования. Все это явления не позволяют МСП на начальных этапах деятельности, 

увеличить рынок сбыта продукции, повысить доходность и обеспечить переход из микро  в  

средний бизнес. 

Наличие административных барьеров, связанных с входом субъектов МСП на 

соответствующий рынок, не коррелируется с целями госполитики по развитию 

предпринимательства. При этом отсутствует нормативное обеспечение прозрачности всего 

процесса оказания господдержки «от выделения средств до доведения их до конечного 

получателя». Отсутствие достоверной информации негативно сказывается на 

прослеживаемости качества и эффективности мер господдержки.  В стране нет 

надлежащего контроля за реализацией денег, полученных в виде господдержки. 

Госрегулирование не учитывает, что отношение к бизнесу зависит от 

культивируемых в обществе ценностей, мотивации людей и качества человеческого 

капитала, в связи с чем, отсутствуют предпосылки для повышения роста добровольного 

предпринимательства [7]. 

 В  деятельности МСП зачастую возникают проблемы из-за несовершенства 

имеющегося законодательства РК, усиления конкуренции  и мирового кризиса, имеет место 

отсутствие надлежащего залога под кредиты, наблюдаются неплатежи, например в силу 

природных сбоев и др. 

Общий вывод:  мы видим, что несмотря на некоторые проблемы, Казахстан 

располагает всеми ресурсами  и возможностями для стабильного развития МСП в 

перспективе, и все имеющиеся проблемы решаемы. Для эффективного развития МСП мы 

предлагаем следующие мероприятия: 
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оптимизировать государственное и рыночное регулирование цен на продукцию 

МСП для оживления платежеспособного спроса населения и повышения 

конкурентоспособности бизнеса на рынках; 

создать цифровую платформу МСП, через которую субъекты РК будут выбирать, и 

получать необходимые меры поддержки;   

 производить прямое финансирование инвестиционных проектов субъектов МСП 

через институты государства, увеличив их прозрачность. 
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Мақалада олардың пайда болу себептерін көрсете отырып, банкроттықтың мәні 

мен түрлері қарастырылады. Қарастырылған анықтамалар банкроттықтың 

экономикалық мәнін ашады. Қорытындыда, дағдарыс салдарының алдын алуға ықпал 

ететін банкроттық диагностикасының ерекшеліктері атап өтілді. Сондай-ақ, 

банкроттықтың алдын алу бойынша іс-шаралар кешенін жүргізу кезінде қаржылық 

проблемаларды болдырмауға болатындығын атап өткен жөн. 

Тірек сөздер: банкроттық, кәсіпорынның банкроттыққа ұшырауы, дағдарыс, 

талдау, қаржылық талдау,төлеу қабілетсіздігі. 

В статье рассмотрены сущность и виды банкротства с выделением причин их 

возникновения. Рассмотренные определения раскрывают экономическую сущность банкротства. 

В заключение отмечены особенности диагностики банкротства, способствующие 

предотвращению последствий кризиса. Также следует отметить, что избежать финансовых 

проблем возможно при проведении комплекса мероприятий по предупреждению банкротства. 

Ключевые слова: банкротство, банкротство предприятия, кризис, анализ, 

финансовое состояние, неплатежеспособность. 
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 The article considers the essence and types of bankruptcy with the allocation of the causes 

of their occurrence. The considered definitions reveal the economic essence of bankruptcy. In 

conclusion, the features of the diagnosis of bankruptcy, contributing to the prevention of the 

consequences of the crisis, are noted. It should also be noted that it is possible to avoid financial 

problems when carrying out a set of measures to prevent bankruptcy. 

Key words: bankruptcy, bankruptcy of the company, crisis, analysis, financial condition, 

insolvency. 

 

Банкроттық - бұл бизнес әлемінде жиі кездесетін құбылыс. Кешегі жақтаушылар, 

миллиардтаған доллар пайда тапқан компаниялар кейінірек төлем қабілетсіздігі туралы 

өтініш берген жағдайлар көп болды. Банкроттық-бұл компаниялар өз жұмысын қаржылық 

тұрғыдан дамуы мүмкін емес деп санайтын кезең. Яғни, компания жасаған ақша ағындары 

мен пайда бизнестің қалыпты жүруін қамтамасыз ету үшін өте жеткіліксіз болады. 

Алайда, компаниялар бір түнде банкротқа ұшырамайтынын түсіну керек. Керісінше, 

бұл ұзақ уақытты қажет ететін үлкен процесс. Компанияларға бұл процестен аулақ болу 

қиын, өйткені олар өздерінің бақылау белгілерін анықтай алмайды. 

Кәсіпорынды банкроттыққа әкелетін кезеңдері: 

1-кезең: тәкаппарлық. Бұл кезеңде табанды адамдар сәттілікке таң қалады. Олардың 

тәкаппарлығы оларды сәтсіздікке ұшырауы мүмкін емес деп санайды. Олар қоршаған ортада 

өзгеретін ішкі және сыртқы жағдайларға назар аудармайды. Көбінесе осы уақыт ішінде 

тектоникалық, техникалық өзгерістер орын алады. Мысалы, Sony өзінің WalkMan жақын арада 

ескіретінін және Apple өзінің iTunesStore дүкені арқылы болашақ музыканы сататынын болжай 

алмады. Бұл кезеңде кәсіпорындар өздерінің сыртқы ортасын мұқият зерттемейді. Олар 

қоршаған ортаны бақылап, өзгерістерді мойындаса да, олардың мағынасын түсінбейді. 

Шындығында, кәсіпорындар сыртқы орта контекстінде үнемі жұмыс істейді. 

Өзгеретін ортаны түсіну және оған бейімделу қабілеті одан әрі сәттілік пен банкроттық 

арасындағы айырмашылықты білдіруі мүмкін. 

2-кезең: әрекетсіздік. Көбірек уақыт өткен сайын сыртқы ортадағы өзгерістер ұйым 

үшін айқынырақ болады. Дегенмен, ұйым әлі де инерцияны сақтайды. Себебі, біріншіден, 

бұл ұйымдар өте үлкен. Сондықтан саясатты өзгерту оңай емес. Өзгерту қажет саясат 

кәсісорынның табысқа жетуіне себеп болған кезде бұл одан да қиын болады. Қарастырылып 

отырған кәсіпорын әлі де жағдайдың өзектілігін мойындамайды. Олар әдетте баяу әрекет 

етеді, өйткені олар басқа бәсекелестердің оларға үлкен қауіп төндіретініне сенбейді. 

3-кезең: дұрыс емес әрекет. Келесі кезеңде сыртқы ортадағы өзгерістер ұйымды  әрекетке 

итермелейді. Сыртқы орта әдетте ішкі ортаға жоғары шығындар, пайданың төмендеуі немесе 

нарық үлесінің төмендеуі түрінде әсер ете бастайды. Шындығында, олардың көпшілігі 

кәсіпорынның ескіргендіктен алған технологиялық артта қалуының нәтижесі. Дегенмен, 

менеджерлер бизнесті тек түбегейлі қайта құрылымдау арқылы құтқаруға болатынын әлі де 

мойындамайды. Сондықтан менеджерлер оның орнына шығындарды азайту сияқты кішігірім 

өзгерістер енгізуге тырысады. Көбінесе олардың әрекеттері соншалықты тиімді емес. 

Шындығында, олар дұрыс емес әрекет жасағандықтан, мәселені одан әрі тереңдетеді. 

4-кезең: дағдарыс кезеңі. Келесі кезең дағдарыс кезеңі деп аталады. Бұл кәсіпорын 

өзін-өзі құтқара алмайтындықтан және экономикалық проблемалар күн сайын күшейе 

түсетіндіктен болады. Дәл осы жерде кәсіпорын өте ұзақ өмір сүрмейтіні белгілі бола 

бастайды. Осы кезеңнің соңында кәсіпорын банкротқа ұшырайды немесе басқа 

корпорацияның иелігіне өтеді. 

5-кезең: тарату. Бүкіл үрдістің соңғы кезеңі-тарату. Дағдарысқа тап болған барлық 

компаниялар бұл кезеңге жете бермейді. Көптеген жағдайларда тиімді басқару компанияны 

қайта құруға көмектеседі. Кәсіпорынды тарату нәтижесінде алынған ақша несие 

берушілердің қарызын өтеу үшін пайдаланылады. Бұл кезде кәсіпорын жұмысын тоқтатады 

және барлық қызметкерлері де жұмысынан айырылады. 
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Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырауының себептерінің 2 түрі төмендегі 1-ші 

кестеде көрсетілген. 

Кесте 1 
Кәсіпорынның банкроттыққа ұшырауының себептері 

 

Сыртқы себептері: Ішкі себептері: 

1. Нарықтық-валютаның ауытқуы, бәсекелестіктің 

өсуі. 

1. Өндіріс көлемі мен сатылған өнім саны 

арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуы; 

2. Әлеуметтік-экономикалық-инфляцияның өсуі, 

ел, өңір деңгейінде жұмыссыздықтың артуы, 

заңнамадағы өзгерістер. 

2. Қарыздардың үлкен көлемі және төмен пайда; 

3. Басқа себептер – саяси дағдарыс, қылмыс 

деңгейінің артуы. 

3. Өнім бағасының, оның сапасы мен өндіріс 

шығындарының сәйкес келмеуі; 

 4. Ресурстарды тиімсіз бөлу. 

 

Қазақстанда 2021 жылда банкротқа ұшыраған кәсіпорындардың саны үш есеге 

артты. 2021 және 2020 жылдармен салыстырғанда, банкроттықты қолданған 

кәсіпорындардың саны 3,1 есе артты, ал олардың қарызы 3,2 есе кеміді.  

2019 жылы пандемияға дейін борышкердің бастамасы бойынша банкроттықты 

қолданған борышкер кәсіпорындардың, қызметкерлердің, басқа кредиторлардың және 

мемлекеттік кірістер органдарының саны 1218, қарыз-Т2 трлн, 2020 жылы тиісінше 742 

және Т6 трлн, 2020 жылдың тоғыз айында – 422 және Т5 трлн, ал 2021 жылдың тоғыз 

айында – 1315 және Т1, 5 трлн құрады (Сурет – 1). 

 
 

Сурет 1 - Банкроттыққа ұшыраған кәсіпорын мен олардың қарыз көрсеткіштері. 

 

Салық берешегі 2021 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жыл басымен 

салыстырғанда 21,5% – ға – Т350,9 млрд-тан Т426,5 млрд-қа дейін ұлғайды, оның ішінде 

негізгі борыш-Т217-ден,1 млрд-тан 25% - ға Т272,2 млрд-қа дейін ұлғайды, оның ішінде 

заңды тұлғалар мен жеке кәсіпкерлер (ЖК) бойынша бересі 2021 жылғы 1 қазандағы жағдай 

бойынша, жыл басымен салыстырғанда, Қазақстанда МКК деректері бойынша 28% - ға, 

Т256 млрд-қа дейін өсті. 

Өткен кезеңдерде бірінші кезек бойынша - жалақы, алимент және басқалары 

бойынша сомаларды өндіріп алу пайызы 65-70% - ды, екінші кезек бойынша-кепіл 

бойынша-11-12% - ды, үшінші кезек бойынша-салық бойынша-барлық берешектің 0,2-0,8% 

- ын құрады, деп МКК-де атап өтті. 

Банкроттардың арасында бірінші орында көтерме және бөлшек сауда: мұнда 219 

кәсіпорын тіркелген. Екінші орында құрылыс (91 борышкер). Үшіншіден – өңдеуші 

өнеркәсіп (13). 
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 ҚР Президенті Қ.К.Тоқаев 2022 жылғы 30 желтоқсанда «Қазақстан Республикасы 

азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттық туралы» Заңға қол қойды. 

Заң ресми жарияланғаннан кейін 60 күн өткен соң күшіне енеді. Яғни, қарызы бар 

азаматтар 2023 жылдың наурыз айынан бастап банкроттыққа арыз бере алады. Аталған Заң 

аясында 3 түрлі – соттан тыс банкроттығы, сот банкроттығы және төлем қабілеттілігін қалпына 

келтіру рәсімдерін қарастырады. Барлық үш рәсімді тек борышкер ғана бастайды, яғни несие 

беруші немесе өзге кредитор борышкерге қатысты бұл рәсімдерді қолдануға құқығы жоқ. 

Бірінші рәсім: Соттан тыс банкроттық тек банктер, микроқаржы ұйымдары және 

коллекторлық агенттіктер алдындағы қарыздар бойынша қолданылуы мүмкін. 

 Бұл рәсімді қолдану үшін келесі шарттар орын алады: 

банктер, микроқаржы ұйымдары мен коллекторлар алдындағы берешек 5,5 млн 

теңгеден (1600 АЕК) аспаса; 

өтініш берген күннен бастап қатарынан 12–ай ішінде міндеттемелері өтелмеуі тиіс; 

мүлік, оның ішінде ортақ меншіктегі мүлік жоқ болуы; 

банкпен берешектер бойынша жұмыс жүргізу; 

банкроттық 7 жыл бойы қолданылмау қажет. 

Сонымен қатар, Заң жобасымен: 

6 ай ішінде атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар үшін; 

5 жылдан астам уақыт қарызы өтелмеген азаматтар үшін ерекше жағдайлар 

қарастырылған. 

Соттан тыс банкроттық «Электрондық үкімет» веб-порталында басталады. Содан 

кейін ақпараттық жүйе арқылы борышкердің кіру критерийлеріне сәйкестігін анықтау 

мақсатында мүдделі мемлекеттік және басқа органдардың деректерімен автоматты түрде 

салыстыру жүргізілетін болады. 5,5 миллион теңгеден асатын қарыздар бойынша және 

басқа да берешек түрлері бойынша азаматтар сот банкроттығына жүгіне алады. Сот 

банкроттығы мақсаты банкроттың мүліктік массасы есебінен кредиторлардың талаптарын 

барынша қанағаттандыру болып табылады. Егер жалғыз тұрғын үй кепіл заты болып 

табылса, онда кредитор оны қайтарып алуға құқылы. Жалғыз баспана кепіл болмаса, 

кредиторлар оны талап ете алмайды. Қалған өтелмеген сома, егер борышкердің белгілері 

болмаса есептен шығаруға жатады. 

Сот банкроттығы рәсімін қаржы басқарушылары жүзеге асырады, оның ішінде: 

заңды тұлғалар банкроттығы рәсіміндегі әкімшілер; 

кәсіби бухгалтерлер; 

заң кеңесшілері; 

аудиторлар. 

Барлық борышкерлер қаржы басқарушыларының қызметтерін төлей алмайтынын 

назарға ала отырып, заң жобасында, мүлкі жоқ, әлеуметтік осал топтарына жататын 

адамдарға мемлекет есебінен ақы төлеу көзделген. 

Үшінші рәсім – ол төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімі, тұрақты табыс болған 

жағдайда, қарызды төлеу үшін (5 жылға дейін) сот тәртібімен бөліп төлеу жоспарын алу 

мүмкіндігін қарастырады. 

Сауықтыру жоспары қаржы бақарушымен бірлесіп әзірленіп, сотпен бекітіледі. 

Бұл процедураның артықшылығы, кейін адам «банкрот» деген мәртебесін алмайды, 

сондықтан банкрот үшін көзделген салдар оған қолданылмайды. 

Банкроттықтан кейін пайда болатын салдар: 

5 жылға несиелер мен кредиттер алу шектеуі; 

7 жылдан кейін ғана банкроттыққа қайта жүгіну құқығы; 

3 жыл қаржылық жағдайына мониторинг жүргізілетін болады. 

Алимент өндіру, басқа адамның өмірі мен денсаулығына келтірілген зиянды өтеу, 

сондай-ақ қылмыстық құқық бұзушылықтар үшін келтірілген зиянды өтеу бойынша 

берешектерді есептен шығарылмайды. 
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Негізгі заң жобасынан басқа, 5 Кодекс пен 11 Заңдарға өзгертулерді көздейтін ілеспе 

заң жобасы қаралды. 

Азаматтық кодексіне Қазақстан Республикасының азаматына қатысты төлем 

қабілеттілігін қалпына келтіру, соттан тыс және сот банкроттығы рәсімдерін қолдануды 

көздейтін нормалармен толықтырылатын болады. 

Азаматтық іс жүргізу кодексінде қамтылған ерекше іс жүргізу тәртібімен қаралатын 

істер тізбесі азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және сот банкроттығы 

туралы іспен толықтырылатын болады. 

«Микроқаржы ұйымдары туралы», «Банктер және банк қызметі туралы», «Бағалы 

қағаздар нарығы туралы» Қазақстан Республикасының заңдарына қаржы басқарушысына 

азаматтардың мүлкі және міндеттемелері туралы мәліметтер алу құқығын беретін 

толықтырулар енгізілетін болады. 

 Сондай-ақ, «Оңалту және банкроттық туралы» Қазақстан Республикасының Заңына 

және «Қазақстан Республикасындағы кредиттік бюролар және кредиттік тарихты 

қалыптастыру туралы» Заңына нақтылау сипатындағы бірқатар толықтырулар бар. 

Кәсіпорындағы банкроттықты шешу жолдары: 

1) Қаржылық жағдайды диагностикалау нәтижелері бойынша кәсіпорын басшылығы 

оның қаржысы мен өндірісін тиімді басқарумен, стратегиялық мақсаттар мен оларды іске 

асыру тактикасын дұрыс анықтаумен байланысты банкроттықтың алдын алу бойынша 

шаралар қабылдауы тиіс. 

2) Банкроттық қаупі төнген кезде қаржы менеджменті мынадай қағидаттық 

мақсаттарды іске асыруға бағытталуы тиіс: шаруашылық қызметтің ішкі резервтерін іске 

асыру есебінен кәсіпорынның қаржылық сауықтырылуын қамтамасыз ету; сыртқы көмек 

және оны ішінара қайта ұйымдастыру есебінен кәсіпорынның қаржылық сауықтырылуын 

қамтамасыз ету; шаруашылық қызметті тоқтату және банкроттық рәсімін бастау. 

Осы мақсаттарға сәйкес кәсіпорынды қаржылық басқару тетіктерінің жүйесі де 

қалыптасады, оған мыналар кіреді: кәсіпорынды қаржылық тұрақтандырудың ішкі 

тетіктерін енгізу; ішкі бақылау жүйесін жетілдіру; кәсіпорынды санациялаудың тиімді 

түрлерін таңдау. Осылайша, дәрменсіздік деп кәсіпорынның кредиторлардың ақшалай 

міндеттемелер бойынша талаптарын толық қанағаттандыра алмауы және міндетті 

төлемдерді төлеу жөніндегі міндетін орындай алмауы түсініледі. 
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Ұсынылған мақалада стартаптың мәні мен негізгі сипаттамалары 

қарастырылады. Оның өмірлік циклінің кезеңдері анықталды; қаржыландыру көздері 

туралы статистика келтірілген; стартап-жобаларды әзірлеу үшін Қазақстан 

Республикасының перспективалық салалары ұсынылған. 

Түйінді сөздер: стартап, стартап-жоба, стартап, стартап-технология, бизнес-

анегл, венчурлық қор, стартап-компания. 

В представленной статье рассматривается сущность и основные характеристики 

стартапа. Определены этапы его жизненного цикла; приведена статистика об 

источниках финансирования; представлены перспективные отрасли Республики 

Казахстан для разработки стартап-проектов. 

Ключевые слова: стартап, стартап-проект, стартап, стартап-технология, 

бизнес-анегл, венчурный фонд, стартап-компания. 

The article discusses the essence and main characteristics of a startup. The stages of its 

life cycle are determined; statistics on sources of financing are provided; promising industries of 

the Republic of Kazakhstan for the development of startup projects are presented. 

Keywords: startup, startup project, startup, startup technology, business angel, venture 

fund, startup company. 

 

Қазіргі экономикада "старт-ап" сияқты құбылыс тез танымал болып келеді. Бірақ тек 

бірліктер ғана оның мәнін толық анықтай алады. Ағылшын стартапының аудармасы-бұл 

өршіл және инновациялық идеямен немесе перспективалы өніммен сипатталатын интернет-

жоба. Негізінен стартап дегеніміз-ресурстары шектеулі,жақында құрылған немесе негіздеу 

мен даму сатысында тұрған жас мобильді компаниялар. "Старт-ап" ұғымы бүгінде барлық 

қызмет салаларында (немесе офлайн) қолданылады, бірақ ол IT-индустрияның Интернет 

желісінде кең таралған. 

Бастапқыда бұл тұжырымдама 1939 жылы Силикон алқабында пайда болды және 

Стэнфорд университетінің екі түлегінің есімдерімен байланысты болды, олар стартап-

компанияның авторлары-Hewlett-Packard, кейіннен ақпараттық технологиялар мен 

шешімдерде ізашар болды. Қазір "Старт-ап" сөзі өзінің үлкен бизнес-жобасын жүзеге 

асыруды шешкен кез-келген интернет-кәсіпкерге таныс. Осыған байланысты стартап-

жобалардың негізгі мақсаттарын, сипаттамалары мен проблемаларын анықтау қажет [1] 

Стартаптардың құрылуының, сәтті дамуының және одан кейінгі жұмысының 

шешуші себебі, әдетте, қолданыстағы тауарларды (қызметтерді) сәтті пайдаланатын ірі 

алып корпорациялардың іс-әрекеттерінің болжамдылығы мен баяулығы деп аталады, ал 

жаңаларын әзірлеу және құру кезінде олар іс жүзінде айналыспайды. Нәтижесінде, 

стартаптар жаңа идеяларды жүзеге асыру тұрғысынан ұтқырлықтың арқасында ірі 

кәсіпорындардың бәсекелестерінің негізгі қатарына кіреді. 

mailto:zheksembaya@gmail.com
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Жаңа стартап-жобаны құрудың негізі жақсы инновациялық идея болып табылады, 

сондықтан "жаңа" және ерекше идеялар мен шешімдер көптеген кәсіпкерлер тарапынан мұқият 

назар аударатын объект болып табылады. Сонымен қатар, оларды сатып алуға қаражат, әдетте, 

бағасы арзан болмауы мүмкін. Көбінесе тек материалдық жоспары жоқ, бірақ тек қағазда 

немесе сөздерде(стартап жоспары) бар идея өте қымбат болуы мүмкін.Тауардың немесе 

қызметтің кез-келген түрін жасаушыөз саласында ізашар, әйтпесе ол сәтті стартапшы бола 

алмайды немесеол бұрыннан бар өнімді айтарлықтай өзгерте алады.Идеяның сәттілігінің 

немесе сәтсіздігінің келесі факторы оның қажеттілігі болып саналады, яғни қазіргі уақытта 

әлеуетті тұтынушыға қаншалықты қажет. Идея әдеттен тыс және жаңа болған кездер болады, 

бірақ ол мүлдем пайда әкелмейді және поку-пателге қызығушылық тудырмайды.Кәсіпкерлік 

қызметті жүргізуге берілген тәсілдің мысалы ретінде келесі брендтерді атауға болады: LinkedIn 

және Facebook әлеуметтік желілері;YouTube және Vimeo бейне хостингтері. Бұл әрқашан жаңа 

және пайдалы, ал жоғары құны кедергі емес. 

Стартаптардың сәтті дамуы стартаптардың жасына тікелей байланысты. 

Статистикаға сәйкес, жаңашыл кәсіпкерлердің орташа жасы жиырма бес жаста. Олар 

өздерінің идеялары мен істеріне гипертрофиялық құмар, әрине, оларды еңбекқорлықпен 

ерекшелендіреді, әйтпесе барлық күш-жігер мен әрекеттер нәтижесіз болады.Жақсы 

таңдалған команда сонымен қатар стартап-жобаның болашақ табысының кепілі болып 

табылады. Жоба бойынша іскери серіктестердің өзара байланысы, олардың өзара 

толықтырылуы маңызды. Серіктестік идеалды болып саналады, оның шеңберінде біреуі 

жоспарлаумен айналысады, ал екіншісі байланыс орнатады; біреуі өнімді әзірлейді, ал 

екіншісі оны жүзеге асырады және т. б. 

Стартаптың дамуы мен қалыптасуында қаржыландыруға айтарлықтай мән 

беріледі(негізгі көздер суретте көрсетілген.. Қаржыландыру көзін іздеу-бұл құру 

кезеңіндегі басты міндет, өйткені жобаны одан әрі дамыту материалдық қолдаудың 

болуына тікелей байланысты. Қазіргі уақытта жас стартаперлер әлеуетті инвесторларды 

іздеу үшін "Networking" жүйесін пайдаланады. Бұл тұжырымдама перспективалық 

жобаларды зерттеуге бағытталған Профильді конференциялар мен іс-шараларды білдіреді. 

Өзінің стартап-жобасында әлеуетті көретін кез келген компания қатыса алады.Мұндай 

салалық іс-шаралар мен форумдарда стартаперлерден басқа періште инвесторлары мен 

венчурлық қорлар қатысады. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Сурет. 1. Стартаптарды қаржыландырудың негізгі көздері [2] 

 

Бизнес-ангел, әдетте, идеяның қалыптасуының бастапқы кезеңінде бизнеске 

инвестиция салатын жеке адамдар деп аталады. Бұл олардың басты мақсаты. Олар 

компанияның істеріне аса қызығушылық танытпайды және жобаға салынған ресурстарды 

шұғыл қайтаруды талап етпейді. Олардың мақсаты-пайда табу ұзақ мерзімді перспективада, 

өйткені стартап-компанияларға инвестиция салу олардың кірістерінің негізгі көзі емес. 

Венчурлық қорлар стартаптарды инвестициялауды өз салымшыларының қаражаты 

есебінен жүзеге асырады, атап айтқанда, ақшалай қаражаттар, индиондық қорлар, 

сақтандыру компаниялары және жеке тұлғалар және кірістіліктің жақсы әлеуетімен 

ерекшеленетін орташа және жоғары тәуекелді жобаларды қаржыландырады.Олар 
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 қатысушылар ұсынатын презентациялық материалдарды мұқият талдайды, жобаның 

артықшылықтары мен кемшіліктері туралы өз пікірлерін айтады, сондай-ақ болашақ 

серіктестермен мәмілелер жасайды. 

Стартаперлердің жобаны әртүрлі веб-ресурстарда жариялау арқылы әлеуетті 

инвесторларды табуы сирек емес. Сонымен қатар, желіде стартап-компаниялардың биржалары, 

сондай-ақ осындай жобаларды қаржыландыруды жүзеге асыратын бірқатар ұйымдар бар. 

Қазақстанда 15-ке жуық бизнес-инкубаторлар мен акселераторлар жұмыс істейді. 

Міне, ең танымал старт-аптар: 

- Astana Hub Халықаралық ат-стартаптар технопаркі. Мұнда өз үдеткіші бар, оқыту 

және желілік іс-шаралар өткізіледі. Саябақ 2018 жылдың қараша айында ашылды, содан 

бері ол 300-ден астам жобамен жұмыс істеді. Қазір қауымдастықта 2187 қатысушы және 

270 тіркелген компания бар. Технопарк резиденттері өмір сүру барысында шамамен 5 50 

млн. инвестиция тартты 

— Tech Garden өзін Бизнестің, стартаптардың, инвесторлардың өзара тиімді өзара іс-

қимылы негізінде инновацияларды дамыту үшін кәсіби орта құру үшін жұмыс істейтін 

дербес кластерлік қор деп атайды. Кластердің негізгі технологиялық бағыттары-Ақылды 

индустрия, жаңа материалдар, жаңа энергетика, таза технологиялар, Ақылды орта, fintech, 

e-commerce, жаңа медиа. 

Қазақстан өз бетінше де, Еуразиялық экономикалық одақтың басқа мемлекеттерімен 

интеграция шеңберінде де, "жаңа Жібек жолы" бойынша ынтымақтастықты дамыту 

бағытында да белсенді дамып келеді. Кейбір жобалар Ресеймен және Беларуссиямен 

ынтымақтастықта жүзеге асырылуда. Даму бағдарламалары стартаптарды белсенді 

ынталандыруға да негізделеді. 

Салықтық қолдау 

Инновацияларға салық салынбауы тиіс-мұндай қағиданы Қазақстан басшылығы 

ұстанады, соның арқасында бірқатар стартаптар салық салудан босатылады. Мұндай қолдау 

арнайы экономикалық аймақтарда резидент мәртебесін алған жағдайда ғана көрсетіледі. 

Мемлекеттік даму бағдарламалары  

Бұл елдегі стартаптарды қолдау бағдарламалары әртүрлі бағыттар мен мақсаттарға ие. 

