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BILATERAL TRADE RELATIONS BETWEEN SLOVAKIA AND 

KAZAKHSTAN IN IN THE CURRENT WORLD ECONOMY 
 

Ing. Natália Barinková, PhD. student 
Faculty of Commerce, University of Economics in Bratislava, Slovakia 

 
Abstract. Kazakhstan is a part of the Central Asia region, which according to 

the Strategy of external economic relations of Slovakia for the period 2014-2020, 
belongs to priority regions of Slovak export. The aim of the article is to analyze 
bilateral trade relations between Kazakhstan and Slovakia according to statistical data 
and Trade Intensity Index and to introduce perspective sectors of trade cooperation.  

 
Key words. Foreign trade; Kazakhstan; Slovakia 
 
Introduction Kazakh republic is an inland state with an area of 2 724 900 km2 

and population of approximately 18.6 million [Czechtrade, 2019]. In the last 25 
years, the country has experienced fast economic development and undergone 
transformation to market economy [Drieniková, 2018]. In 2018, Kazakhstan's foreign 
trade turnover was 93.5 billion USD, of which 61 billion USD represented exports 
and 32.5 billion USD import [Embassy of the Slovak Republic in Nur-Sultan, 2019]. 
Kazakhstan's most important trading partner in 2018 was the European Union with a 
share on Kazakhstan's foreign trade more than 30%. Slovakia is a small European 
state located in the heart of Europe. It is an open economy highly dependent on 
foreign trade [Kašťáková, Ružeková, Žaťko, 2016]. In 2018, Slovakia's foreign trade 
reached 185 bln. USD. Of this, exports amounted to 94 bln. USD and import 91 bln. 
USD (MH SR, 2019. The most important trading partner of Slovakia is the EU for a 
long time. In 2018, the share of EU countries on Slovakia's foreign trade was 76.5% 
[Ministry of economy of the Slovak Republic, 2019]. 

The aim of the article is to analyze bilateral trade relations between Kazakhstan 
and Slovakia according to statistical data and Trade Intensity Index and to introduce 
perspective sectors of trade cooperation. 

Foreign trade between Slovakia and Kazakhstan 
Slovakia's trade balance with Kazakhstan has long been active. The positive 

balance of mutual trade is affected by the fact that Slovakia is not a significant 
importer of energy raw materials from Kazakhstan. The development of foreign trade 
between Slovakia and Kazakhstan in shown in graph 1. In the years 2015-2016, trade 
between Slovakia and Kazakhstan was not very favorable, but already in 2018 Slovak 
export to Kazakhstan reached 32.9 mil. USD. In 2019, Kazakhstan participated in 
Slovakia foreign trade by 0.024% and was the 66th most important export partner for 
Slovakia. In the same year, Slovakia participated in the foreign trade of Kazakhstan 
by 0.05% of total trade of Kazakhstan [Ministry of economy of the Slovak Republic, 
2019].  

Central Asian countries accounted for 0.031% of Slovakia's foreign trade. The 
largest share of these 5 countries has long been Kazakhstan. Slovakia had an positive 
trade balance with all countries. Total exports of Slovakia to Central Asian countries 
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in 2018 amounted to 49.6 mil. USD. The biggest volume of foreign trade from the 
countries of Central Asia has Slovakia with Kazakhstan.  

Figure 1: Foreign trade between Slovakia and Kazakhstan in 2014 - 2018 (in 
mil. USD) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: processed by author according the data from Embassy of the Slovak Republic in 
Nur-Sultan 

 

Table 1: Top 5 commodities of mutual foreign trade between Slovakia and 
Kazakhstan in 2018 (according HS4 classification) 
HS4 Slovak export to Kazakhstan Share in % 
8703 Automobiles and other motor vehicles 40 
8407 Reciprocating or rotary spark-ignition internal 

combustion piston engines 
10.5 

9018 Medical, surgical, dental or veterinary instruments  9.5 
4010 Conveyor belts or transmission belts, of vulcanised 

rubber 
4.9 

6506 Other headgear, whether or not lined or trimmed 3.5 
 Slovak import from Kazakhstan Share in % 

2711 Petroleum gases and other gaseous hydrocarbons 74.4 
7202 Ferroalloys 7.9 
7402 Unrefined copper 4.1 
2804 Hydrogen, noble gases and other non - metals 3.5 
2819 Chromium oxides and hydroxides 1.8 

Source: processed by author according the data from Embassy of the Slovak Republic in 
Nur-Sultan 

 
Slovak export to Kazakhstan is diversified and represent the cross-section of 

the main sectors of the Slovak economy. In 2018, the most important goods groups of 
Slovak exports to Kazakhstan under HS4 were vehicles, engines and medical 
appliances. Slovak imports from Kazakhstan were represented mainly by petroleum 
gases with almost 2/3 of total imports, followed by ferroalloys and copper [Statistical 
Office of the Slovak Republic, 2019]. The detailed information of Slovak exports 
to/import from Kazakhstan is seen in the Table 1. 

 Intensity of mutual foreign trade To evaluate the size of mutual trade between 
Slovakia and Kazakhstan we use the Trade Intensity Index (TII). TII assesses whether 
the value of the trade between assessed countries is bigger or smaller than could be 
expected based on their position in international trade [World Bank, 2013]. A 
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detailed overview of mutual trade intensity between Slovakia and Kazakhstan 
between 2008 and 2017 is illustrated in Figure 2. In years 2008-2017 TIISR-KZ was 
less than 1 which indicates small activity of Slovak exporters to Kazakhstan and that 
Kazakhstan is not an important trade partner for Slovakia. It indicates also not intense 
trade relationship. We can observe quite significant decline in years 2015 and 2016 of 
TIISR-KZ which was caused by the slowdown of the Kazakh economy influenced by 
the EU sanctions against Russia and the drop-in oil prices, which also resulted in a 
drop in imports from Slovakia. Increase in 2017 was influenced by bigger activity of 
Slovak exporters. TIIKZ-SR in years 2008-2017 was very low which shows that 
Slovakia is not an important partner for Kazakhstan. 

 

Figure 2: Development of the TII between Slovakia and Kazakhstan in 2008 - 
2017 

 
Source: processed by the authors according the data from UNCTADSTAT 
 
Perspectives of the development of Slovakia's foreign trade relations with 

Kazakhstan 
 
Slovakia has concluded following agreements with Kazakhstan: Agreement 

between the Government of the Slovak Republic and the Government of the Republic 
of Kazakhstan on the Promotion and Mutual Protection of Investments; Agreement 
between the Slovak Republic and the Republic of Kazakhstan on the prevention of 
double taxation; Agreement between the Government of the Slovak Republic and the 
Government of the Republic of Kazakhstan on Economic and Scientific and 
Technical Cooperation [Ministry of finance of the Slovak Republic, 2019]. These 
documents should support foreign trade and investments between Slovakia and 
Kazakhstan. 

An important event held in Kazakhstan was Expo Astana 2017. The main 
theme of EXPO Astana was "The Energy of the Future". As Kazakhstan has large 
hydrocarbon reserves, it focuses its energy policy especially on the use of these 
energy sources. Due to Kazakhstan's interest in exporting energy fuels in the future, 
the prospective area for Slovak companies could be cooperation in the modernization 
of power plants. There are several traditional exporters in Slovakia in this area. 
Kazakhstan has been investing a lot of funds in recent years particularly in the area of 
construction, road and rail development. Slovak companies can participate in PPP 
projects, which represent a form of cooperation of Slovak company with a local 
partner, especially in the area of infrastructure development but also healthcare or 
education. As the government of Kazakhstan has recently also decided to promote 
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afforestation and building-up green areas, specific opportunities are also offered to 
state-owned or private companies from field of forestry. 

Several traditional Slovak companies are already exporting to Kazakhstan. 
These companies are representing medical technology, energy, wastewater treatment 
[SARIO, 2019]. Based on demand from Kazakh companies, we consider also 
agriculture, energy, healthcare, wastewater treatment, ICT as one of the most 
promising sectors of cooperation between Slovakia and Kazakhstan. These are 
sectors where Slovak companies have a long tradition. 

Conclusion Based on the results of the examination of the development and 
intensity of foreign trade between Slovakia and Kazakhstan, we came to the 
following conclusions: The trade balance between Slovakia and Kazakhstan is 
mutually inadequate which is also supported by the results of the Trade Intensity 
Index. Trade intensity Indexes are below 1. Slovak exporters are not very active in 
this region and Slovakia is not an export destination for Kazakh exporters. The 
potential of Slovakia's exports to Kazakhstan is not exploited, Slovak companies can 
compete with their products in the region in comparison to those of other European 
countries. Only a few Slovak companies are active in Kazakhstan. The most 
promising sectors for Slovak exporters are the energy industry, agriculture, ICT and 
water treatment. To conclude, the trade potential that exists between Slovakia and 
Kazakhstan is untapped and there is a big potential to deepen the trade cooperation.  
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ВЛИЯНИЕГЕОПОЛИТИЧЕСИХ ИЗМЕНЕНИЙ НА СТРАТЕГИЮ 
ВНЕШНИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ СЛОВЦКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ  
 

Каштякова Элена, доц., к.э.н., 
Экономический университет в Батиславе, Словакия. 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам экспортной политики 

Словакии, определяющей стратегию развития ее торговых отношений с 
зарубежными странами. Одной из основных задач стратегии развития 
внешнеэкономических отношений Словакии является территориальная 
диверсификация ее внешней торговли. Целью доклада является исследовать 
изменения территориальных приоритетов внешней торговли Словакии под 
влиянием геополитических изменений. К территориям предоставляющих 
особый экспортный интерес Словакии принадлежат регион западный Балкан, 
страны СНГ и Юго-восточной Азии. 