Бұл ретте негізгі идея әлемдік экономика жүйесіндегі елдің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

болып қала береді. Жақында "ICO.Жоғары экспорттық әлеуеті бар қазақстандық стартаптарды 

акселерациялаудың халықаралық бағдарламасы болып табылатын Start up Kazakhstan". 

Жаһандық бағдарламалардан басқа, Қазақстанда бірнеше кішігірім қолдау жүйелері 

жұмыс істейді. Олардың ішінде өткен жылы өткен және білім беру, экология және тең 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету саласындағы үздік стартаптарды таңдаған әлеуметтік 

кәсіпкерлік конкурсын атауға болады. Бизнес-ангел мен олардың бірлестіктері белсенді 

жұмыс істейді. Қазақстанда 30-дан астам компания резидент болған "Инновациялық 

технологиялар паркі" арнайы экономикалық аймағы жұмыс істейді. 

Қазақстан-экономикаға тартылған шетел капиталының мөлшері бойынша Орта Азия 

өңірінің көшбасшысы. Бұл ел Орта Азия аймағында барлық шетелдік инвестициялардың 70% - 

құрайды. Қазақстандағы венчурлық капиталдың жиынтық көлемі 2 260 млн-нан асады. 

Business-All агенттігінің зерттеулерінің деректері бойынша, алдағы бес жылда стартап-

жобаларды құру үшін Қазақстандағы ең перспективалы салалар "жасыл технологиялар", 

денсаулық сақтау қызметтері және жаңа медиа / әлеуметтік желілер болады. 

Соңғы екі жылда жергілікті стартаптарға венчурлық инвестициялар көлемінің 

белсенді өсуі байқалды. Венчурлық капитал нарығын дамытуды ынталандыру мақсатында 

2018 жылы венчурлық қаржыландыру мәселелері бойынша заң қабылданды.  

Статистикаға сәйкес, өкінішке орай, стартаптардың шамамен 70% - ы бірінші жылы 

жұмысын тоқтатады.Қалған 30 % арасында қырыққа жуығы үшінші жылға дейін өмір 

сүрмейді. 
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Кесте 1 

Стартап-жобалардың "сәтсіздігінің" негізгі себептері 
 

Негізгі себеп Сәтсіздік пайызы Қосалқы себептер 

Қабілетсіздік  

 

 

51% 

-- баға белгілеу бойынша білімнің болмауы; 

-салықты төлемеу; 

- жоспарлаудың болмауы; 

- экономиканы білмеу; 

- есеп жүргізуде тәжірибенің болмауы; 

Тұрақсыз тәжірибе немесе 

басқару тәжірибесінің болмауы 

 

 

35% 

- несиелермен жұмыс істеу тәжірибесінің 

болмауы; 

- тым жылдам кеңейту; 

-"қарыз алу үшін тәжірибені" дұрыс таңдау 

Тауарлар мен қызметтер 

желісінде тәжірибенің болмауы 
 

11% 

- түгендеуді дұрыс жүргізбеу; 

- жеткізушілерді білмеу; 

- жарнамалық бюджетті ысырап ету; 

Алаяқтық, апаттар және басқалар 3% - 

 

Осылайша, қорытындылай келе, стартап-жобаны құру үшін белгілі бір уақытта 

қоғамның қажеттіліктеріне жауап беретін түбегейлі жаңа идеяларды қалыптастыру шешуші 

болып табылады деп айтуға болады. Сондықтан, біз шығармашылық және көптеген 

қарапайым нәрселерге әдеттегіден тыс көзқарас сіздің болашақ кәсіпорныңыздың 

табысының кілті деп санаймыз. 

"Стартап" сөзі біздің сөздікте кең таралды. Стартап кәсіпкерлік-сән тренді. Алайда, 

бұл анықтаманың нақты түсінігі жоқ.Шындығында, стартап-бұл өміршең бизнес үлгісін 

іздеген кезде барлық бизнес кәсіпорындарына қолданылатын уақытша мәртебе. Сіз стартап 

болған кезде, сіз оның шығындарынан асып түсетін табыс әкелетін қайталанатын және 

масштабталатын бизнес үлгісін іздейсіз [3]. 
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Негізгі проблемалардың бірі әуежайлардың авиациялық қауіпсіздік қызметінің 

өндірістік қызметін нақтылайтын нормативтік базаны жетілдіруді жалғастыру, 

тасымалдаудың жеткілікті көлемі жоқ әуежайларды техникалық қайта жабдықтауды 

жүргізу, сондай-ақ авиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі әкімшілік 

заңнаманың талаптарын қатаңдату қажеттігі әлі де қалып отыр. 

Тірек сөздер: Қазақстан Республикасы, туризм, негізгі мақсаттары, бәсекелестік, 

қабілетті туристік, туристік сала, проблемалар, инфрақұрылымның даму, шағын 

туристік фирма, қаржыландыру. 
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 Одной из основных проблем по-прежнему остается необходимость продолжения 

совершенствования нормативной базы, уточняющей производственную деятельность службы 

авиационной безопасности аэропортов, проведения технического переоборудования 

аэропортов, не имеющих достаточных объемов перевозок, а также ужесточения требований 

административного законодательства по обеспечению авиационной безопасности. 

Внастоящеевремявсёбольшеорганизацийстремитьсяавтоматизироватьрабочийпроцес

сииспользоватьэлектронную информацию. Сейчас хранение, поиск и доступ к информации 

стали важным явлением не только для людей тесносвязанных с деятельностьюв сфере 

компьютерныхтехнологий,ноивходитвработуобычныхлюдей. Это помогает им сократить 

временные, материальные и даже физические затраты напоиск,приобретение,хранение, 

обменразличнымиматериальнымии нематериальными ресурсами.   

Ключевые слова: Республика Казахстан, туризм, основные цели, конкуренция, 

способность к туристской, туристской отрасли, проблемы, развитие инфраструктуры, 

малая туристская фирма, финансирование. 

One of the main problems still remains the need to continue improving the regulatory 

framework clarifying the production activities of the airport aviation security service, carrying 

out technical re-equipment of airports that do not have sufficient traffic volumes, as well as 

tightening the requirements of administrative legislation to ensure aviation security. 

Key words: Republic of Kazakhstan, tourism, main goals, competition, ability to tourism, 

tourism industry, problems, infrastructure development, small tourism company, financing. 

 

Қазақстан-бірегей табиғи әлеуетке, өзіндік мәдениетке және өнерге ие Үлкен ел. Өз 

мәні бойынша, мұндай деректермен Республика туристер үшін, бірінші кезекте ішкі 

қазақстандықтар үшін өте тартымды. 

Қазақстанда туризмді дамытудың негізгі мақсаты қазіргі заманғы тиімділігі жоғары және 

бәсекеге қабілетті туристік кешен құру болып табылады, оның базасында экономика секторы 

ретінде саланы дамыту, әлемдік туристік нарық жүйесіне интеграциялау және туризм  

саласындағы одан әрі халықаралық ынтымақтастықты дамыту үшін жағдайлар 

қамтамасыз етілетін болады. Қазақстан Республикасының қазіргі туристік саласының  

проблемаларының қатарында (1-сурет) : 

 

 
1-сурет. Туристік сала мәселелері  Қазақстан Республикасының белгілі проблемалар бар. 

 

Туристік компаниялардың негізін 50 адамға дейінгі шағын кәсіпорындар (93%), 6% 

– орта ұйымдар (51-ден 250 адамға дейінгі) құрайды. Ірі туристік ұйымдар тек сегіз. 

Олардың арасында Kazakhstan Travel International, Central Asian Corporation, "Отырар 

Авиа", "Жібек жолы турагенттігі" ЖШС және т. б. бар. 
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Қазақстан аумағында жұмыс істейтін туристік фирмалар қызметтердің кең ауқымын 

ұсынумен сипатталады. Осы компаниялар ұсынатын негізгі туристік қызметтер: 

- авиабилеттерді резервтеу және сату; 

- қонақ үйлер мен көлікті резервтеу; 

- туристерді орналастыру және қарсы алу; 

- шетел құжаттарын, визаларды, сақтандыру полистерін ресімдеу бойынша қызмет 

көрсету; 

- гид-аудармашы қызметтері; 

- турлар мен сапарларды ұйымдастыру 

- өз ресурстарының көмегімен, сондай-ақ шетелдік серіктестердің көмегімен 

көліктік және экскурсиялық қызмет көрсету. 

- өзге де қызметтерді көрсету. 

Жоғарыда аталғандардың ішінен турфирманың әр түрлі саладағы кәсіпорындардың 

қызметтерінен туристік пакетті қалыптастыратыны түсінікті. Турпакетті қалыптастыруға 

қатысатын кәсіпорындар туризм инфрақұрылымын құрайды. 

Қазақстандағы туризм инфрақұрылымы орналастыру құралдарының, көлік 

құралдарының, тамақтану объектілерінің, ойын-сауық, танымдық, іскерлік, сауықтыру, 

спорттық және өзге де мақсаттағы объектілерінің жиынтығымен ұсынылған. 

Осылайша, инфрақұрылымның негізгі элементтері: 

- көлік индустриясы (әуе, су, автомашину, темір жол көлігі)); 

- қонақ үй индустриясы (қонақ үйлер, арнайы орналастыру құралдары); 

- тамақтану индустриясы (мейрамханалар, дәмханалар, барлар, асханалар және 

дайын тағамды жеткізу бойынша басқа кәсіпорындар); 

- ойын-сауық индустриясы (Саябақтар, Театрлар, цирктер, мұражайлар және т.б.). 

Қазақстанның туристік саласы инфрақұрылымының әрбір элементінің өзіндік 

ерекшеліктері бар. Мысалы, географиялық жағдайға байланысты Қазақстанда автомашину 

көлігі неғұрлым дамыған болып табылады. Ең аз дамыған - су және темір жол көлігі, бірақ 

туристердің ең көп саны Қазақстанға темір жол көлігімен келеді. 

Ұлттық туристік өнімнің ерекшелігін ескере отырып, туристердің тұрақты келуін 

қамтамасыз етуге қабілетті елдің туризм инфрақұрылымын дамыту үшін 2-суретте 

көрсетілген бірінші кезектегі шаралар кешенін жүзеге асыру қажет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-сурет. Туризм инфрақұрылымын дамыту жөніндегі шаралар кешені 

Көлік-жол инфрақұрылымын 

дамыту 

Ілеспе 

инфрақұрылымдарды 

дамыту 

Туристік кешендер, 

этнографиялық мұражайлар 

мен демалыс аймақтарын 

құру 

Тарихи-мәдени және 

этнографиялық 

Мұражайландыруды  

қалпына келтіру 

памятников 

Туристік объектілердің, 

орналастыру 

құралдарының 

жобаларын әзірлеу және 

құрылысы 
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 Туристік тасымалдар туристік индустрияның маңызды элементтерінің бірі болып 

табылады. Қазақстан Республикасында туристерді тасымалдау әуе, автомашину және темір 

жол көлігімен жүзеге асырылады. 

Республика аумағындағы жалпы пайдаланымдағы темір жолдардың пайдалану 

ұзындығы 14,5 мың км - ге жетеді, қатты жамылғысы бар (сондай - ақ жалпы 

пайдаланымдағы) автомашину жолдарының жалпы ұзындығы - 82 мың км-ге, авиациялық 

трассалар (Республика шегінде) - 108 мың км-ге, өзендердегі ішкі кеме қатынасы 

жолдарының ұзындығы-4 мың км-ге жетеді. Темір жол көлігінің үлесіне жөнелтілген 

жүктердің 13% - ы ғана және қалааралық қатынастар бойынша жолаушыларды 

тасымалдаудың 20% - дан кемі келеді. Авиация мен өзен көлігінің үлесі жүктерді 

тасымалдауда мүлдем тең емес, ал Жолаушыларды жөнелтуде жолаушылар тасымалының 

жалпы көлемінің 4% - дан азын алады. 

Қазақстанның транзиттік әуе бағыттары Еуропа мен Оңтүстік-Шығыс Азия 

арасындағы ұшуды орындайтын шетелдік авиакомпаниялар үшін тиімді болып табылады, 

өйткені маршруттардың ұзақтығын едәуір қысқартуға мүмкіндік береді. Қазақстанның әуе 

көлігін пайдалануға деген сұраныс техникалық құралдарды жетілдіруді талап етеді. [30]. 

Бүгінде Қазақстанның халықаралық әуе жолдары Германияға, Үндістанға, Біріккен Араб 

Әмірліктеріне, Түркияға, Италияға, Корея Республикасына, Венгрияға, Израильге, Қытайға, 

Таиландқа ұшуларды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Авиатасымалдарды "Эйр-Қазақстан" 

ұлттық тасымалдаушысы және ішкі және халықаралық нарықтарда жұмыс істейтін басқа да 

авиакомпаниялар жүзеге асырады. Туристердің көпшілігі шетелдік тасымалдаушылардың 

қызмет көрсету сервисі мен сенімділігі тұрғысынан көреді,бұл отандық тасымалдаушылар 

жасайтын авиарейстердегі жолаушылар ағынын азайтуға әкеп соғады. Сонымен қатар, 

авиабилеттердің жоғары құны Қазақстанның туристік өнімдерінің құнын арттырады және 

тиісінше оның халықаралық нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін төмендетеді. 

Қазақстан әуежайларын әуе кемелеріне, жолаушыларға, багажға және жүктерге қызмет 

көрсетуге арналған арнайы техникамен жарақтандыру ерекше алаңдаушылық туғызады. Қазіргі 

уақытта Қазақстан Республикасының әуежайлары негізінен моральдық және физикалық тозған 

және негізінен кеңес өндірісінің ұшақтарына қызмет көрсетуге арналған 1970-80 жылдары 

шығарылған арнайы техникамен және жабдықтармен жарақталған. 

Келу және ішкі туризм көлемінің ұлғаюының негізгі факторлары тармақталған көлік 

желісін дамыту және жолаушылар тасымалының барлық түрлерінің географиясын кеңейту 

болып табылады. 

Туризм инфрақұрылымының келесі негізгі элементі қонақ үй шаруашылығы болып 

табылады. 

Қонақ үй шаруашылығы туристік индустрияның басты құрамдас бөлігі болып 

табылады, онсыз саланы дамыту мүмкін емес. Қонақжайлылық индустриясы әлемнің 

көптеген елдерінде экономиканың аса маңызды салаларының бірі болып табылады, өйткені 

ол ең жоғары табысты болып табылады. Барлық мемлекеттер осы саланы дамытуға үлкен 

қызығушылық білдіруде. 

Туристік инфрақұрылымның дамымау себептеріне объективті экономикалық 

қиындықтарды ғана емес, сондай-ақ салық және туристік заңнаманың жетілдірілмегенін, 

атап айтқанда, саланың дамуын және мемлекеттік қызметті тұтынушы құқықтарының 

сақталуын бақылау үшін қажетті толық болмауын жатқызуға болады. 

Туристік саладағы басқа да проблемалық мәселелер арасында атап өту керек: 

кадрлық және материалдық-техникалық ресурстары жоқ шағын туристік фирмалардың 

басым болуы туризм саласына инвестициялық салымдарды дамытуға ықпал етпейді; 

көлік инфрақұрылымының дамымауы. Тұрақты және чартерлік шетелдік 

авиарейстердің аз саны. Туризмді дамыту жоғары көлік шығындарымен шектеледі. 

Туристік қызмет үшін мамандандырылған автокөлік кәсіпорындары жоқ. Сондай-ақ 

электрондық брондау және сапарларды жоспарлау жүйесі құрылмаған; 
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статистикалық есептің халықаралық стандарттарға сәйкес келмеуі және туристік 

қызметтен экономикалық әсерді кешенді объективті есепке алудың болмауы; 

қазіргі заманғы білім беру және туристік промышленность үшін білікті кадрлар 

даярлау жүйесінің әлемдік стандарттарға сәйкес келмеуі; 

өңірлерде және т. б. туризмді дамытуды қаржыландырудың әлсіз деңгейі 

Сарапшылардың көпшілігі Қазақстан туризмді дамыту бойынша өз мүмкіндіктерін толық 

пайдаланбайтынына сенімді, сонымен қатар ауқымды халықаралық тәжірибе Туризм 

индустриясы ел экономикасының ең перспективалы салаларының бірі болып табылатынын 

көрсетеді. 

Туризмнің өсуі көбінесе жаңа келетін аумақтардың пайда болуы есебінен болуы тиіс, 

өйткені әлемдік туристік нарықтың дәстүрлі аудандары рекреациялық сыйымдылық шегіне 

жетті. Осыған байланысты Қазақстанның әлемдік туристік нарықта өз орнын алуға бірегей 

мүмкіндігі бар. 

Облыста туризмді дамыту мақсатында келесі жұмыстар жүргізілуде. 

Дүниежүзілік және отандық туристік нарықта тартымды Наряд құру және 

қалыптастыру үшін облысқа шетелдік туристерді тарту үшін Мәскеу қ. (РФ), Берлин қ. 

(Германия), Алматы қ., Астана қ. "KITF", Көкшетау қ. "Сарқылмас саяхат" халықаралық 

туристік көрмелерге қатысты, ШҚО жақын күндері Оңтүстік Қазақстан және Қызылорда 

облыстарында облыстың туристік әлеуеті таныстырылды. 

Туристік саланы сапалы кадрлармен қамтамасыз ету, обслуживание пен қонақ үй 

қызметтерін дамыту мақсатында қонақ үй бизнесі саласында халықаралық мамандарды тарта 

отырып, экскурсоводтарды дайындау, қонақ үйлер ашу бойынша семинарлар өткізілді. 

Су туризмі және есу слалом техникасы бойынша ШҚО Чемпионаты өткізілді, онда су 

туризмі және есу слалом техникасы бойынша 30 нұсқаушы оқытылды және сертификатта 

Катонқарағай ауданында "Берел" мұражай-қорығы РМҚК аумағында ішкі экологиялық туризмді 

дамытуға және аймақтың қоршаған ортасын сауықтыруға бағытталған мектеп және Учащийся 

ВУза жастардың, облыс педагогтарының тәжірибелік экологиялық қызметін жандандыру үшін 

"ТЭК" экологиялық-туристік орталығының ЖҚБ бірлесіп "Жасыл алан-2012" облыстық 

экологиялық-туристік слеті өткізілді, оған 150-ден астам адам қатысты. 

"Жас Отан" жастар қанатымен, ШҚО мәдениет басқармасымен бірлесіп 2012 

жылдың 25 ақпанында "ат ауласы" демалыс орталығында "Менің Отаным – ҚазӨңірде 

туризм индустриясын кеңейтуге, экологиялық, емдеу-сауықтыру және оның басқа да 

түрлерін дамытуға отандық және шетелдік инвестицияларды тартуға, тау шаңғысы, 

жағажай орталықтарын салуға бағытталған туристік кластердің Мастер-жоспары 

әзірленуде. Оны әзірлеуге республикалық бюджеттен 219,0 млн.теңге бөлінді. 

ҚР өнеркәсіп және жаңа технологиялар министрлігі "Қазақстандық индустрияны дамыту 

ВУЗы" АҚ-мен және "IPK International" компаниясымен шеберлік-жоспарды әзірлеуге келісім 

шартқа қол қойды. Олар 3 басым туристік кластерді анықтады, онда отандық және шетелдік 

инвестицияларды тарту арқылы болашақта туризмді дамыту жоспарланып отыр: 

Облыста инфрақұрылымды жақсарту үшін туристік нысандарға апаратын бірқатар 

автомашину жолдарының құрылысы жүргізілуде. Бородулиха ауданының "Березка 

санаториясына кіреберіс жол" (9 км), "Семей–Қарауыл" (32 км) автомашину жолының орташа 

жөндеу жұмыстары аяқталды, оның бойында көптеген мәдени-тарихи ескерткіштер орналасқан. 

Сондай-ақ, Зырян ауданындағы "Лазурлы бухта демалыс базасына кіреберіс" (7,5 

км) автожолын қайта жаңарту, "Барлық–Арасан – Алакөл көлі" автожолын күрделі жөндеу 

(13,6 км), "тансық станциясы-Қозы-Көрпеш-Баян сұлу ескерткіші" автожолын салу (11,25 

км) бойынша жұмыстар жүргізілуде. 

2018 жылға облыстық бюджеттен туризм саласына 26,662 млн.теңге бөлінді. Облыстық 

ақпараттық WEB-сайт құруға, " САЯХАТ.VKO. Және бірқатар имидждік іс-шаралар өткізу. 

Осылайша, жүргізілген талдау бізге Республиканың туристік саласындағы бірқатар 

мәселелерді және оларды шешу жөніндегі ұсыныстарды анықтауға мүмкіндік берді. 
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Арнайы ғылыми және оқу әдебиеттерінде №12 "табыс салығы" ҚЕХС негізінде 

уақытша айырмашылықтарды есептеу және кейінге қалдырылған салық мәселелері бойынша 

дәйекті, нақты теориялық түсініктемелер мен жарияланымдардың жетіспеушілігі 

байқалады. Уақытша айырмашылықтар мен кейінге қалдырылған салықты есепке алуға және 

есептеуге байланысты көрсеткіштер жаңа түсіндірмелері ерекше түсіндіруді талап етеді. 

Осы олқылықтың орнын толтыру мақсатында  бухгалтерлік есеп және аудит саласындағы 

мамандардың кәсіби қызығушылығы мен жаңа жарияланымдарын ояту үмітімен бірнеше 

мақаладан тұратын мерзімді басылымдар жазылды. ҚЕХС терминологиясын қолдану 

жағдайында бухгалтерлік есепте шоттардың жұмыс жоспарын есеп саясатында және 

компаниялардың салық саясатында жаңа қосалқы шоттармен және жаңа өзгерістерге 

байланысты толықтыру қажеттілігі туындайды. «Уақытша айырмашылықтар» терминінің 

мысалында мақалада көптеген маңызды сұрақтар туғызатын қазақстандық компанияларға 

қатысты салықтық және баланстық есеп беру деректері арасындағы айырмашылықтардың 

(алшақтықтардың) жіктелуі келтірілген. 

Тірек сөздер: салықтар, пайда, уақыт айырмашылықтары, табыс салығы, кейінге 

қалдырылған салық, есептеулер. 
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В специальной научной и учебной литературе наблюдается недостаток 

последовательных, четких теоретических разъяснений и публикаций по проблемам расчетов 

временных разниц и отсроченного налога на основе МСФО №12 « Налоги на прибыль». Особых 

разъяснений требуют новые трактовки показателей, связанные с учетом и расчетами 

временных разниц и отсроченного налога. С целью восполнения данного пробела, нами написан 

цикл из нескольких статей, в надежде вызвать профессиональный интерес и новые публикации 

специалистов в области бухгалтерского учета и аудита. В условиях применения терминологии 

МСФО, в учете возникнет необходимость дополнения рабочего плана счетов новыми 

субсчетами и новыми дополнениями в учетной политике и в налоговой учетной политике 

компаний. На примере термина «Временные разницы», в статье приведена классификация 

разниц (расхождений) между налоговыми и отчетными данными баланса применительно к 

казахстанским компаниям, которые вызывают много критических вопросов. 

Ключевые слова: налоги, прибыль, временные разницы, налог на прибыль, 

отсроченный налог, расчеты. 

In the special scientific and educational literature, there is a lack of consistent, clear 

theoretical explanations and publications on the problems of calculating temporary differences and 

deferred tax based on IFRS No. 12 "Income Taxes". Special explanations are required for new 

interpretations of indicators related to accounting and calculations of temporary differences and 

deferred tax. In order to fill this gap, we have written a series of several articles in the hope of arousing 

professional interest and new publications by specialists in the field of accounting and auditing.  

In the context of applying the terminology of IFRS, there will be a need to supplement the 

working chart of accounts with new sub-accounts and new additions to the accounting policy and 

tax accounting policy of companies. Using the term "Temporary differences" as an example, the 

article provides a classification of differences (discrepancies) between tax and balance sheet 

reporting data in relation to Kazakhstani companies, which raise many critical questions.  

Key words: taxes, profit, temporary differences, income tax, deferred tax, calculations 

 

Көптеген ҚЕХС арасында №12 «Табыс салығы» ҚЕХС-ын іс жүзінде қолдану өте 

қиын. Арнайы ғылыми және оқу әдебиеттерінде №12 «Табыс салығы» ҚЕХС негізінде 

уақытша айырмашылықтар мен кейінге қалдырылған салықты есептеу мәселелері бойынша 

дәйекті, нақты теориялық түсініктемелер мен басылымдар жетіспейді.Стандарттың атауы 

ерекше алаңдаушылық туғызады: Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес 

салықтар тізбесі арасында «пайдаға салынатын салықтар» ұғымы жоқ. Салық төлеушілер – 

заңды тұлғалар жыл сайын корпоративтік табыс салығын (КТС) төлейді, оның мәні мен 

мазмұны Ресейде қолданылып жүрген табыс салығынан айтарлықтай ерекшеленеді. 

Осыған қарамастан Қазақстандағы ірі салық төлеушілер КТС бойынша салық есебін 

жүргізеді және №12 ҚЕХС бойынша талап етілетін барлық салық көрсеткіштерін есептеп, 

өздерінің кәсіби пайымдаулары мен тәжірибесіне сүйенеді. Арнайы нақтылаулар мен 

түсіндірулер уақытша айырмашылықтар мен кейінге қалдырылған салықты есепке алу мен 

есептеуге байланысты көрсеткіштердің жаңа түсіндірмелерін талап етеді [1]. 

Әдістер мен материалдар. Қаржылық және салықтық есепке №12 «Табыс салығы» 

ҚЕХС-ын енгізу кейбір жаңа және ескі терминдердің мазмұнын нақтылау және ашу 

қажеттілігін туғызды. Сонымен қатар, ағымдағы нысандар мен әдістерді, уақытша 

айырмашылықтарды есептеуді, сондай-ақ оларды есепке алуды көрсетуді нақтылау үшін 

№12 ҚЕХС-та келтірілген ұғымын ашып көрсету қажет. Осы мақсатта  мақалада №12 

«Табыс салығы» ҚЕХС ұсынған негізгі терминдерге талдау жүргізілді. 

Салық шығыстары (салық кірісі) - (P/N) - есептеуге енгізілген жиынтық сома ағымдағы 

салық пен кейінге қалдырылған салыққа қатысты кезеңдегі пайда немесе шығын. Салық 

бойынша шығыстар 7710 «Корпорациялық табыс салығы бойынша шығыстар» шотында есепке 

алынады. Кірістерді есепке алу үшін үлгілік шоттар жоспарында корпоративтік табыс салығы 

бойынша арнайы есеп жоқ; кіріс сомалары болған жағдайда, мұндай сомаларды 7710 
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 «Корпоративтік табыс салығы бойынша шығыстар» шотының кредиті бойынша есепке алу 

ұсынылады.Жалпы алғанда, шоттардың жұмыс жоспарында  7710 «Корпоративтік табыс салығы 

бойынша шығыстар (кіріс)» шотын атаған дұрысырақ болар еді. Тағы бір нұсқа «Салық 

шығыстары (салық кірісі)» шотына екі қосалқы шот ашу болып табылады: яғни, ағымдағы салық 

бойынша шығыстар және кейінге қалдырылған салық бойынша шығыстар (кіріс). 

Ағымдағы салық – есепті кезеңдегі салық салынатын пайдаға (салық залалына) 

қатысты төленетін (өтелетін) табыс салығының сомасы. Қаржы және салық саласында 

күнтізбелік жыл ішінде аванстық төлемдер түріндегі ағымдағы салық 1410 «Корпоративтік 

табыс салығы» шотында есепке алынады, одан кейін 1410 шоттың сомалары 3110 

«Төленуге тиісті корпоративтік табыс салығы» шотына аударылады. Бұл шоттардың 

арасындағы айырмашылықтар есеп айырысады есептілікте немесе келесі жылы КТС-ты кем 

төлеу немесе артық төлеу түрінде 2810 «КТС бойынша кейінге қалдырылған салықтық 

активтер» немесе 4310 «КТС бойынша кейінге қалдырылған салықтық міндеттемелер» 

шотында көрсетіледі. №12  ҚЕХС-да қосымша әсерінен, 2810 және 4310 шоттардың 

атаулары өзгерген, бұл шоттарда уақытша айырмашылықтардың әсерінен алынған 

сомалардың да ескерілуін талап етеді[2]. 

Активтің немесе міндеттеменің салық салынатын құны салық салу мақсатында белгілі бір 

актив немесе міндеттеме анықталатын сома болып табылады, яғни компанияның активтік немесе 

міндеттеменің салық салынатын құны-бекiтiлген салықтық есепке алу саясатына сәйкес 

сомалары қолданылатын активтер мен мiндеттемелердi бағалау модельдерiне байланысты салық 

балансы активтерi мен мiндеттемелерiнiң болжамды құны болып табылады. 

Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері – алынатын табыс салығының сомасы 

салық салынатын уақытша айырмашылықтарға қатысты болашақ кезеңдердегі төлем. Олар 

4310 «Корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық міндеттемелері» 

шотында есепке алынады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі гудвиллдің бастапқы 

танылуы нәтижесінде туындайтын жағдайларды қоспағанда, барлық салық салынатын 

уақытша айырмашылықтарға қатысты танылады. Бизнестің бірлестігі болып табылмайтын 

операцияның салдарынан активті немесе міндеттемені тану ол жасалған кезде ол 

бухгалтерлік пайдаға да, салық салынатын пайдаға да (салық залалына) әсер етпейді. Демек, 

есептелген, ол толық емес, ішінара танылады, басқаша айтқанда, 4310 шотында тек 

танылған нәрсені ескереміз[3]. 

Кейінге қалдырылған салық активтері - келесі кезеңдерге қатысты өтелуге жататын 

пайдаға салынатын салықтардың сомалары: 

- шегерілетін уақыт айырмашылықтары; 

- болашақ кезеңдерге ауыстырылған пайдаланылмаған салық шығындары; 

- болашақ кезеңдерге ауыстырылған салықтық жеңілдіктер. 

Кейінге қалдырылған салық активтері жоғарыда аталған үш қосалқы шот ашылған 

2810 "корпоративтік табыс салығы бойынша кейінге қалдырылған салық активтері" 

шотында ескерілуі керек. Кейінге қалдырылған салық активі шегерілетін уақыт 

айырмасына қатысты салық салынатын пайданың болуы ықтимал шамада танылуға тиіс, 

оған қарсы шегерілетін уақыт айырмасын есептеуге болады, басқа бұл кейінге қалдырылған 

салық активі бастапқы тану нәтижесінде пайда болған жағдайлар бизнестің бірлестігі 

болып табылмайтын немесе оны жасау сәтінде бухгалтерлік пайдаға да, салық салынатын 

пайдаға да (салық залалына) әсер етпейтін операция салдарынан активтің немесе 

міндеттеменің болуы. Ұйым кейінге қалдырылған салық активін тануы керек еншілес 

ұйымдарға инвестициялар салдарынан туындайтын барлық шегерілетін уақытша 

айырмашылықтар, филиалдар мен қауымдастырылған ұйымдар, сондай-ақ бірлескен 

кәсіпкерлікке қатысу үлестері мүмкін болатын дәрежеде ғана. 

Уақытша айырмашылықтар мыналарды білдіруі мүмкін: 

- салық салынатын уақытша айырмалар, яғни көрсетілген активтің немесе 

міндеттеменің баланстық құнын өтеу немесе өтеу сәтінде болашақ кезеңдердің салық 
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салынатын пайдасын (салық залалын) есептеу кезінде салық салынатын сомаларға әкеп 

соғатын уақытша айырмалар; 

 - шегерілетін уақыт айырмалары, яғни көрсетілген активтің немесе міндеттеменің 

баланстық құнын өтеу немесе өтеу сәтінде болашақ кезеңдердің салық салынатын пайдасын 

(салық залалын) айқындау кезінде шегерілетін сомаларға әкеп соғатын уақытша айырмалар.  

Нәтижелер мен талқылаулар. Бухгалтерлік есепте шоттардың жұмыс жоспарын 

жаңа қосалқы шоттармен және компанияның есеп саясатындағы жаңа толықтырулармен 

толықтыру қажеттілігі туындайды. №12 ҚЕХС талдау есепте бұрын кездеспеген жаңа 

ұғымдардың бар екендігін куәландырады, олардың мазмұнын сыни тұрғыдан қарастыру 

және қазақстандық компанияларды есепке алуда қолдану қажеттілігін зерделеу қажет.  

Уақытша айырмашылықтар активтің немесе міндеттеменің баланстық құны олардың 

салық базасынан өзгеше болған кезде пайда болады. Салық салынатын уақытша айырма 

шығыстар қаржылық есептілікте көрсетілген шығыстар есепке алынған кезеңнен кейінгі 

кезеңде салықты есептеуге қабылданған кезде орын алады.  №12 ҚЕХС бұл 

айырмашылықтарды есептеп, оларды салық салу объектілері ретінде қарастыруды 

ұсынады. Бұл ұсыныс, ҚР қолданыстағы салық заңнамасына қайшы келеді. Уақытша 

айырмашылықтарды салық салынатын және шегерілетін уақытша айырмашылықтарға 

бөлумен қатар, қазақстандық кәсіпорындарға қатысты уақытша айырмашылықтардың 

осындай жіктелуі дұрыс, олар құқылы: 

- заңдастырылған жорамалдармен немесе шектеулермен көзделген, сондай-ақ 

бухгалтерлік таза пайданы есептеуге байланысты экономикалық, саяси немесе әкімшілік 

пайымдаулармен шартталған тұрақты айырмашылықтар (алшақтықтар, ауытқулар). 

Бүгінде іс жүзінде мұндай айырмашылықтар мойындалмайды; 

- бухгалтерлік есеп пен салықтық есептеулерде бірдей емес бағалау әдістерін 

қолданудан туындаған айырмашылықтар (бағалау ауытқулары) 

- сомаларды пайда шотының дебетіне немесе кредитіне жатқызу уақытындағы уақытша 

айырмашылықтар, кезеңаралық ауытқулар немесе кезеңішілік ауытқулар деп аталады. 

Кезеңдік ауытқулардың кемшілігі бар: ол тек бір кезеңнің есептілігіне әсер етеді, 

бірақ теңгерімге де, басқа жұп кезеңдердің кірістері мен шығыстары туралы есепке де әсер 

етпейді. Сонымен қатар, ол төленген салық сомалары мен табыс салығы бойынша 

есептелген шығыстар арасында алшақтық тудырмайды, тек ақпаратты ұсыну құрылымына 

әсер етеді. Уақытша айырмашылықтарды есептеудің бұл тәсілі Қазақстанда 2009 жылға 

дейін болған. Бухгалтерлік есептен салық салынатын пайданың айырмасы уақытша 

факторлардың әсерінен туындаған жағдайларда, салық салуға дейінгі есепті пайданың 

сомасы негізінде айқындалған салық бойынша шығыстарды (немесе пайдаға баламалы 

әсерді) есепті кезеңдер арасында бөлу қажет [4].  

Мерзімді бөлудің негізгі принципі салықты және алынатын пайданы байланыстыру 

(сәйкестікті қамтамасыз ету) болып табылады. Ағымдағы есепті кезеңде салық салынатын, 

бірақ келесіде есепті ретінде танылатын және көрсетілетін пайда кейінге қалдыруды 

болжайды (салық бойынша шығыстар; бухгалтерлік есеп үшін ағымдағы есепті кезеңнің 

пайдасы ретінде танылған, бірақ келесі есепті кезеңде салық салынатын пайда есептеуді 

(салық бойынша шығыстарды) қамтиды. 

 Уақытша айырмашылықтардың себептері: 

- активтер мен міндеттемелерді тану уақытының әртүрлі кезеңдері; 

- активтер мен міндеттемелерді бағалаудың әртүрлі модельдері; 

- баланс баптары мен салық салынатын көрсеткіштерді есептеудің әртүрлі әдістері. 

Уақыт айырмашылықтары және олардың есептеулерінде көптеген сұрақтар мен даулар, 

олар салық салуға қайшы келеді ме және қаржылық және салық есептілігі арасындағы өзара 

әрекеттесу қажет пе? Бұл мақалада осы сұрақтарға жауап табуға тырысамын. 

1. ҚР Салық кодексіне сәйкес КТС есептеу тетігі белгілі, жолға қойылған және 

практиктермен пысықталған. Салық кодексіне КТС бөліміне жүгінейік. КТС салық салу 
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 объектілері ретінде ҚР Салық кодексінің бабына сілтеме жасаймыз: «Корпоративтік табыс 

салығын салу объектілері: 1) салық салынатын табыс; 2) Төлем көзінен салық салынатын табыс; 

3) Қазақстан Республикасында қызметін тұрақты мекеме арқылы жүзеге асыратын резидент емес 

заңды тұлғаның таза табысы». Сонымен, үш салық салу объектісінің ішінде біз кейінге 

қалдырылған салық міндеттемелерін (немесе кейінге қалдырылған салық активтерін) 

байқамаймыз . Уақытша айырмашылықтарға қатысты ҚЕХС №12 мазмұны мен талаптары, 

қосымша салық салу объектілері ретінде қарастырылады және олар кейінге қалдырылған 

(кейінге қалдырылған) КТС мөлшерін қаншалықты объективті және заңды түрде ұлғайта алады 

немесе азайта алады]. Менің ойымша, табыс салығын салудың қосымша объектілерін құру 

тәжірибесі Қазақстан экономикасының ұлттық ерекшеліктерін және Ұлттық есепке алу 

жүйесінің ерекшеліктерін ескермей, батыс компанияларының тәжірибесінен сәйкес көшірілген. 

Бухгалтерлік есеп пен салықтық есепте есептік қатынастар кассалық әдіске емес, есептеу әдісіне 

негізделген. Ал ҚЕХС № 12 негізгі мазмұны өзара есеп айырысудың кассалық әдісіне 

негізделген. Демек, ҚЕХС №12 ҚР Салық кодексіне қайшы келеді және оны қазақстандық 

компанияларында қолдану міндетті емес және қиын болуы мүмкін.  

2. Корпоративтік табыс салығы екі санатқа бөлінеді: ағымдағы салық және кейінге 

қалдырылған салық. Ағымдағы салық аванстық төлемдерді есептеудің арнайы нысандары 

негізінде мерзімді аванстық төлемдермен есептеледі және аударылады. Кейінге қалдырылған 

салық оның атауынан логика бойынша салық есепті кезең аяқталғаннан кейін, салық төлеушінің 

қаржылық нәтижелері белгілі болған кезде кейінірек төленетін салық. Демек, бюджетке 

төленетін корпоративтік табыс салығы аванстық төлемдермен салыстырылады, нәтижесінде 

корпоративтік табыс салығы қанша төленуі керек, яғни салықты қанша төлеу керек (КТС кейінге 

қалдыру) немесе, керісінше, салық төлеушіге артық төленген корпоративтік табыс салығы 

қайтарылуы керек. Бұл есептеулерге қосымша, №12 ҚЕХС кейінге қалдырылған салықтардың 

тағы екі түрін қарастыруды ұсынады: кейінге қалдырылған салық міндеттемелері және уақытша 

айырмашылықтардың әсерінен есептелген кейінге қалдырылған салық активтері, оларды салық 

кодексінде қосымша салық салу объектілері ретінде қосады.  

3.Салық төлеу сәтін табыс алу сәтімен жақындастыру мақсатында, сондай-ақ 

бюджетке ақша қаражатының түсуін қамтамасыз ету үшін Салық кодексі корпоративтік 

табыс салығы бойынша аванстық (ағымдағы) төлемдер деп аталатын тетікті белгілейді. 

Бірақ бүгінде ҚР барлық компаниялары корпоративтік табыс салығыбойынша аванстық 

төлемдерді төлей бермейді. Алдыңғы салық кезеңінің алдындағы салық кезеңі үшін 

түзетулерді ескере отырып, жылдық жиынтық табысы республикалық бюджет туралы заңда 

белгіленген және алдыңғы қаржы жылының алдындағы қаржы жылының 1 қаңтарында 

қолданыста болған АЕК мөлшерінің 325000 еселенген мөлшеріне тең сомадан аспайтын 

салық төлеушілер корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық төлемдерді төлеушілер 

болып табылмайды. Оларға көбінесе шағын және орта бизнес кәсіпорындары, ҚЕХС № 12 

қолданбайтын бухгалтериялар жатады. Тиісінше, түзетілген АЕК 325000 еселенген АЕК 

мөлшерінен асатын салық төлеушілер корпоративтік табыс салығы бойынша аванстық 

(ағымдағы) төлемдерді төлеушілер болып табылады, ал бұл көбінесе ірі компаниялар, ал 

кейбіреулері уақытша айырмашылықтар есептеулері кездесетін шетелдік инвесторлардың 

қатысуымен. Коммерциялық құпия ретінде бұл есептеулер құпия болып табылады және 

үшінші тарап пайдаланушыларына қол жетімді емес. Табыс салығын есептеуге және уақыт 

айырмашылықтарына қол жетімсіздігі күмән тудырады: олар салықты қаншалықты 

объективті түрде толық және сенімді төлейді [5]. 

Бұл мақалада бухгалтерлік есепте № 12 ҚЕХС ұсынған ұғымдардың қолданылуы 

қарастырылды, олар көптеген даулы, сыни мәселелерді тудырады деп үміттенемін. 

Уақытша айырмашылықтар мен кейінге қалдырылған салықты есепке алу және есептеу 

мәселелері талдауларды қажет етеді. 
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Қазақстан Республикасындағы тікелей шетелдік инвестиция тартудың мәні мен орны 

және қоғамның әлеуметтік-экономикалық өмірін дамытудағы қазіргі жағдайы қарастырылған. 

Елімізге келген тікелей шетелдік инвестициялардың экономиканың түрлі саларына ықпалы 

зерделеніп  және тартылған инвестициялардың динамикасына салыстырмалы талдау 

жүргізіліп, шетелдік инвестиция тартуды  жетілдіру бойынша ұсыныстар белгіленген. 

Тірек сөздер:  инвестиция, инвестициялық қызмет, инвестициялық орта, тікелей 

шетелдік инвестиция, инвестициялық ахуал, әлеуетті инвесторлар, инвестициялық 

ұсыныстар, инвестициялық тартымдылық, ақпараттық технология, ақпараттық-

мониторингтік CRM-жүйесі. 

Рассмотрены сущность и место привлечения прямых иностранных инвестиций в 

Республике Казахстан и современное состояние развития социально-экономической жизни 

общества. Изучено влияние прямых иностранных инвестиций, поступающих в нашу страну, на 

различные сферы экономики и проведен сравнительный анализ динамики привлеченных инвестиций, 

намечены предложения по совершенствованию привлечения иностранных инвестиций. 

Ключевые слова:  инвестиции, инвестиционная деятельность, инвестиционная 

среда, прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, потенциальные 

инвесторы, инвестиционные предложения, инвестиционная привлекательность, 

информационные технологии, информационно-мониторинговая CRM-система. 

The essence and place of attracting foreign direct investment in the Republic of Kazakhstan 

and the current state of development of the socio-economic life of society are considered. The 

influence of foreign direct investment coming to our country on various sectors of the economy 

has been studied and a comparative analysis of the dynamics of attracted investments has been 

carried out, proposals for improving the attraction of foreign investment have been outlined. 

Keywords: investments, investment activity, investment environment, foreign direct 

investment, investment climate, potential investors, investment proposals, investment 

attractiveness, information technology, information and monitoring CRM system.  
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 Елімізде жаңа Қазақстанды қалыптастыруда шетелдік инвестицияны тартудың 

маңызы арта түспек, себебі ол орнықты әлеуметтік-экономикалық өмірді қалыптастырудың   

бір факторы  болып табылады. Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алған 31 жыл 

барысында  инвестициялық қызметті қалыптастыру мен дамыту арқылы өндірістің 

ұйымдастырушылық-экономикалық механизмін құрып және оның құқықтық негіздерін 

қамтамасыз ете отырып, отандық әлеуметтік-экономикалық ортаның қазіргі деңгейін 

қалыптастыра алды.  Экономиканың түрлі  саласындағы шаруашылық жүргізуші 

субъектілердің санының артуы мен олардың ресурстық жағдайын  жақсартуда   

инвестициялық   қызметтердің оң  ықпалы   болғанын қоғамдық практика құптайды.  

Енді мемлекет дaмуының жaңa кезеңіне сай -Қaзaқстaнның жаңарған келбетімен 

дамыған  елдердің қауымдастығына енуін жеделдету белгіленген. Сондықтан басты мaқсaт  

шетелдік инвестицияларды тaртуға ықпал ететін жүйелі тәсілдерді анықтап, жетілдіріп, 

оны микро және мaкро деңгейдегі әрекеттер арқылы жүзеге aсыру орынды болмақ. 

 Ресми статистикалық мәліметтерге сүйенсек, Қазақстанға әлемнің 120-дан астам 

елінен 330 млрд АҚШ долларының тікелей шетелдік инвестициясы тартылған.    

Инвестициялардың 50 пайызы - Еуропалық одақ елдеріне тиесілі болса, оның ішінде 

Швейцария – 25,8 млрд, Франция – 16,1 млрд, Италия – 8,7 млрд, Нидерланд – 90,4 млрд, 

Бельгия – 7,6 млрд, Германия 5,2 млрд доллардың инвестициясы әкелінген. Америка 

Құрама Штаттарына тікелей шетелдік инвестициялардың 15 пайызы немесе 48,4 млрд долл. 

және 5 пайызын Ұлыбритания мен ҚХР тиесілі [1]. 

Қазір уақытта қазақ жерінде шетелдіктердің қатысуымен 19 мың заңды тұлға мен 

олардың бөлімшелері жұмыс істейді. Бұл кәсіпорындардың 35,3 пайызы Ресей 

Федерациясының  үлесіне- 9,5 пайызы  түрік, 5,7 пайызы – өзбек, 5,6 пайызы – қытай және 

3,1 пайызы неміс капиталының қатысуымен құрылған. 

Бұл үрдіс Қазақстанның инвестициялық саясатты тиімді  жүргізу нәтижесінде,  оның 

өңірдегі инвестиция тартымды елдердің біріне айналуына мүмкіндік құрғанын сипаттайды. 

Одан басқа келтірілген ресми мәліметтерден елімізде инвестициялық қызметті дамытудағы 

кәсіпорындар үшін қолайлы, мықты құқықтық және нормативтік базамен қамтамасыз 

ететін, бәсекелестіктің дамуына септігін тигізетін, басқаруды күшейтетін, бюрократиялық 

қабілетсіздіктің алдын алып, қаржылық сектор мен инфрақұрылымға қолжеткізуге 

мүмкіндігін бере алатын инвестициялық климатты  да қалыптастыра алды.   Нәтижесінде 

инвесторлар үшін тиімді саяси тұрақтылық пен инвестициялардың еркін келуіне тосқауыл 

болатын кедергілердің жойылған. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің мәліметінше, соңғы бес жылда Қазақстан 

жыл сайын 20 млрд АҚШ долларынан астам тікелей шетелдік инвестиция (ТШИ) тартқан. 

Тек, 2020 жылы   COVID-19 пандемиясына байланысты, инвестиция ағыны жалпы әлем 

бойынша 35%, ал Қазақстанда 29,8% қысқарып, 17,2 млрд АҚШ долларына дейін азайған. 

Дегенмен, 2021 жылдың өзінде Қазақстанға ТШИ жалпы ағыны 23,8 млрд АҚШ долларына 

жетті, бұл 2020 жылмен салыстырғанда бірден 38,9% артық (сурет1) [2] .  

  

 
Сурет 1- 2016-2022 жж.Қазақстанға тікелей шетелдік инвестицияның ағымы 
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Қазақстанға ТШИ ағынының мұндай ұлғаюы экономиканың қалпына келуімен және 

«Корона дағдарысына дейінгі» белсенділікке қайта оралуымен түсіндіріледі. 

Одан басқа қазіргі мемлекеттер арасындағы саяси ахуал шетелдік инвестиция 

саласындағы мәселені қиындатып отырғаны құпия емес. Мысалы, елімізде орын алған 

«Қаңтар оқиғасы», Украинаға қарсы соғыс ашқан Ресеймен кең ауқымды экономикалық 

байланыстар және одан кейінгі Ресейге қарсы санкциялар Қазақстанға әсер етіп, 

инвесторларды алаңдатып отырғанын жоққа шығаруға болмайды. 

Осы жағдайларда «кейбір инвесторлар Қазақстанға инвестиция салуға құлықсыз 

болуы мүмкін, ал басқалары Қазақстанды Ресейде бизнес жүргізуге тартымды балама» деп 

санауы мүмкіндігін жоққа шығаруға да болмайды. 

Аталған жағдайлардың қиындығын жұмсарту мақсатында 2022 жылдың қаңтарында 

Қазақстан 54 елдің, соның ішінде АҚШ, Ұлыбритания, Германия және Жапония азаматтары 

үшін визасыз режимді қалпына келтірді. Сонымен бірге өткен жылы кәсіпкерлерге салықты 

үш жылға дейін кейінге қалдыруға мүмкіндік беретін инвестициялық салық несиесін 

енгізілді)[3] . Одан басқа   ТШИ өсіміне  электронды үкімет порталы арқылы кез келген 

бизнесті онлайн тіркеу және жаңа инвестициялық келісім жасау сияқты бизнесті ашу мен 

жүргізу процедураларын жеңілдету және басқа көптеген процедураларды онлайн 

режимінде қолжетімді ету  бойынша қабылданған шаралардың нәтижесі ықпалын тигізген.      

 

 
 

Сурет 2- Қазақстанға тікелей шетелдік инвестициянлардың жалпы ағыны бойынша 

жетекші салалар 

 

2021 жылы барлық ТШИ-нің  салалық құрылымда бұрынғысынша тау-кен өнеркәсібі 

басым болып, 40,8%-ын құрады (мұнай және газ өндіру — 28%). Екінші орынды өңдеу 

өнеркәсібі қоржынның 22% иеленді.  Ұлттық банктің мәліметінше, 2021 жылы тау-кен 

өндіру өнеркәсібіндегі ТШИ көлемі 2020 жылмен салыстырғанда 18,4%, өңдеу 

өнеркәсібінде 68,1%, сауда және автокөлік жөндеуде 47,2%, қаржы және сақтандыру 

қызметінде 57,2%, көлік-логистика секторында 12,8%, құрылыста 42,6% (Сурет 2 )[4] . 

 Білім, денсаулық және әлеуметтік қызметтерге, өнерге, ойын-сауық пен демалысқа 

салынған инвестиция 2020 жылғы 23,2 млн АҚШ доларынан 2021 жылы 8,9 млн АҚШ 

долларына дейін азайды.  



 

264 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 Жалпы, 2021 жылы Қазақстанға негізгі инвесторлар ретінде Нидерланды, АҚШ, 

Швейцария, Ресей Федерациясы, Қытай, Бельгия, Ұлыбритания, Оңтүстік Корея, Түркия және 

Франция кірді. Нәтижесінде барлық негізгі салалар бойынша өсім байқалды: тау-кен өнеркәсібі 

– 18,3%-ға, өңдеу өнеркәсібі – 65,4%-ға, сауда – 46,7%-ға, қаржы және сақтандыру қызметі – 

57,2%-ға, құрылыс – 37,8%-ға. Бұл ретте инвестициялардың төмендеуі білім беру, денсаулық 

сақтау – 61,6%-ға, сумен жабдықтау 74,4%  салаларында байқалып отыр[5] . 

Аталған мәліметтерден елімізде инвестициялық белсенділік артып және 

экономикалық өсу шетел капиталының қатысуымен қолдау тауып отырғанын көрсетеді. 

Дегенмен, шетел инвесторлары үшін, ең алдымен, дәстүрлі шикізатты салалар, әсіресе, 

мұнай газ және метталлургия өнеркәсіптерінің игеруші салалары тартымды болып қалып 

отыр. Тікелей шетелдік инвестиция   көлемі келесі салаларда, оның ішінде байланыс, көлік, 

ауыл шаруашылығы, машина құрылысы кешені, жеңіл өнеркәсібі салаларында төмен 

болып қалып отыр. Сонымен бірге берілген мәліметтерден ҚР экономикасындағы тікелей 

шетелдік инвестицияның қомақты бөлігін өңдеу өнеркәсібін дамытуға,  оның ішінде   

негізгі құралдарды жаңғыртуға, технологиялар трансфертіне, тиімділік пен 

экологиялылықты жақсартуға баса назар аудару қажеттілігі туындайды. Аталған бұл  

бағыттар мемлекеттік деңгейде инженерлік инфрақұрылымды жүргізу, жер қойнауын 

пайдалану құқығы, мемлекеттік кепілдіктер, жеңілдетілген тәртіппен шетелдік жұмыс 

күшін тартумен бірге еңбек өнімділігі мен экспортқа бағдарланған инвестициялар үшін 

тиісті ортаны жеделтете құрумен байланысты болмақ [6]. 

Елімізде белгіленген  жаңа инвестициялық саясатқа сәйкес, алдағы уақытта өңдеу 

сегменті бәсекеге қабілеттілікті арттырудың негізгі драйверіне айналуы үшін жаңа 

инвестициялық бағыттар белгіленуі және  Қазақстанға шетелдік инвестиция тартудың 

басты басымдықтардың бірі ретінде танылуы құптарлық бағыт болар деген ойдамыз.    

Осыған байланысты елімізде қабылданған Тұжырымдамада келесі үш бағыт 

бойынша   45 нақты іс-шарадан тұратын іс-қимыл жоспары белгіленген, олар: 

1) ашық және болжамды инвестициялық саясатты қалыптастыруға бағытталатын 

инвестициялық экожүйені одан әрі дамыту. Осы бағыт аясында құқықтық режимді 

жетілдіру, сот төрелігіне сенім мен ақпаратқа қол жеткізуді жақсарту, ведомствоаралық 

үйлестіруді нығайту, сондай-ақ жобалар мен өндірушілерді ілгерілетудің цифрлық 

құралдарын жасау арқылы инвесторлар үшін институционалдық орта мен инфрақұрылым 

жетілдірілетін болады; 

2) нарықтарға қолжетімділікті жақсарту және компаниялардың қалыптасуы үшін 

тұрақты және ауыртпалық салынбайтын жағдайлар жасауды көздейтін жеке сектордың 

инвестициялық белсенділігінің өсуіне жәрдемдесу; 

3) экономиканың инвестициялық әлеуетін ашу. Ол үшін  тиімсіз меншік иелерін 

ауыстыра отырып, дәрменсіз кәсіпорындардың нарықтан жедел шығуы үшін банкроттық 

рәсімдерін оңайлатуға, Қазақстандық компанияларды шетелдік юрисдикциялар мен 

офшорлық аймақтардан АХҚО юрисдикциясына ауыстыру (редомициляция) және т. б. )[7]  

Аталған тікелей шетелдік инвестицияларды тарту бойынша шаралар,  еліміздің 

жаһандану үрдісі жағдайындағы экономикалық қуатының нығаюына өзіндік ықпалын 

тигізеді және  осы бағыттағы қызметтерді қарқынды жүзеге асыру, отандық әлеуметтік-

экономикалық дамуын және бәсекеге қабілеттілігін арттыруға үлес қосады  деген 

сенімдеміз. 
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Мақалада қор биржасы-қаржы активтерінің саудасын жүргізу үшін қажетті 

жағдайлармен қамтамасыз ететін  ұйым. Қор биржасы-эмитент компаниялардың, 

сауда-саттықты ұйымдастырушылардың және инвертор элементі кездесетін орын ғана 

емес, бүкіл әлем экономикалары үшін маңызды рөл. Биржалар әлемдік нарықтарда болып 

жатқан экономикалық процестердің қарқындылығына әсер етеді, сондай-ақ бағалы 

қағаздардың бағаларын реттейді және олардың айналымына жағдай жасайды. 

Түйін сөздер: биржа, экономика, бағалы қағаз,инвестор. 

 В статье фондовая биржа-организация, обеспечивающая необходимые условия для 

проведения торговли финансовыми активами. Фондовая биржа-это не только место 

встречи компаний-эмитентов, организаторов торгов и инверторного элемента, но и 

важная роль для экономик всего мира. Биржи влияют на интенсивность экономических 

процессов, происходящих на мировых рынках, а также регулируют цены на ценные бумаги 

и создают условия для их обращения. 

Ключевые слова: биржа, экономика,ценные бумаги, инвестор. 

 In the article, a stock exchange is an organization that provides the necessary conditions 

for trading financial assets. The stock exchange is not only a meeting place for issuing companies, 

auction organizers and the inverter element, but also an important role for the economies of the 

whole world. Exchanges influence the intensity of economic processes taking place on world 

markets, as well as regulate the prices of securities and create conditions for their circulation. 

Keywords: stock exchange, economy,securities, investor. 

 

Халықаралық қор биржасы – әлемдік компания бойынша инвесторлардан капитал 

жинауға мүмкіндік беретін жедел және инновациялық листингті ұсынады [1]. 