Abstract. The article is devoted to the export policy of Slovakia, which 
determines the development strategy of its trade relations with foreign countries. One 
of the main tasks of the development strategy of foreign economic relations of 
Slovakia is the territorial diversification of its foreign trade. The aim of the paper is 
to examine changes in the terrorist strategies of foreign trade in Slovakia affected by 
geopolitical ones. The territories of special export interest to Slovakia include the 
western Balkan region, the countries of the CIS and Southeast Asia. 

 
Ключевые слова: внешняя торговля; Словакия; стратегия 

внешнеэкономический отношений; территориальные приоритеты  
Key words: international trade; Slovakia; foreign economic relations strategy; 

territorial priorities  
 
Введение Важную роль в поддержке экспорта в Словакии играет ее 

экспортная политика, которая определяет стратегию развития торговых 
отношений с зарубежными странами путем определения конкретных 
инструментов и мер имеющих прямое и исключительное отношение к 
показателям экспорта на уровне торговых операций в деловом сообществе. 
Кроме того, про-экспортная политика определяет основные принципы, 
регулирующие данные отношения, и определяет базу институциональной 
поддержки. [Kittová, 2016] И также создает пространство для координации про-
экспортной деятельности негосударственного сектора, вместе с которой 
формирует комплексную национальную систему поддержки экспорта. 

Важнейшей проблемой территориального развития внешней торговли 
Словакии является ее сильная зависимость от стран ЕС. [Pavelka, Jamborová, 
Ružeková, 2015]. Одной из основных задач стратегии развития 
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внешнеэкономических отношений Словакии является территориальная 
диверсификация ее внешней торговли. В данном докладе рассмотрены 
изменения территориальных приоритетов внешней торговли Словакии под 
влиянием геополитических изменений. 

Принципы стратегии внешнеэкономических отношений СР На основании 
решения Совета правительства СР по продвижению экспорта и инвестиций от 25 
марта 2013 г. была предъявлена Стратегия внешнеэкономических отношений 
Словацкой Республики на годы 2014 – 2020. Эта стратегия основана на принципах 
Экспортной политики Словацкой Республики (СР) с периода 2007 – 2013 гг. и 
расширена о стратегию внешнеэкономических отношений (ВЭО). [MH SR, 2014] 

Даная стратегия представляет собой систему внешнеэкономических 
отношений СР, с помощью которой страна участвует в международном 
разделении труда. Несмотря на то, что регулирование внешнеэкономических 
отношений имеет большое влияние на конкурентоспособность самой страны, 
решении вопросов самого развития конкурентоспособности СР в контексте 
стратегии экономического развития Словакии не является предметом этой 
стратегии. Таким образом, Стратегия ВЭО СР сосредоточена в первую очередь на 
оптимизацию национальной системы поддержки экспорта до 2020 г. и также 
интересы предпринимательской сферы. Национальная система поддержки 
экспорта уделяет внимание многим потребностям различных групп предприятий, 
но прежде всего ориентирована на потребности средних и крупных экспортеров, 
с одной стороны, и МСБ, с другой стороны.  

Стратегия ВЭО СР заключается в обеспечение стабильного положения 
Словакии в международных экономических отношениях, содействует на 
экономическое и социальное развития, повышение жизненной уровня и на 
развитие экономических интересов Словакии за рубежом, и также гарантирует 
соблюдение требований экономической безопасности страны. Цели стратегии 
ВЭО стоят из определенных задач в четырех областях: торгово-политической, 
инвестиционной, в области исследований и инновационного сотрудничества с 
зарубежными странами и в области единообразного представления Словакии. 
[Kаштякова, 2019] 

Торгово-политические цели включают в себя: 
• увеличение экспорта; 
• увеличение количества экспортеров; 
• обеспечение стабильных поставок стратегических товаров; 
• диверсификацию территориальной структуры экспорта, особенно 

увеличение доли экспорта на неевропейские рынки; 
• диверсификация товарной структуры экспорта посредством 

увеличения доли экспорта в других товарных группах как автомобили и 
электротехника; 

• увеличение доли экспорта малых и средних предприятий (МСП); 
• увеличение доли экспорта услуг (включая туризм).  
Инвестиционные цели состоят из: 
• увеличения притока инвестиций, особенно с высокой добавленной 

стоимостью и в менее развитые регионы; 
• повышения эффективности экспорта за счет инвестиций; 
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• увеличения инвестиций в промышленные исследования и 
разработки; 

• поддержки инвесторов и в расширении их деятельности в 
Словакии. 

В области научно-инновационного сотрудничества с зарубежными 
странами сосредотачиваются на следующие задачи: 

• расширить участие словацких деловых и исследовательских 
структур в проектах международного сотрудничества в области исследований; 

• повысить степень интернационализации результатов отечественных 
исследований и разработок; 

• повысить интерес иностранных предприятий к проектам словацких 
предприятий; 

• повысить интерес к созданию исследовательских центров 
иностранных компаний в Словакии. 

В области единой презентации Словакии за рубежом необходимо решить 
две задачи, а именно: 

• разработать единую стратегию представления Словакии; 
• определить основные туристические рынки, ведущие, в частности, к 

улучшению структуры туризма в Словакии; 
• создать сотрудничество между национальными и городскими 

учреждениями более эффективным в сфере туризма. 
Влияние геополитических изменений на территориальные приоритеты 

внешней торговли Словакии В результате геополитических изменений 
территориальные стратегии поддержки внешней торговли Словакии 
постепенно приспосабливались потребностям государства. Территориальная 
поддержка экспорта, отраженная в Стратегии внешнеэкономических 
отношений Словакии на период 2014–2020 годов, была составлена на основе 
предыдущей территориальной стратегии про-экспортной политики Словакии на 
2007–2013 годы, в которой территориальные приоритеты были разделены на 
три группы. Первая категория особой важности включала страны ЕС и ЕЭС. Ко 
второй категории относились страны с высоким потенциалом роста экспорта - 
Россия, Украина, Балканы, Восточная и Юго-Восточная Азия (особенно Китай, 
Индия, Южная Корея). Третья категория касалась стран с растущим 
экспортным потенциалом, таких как, США, Канада, Япония, страны СНГ и 
МЕРКОСУР. [MH SR, 2014] 

На современном этапе влиянием геополитических изменений в рамках 
частичной актуализации Стратегии ВЭО СР, территориальные приоритеты 
Словакии были изменены и представлены в документе «Приоритеты 
экспортной политики Словакии на 2018–2020 годы». К территориям 
представляющих большое значение с точки зрения развития словацкого 
экспорта принадлежат регион Западной Балкан (в частности, Сербия и 
Северная Македония). Далее это страны СНГ (в основном Россия, Беларусь, 
Украина, Казахстан и другие страны Центральной Азии). На третьем месте 
следуют страны Юго-Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Индонезия) и на 
последнем, не особо важном месте, являются такие страны, как: Индия, США, 
Канада, Бразилия и Куба. Подробное развитие словацкого экспорта 
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рассмотрено в следующей таблице 1. В 2018г. основная доля словацкого 
экспорта почти 85,2% была направлена в страны ЕС. В данном периоде экспорт 
повысился на 6,7% по сравнению предыдущим годом. 

 
Таблица 1-Внешняя торговля Словакии в 2017 – 2018гг. (в млн евро) 

 2017 г. 2018 г. Изменения 
Экспорт СР  74 757,1 79 798,4 6,7% 
Импорт СР  71 706,0 77 317,4 7,8% 
Сальдо   3 051,1  2 481,0 -570,1 

Источник: собственные расчеты автора на основании [MH SR, 2019] 
 
В 2018г. в территориальном выражении экспорт в Германию увеличился 

на 15,0%, в Чехию на 10,0%, в Польшу на 6,0%, во Францию на 6,1%, в 
Австрию на 2,1%, в Италию на 2,0%, в США на 25,3%, Испанию на 2,7%, 
Румынию на 9,9% и Россию на 0,9%. Экспорт в Венгрию снизился на 0,8%, в 
Великобританию на 7,4% и в Нидерланды на 9%. С точки зрения основных 
экономических регионов экспорт в страны ЕС увеличился на 6,5%, что 
составило 85,2% от общего объема экспорта Словакии. В страны ОЭСР также 
увеличился на 6,5%, что составило 88,3% от общего объема экспорта Словакии 
в исследованном периоде. Подробное территориальное развитие словацкого 
экспорта в 2017 – 2018г. рассмотрено в таб. 2. 