Халықаралық қор биржасы,соңғы 25 жылдағы іс-әрекет ету және инновация 

мәдениетіне негізделген TISE әлемдік облигациялар шығарылымдарының листингіне 

байланысты реттелетін нарық болып табылады [2]. 

Бүгінгі таңда қор биржаларына қатысушылар санының рекордтық өсуі байқалады. Бұл 

барлық елдердің қаржы саясатын жүргізу  бағдарына байланысты. Осы арқылы банктік 

депозиттерден қор нарығына еркін капиталдың жалпы ағыны жүріп жатқанын байқауға болады. 

Сонымен қатар, әлемде екі жүзден астам қор биржалары бар, олардың 17-сі 1 

триллион. доллардан асады. Тек американдық нарықта 6500-ден астам акциялар және тағы  

биржадан тыс құралдар сатылады.Осы тұрғыда инвесторлардың шетелдік нарыққа деген 

қызығушықтарын айқын көре аламыз [3]. 

https://inbusiness.kz/kz/last/top-10-kazakstanga-2021-zhyly-en-kop-investiciya-salgan-memleketter-tizimi/
https://inbusiness.kz/kz/last/top-10-kazakstanga-2021-zhyly-en-kop-investiciya-salgan-memleketter-tizimi/
mailto:dakmetzanova@gmail.com
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 2022 жылы статистика көрсеткіштері бойынша шетелдік  компаниялардың саны 

45%-ға жетті. 

 
Дерек көзі: Ұлттық бюро статистикасы 

 

Ұлттық бюро статистикасының ақпараты бойынша, 2023 жылдың 1 қаңтарында 

Қазақстанда 36,5 мың шетелдік компания болған. Бұл 2022 жылдың басындағы ұқсас 

көрсеткіштен 45% - ға артты. Статистика көрсеткіштеріне қарай, Ресейлік компаниялардың саны 

15,6 мыңға, түрік – 3,6 мыңға, қырғыз – 2,3 мыңға өсті. Өзбекстаннан заңды тұлғалар саны 49,6% 

– ға,  Қытайдан-25% - ға дейін жетті.Шағын компаниялардың саны 36 мыңға өсіп, орташа 

көлемдегі компаниялар 334 компанияға,ал ірі компаниялар 245 компанияға дейін қысқарды. 

Қазіргі таңда Ресей Федерациясы шетелдік компанияларды орналастыру  қызметін толық 

немесе уақытша тоқтату туралы жұмыстары жүргізілуде. Бәрімізге мәлім, Қазақстанға 21 

шетелдік компания көшіп келді. Олардың ішінде АҚШ, Ресей, Ұлыбритания, Германия, 

Австралия, Франция, Түркия, Литва, Қытай инвесторлары бар. Сонымен қатар, Ресейден 

шығарылған 50 халықаралық компанияны Алматы облысында орналастырылды [4]. 

Мақалада ең үлкен және тартымды әлемдік биржаларды қарастырамыз: 

1.Нью-Йорк қор биржасы- 30 трлн.доллар. капиталдық айналымы бар  ең ірі әлемдік 

қор биржасы.АҚШ жүйесінің негізі.Ол 1792 жылы алғашқы 24 брокер  Бреттонвуд 

келісіміне қол қою арқылы Уолл-Стритте ұйымдастырылды.1817 жылдың наурыз айында 

ұйымдастыру нысаны бойынша корпорация және биржаның жарғысы қабылданып,биржа 

директорлар Кеңесі құрылды. 1886 жылы биржа бір күн ішінде сауда арқылы миллион 

акция жеңіп шықты, ал 1997 жылға қарай биржада  күн сайын бір миллиард акция 

саудаланатын болды. 
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Нью-Йорк қор биржасындағы әлемдегі ең қатал листиг талаптары: 

Компанияның 2000-нан аса акционерлері және 1 млн акциясы болуы қажет; 

Орналастырылған акциялардың нарықтық құны 16 млн АҚШ долларынан кем 

болмауы қажет; 

Компанияның салықтар төлеуге дейінгі пайдасы соңғы жылда  2,5 млн АҚШ 

долларынан кем болмауы,ал алдыңғы екі жылда 2 млн АҚШ доларыннан кем болмауы тиіс. 

Нью-Йорк қор биржасының көмегімен бағалы қағаздар мен биржалық тауарларды 

сатып алуға болады. Инвесторлар опциондарға, фьючерстерге және облигацияларға немесе 

әртүрлі биржалық тауарларға — мұнайға, металдарға немесе валютаға ақша сала алады. 

2. Бүгінгі күнге дейін Лондон қор биржасы Еуропа бойынша ең ірі және ең көне 

болып табылады. Биржа өз жұмысын 17 ғасырда бастап, Stock Exchange of Great Britain and 

Ireland биржасына  бірікті. Лондон қор биржасында түсті металдар еуропалық сауда 

орталығында үлкен рөл атқарады[5].  

Биржаға брокерлер және джобберлер мүшелері қатыса алады.Олардың атқаратын 

қызметтері: 

Брокер-биржа мүшесіне жатпайтын тұлғалара қызмет көрсететтін агент. Ал 

джобберлер-бағалы қағаздарды сатып алу немесе сату. 

Лондон Халықаралық қор биржасы 4 мүшеден тұрады,олар: 

Брокерлік-инвестор мүшелерінен бағалы қағаздарды сатып алу және сату деген 

тапырмаларды орындай отырып, шот есебін жүзеге асырады. 

Диллерлік- маркет-мэйкерлер арасында делдал ретінде қызмет етеді. 

Маркет-мэйкерлер- жұмыс уақытысында бағалы қағаздарға баға қоятын мүше. 

Қаржы делдалдары-биржаның басқа мүшелеріне ақшалай немесе бағалы қағаздарды 

қарызға беруге құқығы бар биржаның мүшесі. 

Лондон қор биржасы әлемдегі ең ірі инновациялық қор биржаларының бірі деген 

түйіндеме жасауға болады. 

3.Келесі кезекте, Лондон қор биржасынан кейінгі екінші еуропалық биржа және жалғыз 

Француз биржасы, ол Париж қор  биржасы.18 ғасырдың басында құрылып, Франциядағы 7 қор 

биржасындағы  бағалы қағаздар арқылы мәмленің 97%-ы осы қор биржасына тиесілі. 

Биржа 3 бағалы қағаздар нарығынан тұрады,олар: 

Ресми нарығы,оның басты қызметі кассалық нарықтың және бір ай көлемінде 

мәмлелерді жою. Ресми сауда-саттық обьектісі бола алатындығы бойынша сұрақтарға 

нақты жауап беру. 

Ерікті нарық-бағалы қағаздардың ресми сауда-саттығы кассалық нарықта іске асады. 

Қайталама нарық,ол тек қана кассалық мәмлелерге жауап береді. 

4. Германияда қор биржалары бөлінбеген,алайда қаржылық метрополиясы 

Франкфурт қор биржасы. Бүгінгі таңда, Франкфурт қор биржасы Еуропадағы ең ірі сауда 

орындарының көшбасшысы болып табылады.Оның мүшелерінің капитализациясы 2 

трлн.долларға жетті.Бұл қор биржасы 17 ғасырда пайда болып,18 асырдың аяғында 

облигациялар мен жай вексель сауда-саттығы жүзеге асырылып отырды.Франкфурт қор 

биржасының қызметін 1993 жылы құқығындағы мекеме немесе коммерциялық ұйым емес 

атқарып келе жатыр. 

Биржа мүшелері 3 категориядан тұрады,олар: 

Биржаның негізгі банк ойыншылары; 

Ресми макрлер-бағалы қағаздарды сатып алуға немесе сату тапсырып 

қабылдап,оның бағасын анықтайды; 

Еркін маклер-жеке қызметкерлері жоқ банктерге делдал ретінде қызмет ету; 

5.Швейцария қор биржасының басты ерекшеліктері, әлемдік қаржылық жүйесіне 

маңызды болып келеді. Биржа бірыңғай сауда аймағын  құрап,үшінші биржалық 

конгломераты. Қор биржаның айналымы 1,5трлн.еуро.,бірақ бұл сан алаңның 

құндылығына кедергі келтірмейді. 
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 Швейцария қор биржасында үміткердің листингтік міндеттері: 

Қағаздардың көлемі мен болжамды бағасымен эмиссия проспектісін шығару; 

Ағымдағы бағыт бойынша кемінде үш жыл қызмет жүргізу; 

Соңғы үш жылдағы кірістер туралы қаржылық есеп беру; 

Сауда-саттықтың бірінші күнінде заттай капитал 2.5 миллион швейцариялық 

франкке тең болуы керек; 

Еркін флот кем дегенде 20% болуы керек, оның капиталы кем дегенде 25 миллион 

Швейцариялық франк болуы қажет.  

Сонымен қатар, Швейцария биржасы ордерлік және ордерсіз сауданы қолдайды. 

Бірінші жағдай трейдердің тапсырысты міндетті түрде орындауына қатысты, екіншісі-

міндетті емес, онда ол активтерді сатып алу және сату туралы дербес шешім қабылдайды. 

Биржа ережелері өте қатал және алыпсатарлық көріністерді іс жүзінде теңестіреді, бұл 

сауда-саттықтың кез-келген түрінде күмәнді әрекеттер жасауға мүмкіндік бермейді. 

6. Токио қор биржасы-19 ғасырда құрылған Жапонияның алғашқы қаржы институты 

және жалпы Азия қор биржасы европа елінің қор биржасымен салыстырғанда, деңгейі 

төмен екені бәрімізге мәлім. Бұл биржаға каржылық айналымы бар және бағалы 

қағаздармен айналысатын компаниялар ғана қатысады. 

Токио қор биржасы әлем бойынша үшінші орында. Биржа Азия және Океания қор 

биржасының федерациясына кіреді. 91%-ы баалы қағаздармен жасалған мәмлелер жүзеге 

асып, жалпы құны 5 трлн доллардан асатын шамамен 2,290 компания қатысты [6]. 

2022 жылдың тамыз айындағы статистикаға жүйенсек, оларда сауда жасайтын 

компанияны капиталдандыру бойынша үздік 10 қор биржасы: 

NYSE (АҚШ) - 2 24,19 трлн; 

NASDAQ-АҚШ) - 1 18,59 трлн; 

Shanghai Stock Exchange - Қытай) - 6 6,87 трлн; 

Euronext-ЕО) - 5 5,62 трлн; 

Japan Exchange Group-Жапония) - 5 5,29 трлн; 

Shenzhen Stock Exchange - Қытай) - 4 4,9 трлн; 

Гонконг қор биржасы (Гонконг) - 4,53 триллион доллар; 

National Stock Exchange of India-Үндістан) - 3 3,49 трлн; 

Saudi Stock Exchange-Tadawul-Сауд Арабиясы) - 3 3,04 трлн; 

LSE Group (Ұлыбритания) - 2 2,96 трлн.-ды құрайды. 

Қазақстан қор биржасын шет елдерінің қор биржасымен салыстыра келе, Қазақстан 

Республикасында екі негізгі биржа бар.Олар: 

KASЕ;  

AIX; 

1993 жылдан бастап негізгі сауда алаңы KASE болып табылады. Қор биржасында 

инвесторларға инвестициялық қорлар бойынша акцияларды, корпоративтік және мемлекеттік 

облигацияларды сатып алуға болады. KASE Қазақстандық бағалы қағаздарға ғана емес,сонымен 

қатар Microsoft, Intel, appel және басқа да әлемге әйгілі компанияларға қол жеткізуге мүмкіндік 

береді. Тіпті қарапайым Қазақстандық инвестор биржада SNP 500 сатып ала алады.  

SNP 500 құрамына капиталдандыру бойынша әлемдегі ең ірі 500 компания кіреді. 

Қарапайым тілмен айтқанда, KASE типтік нарық ретінде жұмыс істейді.Онда белгіленген 

бағамен тауар бар ,бірақ бұл баға әр секунд сайын өзгеріп отырады ,өйткені бағалы 

қағаздың үлкен арғы аталары көп және сол затты сатып алғысы келетіндердің саны бірдей, 

бірақ сатушыдан тікелей сатып алу мүмкін емес,себебі  әрқашан ортада тәуелсіз делдал 

болады.Ол брокер деп аталады, бір қағазды сату үшін де, сатып алу үшін де комиссия алады, 

бірақ брокер оны жасау үшін ыңғайлы жағдайды қарастырады. 

Орта Азия барған сайын тәуелсіз аймақ екенін және біркелкі экономикалық өсуді 

көрсетуде.KASE қазақстандық қор биржасы жасына қарамастан, ірі де, шағын да 

инвесторларды көбірек тартады. 
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Егер сізде инвестициялау бойынша біліміңіз бен тәжірибеңіз болса, сіз KASE-де 

сатылатын акциялар мен индекстерге мұқият қарай аласыз. Мүмкін, жақын болашақта олар 

өз уақытында Қытайдың жарылғыш өсуінен кем емес өсуді көрсетеді [7]. 
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Мақалада салықтық тексеру нәтижелерінің салық салу қызметін жетілдірудегі 

орны қарастырылады және оның дамуы атап өтіледі. Жалпы мақсатымыз салықтық 

тексеру нәтижелерінің салық салу қызметін жетілдірудегі маңыздылығын арттыру 

және кездесетін кейбір өзекті мәселелер жағдайын зерттеу. Осы мақсатқа жету үшін 

келесі міндеттер зерттелген: салық тексерулердің ұйымдастырылуының экономикалық 

мәнің ашу; салық тексеру нәтижелерін рәсімдеу әдістерін зерттеу; Қазақстан 

Республикасы бойынша салық тексерулерінің көрсеткіштерін талдау; салық тексерістері 

кезіндегі мәселелерін анықтап, оны шешудің жолдарын нақтылау. 

Тірек сөздер: салық, салықтық тексеру,салықтық бақылау, салықтық қызмет 

В статье рассматривается роль результатов налоговой проверки в 

совершенствовании налоговой службы и освещается ее развитие. Нашей общей целью 

является повышение значимости результатов налоговых проверок в совершенствовании 

налоговой деятельности и изучение ситуации некоторых актуальных проблем. Для 

достижения поставленной цели изучены следующие задачи: раскрытие экономической 

значимости организации налоговых проверок; изучение методов обработки результатов 

налоговой проверки; Анализ показателей налоговых проверок в Республике Казахстан; 

выявить проблемы в ходе налоговых проверок и указать пути их решения. 

Ключевые слова: налог, налоговая проверка, налоговый контроль, налоговая служба 

The article discusses the role of the results of a tax audit in improving the tax service and 

highlights its development. Our common goal is to increase the significance of the results of tax 

audits in improving tax activities and to study the situation of some urgent problems. To achieve 

this goal, the following tasks were studied: disclosure of the economic significance of the 

organization of tax audits; study of methods for processing the results of a tax audit; Analysis of 

indicators of tax audits in the Republic of Kazakhstan; identify problems during tax audits and 

indicate ways to solve them. 

Keywords: tax, tax audit, tax control, tax service 
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 Салықтық тексеріс – ҚР салық заңнамасын орындау, салық органдары қызметі 

жүзеге асыратын тексеріс. Салықтық тексерістер қатысушылары салық қызметі 

органдарының ұйғарымда көрсетілген лауазымды тұлғалары, Салық кодексіне сәйкес 

тексеруді жүргізуге қатыстырылатын өзге адамдар және салық төлеуші болып табылады. 

Салық берешегi - бересi сомасы, сондай-ақ өсiмпұлдар мен айыппұлдардың 

төленбеген сомалары. 

Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның салық мiндеттемесiн орындау оның құқық 

мирасқорына (құқық мирасқорларына) жүктеледi. Қайта ұйымдастырылған заңды тұлғаның 

құқық мирасқорын (құқық мирасқорларын), сондай-ақ құқық мирасқорларының салық 

берешегiн өтеуге қатысу үлесiн белгiлеу Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарына 

сәйкес жүзеге асырылады. Заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылуы осы заңды тұлғаның құқық 

мирасқорының (құқық мирасқорларының) салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi 

төлемдердi төлеу жөнiндегi оның салық мiндеттемелерiн орындау мерзiмдерiн өзгертуге негiз 

болып табылмайды. Заңды тұлғаның қайта ұйымдастырылғанға дейiн артық төлеген салық және 

бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдерiнiң сомасын салық органы қайта 

ұйымдастырылған заңды тұлғаның салық берешегiн өтеу есебiне есептеуге жатқызады. Қайта 

ұйымдастырылатын заңды тұлғаның салық берешегi болмаған жағдайда, осы заңды тұлғаның 

артық төлеген салық және бюджетке төленетiн басқа да мiндеттi төлемдер сомасы оның құқық 

мирасқорына қайтарылуы тиiс. Қайтыс болған жеке тұлғаның ол қайтыс болған күнiнде 

жиналып қалған салық берешегiн оның мұрагерi (мұрагерлерi) мұраға қалдырылған мүлiк құны 

шегiнде және мұраны алған күнгi ондағы үлесiне барабар өтейдi.   

Әдіснамасы. Салық және салық салудың теориялық тұжырымдамалары, 

«Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» Заңы, салық және бюджетке 

төленетін басқа міндетті төлемдер туралы Қазақстан Республикасының Салық кодексі,  

қаржы саласын зерттеуші ғалымдардың Қ.Қ. Ілиясов,  С.Қ. Құлпыбаев, К.Б. Блеутаева,  

А.Д.Умбетәлиев, Ғ.Е. Керімбек ғылыми зерттеулері болып табылады. 

Нәтижелер мен талқылаулар 

Салықтық тексеріс – ҚР салық заңнамасын орындау, салық органдары қызметі 

жүзеге асыратын тексеріс.  

Салықтар - мемлекет біржақты тәртіппен заң жүзінде белгілеген, белгілі бір 

мөлшерде жүргізілетін, қайтарымсыз және өтеусіз сипатта болатын, бюджетке төленетін 

міндетті ақшалай төлемдер. 

Салықтар – бұл ертеде пайда болған, мемлекетпен алынатын міндетті төлемдер. 

Тарихтан бүгінгі күнде тек қана салықтың жеке түрлері жетті, яғни ертедегі 

мемлекеттердегі салықтар жиынтығы ретіндегі салық жүйесі туралы толық мағлұматты 

білмейміз. Салықтың ежелгі түрі – құдайы беру бес кітапта келесідегідей жазылған: «Ағаш 

жемістері және жердегі тұқымның әрбір ондығына құдай ие». Осыған байланысты 

салықтың алғашқы ставкасы табыстан 10%-ы мешіт қызметкерлеріне берілді, кейінірек 

мемлекетпен алынатын салықтар пайда болды. 

Салықтар мемлекеттің өмір сүруінің негізі болып саналады. Мемлекетті ұстау үшін, 

халықтың ақшалай немесе натуралдық формада тұрақты түрде төлейтін жарналары қажет 

болады. Адамзаттың даму тарихында салықтың нысандары мен әдістері мемлекеттің 

сұранымдары мен қажеттіліктеріне қарай бейімделіп, өзгерістерге ұшырап отырады.  

Салықтар мемлекеттің құрылуымен бірге пайда болады және мемлекеттің өмір 

сүріп, дамуының негізі болып табылады. Мемлекет құрылымының өзгеруі, өркендеуі 

қашан да болса, оның салық жүйесінің қайта құрылуымен, жаңаруымен бірге қалыптасады.   

Салықтарды алудың әдістер мен формаларының дамуында үш ірі кезеңді бөліп 

көрсетуге болады.  

Бірінші кезең – бұл көне әлемнен орта ғасырға дейінгі даму, мемлекеттің салықтарды жинау 

және анықтау бойынша қаржылық аппараты жоқ. Мемлекет тек қана алғысы келетіән қаражаттарын 

жалпы сомасын ғана анықтайды, ал салық жинауды тайпаға немесе қалаға жүктейді. 
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Екінші кезең (XVI – XIX ғасырдың басы) бұл елде мемлкеттік мекемелер жүйесі, 

оның ішінде қаржылық пайда болу, мемлекет қызметтердің бір бөлігін өз мойнына алады: 

салық салу квотасын белгілейді, салық жинау процесін бақылайды.  

Үшінші кезең – қазіргі мемлекет салықты белгілеу және жинау бойынша барлық 

қызметтерді және салық салудың өңделген тәртіптерінің бәрін өз қолына алады. Биліктің 

аймақтық ұйымдары мемлекеттің көмекшлік рөлін атқарады. 

Салықтық тексерістер қатысушылары салық қызметі органдарының ұйғарымда 

көрсетілген лауазымды тұлғалары, Салық кодексіне сәйкес тексеруді жүргізуге 

қатыстырылатын өзге адамдар және салық төлеуші болып табылады. 

Салық төлеу тәртібі - салықты бюджетке түсіру шараларын тәртіпке келтіру үшін 

белгіленеді. Салық төлеу тәртібі үш негізгі элементті қамтиды: салықтық төлем затының 

салық төлеушіден мемлекетке көшу әдістері, мерзімдері және түрлері. 

Салықтық тексерістер қатысушылары салық қызметі органдарының ұйғарымда 

көрсетілген лауазымды тұлғалары, Салық кодексіне сәйкес тексеруді жүргізуге 

қатыстырылатын өзге адамдар және салық төлеуші болып табылады. 

Салық тексеруі - Қазақстан Республикасы салық заңнамасының орындалуын салық 

қызметі органдары жүзеге асыратын тексеру түрі. 

Салық төлеушілер қызметін мемлекеттік бақылауда негізгі әдісі болып салық тексерісі 

табылады. Ұйғарымда көрсетілген салық қызметі органдарының лауазымды адамдары, Салық 

Кодексіне сәйкес тексеруді жүргізуге тартылатын өзге де адамдар мен салық төлеуші салық 

тексерулеріне қатысушылар болып табылады.Салық төлеушілері салықтексерісінен өтеді, 

өйткені осы бақылаудың түрі мемлекет тарапынан жүзеге асырылады. 

 «Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау туралы» жаңа Заңды іске асыру үшін басқа 

да нормативтік құқықтық актілер қабылданды (Ішкі мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау 

жүргізу қағидалары, Мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау объектілерінің тізбесін 

қалыптастыру және ішкі мемлекеттік аудит жүргізу кезінде қолданылатын үлгілік тәуекелдерді 

басқару жүйесі, Камералдық бақылау жүргізу қағидалары, Мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылаудың жалпы және рәсімдік стандарттары және т.б.). Осылайша, мемлекеттік аудиттің 

қажетті заңнамалық және әдіснамалық базасы әзірленді. 

Ішкі мемлекеттік аудит комитеті 2019 жылы 6 168 бақылау іс-шараларын өткізген, бұл 

2018 жылмен салыстырғанда 449 іс-шараға көп (2018ж. – 5 719 іс-шара, 2017ж. - 6 245 іс-шара).  

Есепті кезеңде айқындалған заңнама бұзушылықтардың жалпы сомасы   718 070,0 

млн. теңгені (2018ж. – 823 019,2 млн. теңге, 2017ж. – 579 340,1 млн. теңге) құрады. 

Мәселен, 2018 жылмен салыстырғанда қаржылық бұзушылықтардың төмендеуімен 

бір қатарда қаржы активтерін пайдаланумен байланысты бұзушылықтар 1,6 есеге, 

қағидаларды, шарттар мен рәсімдерді сақтау кезінде анықталған бұзушылықтар тиісінше 

14,2 есеге және 1,5 есеге ұлғайған. 

Кесте 1 
2018-2019  жылдар аралығындағы тексерулер туралы мәліметтер 

 

Көрсеткіштердің атауы 2018ж. 2019ж. 

Тексерулер саны  5 719 6 168 

Бақылаумен қамтылған бюджет қаражатының сомасы  2 552 732,0 2 414 726,2 

заңнама бұзушылықтар, оның ішінде:  823 019,2 718 070,0 

-  заңнама бұзушылықтар және өзге де бұзушылықтар 615 558,0 485 241,5 

- мемлекеттік сатып алу кезіндегі бұзушылықтар 207 461,2 232 828,5 

Қалпына келтіруге және өтелуге жатады 220 380,3 141 377,3 

Қалпына келтірілген және өтелгендердің барлығы 206 905,6 120 199,4 

Салынған әкімшілік өндіріп алулардың саны, айыппұл сомасы, одан 

өндіріп алынған 

2260                         

485,0 

223,0 

2465                         

458,4 

331,1 
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 Тәртіптік жауапкершілікке тартылған тұлғалардың саны  5 642 6 730 

мемлекеттік сатып алу рәсімдері бойынша күші жойылған және қайта 

қаралған қорытындылардың саны  

344 381 

Бұзушылықтарды жою бойынша шығарылған нұсқамалар саны  5 067 5 453 

Ескерту – статистикалық мәліметтер негізінде автормен құрастырылған 

 

Ең озық әлемдік тәжірибе негізінде, мемлекеттік қаржылық бақылау жүйесінің 

құқық қолдану практикасының оң тәжірибесін ескере отырып, мемлекеттік аудиттің 

кешенді жүйесін құру мақсатында Қазақстанда 2015 жылдан бастап «Мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау туралы» және «Кейбір заңнамалық актілерге мемлекеттік аудит 

және қаржылық бақылау мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

Заңдар әзірленді және қолданысқа енгізілді. 

Осылайша, қабылданған Заңға сәйкес ішкі мемлекеттік аудит жөніндегі уәкілетті 

орган ҚР заңнамасында мемлекеттік аудит туралы өзіне жүктелген функцияларға сәйкес 

бюджеттік бағдарламалар әкімшілеріне, мемлекеттік мекемелерге жыл сайын қаржылық 

есептілік аудитін жүргізеді. Бұл ретте, осындай аудит нәтижелері арттырады мемлекеттік 

аудит объектілері ұсынатын қаржылық есептіліктің дұрыстығы мен шынайылығы 

дәрежесін арттырады деп күтіледі. 

Камералдық бақылау жүргізу қағидаларына сәйкес бұзушылықтардың дер кезінде 

жолын кесу және жол бермеу мақсатында уәкілетті орган  ақпараттық жүйелер деректерін, 

сондай-ақ мемлекеттік аудит объектілерінің қызметі туралы басқа да мәліметтерді талдау 

және салыстырып тексеру негізінде камералдық бақылауды жүзеге асырады. Бұл ретте 

мемлекеттік аудит объектісіне бақылау нәтижелері бойынша анықталған бұзушылықтарды 

дербес жою құқығы беріледі. 

Салықтық бақылауды жетілдіру және салық органдары қызметінің тиімділігі елдің 

және атап айтқанда мемлекеттік бюджеттің салықтық кірістерін арттыруға ықпал етеді. 

Бүгінгі таңда салықтық бақылау мәселесі бұрынғыдан да өзекті. Салық төлеушілердің 

кейбір санаттарының салық салу саласындағы сауаттылық деңгейінің жоғарылауы 

салықтарды төлемеуге және салықтық пайда алу схемаларын құруға әкеледі. Бұл факт 

мемлекеттік бюджет шығындарының артуына әсер етеді. 

Салықтар тиісті функцияларды – әлеуметтік, экономикалық, құқық қорғау және т.б. 

жүзеге асыру үшін талап етілетін елдің ақшалай кірістерін қалыптастырумен байланысты 

қаржылық қатынастардың ажырамас бөлігі болып табылады. 

Салықтар мемлекет өміріне қажетті бірнеше функцияларға ие, олардың екеуі 

мемлекет бюджетіне тікелей байланысты. Фискалдық функция, оның көмегімен 

мемлекеттік бюджеттік қор және экономикалық қор қалыптасады. Экономикалық 

функцияны жүзеге асыра отырып, мемлекет салықтар арқылы ұдайы өндіруді бақылайды, 

оның дамуын ынталандырады немесе тежейді, капиталдың жинақталуын күшейтеді немесе 

әлсіретеді, халықтың төлем қабілеттілігін арттырады немесе азайтады. Осылайша, 

салықтар ел бюджетін қалыптастыруда маңызды рөл атқарады. 

Салықтық бақылаудың негізгі құралдарының бірі-салықтық тексерулер, олар 

камералдық және көшпелі болып бөлінеді. 

Камералдық салықтық тексеру-бұл салық декларациясы мен салық төлеуші салық 

органына өз бетінше тапсырған құжаттарға, сондай-ақ салық органында бар құжаттарға 

негізделген салықтар мен алымдар туралы заңнаманың сақталуын тексеру. Көшпелі 

салықтық тексеру салық төлеушінің аумағында (үй-жайында) жүргізіледі, бірақ егер салық 

төлеуші көшпелі тексеру жүргізу үшін үй-жай бере алмаса, ол салық органының орналасқан 

жері бойынша жүргізіледі. 

Салықтық бақылаудың тиімділігін арттыру бойынша жүйелі түрде жүргізілетін 

негізгі іс-шаралар бар: 

- салықтық бақылау жүргізудің заңнамалық базасын жетілдіру; 
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- салықтық бақылаудың ұйымдастырылуын, нысандары мен әдістерін жетілдіру; 

- салық органдары жұмысының тиімділігін бағалауды әзірлеу. 

Бұл іс-шаралар міндетті және тұрақты болып табылады, өйткені салық заңнамасына 

жиі өзгерістер мен түзетулер енгізіледі, сондықтан мемлекеттік, аймақтық және жергілікті 

бюджеттерге салық түсімдерінің толықтығы мәселелерін шешуге бағытталған 

жетілдірілген іс-шаралар кешенін әзірлеу қажет. 

Салықтық бақылауды жетілдіруде оң нәтижелерге қол жеткізу салық заңнамасында 

және бағдарламалық қамтамасыз етуде реформалар жүргізуді көздейтін ауқымды 

бағдарламаны құру кезінде мүмкін болады. 

Салықтық бақылаудың тиімді жұмыс істейтін жүйесін құру салық органдарына 

жүктелген функцияларды неғұрлым жоғары деңгейде орындауға мүмкіндік береді. 

Жалпы, экономикасы «ашық, мөлдір болсын» деген кез келген мемлекет салыққа 

қатысты нақты жүйе ойлап табары анық. Осыған орай біздің де мемлекетіміз жаңа Салық 

кодексін қолданысқа енгізді. Жаңа кодексте кейбір салықтардың төлемдерін біршама 

жеңілдету, салықтық әкімшілік жүйені жетілдіру, экономиканың шикізаттық емес секторына 

салынған жалпы жүктемені төмендету, сондай-ақ өндіруші сектордан түсетін кірісті көтеру 

мәселелері қарастырылған-ды. Біздің елдеқабылданған  жаңа Салық кодексіне ресейлік 

сарапшылар оң баға берді. Ресейліктер Қазақстандағы салық реформасын жоғары бағалап және 

оны талқылау барысын да мұқият қадағалады. Бұл жаңа Салық кодексі қолданысқа енгізілген 

сәтте біраз қауым енді көптеген «әкімшілік кедергілер жойылады, сыбайлас жемқорлыққа жол 

берілмейді, көлеңкелі экономика ауыздықталады» дескен-ді. Әйтсе де бізге нақ осы мәселеге 

қатысты «майлы жіліктің басынан дәмету» әлі ертерек тәрізді. Себебі елде көлеңкелі 

экономика әлі жалғасуда. Осыған орай біз «көлеңкелі экономикамен тиімді күресу үшін Салық 

кодексін одан әрі жетілдіру керек пе? Мүмкін, басқа тетіктерді де қарастыру қажет шығар» 

деген сауалды мамандардың талқысына салып көрді. 

Экономиканың әртүрлі сатыда дамуына байланысты Салық кодексінің өзгеріп, 

жетіліп отыруы – табиғи нәрсе. Салықтың бірінші мақсаты мемлекет қазынасын толтыру 

болатын болса, екінші бір мақсаты – салық салу механизмдері арқылы салық төлеушілердің 

ынтасын арттыру, мәдениетін қалыптастыру. Егер салық төлеушіге салмақ көп салынса, 

оны жеңілдету де осы Салық кодексінде қарастырылған. Жалпы, заман талабына сай салық 

төлеу түрі өзгеріп, жетіліп отыруы керек. 
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Бүгінгі таңда банктердің қаржылық тұрақтылығы ғылыми және практикалық 

аспектілердегі маңызды мәселелердің бірі болып қала береді. Қаржылық тұрақтылыққа қол 

жеткізуде әртүрлі факторлар рөл атқарады. Олардың ішіндегі ең маңыздысы-қаржылық 

тұрақтылықтың көрсеткіші ретінде қызмет ететін меншікті капиталдың жеткіліктілігі 

мен сапасы. Осыған сүйене отырып, осы мақалада банктің меншікті капиталының қаржылық 

тұрақтылық көрсеткіштерімен байланысы қарастырылады. Бұрын жарияланған 

әдебиеттерді зерттеу негізінде автор мәселенің ғылыми дәрежесінің  теориялық дамуының 

қаншалықты отандық және шетелдік ғалымдардармен зерттелгенін көрсетеді. Екінші 

деңгейдегі қазақстандық банктердің материалдары негізінде 2018-2022 жылдардағы екінші 

деңгейдегі банктердің отандық меншікті капиталына статистикалық талдау жүргізілді. Бес 

жылдық кезеңдегі Қазақстанның банк секторы капиталының құрылымына, сапасына және 

жеткіліктілік коэффициенттеріне егжей-тегжейлі талдау жүргізілді. Мақалада сонымен 

қатар реттеуші - Ұлттық Банктің елдің банк секторының қаржылық тұрақтылығына әсері 

мен рөлі қарастырылады. 

Тірек сөздер: банк, екінші деңгейдегі банктер, банк секторы, Ұлттық банк, қаржылық 

тұрақтылық, капитал, капиталдандыру, банк секторын жаңғырту, Қазақстан. 

 На сегодняшний день финансовая устойчивость банков остается одной из наиболее 

важных проблем как в научном, так и в практическом аспектах. В достижении финансовой 

устойчивости играют роль различные факторы. Наиболее важными из них являются 

достаточность и качество собственного капитала, который также служит индикатором 

финансовой устойчивости. Основываясь на исходя из этого, в данной статье рассматривается 

взаимосвязь собственного капитала банка с показателями финансовой стабильности. 

На основе изучения ранее опубликованной литературы автор показывают степень 

научной и теоретической разработанности проблемы как отечественными, так и 

зарубежными учеными. На основе материалов казахстанских банков второго уровня, был 

проведен статистический анализ отечественного собственного капитала банков второго 

уровня за 2018-2022 годы. Проведен детальный анализ структуры, качества и 

коэффициентов достаточности капитала банковского сектора Казахстана за 

пятилетний период. В статье также рассматривается влияние и роль регулятора - 

Национального банка на финансовую стабильность банковского сектора страны. 

Ключевые слова: банк, банки второго уровня, банковский сектор, Национальный 

банк, финансовая стабильность, финансовая устойчивость, капитал, капитализация, 

модернизация банковского сектора, Казахстан. 

Today, the banks’ financial stability remains one of the most important problems in both 

scientific and practical aspects. Various factors play a role in achieving financial stability. The 

most important of which are the adequacy and quality of equity capital, which also serves as an 

indicator of financial stability. Based on this, this article examines the relationship of the Bank’s 

equity capital with indicators of financial stability. Based on the study of previously published 

literature, the authors show the degree of scientific and theoretical development of the problem by 

both domestic and foreign scientists. Based on the materials of the Kazakhstan’ second-tier banks, 

was conducted a statistical analysis of the domestic second-tier banks equity capital for 2018-

2022. A detailed analysis of the structure, quality and capital adequacy ratios of the banking sector 
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of Kazakhstan for a five-year period was carried out. The article also examines the impact and 

role of the regulator-the National Bank on the financial stability of the country’s banking sector. 

Key words: bank, second-tier banks, banking sector, National bank, financial stability, 

financial strength, equity, capitalization, modernization of the banking sector, Kazakhstan. 

 

В Казахстане вопросы повышения финансовой устойчивости банковского сектора 

становятся особенно актуальными с развитием цифровых технологий, ростом 

законодательного регулирования, усилением конкуренции и появлением новых участников 

рынка. В недавнем Послании Президента Казахстана от 02.09.2019 было отмечено, что 

недостаточная эффективность денежно-кредитной политики становится одним из тормозов 

экономического развития страны. Целью исследования является определение роли и 

значения собственного капитала как индикатора финансовой устойчивости банков второго 

уровня. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

изучить и систематизировать теоретические основы сущности финансовой устойчивости 

банка, проанализировать и оценить качество собственного капитала и текущую ситуацию в 

банковском секторе. На основе анализа литературы и практической ситуации обоснованы 

задачи и перспективы деятельности банков по стабилизации финансового состояния и 

повышению качества собственного капитала. Автор также проводят аналитический обзор 

текущей ситуации в банковском секторе в целом, деятельности Национального банка по 

повышению финансовой устойчивости банковского сектора и результатов оценки качества 

активов. Методы исследования - статистический и экономический анализы.  

Обзор литературы. В ходе исследования и в процессе написания статьи авторам 

были изучены и исследованы ранее опубликованные публикации, такие как научные 

статьи, учебники, монографии отечественных и зарубежных авторов по теме исследования. 

К таким литературным изданиям относятся учебник "Банковское дело" и научные 

публикации в периодических изданиях докторов экономических наук, профессоров 

Сейткасимова Г.С.[1], Мусина А.А.[2] и других. В качестве основы для анализа 

статистических данных авторы также использовали отчеты и статистические бюллетени 

Национального банка Казахстана. В области теории и практики банковского дела, 

регулирования и надзора были использованы научные труды таких ученых, как: 

Сейткасимова Г.С.[1], Мусина А.А., Керимкулова Д.Д.[2], Никифоров И.[3] и других. 

Однако причины уязвимости и факторы влияния негативных шоков и кризисов, а также 

новых вызовов времени на устойчивость банковского сектора изучены не в полной мере, 

что обуславливает особую значимость и актуальность выбранной темы исследования. 

Методы и материалы. В целях обеспечения финансовой стабильности, организации 

эффективной системы взаимодействия государственных органов, а также проведения 

согласованной политики по управлению рисками финансовых отношений Правительство 

Республики Казахстан, Национальный Банк и Агентство по регулированию и надзору 

финансового рынка и финансовых организаций 10 ноября 2007 года подписали Меморандум о 

финансовой стабильности. Финансовая стабильность определяется как отсутствие искажений в 

экономике, которые могут привести к последующей негативной коррекции финансовых рынков, 

возникновению системного кризиса и неспособности финансовых институтов обеспечить 

бесперебойное функционирование финансовой системы, а также поддержать деловую 

активность реального сектора экономики. Финансовая стабильность обеспечивается 

адекватностью государственного регулирования текущих и потенциальных рисков, 

эффективностью механизмов управления и перераспределения рисков, а также сохранением 

доверия потребителей к финансовой системе [4]. 

Основные принципы обеспечения финансовой стабильности: 

- координация  

- четкое определение задач и функций каждой стороны с целью исключения 

дублирования и реализации скоординированного подхода к выполнению функций и задач; 
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 - своевременность - разработка и совершенствование методов анализа показателей 

финансовой стабильности, позволяющих своевременно выявлять угрозы и риски для 

финансовой стабильности с целью принятия адекватных решений; 

- эффективность - разработка и внедрение комплексной системы мер, 

обеспечивающей оперативное принятие и эффективную реализацию решений, адекватных 

угрозам и рискам финансовой стабильности; 

- наименьшие затраты - выбор метода (и инструментов, механизма) решения 

проблем с учетом необходимости минимизации финансовых затрат, а также потерь в целом 

для финансовой системы; 

- открытость - доступность информации о деятельности сторон в области 

финансовой стабильности в объеме и формате, не противоречащем законодательству 

Казахстана и задаче поддержания доверия к финансовой системе; 

- информационный обмен - предоставление всей необходимой информации с 

соблюдением соответствующих мер безопасности и конфиденциальности. Рассмотрим 

текущее состояние банковского сектора в Казахстане на современном этапе. 

 
Рисунок 1. Количество банков второго уровня в Казахстане 

 

Составлено автором на основе статистических данных Национального Банка. 

Данные приводятся на конец каждого года [5]. 

Как видно из приведенного рисунка 1, на конец 2018 года в нашей стране действовало 35 

банков. За анализируемые 5 лет их количество уменьшилось на 8 банков и на конец 2019 года 

составляет 27 банков второго уровня. Повышение стабильности отечественного банковского 

сектора является приоритетной задачей Национального банка и, в свою очередь, последний с 

2021 года проводит ряд важных мероприятий, таких как: стресс-тестирование банков второго 

уровня, в результате принятия программы финансовой стабильности банковского сектора, 

внедрение единой методологии оценки нормативных положений. Сегодня, в период третьей 

модернизации Казахстана, перед банками стоит приоритетная задача - наличие качественного и 

достаточного собственного капитала. Собственный капитал банка необходим, прежде всего, для 

начала деятельности банка - приобретения офисов, зданий, оборудования, выдачи заработной 

платы сотрудникам, а также для оплаты расходов банка на последующих этапах банковской 

деятельности. Собственный капитал банка является обеспечением и гарантийным фондом. 

Таким образом, собственный капитал является важным, обязательным, его роль очень велика в 

структуре средств Банка, обеспечивая стабильность Банка и эффективное функционирование. 

Размер собственного капитала банков второго уровня в нашей стране регулируется 

законодательно, и повышенные требования Национального банка к параметрам собственного 

капитала коммерческих банков растут с каждым годом. Так, в 2018 году был разработан проект 

постановления о внесении изменений и дополнений в пруденциальные нормативы, который 
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требовал увеличения собственного капитала банка с 10 млрд тенге до 30 млрд тенге в 2020 году 

и до 100 млрд тенге к 2022 году. Однако после внешне-экономических потрясений проект был 

отложен и сегодня остается на уровне 10 млрд тенге [6]. Собственный капитал коммерческого 

банка включает в себя, прежде всего, уставный капитал, резервный капитал, нераспределенный 

чистый годовой доход и так далее. Рассмотрим структуру собственного капитала по балансу 

банковского сектора Казахстана (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2. Структура собственного капитала банковского сектора Казахстана (по балансу) *Составлено 

автором на основе статистических данных Национального Банка.  

Данные приводятся на конец каждого года [5]. 

 

Как видно из рисунка 2, основной частью собственного капитала является уставный 

капитал, который за анализируемый пятилетний период значительно снизился почти в два раза 

с 2892,4 млрд тенге в 2021 году до 1547,3 млрд тенге в 2020 году (такой же минимальный уровень 

был отмечен в 2019 году). Также необходимо отметить циклический характер 

нераспределенного чистого дохода банковского сектора. За период до 2018 года наблюдается 

ежегодный рост чистой прибыли, в 2019 году рекордное снижение до -68,7 млрд тенге, а по 

итогам 2018 года рекордный рост до 764,4 млрд тенге за счет роста розничного бизнеса. 

Достаточность собственного капитала Банка характеризуется следующими коэффициентами: 

1. коэффициент достаточности капитала k 1-1, 

2. коэффициент достаточности капитала первого уровня k 1-2, 

3. коэффициент достаточности собственного капитала k2. 

Нормативы указанных коэффициентов в нашей стране законодательно 

регулируются Национальным банком Республики Казахстан (в Постановлении "об 

установлении нормативных значений и методики расчета пруденциальных нормативов и 

других обязательных нормативов и лимитов капитала Банка на определенную дату и 

Правил расчета и лимитов открытой валютной позиции Банка" от 13.09.2017). Анализируя 

данные таблицы 1, можно отметить, что регулятивный капитал банковского сектора 

Казахстана ежегодно растет, так с 2502,6 млрд. тенге на конец 2018 года до 3835,3 млрд. 

тенге на конец 2020 года. Коэффициенты достаточности капитала k 1-1, капитала первого 

уровня k 1-2 и собственного капитала k2 банковского сектора Казахстана выше 

минимальных нормативных значений за весь анализируемый период. Так, требования 

Национального банка таковы: с 1 января 2018 года по 1 января 2022 года достаточность 

основного капитала (k1) увеличилась с 5 до 5,5%, капитала первого уровня (k1-2) - с 6 до 

6,5%, достаточность собственного капитала (k2) - с 7,5 до 8%. С учетом буферного капитала 

ко всем перечисленным показателям необходимо добавить еще 2 п.п. Требования к 

системообразующему банку еще выше. 

Действующие коэффициенты к1 - 9,5%; к1-2-10,5%; к2-12%. Для того чтобы повысить 

уровень капитализации и их способности покрывать потери по кредитному риску в 2017 году 

была запущена Программа повышения устойчивости банковского сектора. При этом 
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 докапитализация со стороны акционеров, в том числе банков-участников Программы, является 

ключевым фактором устойчивого развития банков. Перенос признания убытков по кредитному 

портфелю на будущие периоды приводит к принятию рисков, не соответствующих 

фактическому уровню капитала. В результате банк без капитала создает риск потери стоимости 

для миноритарных инвесторов, поручителей банка и государственного сектора [7]. Стресс-

тестирование, проведенное Национальным банком в 2017 году на основе методики оценки 

вероятности дефолта отдельного кредита, показало, что фактический уровень обесцененных 

активов значительно превышает значения, отраженные в фактической отчетности банков, что 

требует дальнейшего проведения комплекса работ по очистке балансов банков. Непризнание 

проблемных кредитов и начисление процентного дохода по кредитам, которые фактически не 

генерируют денежные потоки, снижают качество прибыли и устойчивость банка в целом, а 

также завышают показатели рентабельности и достаточности капитала. По результатам 

проведенной работы по оценке возможного дефицита банковских резервов и в целях 

дальнейшего последовательного оздоровления банков Национальным банком была принята 

Программа повышения финансовой устойчивости банковского сектора, направленная на 

оказание финансовой поддержки банкам, имеющим значительную социальную значимость, 

при обязательном совместном участии акционеров. Программа позволила повысить 

устойчивость банковского сектора и расширить потенциал кредитования экономики [8]. В 2017 

году Национальный банк внедрил единую методику оценки нормативных резервов, которая 

предусматривает корректировку собственного капитала банка путем его уменьшения на 

разницу между рассчитанными нормативными резервами и резервами, сформированными 

банками по МСФО. Внедрение новой методологии фактически дает Национальному банку 

основу для признания убытков по кредитному портфелю и использования оценки качества 

кредитного портфеля на постоянной основе в рамках надзорного процесса. Это требует 

значительных дополнительных вливаний капитала со стороны акционеров Банка. В результате 

регулятивных отчислений показатели собственного капитала будут более объективно отражать 

реальное состояние Банка и повысят качество регуляторной отчетности. Введение 

регуляторных положений по корректировке собственного капитала позволит значительно 

снизить показатели достаточности капитала коммерческих банков. Поэтому в целях снижения 

нагрузки на капитал банков в результате одновременного признания убытков, вычет из 

капитала был осуществлен поэтапно до 2022 года. Финансовая поддержка на общую сумму 

654 млрд тенге предоставляется банкам на условиях субординированного долга, 

соответствующего критериям включения в нормативный капитал Банка. В частности, оператор 

Программы в лице дочерней компании Национального банка - Фонда стабильности Казахстана 

выкупил субординированные облигации Банка со сроком погашения 15 лет. Условия выпуска 

субординированного долга предусматривают конвертацию субординированного долга в 

простые акции Банка в случае нарушения Банком нормативов собственного капитала или 

выявления фактов вывода активов. В то же время, перед конвертацией субординированных 

облигаций банки должны будут признать все убытки, чтобы не допустить размывания доли 

государства. Средства, полученные в рамках Программы, используются для покупки 

государственных ценных бумаг, которые при необходимости банки могут постепенно 

продавать или использовать в качестве залога по операциям РЕПО.  

На сегодняшний день проделан огромный объем работы по оценке и анализу 

качества активов коммерческих банков в первые годы работы в нашей стране. По 

результатам оценки качества активов, по состоянию на 01.04.2019 года, дефицит капитала 

на консолидированном уровне (агрегирование результатов всех банков-участников) 

отсутствует; пруденциальные нормативы k1 и k2 выполняются на системном уровне с 

учетом результатов программы оценки качества активов:  

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно 

регулятивного минимума составляет ~70%, с учетом дополнительного уровня полученных 

корректировок качества активов 
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 В статье рассмотрены трактовки налоговых льгот разных авторов, изучен 

зарубежный опыт льготирования физических лиц. Проанализированы и сопоставлены 

особенности налоговых льгот физических лиц в Республике Казахстан. Определены 

проблемные аспекты и представлены меры увеличения налоговых льгот. 

Ключевые слова: налоговые льготы, система налогообложения, физические лица. 

Мақалада әр түрлі авторлардың салықтық жеңілдіктерін түсіндіру 

қарастырылған, жеке тұлғаларға жеңілдіктер берудің шетелдік тәжірибесі зерттелген, 

Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғалардың салықтық жеңілдіктерінің 

ерекшеліктері талданған және салыстырылған. Проблемалық аспектілер анықталды 

және салық жеңілдіктерін арттыру шаралары ұсынылды. 

Тірек сөздер: салық жеңілдіктері, салық жүйесі, жеке тұлғалар. 

The article discusses the interpretations of tax benefits by different authors, studied the 

foreign experience of the benefits of individuals. The features of tax benefits of individuals in the 

Republic of Kazakhstan are analyzed and compared. Problematic aspects are identified and 

measures to increase tax benefits are presented. 

Keywords: tax benefits, taxation system, individuals. 

 

Налоги играют важную роль в функционировании государства и экономики. Они 

являются основным источником финансирования практически всех государственных услуг, 

таких как образование, здравоохранение, безопасность и социальная инфраструктура. 

Налоги также могут регулировать экономику, способствовать равенству и справедливости 

http://www.nationalbank.kz/%20cont/
http://www.nationalbank.kz/%20cont/
https://nationalbank.kz/?docid=275%20&switch
https://nationalbank.kz/?docid=275%20&switch
https://nationalbank.kz/cont/Otchet%20o%20finansovoj%20stabil'nosti%20Kazahstana_
http://kfu.kz/
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 в распределении богатства и доходов. Однако, необоснованные или неправильно 

примененные налоги могут привести к несправедливости и дискриминации. 

Льготирование во все времена имело значимое место в достижении баланса 

социального неравенства и улучшения жизни уязвимых групп населения. Льготирование 

способствует компенсации отсутствующих ресурсов и препятствий, которые мешают 

уязвимым группам достичь равенства возможностей и улучшения качества жизни. Однако, 

необходимо постоянно оценивать и улучшать политику льготирования, чтобы она 

действительно способствовала созданию социальной справедливости. Оно может включать 

в себя финансовую помощь, бесплатные или льготные услуги, налоговые льготы и другое. 

Рассмотрим понятия и определения льготирования в виде следующей таблицы: 

Таблица 1 
Определения льготирования 

 

№ Автор Определение 

1 Ярыгина И.З., 

Кондрахина Н.Г. 

Льгота – частичное или полное освобождение от выполнения определенных 

обязательств, преимущество, дополнительное право, предоставляемое 

определенным категориям граждан или отдельным организациям, 

предприятиям, регионам 

2 Евгеньева А.П. Льгота – полное или частичное освобождение от соблюдения установленных 

законом общих правил, выполнения каких-либо обязанностей 

3 Чевичелов В.А. Льгота – частичное или полное освобождение от выполнения определенных 

обязательств 

Примечание – составлена авторами на основе источников - 1.[Словарь экономических терминов] 

Ирина Зотовна Ярыгина, Наталья Геннадиевна Кондрахина Издатель Финансовый ун-т, 2012, 172с.; 2. 

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под 

ред. А. П. Евгеньевой. – 4-е изд., стер. – М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия); 

3.Чевичелов В.А. Словарь-справочник экономических и юридических терминов. - М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2015. ISBN 978-5.93916 480-1 [1,2,3] 

 

На наш взгляд, трактовка Ярыгиной И.З. и Кондрахиной Н.Г. является более 

расширенной, авторы обосновали, кто действительно освобождается от льгот, ведь это 

могут быть не только граждане, но также организации и предприятия. 

Льготы могут быть выданы различным группам людей, организациям в зависимости 

от целей и политики государства. Льготы могут быть предоставлены для улучшения 

условий жизни уязвимых групп, таких как пенсионеры или инвалиды, рассмотрим 

категорию льготников в следующей схеме: 

 
Схема 1. Категория налогоплательщиков, которые могут быть освобождены от уплаты налогов 

Примечание – составлена авторами 

 

Государство в условиях применения льгот поддерживает налогоплательщиков и 

реализует стимулирующую функцию налогообложения. Соответственно, государство в 

лице органов государственных доходов, предоставляет защиту и поддержку населению 

посредством политики налогового льготирования. 

Льготы могут предоставляться в различных формах и могут влиять как на 

финансовые условия, так и на другие аспекты жизни, такие как обязанности или права. 
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Льгота может быть финансовой, такой как снижение налоговых ставок, или нефинансовой, 

такой как исключение из обязанностей или предоставление привилегий. Опираясь на 

определения, рассмотрим формулировки понятий налоговых льгот в следующей таблице: 

Таблица 2  
Трактовки налоговых льгот 

 

№ Автор Определение 

1 Е.А. Богданова  Льготы по налогу – освобождение налогоплательщика от налогового бремени 

или уменьшение его тяжести по сравнению с обычным режимом 

налогообложения 

2 С. И. Ожегов Налоговая льгота – это некое предоставление особых прав в налогообложении 

3 В. Г. Пансков Налоговая льгота – разновидность правовой льготы, под которой понимается 

законное послабление положения субъекта, позволяющее в полной силе 

удовлетворить свои потребности, выражающееся как в предоставлении особых 

прав (преимуществ) согласно налоговому законодательству, так и в избавлении 

от этих обязанностей 

Примечание – составлена авторами на основе источников – 1. Е.А. Богданова, Н.В. 

Кофтангок, Б.И. Наукенова Н34 Налоги налогообложение: учебное пособие / сост. Богданова Е.А., 

Кофтанюк Н.В., Наукенова Б.Н. - Павлодар: Кереку, 2016.-132 с.;  2. Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. 

Толковый словарь русского языка: 180 000 слов и фразеологических выражений. – 4-е изд. – М.: 

Высшая школа, 1993 – 944с.; 3. Пансков В. Г. В системе налоговых льгот необходимы серьезные 

преобразования // Финансы. – 2012. – № 10. – С. 24–27 [4,5,6] 

 

Интерпретация определений авторов Е.А. Богдановой, С.И. Ожегова и В.Г. Панскова 

направлена на снижение налогового бремени. На наш взгляд, видение В.Г. Панскова наиболее 

приемлемое, так как льготами являются специальные привилегии или освобождения, которые 

предоставляются государством, определенным категориям граждан. Это может включать в себя 

финансовую помощь, налоговые льготы, медицинские льготы, льготы на транспорт и т.д. Целью 

льгот является оказание помощи или поддержки определенным группам населения, например, 

ветеранам, инвалидам, малоимущим или пенсионерам. 

Налоги на собственность – это налоги, которые взимаются за право владения 

имуществом, таким как недвижимость, земельные участки, машины и другое имущество. Они 

могут взиматься государством, местным исполнительным органом и могут быть использованы 

для финансирования различных проектов и программ в этом регионе. Налоговая ставка и 

условия оплаты могут различаться в зависимости от региона и типа имущества. 

Рассмотрим особенности развития международного опыта налогового 

льготирования в следующей таблице: 

Таблица 3  
Сравнительная характеристика налогового льготирования зарубежных стран 

 

Китай Германия США 

Частичное освобождение от налога 

на недвижимость[7]. 

Разница в налоговых ставках на 

транспортные средства[8]. 

Может быть уменьшен 

налог на 

недвижимость[9]. 

На налоговую базу и льготирование 

влияет стоимость объекта[10]. 

Могут освобождаться от 

имущественного налога[11]. 

Примечание – составлена авторами на основе источников – 1. Китайская налоговая система 

- налогообложения WFOE компаний и физлиц в Китае (VAT и налог на прибыль). Налоговые 

соглашения Китая. - Интернет ресурс - https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/kitay-wfoe/; 2. Налоговая 

система Китая. - Интернет ресурс - http://worldtaxes.ru/nalogi-v-aziatskih-stranah/nalogovaya-sistema-

kitaya/; 3. Ларионова С. Налоги в Германии. - Интернет ресурс - https://tranio.ru/articles/nalogi-v-

germanii/; 4. Матяш А. Налоговая система США во всех деталях. - Интернет ресурс - 

https://4b.ua/ru/blog/us-company-registration-part-three/; 5. Шувалов Н. Налог на недвижимость в 

США. - Интернет ресурс -  https://visasam.ru/emigration/canadausa/nalog-na-nedvizhimost-v-ssha.html. 

[7,8,9,10,11] 

 

https://gsl.org/ru/taxes/tax-zones/kitay-wfoe/
https://tranio.ru/articles/nalogi-v-germanii/
https://tranio.ru/articles/nalogi-v-germanii/
https://4b.ua/ru/blog/us-company-registration-part-three/
https://visasam.ru/emigration/canadausa/nalog-na-nedvizhimost-v-ssha.html
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 Сопоставительный анализ показал особенности налогового льготирования разных 

зарубежных стран. Важно отметить, что налоговая политика и льготы в каждой стране 

могут часто меняться. 