 
Таблица 2 Территориальное развитие словацкого экспорта в 2017 – 

2018гг. (в млн евро) 
Регион  2017г. 2018г. Доля в % Индекс в % 
ЕС 63 812 67 964 85,2 106,5 
Европа  67 892 72 100  90,4 106,2 
Азия 3 407 3 338  4,2  98,0 
Америка 2 765 3 529  4,4 127,6 
Африка 482 666  0,8 138,4 
Австралия и Океания  205 156  0,2  76,4 
ОЭСР 66 100 70 442 88,3 106,6 
Итого: 74 754 79 798 100,0 106,7 

Источник: собственные расчеты автора на основании [MH SR, 2019] 
  
В 2018 г. словацкий экспорт на основании регионов больше всего 

повысился в Африку почти на 38,4% и при этом ее доля в общем экспорте СР 
составила всего лишь 0,8%. Также увеличился в Америку на 27,6% и на ее долю 
приходилась 4,4%. Наоборот, в Азию экспорт сократился на 2% и составил 
4,2% от общего объема экспорта. По сравнению предыдущим годом экспорт в 
Австралию и Океанию сократился на 23,6% с общим объемом 0,2%. 

Заключение На основании исследования изменений территориальных 
приоритетов внешней торговли Словакии под влиянием геополитических 
изменений можно сделать следующие выводы. Основной задачей стратегии 
внешнеэкономических отношений Словакии является диверсификация ее 
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внешней торговли. В 2018г. почти 85,2% словацкого экспорта было направлено 
в страны ЕС и всего лишь 14,8% в третье страны. 

Влиянием геополитических изменений Словакия поменяла 
территориальные приоритеты внешней торговли, особенно экспорта. Если в 
2007 – 2014 гг. к приоритетным территориям принадлежали страны ЕС и ЕЭС, 
то с 2018г. странны представляющий особый интерес в области словацкого 
экспорта являются регионы западные Балканы, страны СНГ и Юго-восточной 
Азии. В 2020 г. Стратегия ВЭО СР предусматривает итоги ее деятельности в 
годах 2014–2020. Все исследования получены от реализации про-экспортной 
политики 2018–2020 гг., использовались для составления нового документа по 
поддержке экспорта Словакии после 2020г. и одновременно послужит основой 
для последующей реализации новой стратегии внешнеэкономических 
отношений СР после 2020 г. Проблематика разработана в данной статье, 
является исследовательской задачей Научного гранта Министерства 
образования, науки, исследования и спорта Словацкой Республики (VEGA) № 
1/0546/17 «Влияние геополитических изменений на продвижение 
стратегических внешнеторговых интересов ЕС (с соответствующими 
последствиями для экономики Словакии)». 
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Annotation The main objective of this article is to highlight the importance of 
environmentally friendly transport modalities such as rail, inland waterways and 
pipelines in the transport of dangerous goods within the geographical targeting of the 
EU 28, Switzerland, Norway, except of Malta. The main tool to achieve this is a 
regression model expressing the relationship between rail transport performance in 
terms of dangerous goods transport and the availability of the navigable inland 
waterways and pipelines. The model of regression analysis was confirmed as 
statistically significant and it was able to confirm the dependence between the 
transport of dangerous goods by rail and the quality, respectively the availability of 
inland waterway and pipeline infrastructure.  

 
Key words: Modal split; Dangerous goods; Ecology; Regression analysis 

model; Railway transport; Inland waterway transport; Pipeline transport.  
 
Introduction The transport of dangerous goods belongs to special types of 

transport together wirh transport of oversized and heavy loads and live animals. The 
basic starting point of these special shipments is their adjustment by special 
conditions, both in terms of transport itself, as well as their storage and handling. The 
principal of this regulation is to ensure, on the one hand, a sufficient degree of 
security in relation to the public and, on the other, acceptable conditions for economic 
operators carrying out the operations in question within their professional capacity.  

The basic concepts to be taken into account when transporting dangerous loads, 
are dangerous goods, hazardous substances, hazardous pollutants and hazardous 
waste. All these things can cause harm to the life and health of people, property and 
the environment (Nowacki, Krysiuk, Kopczewski, 2016).  

We define dangerous goods as certain chemicals, explosives and other types of 
goods that require special handling, transportation and storage.  

Hazardous substances are defined as things or goods which, by their nature, 
can cause an explosion, fire, burns, poisoning, damage, illness or injury or endanger 
human or animal life. Rooting and resistance-inducing substances are also included in 
this category, each having specific properties and thus a different as substances of 
natural, biological, chemical and radioactive nature, which have a negative impact on 
life, health and property.  

We define hazardous waste as special waste that is hazardous to human 
healthand environment due to its properties sucha s toxicity, infectivity, chemical, 
carcinogenic and mutagenic properties 

This article is based on the idea of modal shift, the assumtion of which is based 
on the idea of the internet web of Green Modal Transport, that means some 
advantages of modal transfer replacement of congested transport modality by another 
less congested more advatageous from the economic and ecological point of view of 
the given transport branch. The mode of transport, which is carried out using 
multimodal transport, develops this idea of modal shift, moreover, under certain 
conditions, it also allows special transports in such a way that it replaces freight road 
transport by rail or inland waterway transport alternative. The subject of our article is 
the transport of dangerous cargo trhough multimodal solutions, which means road 
pre-transport and post-transport and rail, inland waterway and pipeline transport as 
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main transport operations. According to Hansenová (2007), Furdová and Hansenová 
(2013), road transport for short transports up to about 500 km is unbeatable. The 
importance of rail and inland waterway transport is increasing in the case of medium-
distance transport sup to 3000 km, and in the case of transport of more than 3000 km, 
the importance of intercontinental maritime air transport is increasing. As the length 
of the transport session between the sender and the recipient increases, the 
importance of multimodality increases. Although product pipeline transport is 
specific, it was chosen because it transports mainly oil and natural gas, and these 
commodities are also considered dangerous goods. 

Results and discussion In this part of the article we will create the regression 
model, which we mentioned in the previous part using the Gretl statistical program. 
However, our first effort was to incorporate an independent variable Motorway 
Transport and as well as a constant into the regression model, but after the initial 
analysis of the chosen model we found their statistical insignificance. After removing 
them from the model there was no significant change of the coefficients of the rest of 
the two independent variables like Navigable Inland Wateway Transport and 
Pipelines, thus we decided for the model built in this way (see Tab. 1). 

  
Tab. 1 Model OLS, using observations 1-29 (n = 11), Missing or incomplete 

observations dropped: 18, Dependent variable: 
Railway_Transport_of_Dangerous_Goods 

  Coefficient Std. Error t-ratio p-value  
Navigable_Inland_Waterw
ay_Transport 

3,22506 0,378769 8,515 <0,0001 *** 

Pipelines −1,08012 0,457313 −2,362 0,0425 ** 
Mean dependent var  4996,273  S.D. dependent var  6670,308 
Sum squared resid  47428434  S.E. of regression  2295,610 
Uncentered R-squared  0,934083  Centered R-squared  0,893403 
F(2, 9)  63,76794  P-value(F)  4,85e-06 
Log-likelihood −99,63093  Akaike criterion  203,2619 
Schwarz criterion  204,0576  Hannan-Quinn  202,7602 

Source: own processing based on the data of EUROSTAT 2016, 2017 
The resulting relation for estimating the linear regression model is:(1) 
 

 
xi1 is the length of navigable inland waterways in kilometres in 2016 
xi2 is the length of pipelines in kilometres in 2016 
ŷi is the transport performance of railways in terms of transport of dangerous 

goods. 
Basic interpretation of the model: if the availability of inland waterways (the 

variable of Navigable Inland Waterway Transport in kilometres) is increased by 10 
km ahead, the situation from 2016 and unchanged availability of pipelines (the 
variable of Pipelines in kilometres), calculated in kilometres within the European 
Union 28, Switzerland and Norway, except for Malta, the transport performance of 
railway transport of dangerous goods, substances and waste would increase by 32,25 
millions of tonne-kilometres per year. The claim valid for the analyzed countries. If 
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the availability of pipelines (the variable of Pipelines in kilometres) is increased by 
10 km ahead, the situation from 2016 and unchanged availability of waterways (the 
variable of Navigable Inland Waterways in kilometres), calculated in kilometres 
within the European Union 28, Switzerland and Norway, except for Malta, the 
transport performance of railway transport of dangerous goods, substances and waste 
would decrease by 10,8 millions of tonne-kilometres per year. The claim valid for the 
analyzed countries. 

Tab. 2 Summary Statistics, using the observations 1 – 29 (missing values were 
skipped) 

Variable Mean Median Minimu
m 

Maximum 

Railway_Transport_of_Dangerous
_Goods 

2989,4 1431,0 29,000 23770, 

Navigable_Inland_Waterway_Tran
sport 

2485,2 1114,5 172,00 8136,0 

Pipelines 1665,7 642,00 53,000 6400,0 
Variable Std. 

Dev. 
C.V. Skewne

ss 
Ex. 
kurtosis 

Railway_Transport_of_Dangerous
_Goods 

4939,1 1,6522 3,3222 11,326 

Navigable_Inland_Waterway_Tran
sport 

2735,9 1,1009 1,0932 -0,33525 

Pipelines 1792,0 1,0758 1,2795 0,73589 
Variable 5% 

Perc. 
95% 
Perc. 

IQ 
range 

Missing 
obs. 