В Китае существуют различные налоговые льготы и скидки для малых и средних 

предприятий (МСП), сниженные цены на жилье и освобождение от оплаты коммунальных 

услуг для малоимущих семей, определенных Правительством и другие.  

В Германии налоговые льготы предоставляются для определенных групп, таких как 

студенты, пенсионеры и лица с низким доходом. Кроме того, законом предусмотрены 

некоторые случаи, в которых налог на недвижимость может быть уменьшен или отменен, 

существуют различные налоговые льготы для предприятий, такие как инвестиционные 

налоговые льготы и амортизационные отчисления. 

В США налоговые льготы доступны для определенных групп, таких как, лица с 

ограниченными возможностями и лица с низким доходом, а также для определенных типов 

организаций, таких как благотворительные организации и религиозные учреждения. 

Вдобавок, на размер ставки налогообложения может влиять стоимость жилья, кроме того, 

снижен налог на имущество. 

В Китае льготы могут включать в себя финансовую поддержку и налоговые льготы 

для определенных категорий граждан, таких как пенсионеры, инвалиды, малоимущие 

семьи и военнослужащие. Также могут предоставляться льготы для определенных 

профессий, таких как предприниматели и исследователи. 

Некоторые конкретные примеры льгот в Китае: 

снижение налоговой ставки для малого и среднего бизнеса; 

бесплатное или сниженное обслуживание в медицинских учреждениях для 

пенсионеров и инвалидов; 

скидки на общественный транспорт для пенсионеров и инвалидов; 

сниженные цены на жилье и освобождение от оплаты коммунальных услуг для 

малоимущих семей. 

Налог на недвижимость уплачивается по ставке 1,2% от стоимости зданий, 

используемых в коммерческих целях. Местные власти могут уменьшать этот налог. 

Альтернативно возможно уплачивать налог по ставке 12% с арендного дохода. В городах 

уплачивается налог в отношении земельных участков, определяемый местными властями в 

юанях за метр кв. Также земельный налог уплачивается в отношении 

сельскохозяйственных земель, используемых не по назначению. Налог с продажи прав на 

землю или недвижимости уплачивается по прогрессивным ставкам от 30% до 60%[12]. 

На размер ставки налогообложения в США может влиять и стоимость жилья. Совсем 

необязательно чтобы районы с более дорогим жильем будут платить больше налогов, 

ситуация нередко может быть противоположной.  

Законодательством Германии предусмотрены некоторые случаи, в которых налог на 

недвижимость может быть уменьшен или отменен. В частности, владельцы зданий, имеющих 

художественную, историческую или научную ценность, освобождаются от данного налога в 

связи с высокими затратами на их содержание. При сдаче жилой недвижимости в аренду 

владелец может переложить обязанность по уплате налога на недвижимость на арендатора, если 

последний согласится на такие условия по договору об аренде. 

Льготы для физических лиц могут варьироваться в зависимости от страны и региона, 

но обычно включают в себя разновидности отраженные в следующей схеме: 
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Схема 2. Виды льгот для физических лиц 

Примечание – составлена авторами 

 

За последнее время Казахстан добился значительных результатов в создании 

благоприятного инвестиционного климата, содействуя защите прав инвесторов и интересов 

налогоплательщиков в целом. 

Ряд крупных платформ налогоплательщиков, таких как Ассоциация 

налогоплательщиков Казахстана, Национальная палата предпринимателей Атамекен 

играют активную и жизненно важную роль в построении диалога с государственными 

органами для защиты прав и интересов граждан и бизнеса, обеспечивая их участие в 

процессе развития и совершенствования законодательной базы сферы налогообложения. В 

течении последних нескольких лет Правительство Республики Казахстан предприняло 

согласованные усилия по улучшению и модификации налоговой системы, в том числе в 

рамках реализации Национального плана «100 конкретных шагов для реализации пяти 

институциональных реформ» [13]. 

Рассмотрим особенности льготирования физических лиц в Республике Казахстан в 

виде следующей схемы: 

 
Схема 3. Физические лица, не являющиеся плательщиками налогов на собственность 

Примечание – составлена авторами на основе – Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других 

обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

01.01.2023 г.) [14]. 

 

Льготирование физических  лиц

Льготы на 
транспортные 

средства
Льготы на имущество Льготы на землю

Снижение налоговой ставки или 
освобождение от некоторых налогов для 

определенных категорий лиц

Плательщиками налога на транспортные 
средства не являются:

•Ветераны ВОВ, приравненные по льготам к ним 
лица, лица, удостоенные званий «Халық 
қаһарманы», «Қазақстанның Еңбек Epi», 
многодетные матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня» («Алтын алқа» либо «Күміс 
алқа») по одному автотранспортному средству;

•Лица с инвалидностью по имеющимся в 
собственности мотоколяскам и автомобилям по 
одному автотранспортному средству.

Плательщиками налога на имущество не 
являются:

•Ветераны ВОВ, приравненные по льготам к ним 
лица в пределах 1500-кратного размера МРП;

•Многодетные матери, удостоенные звания 
«Мать-героиня» , обладатели подвески «Алтын 
алқа»,  отдельно проживающие пенсионеры в 
пределах 1000-кратного размера МРП;

•Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей до 18 лет;

•Один из родителей лица с инвалидностью с 
детства, ребенка с инвалидностью.

•Физические лица - собственники квартир 
(комнат).
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 Основной категорией, не являющейся плательщиками налогов на собственность 

физических лиц, согласно Кодексу Республики Казахстан «О налогах и других обязательных 

платежах в бюджет» являются ветераны Великой Отечественной войны, приравненные к ним 

лица, многодетные матери, удостоенные звания «Мать-героиня» или награжденные подвеской 

«Алтын алқа» либо «Күміс алқа». При этом, из перечня неплательщиков земельного налога, с 1 

января 2020 года, в связи с изменениями в Кодексе, были исключены физические лица. Поэтому 

основными льготниками по налогу на имущество и налогу на транспортные средства является 

выше представленный перечень физических лиц. 

Налоговые льготы могут иметь значительное влияние на физических лиц. Например, 

если льготы рассчитаны на поддержку некоторых отраслей или групп населения, это может 

способствовать решению экономических проблем. Однако, если льготы необоснованны 

или предоставляются не тем лицам, это может привести к несправедливости и 

дискриминации для других физических лиц что отражено в виде следующей схемы: 

 
Схема 3.  Проблемы льготирования 

Примечание – составлена авторами 
 

Основными мерами увеличения налоговых льгот являются: 

Стимулирование экономического роста: налоговые льготы могут быть 

предоставлены для стимулирования инвестиций в определенные отрасли или регионы, что 

может привести к экономическому росту и созданию новых рабочих мест; 

Помощь нуждающимся: налоговые льготы могут быть предоставлены для помощи 

людям с низким доходом, чтобы облегчить их налоговую нагрузку; 

Реализация определенных целей: налоговые льготы могут быть предоставлены для 

поддержки определенных целей, таких как охрана окружающей среды, образование или 

здравоохранение; 

Упрощение налогообложения: налоговые льготы могут быть предоставлены для 

упрощения механизма взимания налогов; 

Повышение эффективности налогообложения: налоговые льготы могут быть 

использованы для повышения эффективности налогообложения, например, с помощью 

предоставления налоговых кредитов для инвестиций в определенные отрасли или регионы; 

Предотвращение недостатков налогообложения: путем предоставления льгот для 

определенных отраслей или групп налогоплательщиков. 

Во все времена, льготы остаются важным направлением для налогоплательщиков и 

государства. Государство в лице органов государственных доходов предоставляет 

поддержку, не только юридическим, но и физическим лицам, на основе снижения 

Льготы 
могут 

вызывать 
ряд проблем

Неравенство

льготы могут приводить к тому, что 
некоторые группы населения получают 
больше поддержки или привилегий, чем 

другие, что может вызывать недовольство и 
несправедливость.

Нецелевое 
использование

создание и финансирование льгот может 
стоить значительных средств, которые могут 

быть использованы для других целей.

Необходимость 
контроля

отслеживание и контроль использования 
льгот может быть сложной и трудоемкой 

задачей, что может приводить к 
неэффективности и коррупции.

Зависимость

льготы могут приводить к зависимости от 
государства или других организаций, что 

может снижать мотивацию людей к 
самостоятельности и трудоспособности.
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налогового бремени. Налоговые льготы являются одной из действенных мер по 

исключению дискриминации социально уязвимых слоев населения, тем самым способствуя 

стабильности благосостояния граждан и развитию экономики государства. 
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Бұл баяндамада жалпы осы күнге дейінгі Қазақстандағы азық-түліктің қымбаттауы, 

инфляция және мемлекет басшысы қабылданған шешімдер туралы қарастырылады.  

Қазіргі таңда өз елімізде отандық өнімдерді өндіруді негізге алу мақсатында 

экономикалық жағдайда азық-түлік қауіпсіздігінің мәні мен рөлі жоғары. Азық-түлік 

қауіпсіздігі мемлекеттің болуы мен тәуелсіздігінің маңызды шарты ретінде танылады.  
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 Қазіргі жағдай, заманауи талаптар күрделі әлеуметтік кешенмен сипатталады, 

халықаралық деңгейде де, сондай-ақ әлемдік қоғамдастық елдерінің әрқайсысының 

деңгейінде де саяси және басқа да проблемаларды шешуге бағытталған.  

Сонымен қатар, баяндамада көзделген өңдеу кәсіпорындар саны және үкіметтің 

қаулысымен басым жобалардың қабылдануы туралы айтылады.  

Кілт сөздер: Инфляция, импорт, статистика, экономика, динамика, локомотив, 

нарықтық манипуляциялар, несие, нарық, бюджет, мараторий, квота, субсидия, экспорт, 

девальвация, валюта, субьект, өнеркәсіп, қаражат, банк, квота, функция,биржа, “қарапайым 

заттар экономикасы”.  

В данном докладе рассматриваются в целом о удорожании продовольствия в 

Казахстане на сегодняшний день, инфляции и принятых главой государства решениях. 

В настоящее время в целях обоснования производства отечественной продукции в 

своей стране в экономических условиях высока ценность и роль продовольственной 

безопасности. Продовольственная безопасность признается важным условием 

существования и независимости государства. 

Современное состояние, современные требования характеризуются сложным 

социальным комплексом, направленным на решение политических и других проблем как на 

международном уровне, так и на уровне каждой из стран мирового сообщества. 

Кроме того, в докладе говорится о количестве предусмотренных перерабатывающих 

предприятий и принятии приоритетных проектов постановлением правительства. 

Ключевые слова: Инфляция, импорт, статистика, экономика, динамика, 

локомотив, манипуляции рынком, кредит, рынок, бюджет, мараторий, квота, субсидия, 

экспорт, девальвация, валюта, субъект, промышленность, средства, банк, квота,функция, 

биржа, “экономика простых вещей”. 

 In general, this report discusses the rise in food prices in Kazakhstan to this day, inflation 

and the decisions taken by the head of state. 

In order to justify the production of domestic products in our country today, the importance 

and role of food security in the economic situation is high. Food security is recognized as an 

important condition for the existence and independence of the state. 

The current situation, modern requirements are characterized by a complex social 

complex, aimed at solving political and other problems both at the international level, as well as 

at the level of each of the countries of the world community. 

In addition, the report mentions the number of processing enterprises provided for and the 

:adoption of priority projects by the government decree. 

Key words:  Inflation, Imports, Statistics, economy, dynamics, locomotive, market 

manipulations, credit, market, budget, moratorium, quota, subsidy, export, devaluation, currency, 

subject, industry, funds, bank, quota, function, exchange, “economy of simple things”. 

 

Қазақстандағы азық-түлік бағасы неге шарықтап кетті ма және тағы қымбаттайды 

ма? – деген сұрақтарды халықты мазалайтыны сөзсіз.  Оның үстіне шаруалар бұл 

қымбатшылықтың басы ғана дейді. Себебі, жағдай оңалмаса, алдағы көктемде шаруалар 

көтерме бағаны біраз өсіруге мәжбүр болмақ. 

Тұрақтандыру қорларының қызметіне келетін болсақ, осы жылдың басынан бастап 

олардың қорларынан 8,3 мың тонна әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарлары өткізілді. 

Бұл ретте тұрақтандыру қорларына 38,2 мың тонна азық-түлік, оның ішінде 21,2 мың тонна 

ұн, 6,5 мың тонна қант, 3,1 мың тонна картоп, 2 мың тонна макарон, 1,7 мың тонна күріш, 

700 тонна қарақұмық және басқа да азық-түлік түрлері сатып алынды.  

«Қазір азық-түліктің нақты қай түрлерінің бағасы өсіп кеткенін қарастыратын 

болсақ, онда жалпы 10 айдың ішінде әлемде азық-түлік қымбатшылығы 33 пайызды 

құрағанын атап өткім келеді. Әлеуметтік маңызы бар азық-түліктің 19 түрі белгіленген. 

Оның жартысы бойынша еліміз импортқа тәуелді. Тиісінше, егер күнбағыс майы бізде 30% 



 

 

 

287 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
қымбаттаса, әлемде 60% қымбаттады. Сол секілді қант бізде 14%, әлемде 54%, бидай  бізде 

12%, әлемде 41% қымбаттады деген сөз. Демек, азық-түліктің қымбаттауына әлемдегі 

қымбатшылық әсер етуі әбден мүмкін.  

Әдістер мен материалдар. Қазақстан Республикасы Ұлттық статистикалық 

бюросының деректеріне сүйенсек, Қазақстанда 2022 жылы нәтижесінде азық-түлік 

инфляциясы 20,3%-ға өсті. Елімізде 2022 жылы жылғы инфляцияның локомотиві бір жыл 

ішінде орташа алғанда 25,3%-ға қымбаттаған азық-түлік тауарлары болды. Одан әрі күрт 

динамика маусым және тамыз айларында байқалды. Экономистер өсудің бұл шарықтауын 

жедел инфляцияға жатқызады. 

 

Ең жоғарғы көрсеткіштер бойынша елімізде түйіршіктелген қант, ұн және ет 

өнімдеріне баға ұдайы өсіп отырғаны белгілі. Соңғы бір жылда 40%-дан астам өнімнің 15 

түрі қымбаттады, оның ішінде үшеуі – қант, ұн,ет – әлеуметтік маңызы бар және бағасы 

мемлекет тарапынан реттелетін өнімдердің бірі [1,11-20бб.].  

Қазақстанда қант бағасының қымбаттауы да байқалды, бірақ көрсеткіштер 

соншалықты жоғары емес , жалпы 27%-ды құрады. Бірақ шоғырланудың жоғары 

деңгейінде бір жетекші өндіруші жалпы сатылымның 20%-дан астамын құрайтын болса, 

нарықтық манипуляциялар жиі орын алады, бұл өткен жылы қант бағасына қатысты болды.  

Алайда, көп ұзамай сұраныстың маусымдық өсуі және Ресейден жеткізілімге тыйым 

салу аясында ірі көтерме саудагерлер Қазақстанда өндірілетін қанттың 90%-ын сатып алып, 

оған қосымша бағаны көтеріп, жасанды тудырғаны белгілі болды. Сондай-ақ, қазақстандық 

төрт қант өндіруші де біраз уақыттан бері қантты кассадан саудалап келгені белгілі болды. 

Бұл оқиға Ауыл шаруашылығы министрлігінің басшысына сөгіс жариялап, ал үкімет 60 

тонна және одан жоғары қант партиялары тек биржада, соның ішінде импорттаушылар да 

сатылуы үшін бақылауды күшейтуді тапсырды.  Сондай-ақ макарон өнімдері 31,8%-ды, ұн 

26,1%-ды көрсеткіш көрсете отырып, ең жылдам дамып келе жатқан азық-түлік 

тауарларының бестігіне енді. Тұтастай алғанда ел бойынша тұтынушылық инфляцияға әсер 

еткен жалпы күйзеліс факторларына қарамастан, ірі қалалар мен облыс орталықтарында 

бірдей тауарлар бағасының өсу қарқыны айтарлықтай ерекшеленді [2.]. 
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 2022 жылдың шілдесінде Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев үкіметтің іс-

әрекеттерінің тиімділігіне күмән келтіріп, кері схема бойынша бөлшек сауда желілеріне 

емес, тікелей өндірушілерге несие беруді ұсынды. Мемлекет басшысы тұрақтандыру 

қорларының тиімділігі төмен, ал олардың нарыққа тигізетін ықпалы аз деп атап көрсетті. 

Президент 2022 жылды стратегиялық салалар үшін қорытынды жасап , "азық – түлік 

қауіпсіздігі - бұл тұтастай алғанда ел дамуының негізгі шарты, АӨК-ті және әсіресе ауыл 

шаруашылығын қайта өңдеуді дамыту үкімет пен әкімдердің қызметінде басымдық болуы 

тиіс"деп еске салды. Бағаны тұрақтандыру мақсатында сауда және интеграция министрлігі Ауыл 

шаруашылығы министрлігімен және бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігімен бірлесіп 

бағаны тұрақтандыру жөніндегі жол картасын әзірледі. Құжат 44 нақты іс-шарадан тұрды. Әрбір 

шара бойынша нақты орындау мерзімдері және жауапты тұлғалар белгіленді. Олар 2021 жылдың 

наурыз айынан бастап жүзеге асырылды. Іс-шараларды 4 бағытқа бөлуге болады: 

1-бағыт: Тексеру және сәйкестік 

Шаралар бұқаралық ақпарат құралдары мен әлеуметтік желілер арқылы жасалған 

жұмысты жариялай отырып, бағаны негізсіз көтеретін нарық субъектілеріне мемлекеттік 

органдар тарапынан бақылауды күшейтуге бағыттайды. Бұл тексерулердің барлығы 

мораторийге кірмейді. Себебі, бұл халықтың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. 

2-бағыт: Сауда шаралары 

Қолданыстағы тетіктерді жетілдіруді көздейді. Осы шараларды орындау үшін 

мемлекет қызметкерлері сауда саясаты мен бақылау функцияларын іске асыру жөніндегі 

жұмысты күшейтуі қажет. Оның ішінде шекті бағаларды белгілеу, нарық субъектілерімен 

шарттар жасасу, "айналым схемасын" ұлғайту ұсынылады. Бұдан басқа, экспорттық 

тауарлар мен шикізатқа квоталар белгілеу көзделген. 

3-бағыт: Өндірісті ұлғайту және кәсіпорындарды қолдау. 

Іс-шаралар кәсіпорындардың өндірістік қуаттарын ұлғайтуға, шығындарды өтеу 

және қолданыстағы субсидияларды қайта қарау арқылы ынталандыруға бағытталған. 

Әлеуметтік маңызы бар тауарларды өндірушілер үшін электр энергиясына тарифтерді 

белгілеу көзделген. Бұдан басқа, импортқа тәуелді тауарларға бағдарланған тұрақтандыру 

қорлары қайта қаралатын болады. 

4-бағыт: Заңнамалық өзгерістер. 

Бұл бағытта мемлекеттік сатып алудың конкурстық рәсімдерін оңайлату, шекті 

бағаларды белгілеу туралы қаулыларды келісу мерзімдерін қысқарту, бағаларды болжау 

тетігін енгізу сияқты түбегейлі өзгерістер көзделген [3.]. 

Дамыған шет елдерде азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ету – мемлекеттің жалғыз 

мақсаты емес ауыл шаруашылығын қолдау, сонымен бірге бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз 

ету жоғары басымдыққа айналады. Осыған байланысты ДСҰ классификациясын әзірледі, ол 

мемлекеттік қолдаудың экономикалық шаралары болып табылады. 

Біздің елімізде Мемлекет басшысының халыққа жолдауында тапсырылған ұлттық тауар 

өткізу жүйесін іске қосу, бір жағынан, бағаны тұрақтандыруға, екінші жағынан, отандық тауар 

өндірушілер мен олар үшін экономика айналымындағы қаржы ресурстары үшін өнімді өткізу 

нарығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Биыл 65 қайта өңдеу кәсіпорнын салу 

жоспарланып, жартысынан азы – 31 жоба енгізілді. Шикізат экспортқа кетуімен, оның орнына 

елде өнімді қайта өңдеп қосымша құн құруы мүмкіндігі жоғары болар еді [4, 142-148бб.].  

Біздің ойымызша, республикада өсіретін өнімді қайта өңдеп, бірінші кезекте өзімізді 

қамтамасыз етуіміз керек. Мысалы, кез-келген өнімді шетелге шығармас бұрын, алдымен 

өз еліңізде, әсіресе ауыл шаруашылығын дамытуға мүмкіндігі жоқ аймақтарды қамтамасыз 

ету қажет. Бұл үшін Қазақстанның барлық мүмкіндіктері бар деп әртүрлі сала мамандары 

ойларын білдірді. Бағаның өсуіне түрткі экономиканың құрамдас бөлігі ретінде 

девальвация болып табылады. Егер қазақстандық фермерлер жұмыс күші мен су үшін 

отандық валютамен төлесе, онда тыңайтқыштар, тұқымдар мен арнайы техника әрдайым 

шетел валютасымен сатып алынады.  
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Соңғы жылдары теңге сенімді құлдырауды көрсетіп отыр, бұл Қазақстанның 

аграрлық өнімінің бағасына айтарлықтай әсер етеді. 2018 жылғы 11 желтоқсанда Үкіметтің 

қаулысымен басым жобаларды жеңілдетілген несиелендіру бағдарламасы қабылданды. 

Бағдарлама «Қарапайым заттар экономикасы» деп аталды. Оның негізгі міндеті — 

импорттық әлеуметтік маңызды азық-түлік тауарларын жергілікті өнімдермен алмастыру.  

Сонымен қатар, басым жобаларды несиелендіруге арналған тауарлардың тізімі 

бекітілді. Несиелендіру осы тізімнен кем дегенде бір өнім шығарылған жағдайда жүзеге 

асырылады. Тауарлар тізімі келесі критерийлерге сәйкестігі негізінде іріктелді: 

Импорт көлемі $5 млн артық. 

Шикізаттың қолжетімділігі болуы шарт. 

Біліктіліктердің, технологиялардың болуы. 

Артық өндірудің болмауы. 

Сапаны бағалау мүмкіндігінің болуы. 

«Қарапайым заттар экономикасы» деген ұғым азық-түлік, киім-кешек, құрылысқа 

қажетті құрал-жабдық сынды күнделікті халық тұтынатын, тұрмысқа аса қажет заттармен 

етене байланысты. Бір қарағанда экономикаға еселеп табыс әкелмейтіндей көрінгенімен, 

негізгі сұранысты осы «қарапайым заттар экономикасы» өтейді. Мақсаты: халықтың 

қажеттіліктерін қанағаттандыру және әлеуметттік маңызы бар азық-түлік тауарларының 

импортын алмастыру үшін бәсекеге қабілетті өндіріс орындарын құру. Мәні: өңдеу 

өнеркәсібі мен агроөнеркәсіптік кешенде жұмыс істейтін жеке кәсіпкерлік субьектілерін 

қолдау. Осы мақсаттарға 600 млрд теңге бөлінді. Өңдеу өнеркәсібі мен қызметтерді 

ынталандыруға 400 млрд теңге, аграрлық өнеркәсіп кешендеріне қайта өңдеуге 100 млрд 

теңге, аграрлық өнеркәсіпті  өндіруге 100 млдр теңге қаражаты бөлінді. 

Оған мына акционерлік қоғам банктері ат салысты: 

Қазақстанның Халық Банкі” 

“Сбербанк” 

“Банк Цент Кредит” 

“АТФБанк” 

“Еуразиялық Банк” 

“Нұрбанк” 

“Bank KBK” 

“Alfa Bank” 

“Forte Bank” [5, 208-218.]. 

Нәтижелер мен талқылаулар. Нәтиже шығару барысында біз дүние жүзіндегі 

экономика тұрақталмаса, өз елімізде бағаның тұрақтануына күмән келтіреді деген шешімге 

келдік. Егер бұл өзекті проблеманы алдын алу жолында қажетті шаралар жүргізуге бел 

буылмаса, белгілі уақыт немесе мерзім өтсе де бағаның өсу ықтималдығы керісінше 10-

15%-ға жетуі мүмкін. Себебі, бұл көрсеткіштердің барлығы өз территориямызда 

шектелмей, шекарадан тыс жаһан дүниежүзімен тікелей байланысын үзбейді.  

Сонымен қатар, алдын алу жолы ретінде республика ішінде мүмкіндіктерді ескере 

отырып шикізатты өзіміз өндіретін кәсіпорындар санын жандардыра білу керек. Бұның түп 

негізінде қандай жағдай болмасын өз елін, халқын бірінші орынға қоя отырып, тұрақты 

бағасы орнатылған өніммен қамтамасыз етуге қолайлы жағдай туғызады.  

Қорытындылай келе, біздің талқылаған тақырыбымыз, тікелей дүниежүзі 

экономикасымен тығыз байланысты. Сондықтан, егер бізде азық-түлік қымбаттаса, яғни ол тек 

біздің елде ғана емес, дүние жүзінде болып жатқан инфляциямен тепе-тең келеді. Қазақстан 

дамушы елдер қатарында болғандықтан, бұл инфляция бізге әбден қымбат болып әсер етеді.  

Себебі, дамушы елдерде әрдайым шығын көп болып, қандай да бір тауар өніміне 

қымбатшылық орын алуы сөзсіз. Егерде біз дамыған елдер қатарында болсақ бұндай азық-

түліктің немесе т.б. заттардың қымбаттауы түккеде тұрмауы мүмкін еді. Сүйенген статис-

тиканың жоғарғы көрінісі барлығы тіреліп кеп, экономикаға әсерін тигізіп отырғаны сөзсіз. 
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Осы мақалада меншікті капитал есебінің жағдайы мен аудитінің теориялық 

негіздері көрсетілген. Қазіргі зандағы капиталдың құрылы көрсетілген. Меншікті 

капиталға анықтама берілген, сонымен қатар капиталды жіктеу тұжырыдамалар 

қолданылды. Капиталдың өндіріс кезінде балама түрлерін көрсете біліп, содан сон 

активтерінің айналымдарын, меншікті капиталдың рөлін және атқаратын жұмыстарын 

атап өттік. Тағы бір қиындық туындысы, ол капиталдың, оның элементтерінің құнын 

есеп жұргізу, санау, бағалау және орындау болып табылады. 

Тірек сөздер: меншікті капитал, бухгалтерлік есеп, активтер түрлері,  қарыз 

қаражаты, кәсіпорын. 

В данной статье изложены теоретические основы состояния аудита и учета 

собственного капитала. Показано строение капитала в современном мире. Дано определение 

собственного капитала, а также применена формулировка классификации капитала. Указав 

формы капитала в обороте, виды капитала при производстве, мы выделили обороты активов, 

роль собственного капитала и выполняемую ими работу. Еще одна трудность - это учет, 

подсчет, оценка и выполнение стоимости капитала, его элементов. 

Ключевые слова: собственный капитал, бухгалтерский учет, виды активов, 

заемные средства, предприятие. 

This article presents the theoretical foundations of the state of audit and accounting of 

equity. The structure of capital in the modern world is shown. The definition of equity is given, as 

well as the formulation of the capital classification is applied. Having indicated the forms of 

capital in circulation, the types of capital in production, we highlighted the turnover of assets, the 

role of equity and the work they do. Another difficulty is the accounting, calculation, evaluation 

and execution of the cost of capital, its elements. 

Keywords: equity, accounting, types of assets, borrowed funds, enterprise. 

 

Кәсіпорынның меншікті капиталын қалыптастыруды басқару күрделі процесс. 

Сондықтан меншікті капиталды басқарудың тетіктері мен әдістерін қарастыра отырып, ең 

https://kz.kursiv.media/2022-10-27/prodovolstvennaya-inflyaciya-v-kazahstane-prevysila-20/
https://www.primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-razrabotana-dorozhnaya-karta-po-stabilizacii-cen-na-socialno-znachimye-prodovolstvennye-tovary-1121731
https://www.primeminister.kz/ru/news/v-kazahstane-razrabotana-dorozhnaya-karta-po-stabilizacii-cen-na-socialno-znachimye-prodovolstvennye-tovary-1121731
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алдымен «капитал» ұғымымен күресу керек. Капитал өзінің жиынтығында іргелі 

экономикалық категорияны білдіреді, оның мәні мен рөлі бірнеше ғасырлар бойы 

кәсіпорынның қаржы-шаруашылық қызметінде өзгерді. Бастапқыда экономистердің 

еңбектерінде «капитал» термині негізгі байлықты немесе мүлікті білдірді. Экономикалық 

ойдың одан әрі дамуы «капитал» ұғымы қоғамның даму процесіне сәйкес келетін мазмұн 

мен мағынамен толтырылуына әкелді. 