Railway_Transport_of_Dangerous
_Goods 

29,750 19856, 2569,2 5 

Navigable_Inland_Waterway_Tran
sport 

undefine
d 

undefined 4019,6 13 

Pipelines 53,000 6400,0 2066,0 10 
Source: own processing based on the data of EUROSTAT 2016 
 
The hypothesis for the variable Length of Navigable Inland Waterways was 

statistically tested, too. Based on the test we claim that thecoefficient for this variable 
is statistically significant – the availability of navigable inland waterwas given by 
their length in km – affects the transport performance of railway transport in terms of 
the transport of dangerous goods. The hypothesis for the variable Length of Pipelines 
was statistically tested, too. Based on the test we claim that the coefficient for Length 
of Pipelines is statistically significant – the availability of pipelines given by their 
length in km – affects the transport performance of railway transport in terms of the 
transport of dangerous goods. 

We verified the statistical significance of the model as a whole at the level of 
significance α = 0,1. The critical value of F0,1 (2,9) = 4,25649, the calculated F value 
of the statistics from our model is 63,76794 and since 63,76794 > 4,25649, we reject 
the null hypothesis H0, which claims that the regression model is not statistically 
significant. At the same time, the p-value from our calculations confirm the rejection 
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of the null hypothesis, on the basis of which we confirm the rejection of H0, and 
accept the alternative hypothesis H1. 

Based on the coefficient of determination, which reaches R2 = 0,893403, we 
can say that with the regression model with independent variables xi1 (length of 
inland waterways in kilometres by the end of 2016) and xi2 (length of pipelines in 
kilometres by the end of 2016) we can explaine 89,34 % of the variability of 
dependent variable ŷi (transport performance of the railway transport of dangerous 
goods and substances). The remaining 10,66 % of the variability of this variable is 
due to factors not included in the regression model and random effects. 

We proceeded also a composite hypothesis testing (F-test) at the level of 
significance α = 0,05. Based on the testing, we rejected H0, which cliams that the 
length of pipelines does not affect the transport performance of railway transport of 
dangerous goods. 

We also tested the presence of heteroskedasticity. On the basis of the White´s 
test we can say that heteroskedasticity is not present and thus the condition of 
homoskedasticity of the linear expression is observed (WH = R2 . 11 > χ2

5 ---- 
rejection of H0; 0,8523 . 11 > 5,99146; 9,3753 > 5,99146, rejected H0, no 
heteroskedasticity is present in the model as there is inequality). 

The regression model of dependence of railway transport performance in terms 
of transport of dangerous goods on the navigable inland waterways and pipelnes is 
statistically significant. 
 Conclusion This article was based on the idea of modal shift, that means some 
advantages of modal transfer replacement of congested transport modality by another 
less congested more advatageous from the economic and ecological point of view of 
the given transport branch.  

The main objective of this article was to highlight the importance of 
environmentally friendly transport modalities such as rail, inland waterways and 
pipelines in the transport of dangerous goods within the geographical targeting of the 
EU 28, Switzerland, Norway, except of Malta. Within this goal, the main tool to 
achieve this is a regression model expressing the relationship between rail transport 
performance in terms of dangerous goods transport and the availability of the 
navigable inland waterways and pipelines. It initially also contained an independent 
variable expressing the availability of highway network, which represents a non-
ecological and dangerous solution for the transport of dangerous goods. Since this 
variable proved to be statistically insignificant, it was excluded from the model. This 
confirmed the rule based on the assumption that the transport of very dangerous 
goods should be carried out as far from the road as possible, as the hazardous 
substances are things or goods which, by their nature, can cause an explosion, fire, 
burns, poisoning, damage, illness or injury or endanger human or animal life.  
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Abstract: Franchising is a specific form of business, which began with 

development in the 50th of last century, whereby the noticeable dynamics gained at 
the end of last two decades of 20th century. Its specific substance wins by offering of 
attractive possibilities for small and medium sized enterprises, in particular by 
effectivity, lifetime stability in first five years of business activities and its positive 
vision for survival in the period of crisis and turbulent time. The successfulness of 
entrepreneurship by franchising form is one of the safety forms of entrepreneurial 
activity. It offers anyway the rational format with clearly divided tasks, which is the 
base of dynamical and effective system, at which its compactness, integrity and 
reliability is the precondition of surviving and achieving of success, for both parties  ̶ 
the franchisor and for franchisee, as well.  

 
Keywords: Business environment, Entrepreneurship, Business, 

Competitiveness of Company, Franchising. 
 
1 Introduction We are living in dynamic era. If we would like to characterize 

it by few words, then quite sure by name as globalization, internationalization, 
internalization, digitizing. The globalization and internationalization of international 
business contributed by fundamental way to creation of competitive environment, 
they determined the development of activities in segments of service, business and 
production, as well. The market is more and more saturated, the conditions for 
business are made harder, the market niches are found more difficult, and so 
franchising offers for enterprise beginners, but not only them, the ideal possibility 
how to begin the business activities. Besides, the entering into new markets is more 
and more complicated and the entrepreneurs use always more sophisticated ways. 
Franchising we may consider as one of main development powers of business, even 
of development of national and world economy.  

1 Franchising – the Definition Franchising belongs to vertical marketing 
systems. Franchising is a vertical marketing system, verified by franchisor, who 
offers it to legally and economically independent franchisee, based on franchising 
contract for a fee, incl. know-how, licence, schooling (input and continuous) and 
trade mark. The common synergy of activity of both partners is by application the 
workload method, which is based on the ability to calculate the total amount of work 
necessary to serve the entire market (Winer – Dhar, 2011).  

2 The Macroeconomic Dimension of the Franchising In the macroeconomic 
context, in connection with franchising, we bear in mind mainly these 
macroeconomic aspects: 
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• decreasing of the unemployment; 
• the creation of small and medium enterprises; 
• the creation of the family companies; 
• GDP share; 
• Trade balance and its amount of balance, the foreign investments.  
In where, it arises the healthy way of expansion, there come into existence new 

jobs. Only in Germany, they are more than one thousand of franchisors, more than 65 
thousands of franchisees and they created more than 463 thousands of jobs (DFV, 
2012). In USA in February 2015 came into existence 29 thousands of jobs in 
franchising systems. The structure of them is quite interesting (ADP, 2015): 

• 8 700 jobs in the restaurants, 
• 6 600 jobs in business with the cars, 
• 2 400 jobs in retail, 
• 2 700 jobs in commerce services, 
• 1 200 jobs in accommodation facilities.  
Contributing to more than 11% of the US economy, franchising opportunities 

drive economic growth. In 2011, franchised businesses are expected to represent 
approximately $739.9 billion in output, growing at a rate slightly higher than all 
businesses in the United States . Additionally, franchising has “significant multiplier 
effects on the US economy, which are estimated at 21 million jobs and approximately 
$661 billion dollars in payroll”. Because franchise businesses provide significant 
contributions to the U.S. economy, this form of business constitutes an important area 
of inquiry. How is this growth achieved? Franchisors typically expand their chains by 
opening their own outlets or bringing in franchisees to operate outlets. Franchisees 
also can create their own organizations by signing development contracts with 
franchisors to operate multiple units over specified period of time.  

We may observe, that franchising is very important part of economy of every 
state, therefor it´s momentous, that it´s paying attention to it. In the future it´s to 
expect the expansion of this way of business. 

Franchising, as business format, is a dynamical and effective system for 
business increase. It´s the engine of self-employment, or the employment of family 
members. The probability of surviving of the company working in this business 
format is high and it contributes to the sustainability, and in the time of the crisis to 
self-employment increase, as well. The creation of new jobs and franchising are the 
communicating vessels. This asset is evident. There, where they arise new 
companies, and they expand by healthy way, there emerge new jobs. They are very 
solid jobs, the jobs they even may be planned.  

The sectors of global character, here belongs the retail, too, within this scope 
also franchising, may be defined as sector, where the companies of same focus of are 
orientated on primacy (or leadership – remark of the author) on world market. These 
cross-sectional, or transversal sectors, are indicated by high homogenization of 
consumer demands and by applying of similar principals and strategies. The global 
society is society, which is active in various countries and which implements into 
own activity the research and development, production, logistic, marketing and 
finance advantages (Kotler – Keller, 2013).  
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The decision about the extensity of standardization and adaptation belongs to 
crucial decisions. In context to marketing strategies, the globalization has to ask for 
the application of standardized product, price, distribution and communication 
strategies. While the companies understand the market as common one, the 
differences among the countries or operated segments, they consider as inappreciable 
and expect: 

• the extensity savings from the production and distribution, 
• lower marketing and advertising costs, 
• multiply effect in the world context,  
• the time abbreviation necessary for effective expansion on new foreign 

markets, 
• the building of consistent global mark and company image, 
• the simplification of the management and control of marketing and 

management processes.  
Franchising supports, at the same moment, the policy of “stratum 

intermedium”, because the franchising helps to create the SME´s (Small and Medium 
sized Enterprises).  

Franchising contributes to transformation, modernization and 
professionalization of the traditional business formats (EFF, 2018) and generates new 
products, satisfied the need of the consumer, but new services, too. The profit from 
such way of entrepreneurship has the state from point of view of income, because the 
franchising entrepreneurship belongs to the correct form of the business and the 
franchising enterprisers use to pay the taxes. Franchising weighs in on education. It 
adds to best practices, what motivates the others. The correctness of such business is 
underlined by Code of Ethics, which works not only on European level, but on 
national ones, too. It´s basis for permanent exercise in honestness in business 
relations. The transparency of these relations is based by offering already certified 
concept, what eliminates the possible complications in the future. Franchising is a 
stabilized and transparent format, therefor the acceptation on the market is high. On 
the other side the number of businessmen finishing the franchising activities is low, 
comparing the other forms of business.  

Very important fact at franchising is its sustainability. Corporate sustainability 
entails the pursuit of goals consistent with the broader concept of sustainable 
development. This broad concept of sustainable development is based on protecting 
the environment, promoting social aspects, and achieving the economic development 
while implementing a management model that fosters dialogue and forges 
relationships with the stakeholders. As a business model, franchising advances 
economic development by contributing to a country´s gross domestic product (GDP). 
Sustainability has three pillars: 

• economic prosperity and development, 
• environmental integrity, 
• social equity. 
We try to focus on the economic pillar of franchising sustainability. This pillar 

is based on initiatives that aim at ensuring the firm´s long-term survival through 
innovation, efficiency and wealth creation. In addition the franchising model is 
characterized by fluent dialogue and close relationships with one of the principal 
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stakeholder groups: franchisees. Entrepreneurs-franchisors who have successfully 
tested a highly profitable business concept use franchising to replicate the business 
concept through the opening of franchising outlets. franchisor-franchisee 
relationships are governed by contracts whose clauses are negotiated by both parties.  

3 Conclusion At the conclusion we may observe, that franchising is a very 
modern form of business, which is passing in recent years the phase of renaissance, 
from economic aspect, as well. Franchising is able to adopt the market requirements 
and belongs to those, who responses the consumer claims. Its GDP share will 
permanently increase. One of the franchising enterprisers ascertained that in 20 years 
the franchising entrepreneurship share will arrive 50 %. This affirmation we consider 
as to brave and optimistic, but nevertheless it brings a realistic view on franchising, 
as characteristic model of business in 21st century.  
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Abstract South-eastern Europe, especially the Western Balkans, is a 
traditional priority of several countries' foreign trade policy. The slow progress of 
European Union engagement in the Western Balkans in recent years encourages 
stronger economic and political influence of other world countries in the region, 
especially Russia, Turkey and China. The aim of this paper is to examine the 
development of relations of Turkey, Russia and China with the Western Balkans and 
their impact on the position of the European Union in the region. 
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Introduction Due to unfavorable historical development, the economies of the 

region are struggling with several problems such as high unemployment, corruption 
in government institutions, organized crime and shadow economy. In recent years, 
the Western Balkan countries have made significant progress in the process of 
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economic transformation, democratization and implementation of reforms. The 
region has become a perspective, rapidly growing market with more than 25 million 
consumers, growing annually at an average rate of 3%. The market potential of the 
region is significant especially regarding the geographical location, thanks to which it 
is considered a "gateway to Europe" and a fundamental transit route from northern to 
southern Europe. 

The European Union is currently the most significant donor and investor, as 
well as a political partner of the Western Balkans [Kašťáková-Ružeková, 2019]. 
Since 1999, by the introduction of the Stabilization and Association Process, the 
European Union has declared that the Western Balkan countries belong to the 
European structures as its immediate neighbors. While Albania, Montenegro, North 
Macedonia and Serbia already have official status of a candidate country to the 
European Union, Bosnia and Herzegovina as well as Kosovo are potential candidates. 

However, for the past 10 years, there has been noticeable decline in the 
political and legislative power of the European Union as a dominant player in the 
Western Balkans. The slowdown of activity in the region has created space for more 
intensive economic and political influence of other global and regional actors. Efforts 
to increase the influence in the Western Balkan region are present mainly in the 
Turkish foreign policy, which builds relationships with culturally and ethnically close 
territories. Turkey is trying to restore its historical position in the region through 
gradual deepening of intergovernmental relations, increase of trade exchange and 
strengthening of social ties in the region. The foreign and security policy of Russia, 
which sees the Western Balkans as “near foreign countries”, has been trying to get 
the region into its sphere of influence particularly through the use of cultural and 
religious ties. The aim of Russia is to deepen the energy dependence of the region on 
Russians supply of natural gas and oil. Since 2012, activities of China in the Western 
Balkans has been growing in the 17+1 format, which includes all Western Balkan 
countries except Kosovo (China does not acknowledge the independence). 

Results and Discussion The European Union is aware of the geopolitical 
importance of the Western Balkan countries, as well as the importance of establishing 
economic and political relations. Mutual relations are based on the stabilization and 
association process, which seeks to promote peace, stability and economic 
development in the region [Zubaľová, 2017]. 

In his State of the Union speech in 2018, J. C. Juncker said that investing in 
stability and prosperity of the Western Balkans means investing in the safety and 
future of the European Union. The whole Western Balkan region has a European 
perspective, which was first recognized by the European Council meeting in Feira in 
2000. It was further confirmed by the European Council meetings in June 2003 in 
Thessaloniki, and in December 2006 in Brussels. In May 2018, the EU - Western 
Balkans summit was held in Sofia, where European Commission President, Jean-
Claude Juncker, confirmed, that all Western Balkan countries have the chance to 
progress in the European direction [European Commission, 2018]. However, they 
may join the European Union only after meeting the criteria set out in Article 49 of 
the Treaty on European Union, including the Copenhagen criteria, which set out the 
political and economic criteria for joining. In February 2018, European Commission 
strategy named A Credible Enlargement Perspective for and Enhanced EU 
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Engagement with the Western Balkans was approved. By adopting the strategy, the 
European Commission confirmed that it sees the European future of the region as 
geo-strategic investment into stable, strong and united Europe with common values. 
The strategy enumerates priorities and areas of cooperation intensifying, deals with 
specific problems of the Western Balkans, in particular the need for key reforms and 
achieving good relations with neighbors. The strategy emphasizes that after Western 
Balkan countries have met the criteria, the European Union must be institutionally 
and financially ready to accept new members. Comprehensive reforms are not only a 
prerequisite for meeting the criteria for membership in the European Union, but the 
Western Balkans should adopt them also in own interest. Adherence to the rule of law 
and fundamental rights as well as governance need significantly improve. Reforms of 
the judicial system, public administration, fight against corruption and organized 
crime must yield tangible results. At the same time, it is necessary to significantly 
improve the functioning of democratic institutions. Economic reforms must also 
resolutely proceed in order to resolve structural deficiencies, low competitiveness and 
high unemployment [European Commission, 2018]. 

Chinese investments in the Western Balkans have achieved record levels in 
recent years. Although loans granted by the European Union for Western Balkan 
countries are more favorable economically, Chinese loans do not have any 
bureaucratic restrictions. When investing, China does not pay much attention to key 
factors such as transparent procurement or democratization of society [The Warsaw 
Institute, 2019]. China does not develop political activities in the region; it 
concentrates on deepening of economic cooperation in infrastructure as well as 
technological and information development in the 17+1 format. The policy of China 
towards the Western Balkans does not prevent the European integration; most 
countries of the format are European Union members. Business activities are related 
to the project of the New Silk Road as a strategy for the development of cooperation 
between China and the European Union. China also acts as an investor for projects in 
areas of energy, mining and heavy industry. China has signed several agreements 
with Serbia in order to strengthen bilateral cooperation in innovation and 
infrastructure. The Serbian government and Chinese energy company PowerChina 
cooperate in the construction of roads, new subway network in Belgrade, as well as 
modernization of railway sections near Serbia's border with North Macedonia. The 
Ministry of Construction, Transport and Infrastructure of the Republic of Serbia and 
the Ministry of Commerce of China have agreed to establish a joint working group 
for investment cooperation. Loans originating from Chinese sources contribute to the 
construction of power facilities in Bosnia and Herzegovina; in May 2019, the 
Bosnian Federal Parliament has approved a loan for the construction of coal power 
plant Tuzla.  

Russia seeks to maintain historical ties in the region and to preserve Slavic 
roots and Orthodox religion [BIEBER Florian - TZIFAKIS Nikolaos, 2019]. It 
cooperates mainly with Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and North 
Macedonia. The Russian strategy is based on a wide range of instruments, including 
the influence of media, public support for Eurosceptic organizations and leaders, as 
well as establishment of non-governmental organizations and civil associations. From 
the economic viewpoint, Russia has weak position in the Western Balkans in 
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comparison with the European Union. In 2018, the export of the region amounted to 
4.9% and Russian import amounted to 3.1% [Eurostat, 2019]. Notwithstanding the 
above, Russian economic engagement in the region should not be underestimated - 
activities focus on strategically important sectors of the economy (e.g. energy and 
banking) and are often carried out through third countries. For the Russian 
Federation, the Western Balkan region is of strategic importance as a transit area for 
Russian gas. Serbia, although focused on the European Union, represents Russia’s 
foothold in the region. Close political and military ties are manifested through joint 
military exercises and the creation of economic partnership under preferential 
conditions; the countries concluded a free trade agreement. Energy Agency of the 
Republic of Serbia has approved construction of a branch of Turkish Stream gas 
pipeline, which will supply Russian natural gas to Turkey and southern Europe. 
Russia is also a major investor in Montenegro, investing mainly in real estate and 
tourism. 