«Капитал» ұғымын шаруашылық жүргізуші субъектінің қаржылық менеджменті 

тұрғысынан қарастыра отырып, оның активтерін қалыптастыруға инвестицияланған 

ақшалай, материалдық және материалдық емес нысандардағы қаражаттың жалпы құнын 

сипаттайтынын атап өтуге болады [1]. 

Әдістер мен материалдар. Осы мақалада әдістемелік және теориялық негізі болып 

кәсіпорының меншкті капитал есебінің жағдаы мен аудиттің зерттеуге бағытталған 

отандық және ресейлік, шетелдік (ҚЕХС) ғалымдардың еңбектері пайдаланды. Сонымен 

қатар кестелік, модельдеу, салыстырмалы әдістер кен қолданылды.   

Кәсіпорын капиталының экономикалық мәнін қарастыра отырып, ең алдымен оның 

сипаттамаларын атап өткен жөн (1-сурет): 

 
Сурет 1 - Кәсіпорын капиталының сипаттамалары 

 

Шаруашылық жүргізуші субъектінің капиталы әр түрлі, қаржы-шаруашылық қызметінде 

жұмыс істеу процесінде әртүрлі түрлер мен формаларға ие болады. Бұл, әрине, экономикалық 

әдебиеттерде қолданылатын терминдердің негізделген жүйесін дамытуды талап етеді. Алайда, 

капиталдың әртүрлі формалары мен түрлеріне қарамастан, экономикалық субъектінің мүлкін 

қалыптастырудың негізгі көзі - меншікті капитал екенін есте ұстаған жөн. 

Меншікті капитал дегеніміз - кәсіпорынның өз меншігіндегі және ол активтердің 

белгілі бір бөлігін қалыптастыру үшін пайдаланатын қаражатының құны. Оларға салынған 

меншікті капитал есебінен құрылған активтің бұл бөлігі кәсіпорынның таза активтері. 

Кәсіпорын капиталын жіктеу 1-кестеде қарастырылған. 

Кесте 1 
Кәсіпорын капиталын жіктеу 

 

Белгісі Топтар 

1 2 

1 Тарту көзі бойынша 

1 Қалыптастырылатын капиталдың меншік атауы 

бойынша 

- меншікті капитал 

- заемдық капитал 

2 Капиталды тарту көздерінің топтары бойынша - Ішкі көздерден тартылатын капитал 

- сыртқы көздерден тартылатын капитал 

3 Оны шаруашылық пайдалануға беретін капитал 

иелерінің ұлттық тиесілігі бойынша 

- ұлттық капитал 

- шетелдік капитал 
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 1 кестенің жалғасы 
4 Кәсіпорынға берілетін капиталдың меншік 

нысандары бойынша 

- жеке капитал 

- мемлекеттік капитал 

2 Тарту нысаны бойынша 

1 Кәсіпорынмен капитал тартудың ұйымдық-

құқықтық нысандары бойынша 

- акционерлік капитал 

- пайлық капитал 

- жеке капитал 

2 Капиталды тартудың заттай-заттай нысаны 

бойынша 

- ақшалай нысанда 

- қаржылық нысанда 

- материалдық нысанда 

- материалдық емес нысанда 

3 Капиталды тартудың уақытша кезеңі 

бойынша 

- ұзақ мерзімді капитал 

- қысқа мерзімді капитал 

3 Пайдалану сипаты бойынша 

1 Экономикалық процеске тартылу дәрежесі 

бойынша 

- экономикалық процесте пайдаланылатын капитал 

- экономикалық процесте пайдаланылмайтын капитал 

2 Экономикада пайдалану салалары бойынша - экономиканың нақты секторында пайдаланылатын капитал 

- экономиканың қаржы секторында пайдаланылатын капитал 

3 Шаруашылық қызметте пайдалану бағыты 

бойынша 

- инвестициялық ресурс ретінде пайдаланылатын капитал 

- өндірістік ресурс ретінде пайдаланылатын капитал 

- несие ресурсы ретінде пайдаланылатын капитал 

4 Инвестициялық процесте пайдалану 

ерекшеліктері бойынша 

- бастапқыда инвестицияланған капитал 

- қайта инвестицияланатын капитал 

- дезинвестицияланатын капитал 

5 Инвестициялық процесте пайдалану  

ерекшеліктері бойынша 

- негізгі капитал 

- айналым капиталы 

6 Өндірістік процеске қатысу дәрежесі 

бойынша 

- жұмыс капиталы 

- жұмыс істемейтін капитал 

7 Пайдалану тәуекелінің деңгейі бойынша - тәуекелсіз капитал 

- тәуекелі төмен капитал 

- орташа өлшемді капитал 

- тәуекелі жоғары капитал 

8 Пайдаланудың құқықтық нормаларына 

сәйкестігі бойынша 

- заңды капитал 

- «көлеңкелі» капитал 

 

Құрылатын кәсіпорынның меншікті капиталын қалыптастыру процесінің бірқатар 

ерекшеліктері бар, олардың негізгілері 2-кестеде көрсетілген. 

Барлық меншікті қаражат белгілі бір дәрежеде ұйым алға қойған мақсаттарға жету 

үшін пайдаланатын қаражатты қалыптастыру көзі ретінде қызмет етеді [2]. 

Негізгі сипаттамалары капитал құрылымын жатады, оны бөлу, жеке инвестициялар 

және қарыздық қаражат және айналымнан тыс және айналымдағы активтер. 

Кесте 2  
Меншікті және қарыз капиталы элементтерінің салыстырмалы сипаттамасы 

 

Капитал элементі Сипаттамасы 

1 2 

Меншікті капитал ұйым активтерінің (мүлкінің) құны мен оның міндеттемелері арасындағы 

айырма ретінде айқындалатын мүліктің таза құны. Меншікті капитал 

жарғылық, қосымша және резервтік капиталдан, арнайы мақсаттағы 

қорлардан, бөлінбеген пайданы жинақтаудан, нысаналы қаржыландырудан 

және нысаналы түсімдерден тұруы мүмкін. 

Қарыз қаражаты ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді пассивтер болып табылады (Болашақ 

кезеңдердің кірістерін, тұтыну қорларын және алдағы шығыстар мен 

төлемдердің резервтерін шегергенде). Бұл банктердің несиелері, 

облигацияларды сатудан түскен қаражат, кредиторлық берешек. 

Міндеттемелер кәсіпорындардың қарыз қаражаттарының көздері мен құрамын 

сипаттайды. 

 



 

 

 

293 
 

Э.ғ.д., профессор Данияр Алтаевич Калдияровтың 60-жылдық мерейтойына арналған 

«ЖАҺАНДЫҚ СЫН-ҚАТЕРЛЕР ЖАҒДАЙЫНДА ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМНІҢ ТҰРАҚТЫ ДАМУЫ»  

Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары  

15 ақпан 2023 ж. 

 

 
Қаржы-шаруашылық жүргізуші субъектінің құрылтайшыларының ресурстарын 

неғұрлым ұтымды пайдалану тұрғысынан капиталды ескере отырып, экономикалық 

айналымға қарыз және тартылған қаражат көбірек салынатын нұсқа оңтайлы болып 

табылады. Алайда, бұл тәсілдің жағымсыз жағы-кәсіпорынның қарыз көздерінің 

ұлғаюымен, несие берушілердің кәсіпорын төлем қабілеті аз болған кезде тартылған 

қаражатты қайтару туралы талап ету мүмкіндігімен байланысты банкроттық тәуекелі 

пропорционалды түрде артады. 

Меншікті капитал элементтерінің сипаттамасы 3 кестеде келтірілген. 

Кесте 3 
Меншікті капитал элементтерінің сипаттамасы 

 

Капитал 

элементі 

Сипаттамасы 

1 2 

Жарғылық 

капитал 

Ұйымның жарғылық қызметін қамтамасыз ету үшін меншік иелері бастапқыда 

инвестициялаған қаражат сомасы; жарғылық капитал заңды тұлғаның өз 

кредиторларының мүдделеріне кепілдік беретін мүлкінің ең аз мөлшерін айқындайды. 

Сондай – ақ, бұл компанияға пайда табу мақсатында Қаржы-шаруашылық қызметті 

жүзеге асыру үшін қажетті бастапқы капитал. 

Қосымша 

капитал 

Мынадай элементтерден тұратын баланс пассивінің бабы: 

- Эмиссиялық кіріс-кәсіпорын акцияларының сату және номиналдық құны арасындағы 

айырма; 

- бағамдық айырмалар-жарғылық капиталдың шетел валютасындағы үлесін төлеу 

кезіндегі айырмалар; 

- негізгі құралдарды қайта бағалау кезіндегі айырмашылық-негізгі құралдар құнының 

өзгеруі кезіндегі айырмашылық. 

Резервті капитал Онда бөлінбеген пайданы орналастыруға, шығындарды жабуға, облигацияларды өтеуге 

және кәсіпорынның акцияларын сатып алуға арналған кәсіпорын мүлкінің мөлшері. 

Резервтік капитал күтпеген шығындарды (шығындарды) жабуға, сондай-ақ осы 

мақсаттар үшін пайда болмаған кезде инвесторларға кірістерді төлеуге арналған. 

Резервтік капиталды қалыптастырудың негізгі көзі-пайда. 

Бөлінбеген пайда 

(залал) 

Ұйымның есепті кезеңде алған қаржылық нәтижесі экономикалық субъектінің қаржы-

шаруашылық қызметінің түпкілікті нәтижесі ретінде баланстық пайданы немесе 

залалды білдіреді және менеджерлердің материалдық, еңбек және қаржы ресурстарын 

пайдалану бойынша шеберлік деңгейін көрсетеді. Бұл есепті кезеңдегі ұйымның 

меншікті капиталының өзгеруіне әсер етеді. 

 

Нәтижелер және талқылауы. Шаруашылық жүргізуші субъектінің меншікті 

капиталына жарғылық капитал, қосымша капитал, резервтік капитал және бөлінбеген пайда 

сияқты элементтер кіреді. 

Кәсіпорынның меншікті капиталын көбейту, ең алдымен, өзінің қаржылық 

ресурстарын қалыптастыруды басқарумен байланысты. Бұл басқарманың негізгі міндеті-

өзін-өзі қаржыландырудың қажетті деңгейін қамтамасыз ету, алдағы кезеңде кәсіпорынның 

экономикалық қызметін дамыту [3, 4]. 

Меншікті капиталдың құнын өлшеу қиын. Меншікті капиталды компанияның өзінде 

(бизнесті дамыту үшін алынған пайданы сақтай отырып) немесе сырттан (қарапайым 

акцияларды сату арқылы) тартуға болады. Теориялық тұрғыдан алғанда, екеуінің де құнын 

компания өзінің қарапайым акцияларының нарықтық бағасын сақтау үшін меншікті капиталмен 

қаржыландырылатын инвестициялық жобаның бір бөлігін жүзеге асыру арқылы қамтамасыз етуі 

керек кірістіліктің минималды мөлшерлемесі ретінде қарастыруға болады. 

Осылайша, әр түрлі елдердің ғалымдары экономикалық категория ретінде 

капиталдың мәнін ұзақ уақыт бойы зерттей бастағанын атап өткен жөн. Бұл зерттеулер 

бірнеше ғасырлар бойы үздіксіз жүргізілді. Нәтижесінде, қазіргі уақытта оның көптеген 

аспектілері өте терең және жан-жақты зерттелген. Сондықтан, қазір капиталды 

қалыптастыру, айналым және көбею теориясының мәселелері өте мұқият зерттелген деп 
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 айтуға болады. Сонымен қатар, капиталды бағалау, уақыт өте келе оның құнының өзгеруін 

талдау және басқа да мәселелер жеткілікті зерттелмеген. 

Қорытынды. Зерттеу барысында меншікті капиталдың келесі теориялық 

тұжырымдамалары нақтыланды: 

- кәсіпорынның меншікті капиталы – бұл өндіріс процесіне қатысатын және пайда 

әкелетін меншік құқығындағы тиесілі қаражат жиынтығы; 

- меншікті капиталдың жұмыс істеу нысандары мынадай: шығарылған капитал, 

эмиссиялық кіріс, сатып алынған меншікті үлестік құралдар, құрылтай құжаттарында 

белгіленген резервтік капитал, активтерді қайта бағалауға арналған бөлінбеген кіріс; 

- кәсіпорынның меншікті капиталының жұмыс істеуінің барлық нысандарының жай-

күйі туралы ақпарат ҚЕХС сәйкес шоттардың жұмыс жоспарының «капитал және 

резервтер» 5-бөлімінің шоттарында көрсетіледі. 

Мақалада біз ҚЕХС ұсынымына сүйене отырып, кәсіпорынның меншікті 

капиталының құрылымын, элементтерін, жіктелуін қарастырдық. Болашақта бұл жұмысты 

әлемдік тәжірибені, ағымдағы экономикалық жағдайдың өзгеріп отыратын мән-жайларын 

ескере отырып, елдің заңнамасын ескере отырып жалғастыру қажет деп санаймыз. 
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Мақалада қазіргі жағдайдағы экономиканы цифрландырудың заманауи 

тенденциялары қарастырылған. Қазіргі уақытта цифрлық немесе электрондық 

технологиялардың өсуі мен дамуы экономиканың барлық секторларын дамытудағы іргелі 

үрдіс болып табылатыны көрсетілген. Экономикалық салаға қатысты цифрлық 

технологияларды дамыту компаниялар қызметінің тиімділігін одан әрі арттыруға және 

тұтастай алғанда әлемдік экономиканың әл ауқатын арттыруға ықпал ететін болады 

Тірек сөздер: цифрландыру; ақпараттық технологиялар; цифрлық технологиялар; 

цифрлық экономика  

В статье рассмотрены современные тенденции цифровизации экономики в 

современных условиях. Показано, что рост и развитие цифровых или электронных 

технологий в настоящее время, является фундаментальной тенденцией в развитии всех 

секторов экономики. Развитие цифровых технологий применительно к экономической 

сфере будет способствовать дальнейшему повышению эффективности деятельности 

компаний и преумножению благосостояния мировой экономики в целом 
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The article discusses the current trends of digitalization of the economy in modern 

conditions. It is shown that the growth and development of digital or electronic technologies at 

the present time is a fundamental trend in the development of all sectors of the economy. The 

development of digital technologies in relation to the economic sphere will further improve the 

efficiency of companies and increase the well-being of the global economy as a whole 

Key words: digitalization; information technologies; digital technologies; digital economy 

 

Цифрлық экономика-бұл электрондық коммуникациялар мен ақпараттық 

технологияларды пайдалануға бағытталған экономикалық, әлеуметтік және мәдени сала. 

Қазіргі өркениеттегі цифрлық экономика адамдардың өмір сүру деңгейін арттыруда ерекше 

рөл атқарады. Цифрлық экономиканың дамуы, әрине, компанияларға жаңа мүмкіндіктер 

беру арқылы бизнестің дамуына ықпал етеді [1,47б.]. 

Шығармашылық индустрия да цифрлық қол жетімділікке сәйкес өсіп, дамып келеді. 

Цифрлық экономиканың артықшылықтары мен мүмкіндіктері күмән тудырмайды. Бірақ, екінші 

жағынан, экономикалық сектордың жаңа моделінің дамуына қауіп төндіретін цифрлық 

экономиканы пайдаланудың тәуекелдері мен проблемалары да сөзсіз. Бұл тұрғыда әрбір жеке 

тұтынушының және жалпы әрбір компанияның цифрлық сауаттылығы өте маңызды [2,73б.].  

Цифрлық экономиканың қарқынды дамуымен біздің әлеуметтік және экономикалық 

өмірімізде үлкен өзгерістер орын алуда. Тұтынушыларға ақысыз цифрлық тауарлар мен 

қызметтердің едәуір бөлігі ұсынылады, ал жасанды интеллект және үлкен деректерді талдау 

технологиялары сатушылар мен сатып алушыларды тиімдірек байланыстыра отырып, мақсатты 

өнім ұсыныстарын береді. Бұл технологиялар сонымен қатар экономикалық болжамдардың 

дәлдігін жақсартады және қаржы нарығындағы ақпараттық үйкелісті азайтады. Бірақ сонымен 

бірге олар деректердің құпиялылығы мен қауіпсіздігіне қатысты мәселелер туғызады. Сандық 

активтердің жинақталуы, әсіресе платформалар үшін үлкен нарықтық күш тудыруы мүмкін, бұл 

кемсітушілік мінез-құлыққа әкелуі мүмкін. Бұл нарықтық сәтсіздіктер барлық тараптардың 

мүдделерін теңестіру, нарықтық билікті орынсыз пайдалануды шектеу және тиімді 

институционалдық және құқықтық негіздерді әзірлеу үшін үкіметтің араласуын талап етеді. 

Цифрлық экономика - экономиканың басқа түрлерінде кездеспейтін белгілердің ұзақ тізімін 

қамтиды. Википедия сияқты тегін тауарлар мен қызметтер, Gmail сияқты электрондық пошта 

қызметтері және Google Maps сияқты сандық карталар – бұл үлкен экономикалық құндылығы 

бар заманауи цифрлық экономиканың құрамдас бөліктері [3,140б.].  

Цифрлық экономикада деректер арқылы құнды құру мүмкіндігі өндіріс 

факторларына айналады. Бұл алгоритмдерді немесе әртүрлі контексттерде құндылық алу 

үшін үлкен деректерді талдау мүмкіндігін қамтуы мүмкін. Бұл факторлар материалдық емес 

активтердің маңызды класы болғанымен, олардың бар екендігін анықтаудан басқа, 

материалдық емес активтердің құнын дәл өлшеу қиын. Алайда, қоғамдық нарықтардағы 

бағалаудың барлық зерттеулері материалдық емес активтер бағалаудың маңызды 

компонентіне айналғанын көрсетеді. Зерттеушілер компанияның құны үшін физикалық 

капиталдың мәні соңғы онжылдықтарда төмендегенін, ал білім капиталының мәні, әсіресе 

жоғары технологиялық салаларда өскенін атап өтті. 

Цифрлық экономиканың тағы бір ерекшелігі-ақпаратқа кеңінен қол жеткізу. 

Деректер факторы ақпараттық үйкелісті төмендетуде маңызды рөл атқаратын қаржы 

нарықтарында инвестициялық шешімдер қабылдаудағы негізгі анықтамалық айнымалы 

болып табылады. Авторлар есептеу техникасындағы соңғы жетістіктер технологиялық 

компанияларға нақты уақыт режимінде инвестициялық кәсіпқойларға сату үшін іргелі 

көрсеткіштердің егжей-тегжейлі көрсеткіштерін жинауға мүмкіндік бергенін атап өтті. Бұл 

деректерді енгізу ақпарат алу шығындарын азайту арқылы бағаның ақпараттылығын 

арттырады, сондықтан инвесторларға екі жағынан әсер етеді [4].  
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 Бір жағынан, менеджерлердің болашақ кірістер туралы жеке ақпараттарымен сауда 

жасау мүмкіндігі аз, мұнда бағалар болашақ кірістерді дәлірек көрсетеді. Екінші жағынан, 

компаниялардың негізгі көрсеткіштері туралы мәліметтер ағымдағы бизнестің құлдырау 

тенденцияларын немесе болашақта өсуге қол жеткізу мүмкіндігін анықтай алады, бұл 

инвестициялардың тиімділігін арттырып, инвесторларды жағдай нашарлаған кезде 

инвестицияларды қысқартуға және мүмкіндіктер кеңейген кезде инвестицияларды 

көбейтуге итермелейді. Үлкен деректердің даму дәуірінде ақпаратты жинау, ұсыну және 

бағалау әдістерінде айтарлықтай өзгерістер болды. Несиелік ақпаратты іздеу шығындары 

күрт төмендеді, ал несиелік деректерді жинау ақпаратты пассивті іздеуден белсенді ақпарат 

жинауға көшті. Айта кету керек, бұл тенденциялар қаржы фирмаларына бұрын қызмет 

көрсетілмеген халыққа несие сияқты қызметтерді ұсынуға мүмкіндік береді. Нарықтардың 

инклюзивтілігін арттыру үшін цифрлық технологиялардың маңыздылығын бағаламауға 

болмайды. Экономикалық тұрғыдан алғанда, барлық дерлік нарықтарда бар ақпараттық 

олқылықтар мен асимметриялар ішінара жойылады, бұл маңызды жағымды жақтары да, 

ықтимал проблемалары да болады. Деректерді жауапкершілікпен пайдалану бұрын 

болмаған нарықтарды құруы және ынталандыруы мүмкін. Мысалы, дәстүрлі банк жүйесі 

үшін іс жүзінде анонимді адамдарға несие беруге болады. Бұл өте күшті және инклюзивті 

экономикалық өсуге ықпал етеді. Цифрлық экономика жаңа сыртқы әсер жасады. Жеке 

адамдар туралы ақпарат басқа адамдарға пайдалы болуы мүмкін. Мысалы, егер тұтынушы 

өнімді сатып алуды жоспарласа, олар тиісті тәжірибесі бар басқа тұтынушылардан кері 

байланыс алғысы келеді. Мұндай сыртқы әсерлер пайдалы қоғамдық ақпаратты 

қалыптастырады және барлығына әлеуметтік әл-ауқатты жақсартады. 

Пандемия кезіндегі экономика цифрлық технологияларды қолданудың қажеттілігі мен 

маңыздылығын айқын көрсетеді. Әлеуметтік алыстау, карантин, өзін-өзі оқшаулау және басқа 

шаралар тауарларды немесе қызметтерді алу тәсілін таңдауда өте маңызды болады. Сондай-ақ, 

осы уақытта инфекцияның ықтималдығын бағалау үшін сандық орынды пайдалануға болады. 

Шын мәнінде, муниципалдық деңгейде Қытай мұндай деректерді әртүрлі нысандарда 

пайдаланды, соның ішінде адамның тәуекел деңгейін көрсету үшін түспен кодталған мобильді 

медициналық сертификаттарды тағайындау [5,40б.].  

Осылайша, қоғам цифрлық дәуірге енген сайын, цифрлық экономикадағы 

революциялық инновациялар өндіріс әдістері мен өмір салтын айтарлықтай өзгертеді. 

Капиталдың бір түрі ретінде цифрлық материалдық емес активтер өндіріс тиімділігі мен 

компаниялардың нарықтық құнын едәуір арттыра алады. Үлкен деректерді талдау 

технологиясы ақпараттық үйкелісті азайтады және қаржы нарықтарындағы болжамдардың 

дәлдігін жақсартады, бұл кейіннен инвестициялардың тиімділігін арттырады. Екі жақты 

цифрлық мегаплатформалар сұраныс пен ұсынысты сәйкестендіру тиімділігін арттыру үшін 

біріктірілген пайдаланушы деректерін пайдалана алады. Дегенмен, цифрлық экономика бір 

уақытта бірқатар проблемаларды тудырады. Үлкен деректерді талдаудың артықшылықтары 

кейде пайдаланушылардың жеке өмірін бұзу арқылы қол жеткізіледі, ал деректердің, 

ақпараттың және технологияның еркін ағыны Ұлттық қауіпсіздік мәселелерін тудырады. 

Сонымен қатар, цифрлық экономикадағы автоматтандырудың басым процесі адамды 

алмастыру әсерін тудырады, осылайша еңбек нарығын дүр сілкіндіреді. Ел үкіметтері 

мегаплатформалардың нарықтық күшін бақылап, инновацияларды ынталандыруы, деректерге 

меншікті бөлудің тиімді институционалдық және құқықтық негізін құруы және цифрлық 

экономика үшін салықтар мен ынталандырудың тиімді жүйесін әзірлеуі қажет. Елдер 

басшылығы қазіргі цифрлық экономикада оқшауланып әрекет ете алмайды, тек үкіметтердің 

бірлескен жұмысы ғана цифрлық дәуірдің жаңа міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік береді. 
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Исламдық банкингтің мәні мен ерекшеліктері, оның Қазақстан Республикасында  

қалыптасуы  мен даму және олардың  еліміздегі банктік қызметтердегі  дамытудағы 

орны қарастырылған. Отандық  банк жүйесіне енетін Al Hilal және Заман банктердің   

жиынтық активтері мен  несие қоржынының  қазіргі ахуалына  салыстырмалы талдау 

жүргізу арқылы, еліміздің  банктік жүйесінде  исламдық банкинг қағидаларын қолдану 

отырып, екінші деңгейлі банктердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру  және  

экономиканың   салаларында  қолдану  бойынша бағыттары белгіленген. 

 Түйін сөздер: исламдық банкинг, пайыз, ислaмдық қaржылaндыру, ислам қаржы 

жүйесі, инжар, мурабах,   корпоративтік мурабах, шариғат қағидасы,  исламдық 

банкингтің  фундаментельді қағидалары,  жиынтық активтер, несие қоржыны. 

Рассмотрены значение и особенности исламского банкинга, его становление и 

развитие в Республике Казахстан и их место в развитии банковских услуг в стране. Путем 

проведения сравнительного анализа текущего состояния совокупных активов и 

кредитного портфеля банков Аль Хилал и Заман, входящих в отечественную банковскую 

систему, с использованием принципов исламского банкинга в банковской системе страны 

определены направления повышения конкурентоспособности банков второго уровня и 

применения их в сферах экономики. 

Ключевые слова: исламский банкинг, процент, исламское финансирование, 

исламское финансовая система, инджар, мурабаха, корпоративная мурабаха, принцип 

шариата,  фундаментальные принципы исламского банкинга,  совокупный актив, 

кредитный портфель. 

The importance and features of Islamic banking, its formation and development in the 

Republic of Kazakhstan and their place in the development of banking services in the country are 

considered. By conducting a comparative analysis of the current state of the total assets and loan 

portfolio of Al Hilal and Zaman banks, which are part of the domestic banking system, using the 

principles of Islamic banking in the country's banking system, directions for increasing the 

competitiveness of second-tier banks and their application in the economy were determined. 

Key words: islamic banking, interest, Islamic finance, Islamic financial system, injar, 

murabaha, corporate murabaha, Sharia principle, fundamental principles of Islamic banking, 

total asset, loan portfolio. 
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 Қазіргі көптеген әлемдік елдердегі шаруашылық байланыстарында пайыздық 

көрсеткіштерге сүйенетін несие-қаражат жүйесі негіз қалаған. Бұл  өсімқорлыққа құрылған 

бүгінгі Еуропа банктері болып табылады. Соңғы жылдары әлемді қамтыған және жаһандық 

деңгейдегі орын алып отырған түрлі  дағдарыстар мен ауытқымалы дамулар көптеген 

елдердің экономикалық дамуына, оның ішінде банктердің қаржылық жағдайына кері 

ықпалын тигізіп,  енді елдердің назарын рухани құндылықтарға арқа сүйейтін Исламдық  

банктік жүйеге аудара бастады.  

Жалпы Исламдық банк жүйесі-Шариғат рұқсат еткен істерді атқару арқылы банктік 

қызметтерді көрсету жүйесі. Ислам дінінде пайыз алу-беруге тыйым салынған. Сол 

себептен де Исламдық банк жүйесінде қарапайым банктердегідей өсімқорлық жоқ. 

Пайыздық өсімсіз қызмет етуіне қарамастан қазіргі Ислам қаржы жүйесі ең жылдам өсуші 

сегмент болып табылады.  

Бұндай банк жүйесінің қалыптасуына қазіргі исламдық экономикасының дамуы 

ықпал етті. Шариғат талаптарына сәйкес пайызсыз несие негізінде жұмыс істейтін  Ислам 

банкі  өзінің қызметін  1975 жылы бастаған болатын [1]. 

   Исламдық банкинг-дегеніміз Жаратушы иенің және Шариғаттың қағидаларына негіз-

делген банктік қызметтер болып табылады. Исламдық банкингтің фундаментельді қағидалары: 

қаржылық ресурстар мен қызметтерге діни және этникалық сенімдеріне 

байланыссыз қол жеткізуге болады; 

қаржылық ресурстар мен қызметтерді Шариатпен шектелген салаларға (қару-жарақ 

өндіру немесе оны сату, ойын бизнесі, ішімдіктерге және т.б.) қолдануға тиым салынған; 

төлем алу және пайыз қабылдауға болмайды; 

келісімге қатысушы жақтардың алыпсатарлық қызметтеріне шек қойылған; 

ақша тек айырбас құралы және тауар түрінде бола алмайды. 

Одан басқа Ислам  даму банкінің   несиелеуге қойылатын талаптарының 

кейбіреулері төмендегідей, олар: 

инвестициялық  проектінің  құнының 20 пайызына меншік иесі қатысуы керек; 

проектіні қаржыландыру сомасы 30 млн. долларға дейін; 

қаржыландыру мерзімі проектінің типі мен ерекшелігіне байланысты.  

Осындай талаптарды басшылыққа алған  ислaмдық қaржылaндыру секторының дaмуы 

жылына орташа 15-20 пaйызға өсуде. Сонымен қaтaр әлемдегі 400 қaржылық институттaр, оны 

өз  тәжірибесінде қолдaнып, жылдық aйнaлымы 800 млрд доллардан асып отыр [2]. 

Еліміздегі ресми мәліметтерден 2023 жыл басында Қазақстан Респубикасының  21 екінші 

деңгейлі банк қызмет көрсетуде, оның ішінде екі ислам банкі - Al Hilal және Заман банкі бар [3] 

«Al Hilal» Ислам Банкі» АҚ (Al Hilal банкі) – 2010 жылы Қазақстан Республикасы мен 

БАӘ Үкіметтерінің келісімімен Шариғат ережелері мен қағидаттарына сай инновациялық 

банктік өнімдер мен қызметтер ұсыну мақсатында құрылған Қазақстан және ТМД-дағы алғашқы 

ислам банкі. Бастапқыда Қазақстандағы «Al Hilal банкі» корпоративтік секторда шоғырланып, 

исламдық қаржылық шешімдерді ірі және орта бизнестің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 

ұсынған болатын. Корпоративтік клиенттермен 7 жыл бойы табысты жұмыс істегеннен кейін 

2017 жылы Банк бөлшек бизнесті іске қосып, Алматы, Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларында  

филиалдарын ашып,   банктік өнімдер мен қызметтердің барлық түрлерін, оның ішінде ағымдағы 

шоттар, депозиттер, қаржыландыру өнімдері, кассалық есеп айырысу қызметі, қазынашылдық 

қызметтер және т.б. бойынша банктік қызметтер көрсетуде. 

Ал, исламдық «Заман Банкі»   көп қырлы мекеме   және Ислам банкін дамыту 

тобының мүшесі (IDB), жеке секторды дамыту бойынша Ислам корпорациясы (ICD) Банк 

акционерлерінің құрамына кіреді [4]. 

Аталған банктердің мaңызды міндеттердің бірі - индустриялық aудaндaрды 

дaмытуғa   ұзaқ мерзімді инвестициялaрды тұрaқты түрде тaрту. Екінші міндеті - 

қaржылaндырудың бір көзіне тәуелділікті aзaйтуғa бaғыттaлғaн инвестициялық aғындaр 

aрқылы әртaрaптaндыруды бaсқaру.  
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Осы бағыттағы ынтымақтастық қатынастың дамыту барысында     Ислам даму 

банкімен бірқатар жобалар жүзеге асырылды. Мысалы, Ислам даму банкінің зайымымен 

Алматы- Гүлшат автокөлік жолының құрылысы салынып, Астана-Қарағанды  автожолы 

қайта жөндеуден өткізіліп, Бурабай- Көкшетау Петропавл автожолы жақсартылды. Одан 

басқа Сызғанов атындағы хирургиялық орталық жабдықталынып, Қазақ гуманитарлық  заң 

университетінің жаңа ғимаратының құрылысы мен т.б. проектілер қаржыландырылды.  

2020 жыллы аталған   исламдық банктердің  жиынтық активтері өткен 2020 жылдың 

сәйкес кезеңімен салыстырғанда 45,5%-ға артып, 81,9 млрд теңгені құрады. Бұл 

мәліметтерден   банктердің активтерінің орташа жылдық өсімі 30,3% жетті. Сонымен бірге 

ҚР    ислам банктерінің активтері 2015 жылы 36,9 млрд теңгеден 2021 жылы 81,9 млрд 

теңгеге дейін немесе 2,2 еседен астам өсіп, отандық банк секторындағы ислам банкингінің 

үлесі  0,26% құраған (сурет 1) [5]. 
 

 
 

Сурет 1- Қазақстандағы ислам банктерінің активтері-https://kz.kursiv.media/2021-09-24/pochemu-sektor-

islamskikh-finansov-nedostatochno-razvit-v-kazakhstane/amp/ 

 

Ал, 2021 жылғы 1 тамыздағы жағдай бойынша олардың жиынтық активтері шамамен 87 

млрд теңгені , яғни   банк секторының жиынтық активтерінің 0,25% ,  олардың жиынтық несие 

қоржыны 40,1 млрд теңгені немесе республикадағы барлық банк несиелерінің 0,24%-ын құрап , 

соңғы үш жылда исламдық банк  активтерінің орташа жылдық өсімі 30,3% жеткен (сурет 2) . Ал, 

осы  кезеңде Қазақстанның банк жүйесіндегі орташа өсімі 11-12%-ды құраған. 

 2020 жылы Ислам банктерінің несие қоржыны   өткен жылмен салыстырғанда 

47,4%-ға артып, 39,7 млрд. құрады. Мысалы, Al Hilal Bank-тің несие қоржыны 82%-ға, яғни  

25,1 млрд теңгеге,  ал Заман-Банктегі өсім 11,1%-ға артып 14,6 млрд теңгеге жетті [6]. 

Соған қарамастан Қазақстанда исламдық қаржыландыру жүйесінің дамуын тежейтін 

факторлар бар, олар: 

Біріншісі, қаржылық сауаттылықтың төмендігі және ақпараттың аздығы. Мәселен, 

2020 жылы Al Hilal мен «Заман Банк» ислам банкі жарнамаға небәрі 9,4 млн теңге жұмсаған. 

Бұл - өте төмен көрсеткіш. Салыстырып айтсақ, былтыр еліміздің үш ірі банкі жарнама мен 

маркетингке 8,2 млрд теңге, яғни операциялық шығындардың 3,4%-ын бөлген.  

Екіншісі, ақпараттың аздығынан халық ислам банктеріне күмәнмен қарайды. 

Сондай-ақ мемлекет ислам банкіндегі депозиттерге кепілдік бермейді. 

https://kz.kursiv.media/2021-09-24/pochemu-sektor-islamskikh-finansov-nedostatochno-razvit-v-kazakhstane/amp/
https://kz.kursiv.media/2021-09-24/pochemu-sektor-islamskikh-finansov-nedostatochno-razvit-v-kazakhstane/amp/


 

300 
 

Материалы Международной научно-практической конференции  

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ ВЫЗОВОВ»,   

посвященной 60-летию д.э.н., профессора Данияра Алтаевича Калдиярова 

15 февраля 2023 г.  

 

 

 
Сурет 2- Қазақстанның банк секторындағы ислам банктерінің көрсеткіші-

https://ru.sputnik.kz/20230130/ertysbaev-vozglavit-spisok-narodnoy-partii-kazakhstana-na-vyborakh-v-mazhilis-

31593302.html 

 

Исламдық қаржыландыру саласының тағы бір мәселесі - кадр тапшылығы. Яғни, 

Ислам өнімдерімен жұмыс істеу тәжірибесі бар мамандар жетіспейді. 

Әлемдік қаржы дағдарысы кезінде және одан кейінгі кезеңде біршама тұрақты түрде 

дамып, көптеген елдердің экономикасынына қаржылық қолдау көрсетіп отырған исламдық 

банкинг тәжірибесі тек  Қазақстан емес басқа да экономикасы озық дамығын елдерде 

зерделенуде. Сонымен бірге Исламдық банкинг Батыстың қаржы-несие жүйесіне балама ретінде 

өз құралдарын қолдану идеясын әлемдік экономикадағы жаңа қаржылық жүйенің артықшылығы 

ретінде, яғни әлеуметті өмір мен адамгершілік мұраттарына негізделгенін байқатуда.    
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В статье рассматривается основная цель социальной политики, значение 

социальной защиты детей, определена деятельность исполнительных органов в 

социальной защите несовершеннолетних.  

Ключевые слова: дети, несовершеннолетние, социальная помощь, государство, 

исполнительный орган, защита. 

The article considers the main purpose of social policy, the importance of social protection of 

children, defines the activities of executive bodies in the social protection of minors. The structure of the 

Committee for children  rights protection of the Ministry of Education of the Republic of Kazakhstan, the 

activities of the Committee were also considered. A statistical analysis was carried out. 

Keywords: children, minors, social assistance, state, executive body, protection. 

 

Өскелең ұрпақтың үйлесімді дамуы мен бақытты балалық – бұл біздің 

жалпыұлттық міндетіміз. 

Қасым-Жомарт Тоқаев 

 

Мемлекеттің әлеуметтік саясатының негізгі мақсаты халықтың әл-ауқатын 

арттыруға қол жеткізу болып табылады. Адам факторы, адам дамуы – Қазақстан үшін 

стратегиялық міндет. Адам әрқашан да қоғамдық өмірді жаңарту, алдыңғы қатарлы 

экономикалық жетістіктерге жетуде негізгі рөл атқарады. Кәмелетке толмағандардың 

барлық жіктері мен әлеуметтік топтарының өмір сүру деңгейін ұдайы жақсарта түсу 

атқарушы органдардың басымдығы болуы қажет. 

Әлемдік даму аренасына қадам басқан кез келген мемлекет өз қоғамының 

мүшелерінің барлық қажеттіліктерін қанағаттандырып, жаңа биік белестерге қадам басуға 

әрекет жасайды. Бүгінгі таңда әлеуметтік мемлекет болып табылатын көптеген әлем 

мемлекеттері үшін кәмелетке толмағандарды әлеуметтік қорғаудың айқын басым 

бағыттарын анықтап, кәмелетке толмағандарды қорғау мәселесінде салиқалы әлеуметтік 

саясат жүргізу, кәмелетке толмағандарды әлеуметтік қорғаудың өзіндік моделін 

қалыптастыру стратегиялық маңызы бар мәселе болып отыр. 

Әрбір мемлекет өз органдары атынан, кәмелетке толмағанның қоғамдағы әлеуметтік  

жағдайын реттемелейді, заңнамалық актілерді зерттеп дайындай отырып, оның құқықтық 

мәртебесін анықтайды, оның физиологиялық және психологиялық даму ерекшеліктерін 

ескере отырып, кәмелетке толмағанның өмірінде және әлеуметтік дамуында құқық, 

бостандық туралы қамқорлық танытумен қатар,  ұйымдастыру-құқықтық іс-шаралар 

кешенін өткізді [1]. 

Осы орайда, тәуелсіздікке қол жеткізген жылдар ішінде Қазақстанда балалар 

құқықтарын қорғау жөніндегі ұйымдардың дамыған желісі құрылды. Елімізде балалар 

мүддесін қорғаумен бірнеше мемлекеттік орган айналысады: Қазақстан Республикасының 

Оқу-ағарту министрлігі, Қазақстан Республикасының Әділет министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Ішкі істерминистрлігі, Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау 

министрлігі, Қазақстан Республикасының Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 

министрлігі, Қазақстан Республикасының Мәдениет және спорт министрлігі, Қазақстан 

Республикасының Ақпарат және қоғамдық даму министрлігі, Қазақстан Республикасының 

Бас прокуратурасы мен Қазақстан Республикасының Жоғарғы соты.  

Біріккен Ұлттар Ұйымының Бала құқығы жөніндегі комитетінің 33-ші арнайы 

сессиясының ұсыныстары негізінде 2006 жылдың қаңтар айында балалардың құқықтары 

мен заңды мүддесін қорғауды қамтамасыз ету жөніндегі мемлекеттік саясатты жүзеге асыру 

үшін Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау 

комитеті құрылды.  
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Сурет1 - Қазақстан Республикасы Оқу-ағарту министрлігінің Балалардың құқықтарын қорғау комитетінің 

құрылымы 

Ескерту: зерттеу мәліметтерінің негізінде автормен құрастырылған 

 

2021 жылы жүргізілген Ұлттық халық санағының қорытындысы бойынша жалпы 

халық саны 19 169 550 адам болды. Соның 33,97 пайызы – 17 жасқа дейінгі балалар. Оқу-

ағарту министрлігі баланың мектепке дейінгі білім алу құқығы мен ерте дамуын 

қамтамасыз етуге ерекше назар аударып отыр. Соның ішінде 3-6 жастағы балаларды 

мектепке дейінгі біліммен қамту көрсеткіші 98,8 пайыз деңгейінде екен. Балалардың 

құқықтарын қорғау комитетінің , 110 818 бала – мектеп жасындағы ерекше есебі бойынша 

білім қажеттіліктері бар балалар санатында. Олардың 83 916-ы білім алып жатыр. 

Республикада 16 мың оқушы мектебі жоқ елдімекендерде тұрады және оқу орнына 

дейін тасымалдауды қажет етеді. Олардың қауіпсіздігі де ерекше бақылауда, ал мектеп 

автобусы ең қауіпсіз көлік болуы керек. 

Балалар тақырыбының ішінде жетім және ата-ана қамқорлығынсыз қалған балалар 

мәселесі өте өзекті проблема саналады. Комитет есебінші, қазір елімізде 23 063 жетім бала 

болса, соның 18 805-і отбасыларда екен. 

2021 жылы Парламент Мәжілісі «Бала құқығын қорғау мәселелеріне қатысты Қазақстан 

Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 

заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады. Аталған заң жобасында барлық мұқтаж балаларды 

сауықтырудан өткізуді қамтамасыз ететін; суицидтің алдын алатын және профилактика 

жүргізетін; мектептерде буллинг бойынша профилактика өткізетін бірқатар маңызды бастамалар 

бар. Сонымен қатар ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 6 жасқа дейінгі балалар мен жетім 

балаларды сәбилер үйінен балалар үйіне өткізу жасын ұлғайтуға қол жеткізілді [2]. 

Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың бастамасымен «2022 жыл Балалар жылы» деп 

жарияланды. «Олардың әл-ауқаты – мемлекетіміздің табысты болашағының сенімді кепілі. 

Сондықтан келесі жылды Балалар жылы деп жариялау керек деп есептеймін» деген 

Балалардың 
құқықтарын 

қорғау 
Комитетінің 

төрағасы

Төраға  
орынбасары

Адамгершілік-рухани 
дамыту және балалардың 

құқықтарын қорғау 
саласындағы қоғамдық 
қозғалыс басқармасы

Ата-анасының 
қамқорлығынсыз қалған, жетім 
балалардың өмір сүру сапасын 

қамтамасыз ету және 
балалардың құқықтарын 

қорғау саласындағы бақылау 
басқармасы

Төраға
орынбасары

Балаларды 
әлеуметтік-

құқықтық қорғау 
басқармасы

Балаларды ақпараттық-
құқықтық қорғау және 

психологиялық-
педагогикалық 

сүйемелдеу басқармасы
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Президент бұл жерде әңгіме ұрандар мен мерекелік іс-шаралар туралы емес, ең алдымен 

билік тарапынан денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, балалық шақты 

қорғау бойынша нақты шаралар туралы болып отырғанын атап өтті.  

Осы орайда, бірнеше бағытта жобалар іске асуда. Атап айтатын болсақ, «Отбасы – 

қауіпсіз мекен» бағыты баланың білім алу құқықтарын жүзеге асыру мен отбасындағы адамгер-

шілік және рухани құндылықтарды насихаттауды қамтиды. Бұл жоба кезінде өмірлік қиын 

жағдайға тап болған отбасылар мен тұлғаларға көмек көрсету бойынша іс-қимыл алгоритмін 

әзірлеу, және жекелеген санаттағы балаларға материалдық көмек көрсетудің қолданыстағы 

жүйесін өзгерту бойынша ұсыныстар енгізу секілді іс-шаралар жүзеге асады.  

Екінші бағыт – «Дені сау бала» жобасы. Оның мақсаты – балалар мен мүмкіндігі шектеулі 

балалардың денсаулығын нығайту шараларын ұйымдастыру және олардың құқықтарын қорғау. 

Оның шеңберінде ҚР неонаталды хирургияны одан әрі дамыту жөніндегі іс-шаралар жоспарын 

әзірлеу, балалар онкологиялық және гематологиялық көмек көрсетуді жетілдіру бойынша Жол 

картасын әзірлеу, жаңа туған нәрестелер мен кішкентай балаларға скринингтік зерттеулер, 18 

жасқа дейінгі балаларға профилактикалық медициналық тексерулер жүргізу, амбулаториялық 

қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін кеңейту 

секілді іс-шаралар іске асады. Оған қоса мүмкіндігі шектеулі балаларды медициналық оңалтумен 

қамтуды ұлғайту қолға алынбақ. 

Үшінші бағыт–  «Баласын жетімсіретпеген ел» жобасында жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың құқығын қорғау бойынша іс-шаралар қолға 

алынады. Атап айтсақ, өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталықтарының 

функцияларын кеңейту, жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды от-

басына орналастырудың баламасын әзірлеу секілді іс-шараларды қамтиды. 

Төртінші бағыт–  «Жайлы мекен» жобасы балаларға арналған инфрақұрылымды 

дамытуға бағытталған. Дәлірек айтқанда, қала, елді мекендердің инфрақұрылымын 

қауіпсіздік тұрғысынан дамыту, арнайы мектептер мен мектеп-интернаттарды 

жарақтандыру, «2025 жылға қарай 1000 мектеп» бағдарламасы аясында салынған жаңа 

мектептердің ашылу салтанатын өткізу, «Балаға мейірімді қала» ұлттық сыйлығын енгізу 

секілді іс-шаралар легін қамтиды. Ал келесі «Бала қорғау» жобасы балалардың қауіпсіз 

даму жағдайларында құқығын жүзеге асыруға бағытталып отыр. Мұнда бұқаралық ақпарат 

құралдарында суицид тақырыбын жариялау мәселесі бойынша ұсынымдар әзірленеді. 

Осылайша, балалар әр мемлекет қамқорлығының объектісі болуы керек, ал 

әлеуметтік саясат олардың қызметінде бірінші орынға қойылуы қажет.  Себебі әр 

мемлекеттің  ең қымбаттысы – балалар. Кез келген ұлттың, халықтың, мемлекеттің 

болашағы көбіне балаларға, олардың тәрбиесі мен тұлғалық және психологиялық 

денсаулығының сапасына байланысты. Сондықтан да, әр бір мемлекеттің әлеуметтік – 

экономикалық даму деңгейін көтерудегі басты міндеттердің бірі – кәмелеттік жасқа 

толмағандарды  әлеуметтік қорғауды жетілдіру.  
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The article discusses modern innovations and innovative processes in tourism, the scope 

of their application, the latest trends. In addition, the possibility of introducing these innovations 

into the tourism industry of the Republic of Kazakhstan was discussed. 

Keywords: tourism, innovation, innovation processes. 

Мақалада туризмдегі қазіргі уақыттағы инновациялар мен инновациялық процестер, 

олардың қолданыс аясы, соңғы тенденциялар қарастырылған. Соған қоса осы жаңалықтарды 

Қазақстан Республикасының туристік индустриясына енгізу мүмкіндігі талқыланған. 

Тірек сөздер: туризм, инновация, инновациялық процестер. 

В статье рассматриваются современные инновации и инновационные процессы в 

туризме, сфера их применения, последние тенденции. Кроме того, обсуждена возможность 

внедрения данных нововведений в туристскую индустрию Республики Казахстан. 

Ключевые слова: туризм, инновации, инновационные процессы. 

 

Tourism is one of the most rapidly growing economic sectors in the world. Tourism brings 

significant income to the state treasury, and also supports other economic sectors, thereby providing the 

country's residents with new jobs. For this reason, it is beneficial for any state, including Kazakhstan, to 

support tourism and take a direct part in the development of programs for the implementation and support 

of innovations, as well as the formation of working conditions and the necessary infrastructure.  

In a broad sense, innovations are understood as new technologies, types of services, 

products, new organizational and technical solutions of an industrial, administrative, financial 

nature. The modern world cannot be imagined without innovation. In the 21st century, 

innovational technologies has penetrated all aspects of human life. It has become an important 

necessity in all areas of business, including tourism. 

Based on the provisions of the General Agreement on Trade in Services (GATS), 

innovative activities in the tourism sector are developing in three directions [1]: 

1. Introduction of innovations (organizational innovations) related to the development of 

the enterprise and tourism business in the management system and structure, including 

reorganization, consolidation, absorption of competing entities based on the latest technology and 

advanced technologies; personnel policy (renewal and replacement of personnel, professional 

development system, retraining and stimulation of employees); rational economic and financial 

activity (introduction of modern forms of accounting and reporting that ensure the stability of the 

position and development of the enterprise). 

2. Marketing innovations that allow you to cover the needs of target consumers or attract 

customers who are not covered for a given period of time. 

3. Periodic innovations (product innovations) aimed at changing the consumer properties 

of a tourist product, its positioning and giving competitive advantages. 

Thus, innovative activity in the field of tourism is aimed at creating a new or changing an 

existing product, improving transport, hotel and other services, developing new markets, 

introducing advanced information and telecommunication technologies and modern forms of 

organizational and managerial activities. 

The coronavirus infection pandemic, which unexpectedly swept the world in 2020, made 

adjustments to many areas of people's lives, including tourism. In that difficult year, the flow of 

tourists around the world, including in Kazakhstan, stopped. The reason for this change was also 
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clear – in order to protect against infection with the virus, people were forced to stay at home, and 

the authorities closed the borders between states. 

According to the World Tourism Organization (UNWTO), 2020 was the worst period in 

history for global tourism, the number of international trips decreased by 74% compared to 2019, 

and the restoration of international tourism will not be possible until 2024 [2]. 

But time passed, and the situation in the world began to change. Scientists have developed 

vaccines, the World Health Organization has developed recommendations to help protect against 

infection, and people have learned to live in New conditions in general. Since mid-2020, tourists have 

again established travel routes, and the tourism industry has gradually begun to recover. However, we 

must admit that the COVID-19 virus has made some adjustments to the tourism industry anyway. 

Due to these changes, several new technologies have been invented in the field of tourism. 

Now some new global innovations in the field of tourism will be given as an example [3].  

1) During the lockdown, Bahrain's national carrier Gulf Air entered into a partnership 

agreement with travel technology provider ANIXE. The airline invested in ANIXE's Resfinity Air 

online booking platform, which allowed the carrier to switch to digital technology to redistribute 

aircraft and change the ratio of seats in the cabin. 

ANIXE has also helped Gulf Air increase the number of online bookings. Previously, 

changes in tickets were possible only through call centers or partners from travel agencies, but this 

is long in the past, as automation is becoming one of the most important factors of survival for 

many enterprises in the coming years. 

Resfinity AIR – is the Internet Booking Solutions for Airlines. 

ANIXE’S Resfinity Air Platform is a technologically advanced, online retail and 

distribution platform. It is built to provide intuitive shopping experience for airlines’ customers. 

There are some key benefits of this platform: quick setup of an individual solution adapted to the 

needs of a particular airline. Each airline is «slightly» different, and ANIXE takes this into account. 

To speed up implementation, ready-made building blocks are put together and customized 

according to specific needs. The user interface can be created according to the needs of the airline 

from scratch. All channels in one place – B2C and B2B platform, loyalty programs integration and 

redemption bookings, ticket changes, stop over. Lighting fast search results. Also ANIXE 

cooperates with external, independent, high-quality suppliers e.g. for pricing and availability. Full 

control over the sales process. Everything can be managed. ANIXE's advanced configuration and 

rule engine will improve performance, all the way up to full personalization of the offers. 

2) Dubai’s robots. 

In September 2020, the Rahal robot, which means «traveler» in Arabic, was used at Dubai 

International Airport to help passengers at the airport. He is part of the customer support service 

at the world's largest terminal, Terminal No. 3. But Rahal has not improved the traffic figures of 

Dubai airports, which fell by 70% in 2020. 

And in 2021, a new RoboCafe opened in the city, where customers are served by robots. 

Customers can place their orders with German-made robots, who then prepare and deliver it 

straight to their tables. RoboCafe has been in the works for more than two years, but its launch 

was delayed from March 2020 due to the pandemic.  

German-made robots make the drinks, while the fully autonomous delivery bots are designed 

and made in the UAE. The RoboCafe was created with support from Dubai's government artificial 

intelligence initiative. Humans are only called upon when there are glitches, or to sanitize surfaces. 

This is not the first time that robotics has been used in the hospitality industry in the city. 

Other restaurants in Dubai with robots include Tanuki, a Japanese bistro in The Dubai Mall, where 

a futuristic robot greets and ushers you in. Ruby the Robotic Waitress is another robot who greets 

visitors at Bur Dubai’s Drink and Spice Magics [4]. 

3) Many consider Israel a startup country. Almost 5% of GDP is spent here on research 

and technological development. This is the highest indicator among all countries of the world. It 

is not surprising that such a company as Touchless.ai , was born there. 
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 Touchless.ai — this is a new technology used for touch menus of restaurants or kiosks at 

airports. This is done to prevent the spread of infectious diseases. It allows users to use voice 

control in digital kiosks, instead of touching touch screens to order a product. 

The company has also launched technology trials in the US and some European countries. 

Touchless.ai , created by Roy Baharv and Eyal Shapira. The program supports Hebrew, English 

and Japanese languages and is suitable for iOS and Android systems. The expansion has been 

optimized for the noisy environment at the airport and other crowded places. 

Many countries in the conditions of COVID-19 began to introduce and develop «digital 

tourism». It is with the help of such a direction of tourism, with the help of virtual tours, conducted 

campaigns on social networks and media, to interest and offer to plan a trip for a vacation, a 

weekend. The «pioneers» in this direction were Brazil, Ecuador, Australia, the USA, Andorra, 

Argentina, Greece, Kenya, Japan and other countries. At the same time, very entertaining blogs, 

various websites and platforms appeared to popularize tourist destinations. For example, among 

these it can be noted: Couh tourism is a part of articles, collections about Chile, where there was 

information ranging from food to books about the country and various applications. This is a 

platform from Argentina, Puerto Rico (virtuala discovery on Instagram live and in ZOOM), 

Ecuador (a digital platform for promoting the country both locally and internationally), Thailand 

(Stay at Home Thai Style), the USA (backgrounds for ZOOM sites, games, crosswords, 

entertainment, master classesclasses, live broadcasts from zoo gardens and zoos) [5]. 

We have collected some interesting technologies that will change the world of travel in the 

near future: 

1) Chatbots with artificial intelligence (AI) 

They will answer customer questions 24/7, without sick days and holidays. Of course, 

chatbots work perfectly with standard questions and answers. But at the expense of AI – they 

improve themselves. 

2) Cybersecurity 

Companies in the tourism sector are most vulnerable because they store a large number of 

personal data of customers. Cyber attacks, theft or encryption of data with subsequent blackmail, 

phishing problems can arise not only due to external actions, but also due to erroneous actions of 

your staff. Solution: investments in IT infrastructure and programs; staff training; clear instructions 

on data processing. 

3) Recognition technology 

It is already possible to provide access to the room and other hotel services using a 

fingerprint, face scan or retina scan. In the future, it will be possible to pay in a restaurant simply 

by going through a data reader at the exit. 

4) Big Data 

On the one hand, they have been talking about this for 10 years. Every year there are more and 

more opportunities to synchronize data between different systems for subsequent analysis and decision-

making. 

As it was previously written in the article, in the modern conditions of the development of the 

world economy, tourism is becoming one of the leading and dynamically developing industries.   

After all, tourism can provide an influx of foreign currency and have a positive impact on 

economic indicators such as the balance of payments and total exports. Tourism also helps to 

increase the number of jobs, thereby reducing the unemployment rate among the population of the 

country. And in the end, it contributes to the development of the country's infrastructure. 

Kazakhstan has the opportunity to become one of the largest travel and tourism economies. The 

country has many natural beauties and a rich culture, thanks to which we can attract a large number of 

tourists from different countries. And all of the above positive aspects of tourism development will help 

Kazakhstan in economic development. But in order to leave a positive impression of staying in the 

country, it is necessary to meet the needs of guests and improve the quality of service. Since we live in 

the age of digitalization, in order to achieve this goal, the state needs to adopt the experience of other 
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advanced countries in the field of tourism and introduce new innovative technologies in the local tourism 

industry, which were carried out in the examples in this article. 

With the help of an innovative approach, it is possible to guarantee the creation and 

improvement of tourism infrastructure, the formation of the image of Kazakhstan to increase its 

attractiveness as a tourist destination, and as a result to take a worthy place among the established 

world leaders-countries of the tourism industry. 
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