Turkey, as the fourth largest trading partner of the Western Balkans, amounts 
to 4.4% of the total foreign trade of the region. Turkey, like Russia, is investing to 
large multinational projects in order to obtain greater economic and political 
influence in the region. Turkey and the Western Balkans are linked by strong 
historical, cultural, economic and political ties from the time of the Ottoman rule. 
Almost 1 million Turks live in the Western Balkans and more than 10 million people 
of Balkan origin live in Turkey. The Western Balkan countries therefore have special 
status within Turkish foreign policy; they build relationships especially with 
culturally and ethnically close territories [Bechev, 2019]. Priority interest countries 
are Albania, Bosnia and Herzegovina and Kosovo. However, it has concluded free 
trade agreements with all countries of the Western Balkans. The growth of trade 
relations is impacted also by the weakening of the Turkish lira, due to which Turkish 
goods are becoming cheaper in the Balkan markets and Turkish exporters are 
becoming more competitive. Yunus Emre Institute promoting Turkish language and 
culture has opened cultural centers in all the countries of the Western Balkans and 
offers courses attended by thousands of students in the region. In Kosovo, it is 
investing in the most important sectors and privatizing strategic state assets. Turkish 
state development agency TIKA has reconstructed hundreds of historical monuments 
in Kosovo and has funded local development projects. Turkish company Cengiz 
Construction is investing in the construction of an international airport in the 
Albanian city of Vlora [The Warsaw Institute, 2019]. Significant planned Turkish 
projects in Serbia is considered construction of a highway connection between the 
capitals of Serbia, Bosnia and Herzegovina and the construction of a highway 
connection between Belgrade and the Montenegrin port of Bar passing through the 
Sandžak region. Turkish investments are directed also to the textile and automotive 
industries. 

Conclusion The European Union maintains intensive economic relations with 
the Western Balkan region. However, the process of integrating the Western Balkans 
into the European Union has slowed down or stagnated, causing the hope for a 
European future of the region to slowly fade. Economic problems of the Eurozone, 
migration and institutional crisis, beginning of the new European Commission and 
BREXIT have become the priorities of the European Union. The lack of unity of 
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views of Member States on enlargement also remains a problem. Uncertain European 
future of the Western Balkans weakens the incentive to meet the requirements of the 
European Union. In the context of “enlargement fatigue” and the existence of 
unresolved economic and social problems, the Western Balkan countries are 
increasingly more closely cooperating with eastern partners. Russia and Turkey show 
stronger political and social commitment in the region formed by proximity, 
historical ties and specific political agendas. China acts as an economic partner, 
which does not interfere in the internal affairs of the region. China provides 
significant investments in economically weak territories of the Western Balkans 
through the implementation of major infrastructure projects and also represents the 
second largest import partner of the region. China supports the integration of the 
Western Balkans into the European Union; on the other hand, Chinese investments 
may be an alternative to European funding and its economic practices often increase 
the susceptibility of the region to corruption [Feyerabend, 2018]. Further 
development of the Western Balkan region is largely stimulated by the European 
Union and China. The Russian Federation and Turkey are focusing on the 
implementation of specific projects; they do not offer comprehensive solutions or 
significant financial capital in comparison with the European Union and China. The 
European Union can maintain its influence in the region, but it must bring a 
trustworthy perspective for accession to the European Union and to continue with 
increasingly dynamic investment policy. 
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БЕЛАРУСЬ - МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКИМ СОЮЗОМ И РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИЕЙ 

 
Луптакова Анабела, аспирант 
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Аннотация. Санкционная война между ЕС и РФ затронула и другие 

страны, которые стремились сохранить нейтральный статус. Членство в 
Евразийском экономическом союзе позволяет Беларуси беспошлинно выходить 
на российский рынок. В этой статье мы рассмотриваем и анализируем 
позицию Беларуси в отношениях между ЕС и РФ, которая играет основную 
роль в реэкспорте санкционированных товаров.  

 
Ключевые слова: Беларусь; ЕС; международная торговля; реэкспорт; 

Российская Федерация; санкции. 
 
Введение В течение последних десятилетий, мы имеем возможность 

наблюдать за растущей геополитической напряженностью в глобальной среде. 
Это создает новые условия для международной торговли. Одной из самых 
современных является новая волна протекционизма, осуществляемая путем 
применения ограничительных мер. Со времен Адама Смита открытые и 
конкурентные рынки считались наиболее благоприятными предпосылками для 
максимизации производитель-ности при наиболее продуктивном 
использовании ресурсов. С другой стороны, торговые барьеры приводят к 
предотвращению торговли и смещению ее в сторону менее эффективных 
производителей и поощрению контрабанды для ее обхода [Ostry, J. D., 2019].  

Одним из примеров нового протекционизма на европейском континенте 
являются санкции между Европейским союзом (ЕС) и Российской Федерацией 
(РФ).  

Методология работы Отправной точкой этой статьи стал анализ новой 
волны протекционизма последнего десятилетия. Основное внимание уделяется 
анализу воздействия ответных санкций РФ на агропродовольственные товары 
ЕС с точки зрения Беларуси как потенциальной страны реэкспорта. Для того, 
чтобы продемонстрировать реэкспорт агро-продовольственных товаров ЕС был 
проведен анализ товарной структуры торговли Беларуси в отношении стран ЕС 
и РФ. Источники данных были получены из баз данных Международного 
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торгового центра за период 2009-2018 гг. Контролируемые товарные группы 
были отобраны в соответствии с перечнем товаров, которые подлежали запрету 
на ввоз в РФ на основании подписанного указа о применении специальных 
экономических мер. В связи с реэкспортными возможн-остями Беларуси мы 
выражаем индекс выявленных сравнительных преимуществ (RCA) выбранных 
агропродовольственных товаров. Этот индекс используется для определения 
секторов, где экономика имеет сравнительное преимущество перед миром. 
Существует несколько методов расчета индекса RCA, в наших расчетах мы 
используем классическую модель Баласса [1965], которая выражается как: 

RCA = (Xij /Xi)/(Xj/X)        (1) где: 
• Xij = экспорт страны «i» в товарной группе «j»; 
• Xi = общий объем экспорта страны; 
• Xj = мировой экспорт в товарной группе «j»; 
• X = общий мировой экспорт. 
Если RCA > 1, то страна обладает выявленным сравнительным 

преимуществом. Отдельные агропродовольственные товары, рассчитан-ные по 
индексам RCA, дополнительно изучаются в отношении страны происхождения 
и их целевых экспортных направлений.  

Результаты работы ЕС является одним из крупнейших в мире 
экспортеров агро-продовольственных товаров. Агропродовольственные товары 
состав-ляют около 7% внешней торговли ЕС. Хотя это не ключевой сектор, его 
можно считать значительным, поскольку его стабильность затрагивает около 
9,5 млн. рабочих мест [European Comission, 2017]. Российский рынок является 
вторым по важности направлением ЕС для экспортеров сельскохозяйственной 
продукции после США. Согласно анализу [Kraatz ,2014], наиболее 
пострадавшими странами российского эмбарго были эмбарго: Литва, Польша, 
Эстония, Латвия, Германия и Нидерланды. Европейская комиссия использовала 
конкретные формы поддержки, в частности финансовую помощь и новые меры 
регулирования, но в краткосрочной перспективе оказалась неэффективной 
[Kašťáková et. al., 2018]. Это проясняет мотивацию производителей ЕС искать 
альтер-нативные способы выхода на российский рынок. 

Анализируя белорусский импорт агропродовольственных товаров из ЕС 
за последние 10 лет, мы разделили отслеживаемый период на 2 раздела (I. 2009-
2013 и II. 2014-2018), и рассчитали средние значения для выбранных групп 
товаров. В товарной группе мясо и пищевые субпродукты импорт Беларуси в 
2014-2018 гг. снизился до 14% от среднего значения предыдущего периода, а в 
случае продуктов из мяса, рыбы и других ракообразных до 41%. Это можно 
объяснить тем, что страны ЕС не единственные участники рынка, которые 
могут воспользоваться реэкспортом через Беларусь. Таким образом, можно 
сделать вывод, что импорт этих продуктов был заменен из других стран по 
более конкурентоспособным ценам, которые также были предметом 
российского эмбарго. Это подтверждается статистикой общего объема импорта 
Беларуси, который в случае продуктов из мяса, рыбы и других ракообразных 
подтверждает увеличение на 149% по сравнению с аналогичным периодом. За 
период 2014-2018 гг. наблюдался рост импорта товаров, выраженный в 
процентах от базового периода 2009-2013 гг., по группам: молочные продукты 
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и продукты животного происхождения (438%), фрукты (334%), овощи (258%), 
рыба и ракообразные (243%), зерновые и кондитерские изделия (149%). 

Хотя в последние годы наблюдается постепенное сокращение импорта, 
беспрецедентно, что этот тревожный рост не был вызван внутренним спросом в 
Беларуси, начатым с середины 2014 годa. 

Анализируя белорусский экспорт в РФ, мы поступили аналогично. 
Внутри каждой товарной группы произошли следующие изменения: фрукты 
(438%), рыба и др. (402%), овощи (383%), зерновые и кондитерские изделия 
(248%), продукты животного происхождения (138%), мясо и съедобные мясные 
субпродукты (107%). Единственной группой, чье среднее пятилетнее значение 
после введения санкций сократилось на 2% за базовый период 2009–2013 годов, 
были рыбные мясные продукты. 

В ответ на реэкспорт через Беларусь Россельхознадзор ввел ряд мер по 
поставкам товаров. В приграничных районах с Беларусью двигаются 
межведомственные мобильные патрули, состоящие из таможенников, 
пограничников и инспекторов Россельхознадзора. Это привело к сокращению 
импорта белорусских товаров из ЕС и последующему их реэкспорту в РФ, но 
не смогло его полностью устранить. 

Выявленные сравнительные преимущества Беларуси в результате 
российского эмбарго К 2017 году Беларусь экспортировала 243 продукта с 
найденным сравнительным преимуществом. Это означает, что его доля в 
мировом экспорте выше, чем можно было бы ожидать из-за размера его 
экспортной экономики и размера мирового рынка товаров. В контексте этой 
статьи нас в первую очередь интересуют белорусские индексы RCA для 
агропродовольственных товаров. Чтобы продемонстрировать приобретение 
сравнительных преимуществ для Беларуси в результате санкций между ЕС и 
РФ, мы также анализируем, откуда был импортирован товар, а также место его 
назначения. 

Как видно из таблицы 1, во всех товарных группах, на которые 
распространяется российское эмбарго, Беларусь достигает выявленных 
сравнительных преимуществ. В то же время было подтверждено, что во всех 
отслеживаемых случаях доля экспорта в РФ превышала 90%. 
 

Таблица 1 Индексы RCA для выбранных белорусских агропродоволь-
ственных товаров 

Товар RCA Экспорт Беларуси Доля стран ЕС в импорте 
Беларуси 

домашняя 
птица 
 

7,38 РФ 89%, 11% 
Казахстан, 
Азербайджан, 
Кыргызстан. 

Латвия 24%, Финляндия 8,5%, 
Венгрия 7,9%, Нидерланды 
7,5%, Литва 7,3%, Польша 
6,2%, Франция 5,9%, Словакия 
2,7%, Бельгия 1,5 %. 

яйца 6,39 РФ 99,8%, 
Казахстан 0,02%  

Польша 73%, Венгрия 2,9%, 
Чехия 2,4%  

сыр 16,7 РФ 97%, 3% 
Казахстан, 

Польша 8,6%, Литва 6,8%, 
Италия 4,4%, Франция 3,9%, 
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Кыргызстан, 
Туркменистан 

Германия 3,4%, Дания 3,3%, 
Нидерланды 2,3%, Чехия 
0,59%, Финляндия 0,4% 

молоко 14,7 РФ 97%, 3% 
Казахстан, Китай, 
Азербайджан 

Литва 33%, Польша 28%, 
Эстония 0,48% 

яблоки 1,15 РФ 99,5%, 0,5% 
Казахстан 

Польша 95%, Литва 1,4%, 
Нидерланды 0,57%, Италия 
0,15% 

корнеплоды 10,1 РФ 99%, 1 % 
Молдова, Украина 

Нидерланды 30%, Польша 16%, 
Италия 4%, Литва 3%, Венгрия 
0,49%, Франция 0,40%, 
Германия 0,27% 

рыба 8,14 РФ 90% , 10% 
Украина, США, 
Казахстан 

10% Литва, Латвия, Хорватия, 
Германия, Италия 

Источник: собственные расчеты автора, 2019 г. 
 
Анализируя страны происхождения товаров, мы выбрали только страны 

ЕС, доля которых в общем объеме импорта превысила 0,1%. Тем не менее, 
другие европейские страны, не входящие в ЕС (преимущественно Сербия, 
Македония и Черногория), которые являются другими потенциальными 
странами реэкспорта ЕС, также имели высокий процент белорусского импорта. 
Можно также отметить, что упомянутые страны происхождения согласны с 
вышеупомянутым исследованием Kratza [2014], в котором были определены 
страны ЕС, наиболее пострадавшие от российского эмбарго. 
 Заключение Российско-украинский конфликт вызвал протекционистские 
меры, которые повлияли на торговые отношения между ЕС и РФ. Барьеры во 
внешней торговле имеют основной эффект предотвращения торговли. Тем не 
менее, они предоставляют вторичные возможности для государств, которые 
поддерживают нейтральный статус, для создания новой торговли. Беларусь 
занимает такую позицию в отношениях ЕС-РФ с 2014 года. Членство в 
Евразийском экономическом союзе позволяет Беларуси беспошлинно выходить 
на российский рынок. Таким образом, Беларусь стала одной из основных 
реэкспортных артерий агропродовольственных товаров, на которые 
распространяется российское эмбарго. В последние годы импорт Беларуси из 
стран ЕС увеличился в несколько сотен раз по многим товарным группам. 

Это во многом повлияло на положение Беларуси в мировой экономике. В 
2017 году Беларусь экспортировала 243 товара с выявленным сравнительным 
преимуществом. В результате оказалось, что Беларусь известна не только 
своим картофелем, но и морепродуктами, в которых она также показала 
сравнительные преимущества, несмотря на то, что она не имеет выхода к морю. 
Исследование происхождения этих продуктов с точки зрения ЕС отметил 
следующий перечень стран, в том числе Польши, Литвы, Латвии, Нидерландов, 
Италии, Германии. При анализе назначения этих товаров доля РФ во всех 
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группах превысила 90%. Это подтвердило предположение о реэкспорте товаров 
через территорию Беларуси. 

Таким образом, с точки зрения оценки отношений между РФ и Беларусью 
можно сказать, что Беларусь выбрала путь национального процветания, а не 
лояльного союзника. С введением мобильного патрулирования в пограничных 
зонах между двумя странами появилась возможность поставить вопрос о том, 
не было ли функционирование таможенного союза парализовано. В то же время 
остается сомнительным, можно ли считать санкции, которые применялись в 
отношениях ЕС-РФ, эффективными, учитывая неисполнение политического 
намерения, с которого они были инициированы, и одновременно, товары, на 
которые распространяется эмбарго, находят альтернативные пути входа на 
рынки. 
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Аннотация. В статье рассматриваются финансовая политика 

Казахстана и Италии, текущее финансовое состояние стран, основные 
проблемы экономического развития и решение этих проблем и трудностей, 
тенденции развития институтов финансового регулирования, направленные на 
достижение двух основных целей: снижение системный риск и защита 
интересов инвесторов (потребителей финансовых услуг). Предложен обзор 
основных инструментов финансового регулирования с точки зрения их 
эффективности и взаимодополняемости. Особое внимание уделено 
инструментам фискальной политики. 
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстан мен Италияның қаржылық саясаты, 
елдердің қазіргі қаржылық жағдайы, экономикалық дамудың негізгі 
проблемалары және осы проблемалар мен қиындықтарды шешу, екі негізгі 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған қаржылық реттеу институттарының 
даму тенденциялары қарастырылған: жүйелік қатерді азайту және 
инвесторлардың (қаржылық қызметтерді тұтынушылардың) мүдделерін 
қорғау. Қаржылық реттеудің негізгі құралдарына олардың тиімділігі мен 
толықтыруы тұрғысынан шолу ұсынылады. Фискалдық саясат құралдарына 
ерекше назар аударылады. 

Abstract. The article discusses the financial policy in Kazakhstan and Italy, the 
current financial condition of the countries, the main problems of economic 
development and the solution of these problems and difficulties, trends in the 
development of financial regulation institutions aimed at achieving two main goals: 
reducing systemic risk and protecting the interests of investors (consumers of 
financial services). The review of the main instruments of financial regulation from 
the point of view of their efficiency and complementarity is offered. Special attention 
is paid to the instruments of fiscal policy. 

 
Ключевые слова: финансовое регулирование; фискальные инструменты; 

риск недоразвития; экономический сектор; уровень валового внутреннего 
продукта. 

Кілт сөздер: қаржылық реттеу; фискалдық құралдар; дамымау қаупі; 
экономикалық сектор; ішкі жалпы өнім деңгейі. 

Key words: financial regulation; fiscal instruments; risk of underdevelopment; 
economic sector; level of gross domestic product. 

 
The financial policy of any state consists of two interrelated areas of state 

activity: tax policy and budget policy. The direction of financial policy depends on 
the economic state of the country. Financial policy of each stage of social 
development has its own characteristics, solves various problems taking into account 
the state of the economy, the urgent needs of material and social life of society and 
other factors. Kazakhstan's financial policy is no exception. It is the use of 
instruments of state regulation for the development of individual industries, 
territories, functions and solutions to the most important strategic tasks (private 
approach to economic management). The main objectives and tasks of financial 
policy are: provision of financial resources for programs implemented by the state, 
establishment of rational from the point of view of the state distribution and use of 
financial resources, the concentration of financial resources on priority directions of 
the state policy, achievement of financial stability and independence of the state, 
creation of a stable material basis for the functioning of economic entities, formation 
of the income level ensuring normal reproduction of the population. 

Financial stabilization in the Republic of Kazakhstan is provided by the ways 
of state regulation of economic processes. The main objectives of state regulation in 
Kazakhstan are: creating preconditions for increasing investment activity by 
completing the processes of small and mass privatization, creating financial market 
infrastructure, improving the banking and credit system, regulating the exchange rate, 
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reforming the manufacturing sector and ensuring overall macroeconomic balance. 
Kazakhstan continues to face challenges related to lower oil prices and slower growth 
in Russia, China and Europe. The difficult external situation has a negative impact on 
economic growth. For example, in 2018, the growth of the economy of Kazakhstan 
slowed down, but in the future it is expected to increase. However, growth will be 
subdued in the medium term, driven by continued lower oil prices and weak growth 
in Kazakhstan's major trading partners. The decline in oil prices, the resulting 
depreciation of the tenge, the situation on the foreign exchange market with sudden 
fluctuations and contradictory policy of the National Bank, the freezing of credit 
activity of banks, the beginning of oil production at Kashagan have had an impact on 
the policy of financial stabilization of the economy of Kazakhstan. 

World economic trends of the past years have had a negative impact on 
Kazakhstan due to the integration of the economy into the world economic system. 
2016 began with a rapid growth of the official exchange rate of tenge to the us dollar, 
from January 1, 2016 in just 3 weeks, the national currency depreciated from 340.01 
tenge to 383.91 tenge per dollar, showing a historical maximum on January 22, 2016. 
As of November 13, 2019, the exchange rate of tenge to the dollar is 389.34 tenge per 
dollar, which indicates an unfavorable situation in the foreign exchange market. The 
fall in oil prices continues to affect the economy of Kazakhstan. Falling prices 
weaken the economy. But a favorable event for the economy of Kazakhstan was the 
restart of the Kashagan field. Oil production at the Kashagan field was resumed on 
September 28, 2016. By the end of 2016, the Ministry expected production of more 
than 1.1 million tons of oil. In general, the Government and the National Bank of 
Kazakhstan are taking measures to stabilize the economy, but at the moment it is 
impossible to talk about their high efficiency. 

In 2018, financial market participants expected the main risks and trends of the 
previous year to continue. Kazakhstan has a huge national wealth, about 85% of 
which falls on the natural resource potential, which can serve as a basis for the 
recovery of the Kazakh economy. Favorable oil prices, higher oil production and 
recovery of the non-oil sector of the economy could support GDP growth. It should 
be noted that the stabilization of the economy is an important task of the state. The 
welfare of citizens also depends on this, as prices rise and, consequently, purchasing 
power decreases. In addition, business activity decreases. The measures developed to 
date to stabilize the banking sector need to be adjusted, due to the constantly 
changing external environment. Crisis phenomena are highly likely to continue - 
there may be a new round of deterioration in the financial markets, including the 
decline in oil prices, with corresponding consequences for the Kazakh economy. 

Enterprises are recommended to take the following measures to develop 
accounting policies: to develop a work plan of accounting, which will contain 
synthetic and analytical accounts required for effective accounting in accordance with 
the current legislation of the Republic of Kazakhstan (law, model chart of accounts, 
recommendations of the Ministry of Finance, etc.). So: 1)The main problem of the 
financial policies of enterprises is the orientation towards short-term goals, ignoring 
long-term directions. This has led to a decrease in liquidity ratios, profitability, 
business activity, etc; 2) As recommendations, it was proposed to attract a 
professional in the field of enterprise finance in order to change financial policy, as 
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only annual deterioration occurs on their own; 3)The accounting and tax policy 
should be focused on existing modern accounting systems, the current legislation of 
the Republic of Kazakhstan and other documentation. The credit policy should be 
carried out by calculating loan payments by various methods and in different banks. 
 Thus, it can be concluded: financial stabilization in the Republic of Kazakhstan is 
provided by the ways of state regulation of economic processes. In the course of this, 
state policy is developed and implemented mainly by such public institutions of 
power as the government, the President, also, the possibility of participation of 
legislative institutions in the development of political strategy and its implementation 
is not excluded. But the Parliament is not a body of execution of state policy, because 
it acts as a public institution of legislative and representative power. This applies 
equally to all other political organizations, including institutions of political 
participation and civil society. For several years our economic strategy consisted in 
achieving macroeconomic stabilization that implies reduction of the deficit of the 
state budget and consistent pursuing of a tough monetary and credit policy. The 
formation of economic sovereignty, overcoming the crisis situation and the 
withdrawal of the Kazakh economy from the crisis are associated with the 
improvement of economic management. It is important to take timely measures to 
improve the efficiency of using the potential of the economy. So, it can be noted that 
the economy of Kazakhstan is aimed at achieving sustainable development of the 
country through diversification of the real sector, the study identified the main 
directions of development of Kazakhstan's economy by updating financial policies, 
given the impact of globalization factors. 
 Italy regulates its financial sector by legislation. In Italy , with the name financial 
law , also called "economic maneuver", "stability law" or, especially in the 
journalistic sphere, "Finanziaria", it is usually meant the ordinary law on the proposal 
of the Italian government to regulate the economic policy of the country for a three-
year period through public finance and budgetary policy measures . The financial law 
is published regularly in the Official Gazette of the Italian Republic , bearing in its 
title, according to a recurring formula, " Provisions for the formation of the annual 
and multi-year budget of the State ". Together with the law of the state budget , it is 
the main rule established by the Italian legal system.  
 Italy is poised between recovery and recession. More than in the past, a lot will 
depend on economic policy choices. The Confindustria Study Center confirms the 
substantial stagnation of the Italian economy. More than in the past, much will 
depend on economic policy choices and in particular on how the Italian Parliament 
will modify the current legislation, which provides for an increase in taxes and excise 
taxes of € 23.1 billion starting from 1 January 2020. The Italian economy, therefore, 
is still on the threshold of zero growth, risking to fall into recession in case of any 
new shocks, which above all from the foreign front are always possible, as shown by 
the very high degree of uncertainty present today on the markets. 
 Several factors have slowed the Italian economy this year and will presumably 
continue to weigh negatively on growth. First , there is less contribution to household 
consumption by the Citizenship Income (RDC); the applications received were much 
lower than expected and at the end of this year there could be 200 thousand less 
beneficiary households. Second , the slowdown in Germany is more profound and 



  42  
 

lasting than expected; the German difficulties, especially in the automotive sector, 
had important repercussions on the production of Italian industry due to the strong 
ties between the manufacturers of the two countries. Third , trust in Italy is at very 
low levels, and this leads companies and families to manage their budgets more 
sparingly; the decline was more marked for manufacturing companies than for 
families; trust-building is a crucial factor in creating the conditions for growth. Fourth 
, the impact of an increase in VAT of the size currently required by law would be 
significant ; this, in fact, generates negative effects on household spending and 
private investments because, in the realistic hypothesis of a partial transfer to final 
prices, it translates into an erosion of both disposable income and company margins. 
 In Italy, the weakest link is, today even more, domestic demand. Private 
consumption: household consumption has been characterized by weak dynamics for 
more than a year. On the positive side, the resources deriving from the Citizenship 
Income act, but with more limited and more delayed effects than initially expected, 
which penalize the exit of consumption from 2019 and therefore, statistically, the 
average change for 2020; and the increase in employment this year, which contributes 
to fueling disposable income, but with a short-term effect, which should almost 
disappear next year. Private investments: the growth rate of gross fixed investments 
of companies is expected to slow progressively in 2019 and 2020. Various factors 
tend to slow down the spending decisions of entrepreneurs in the two-year forecast, 
while others will act in a positive direction. The availability of loans for companies, 
an important prerequisite for activating investments, will have a similar profile: it is a 
brake in 2019, but it is expected to recover in 2020. In fact, two of the elements that 
this year have weighed on the credit offer are improvement: sovereign yields and 
bank bad debts. Public investments: the contribution of the public works sector is 
expected to be low in the two-year forecast period. Public finance: although the 
Italian economy has been at a standstill for over a year, public finances are not 
suffering. Some factors influenced this year's results, which appear to be better than 
indicated at the beginning of October (deficit / GDP at 2.2 per cent).  
 When setting the Budget Law for 2020, a series of factors must be taken into 
account: 1)a particularly weak economic dynamic both nationally and internationally. 
This, on the one hand, requires adequate measures to boost growth, which is 
fundamental for maintaining social cohesion and guaranteeing the sustainability of 
public finances and, on the other hand, considerably limits the ability to absorb 
substantial budget corrections. In particular, Italy needs to put the public debt back on 
a path of reduction, gradually; 2)the difficult management of increases in tax rates 
and excise duties provided by the safeguard clauses, which the previous Government 
has increased with the Budget Law for 2019. In fact, given the size of the planned 
increases, both the complete activation and the entire financing a deficit would have 
negative effects; 3)the need to further lower the yield rates on Italian government 
bonds. The latest developments are favorable; 4) the need to adopt economic policy 
choices in agreement with European partners and community institutions, to avoid 
tensions that can have negative repercussions on the financial markets. Measures 
which could solve problems of financial stability and its development: 

1. support for private investments - giving continuity to tax measures that have 
proven to be effective, such as the re-financing of hyper-depreciation for the purchase 
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costs of capital goods incorporating digital technologies, trying to expand them to 
investments that favor the transition to sustainability; 

2. the unblocking of public investments - continuing the action of unblocking 
the sites still in place to spend the public resources that have been allocated, also 
completing the implementation of the measures recently adopted and eliminating the 
other obstacles still existing. 

3. the initiation of a tax reform - in the direction of lightening the tax burden, 
especially the burden on labor, and by putting more money in the pockets of the 
workers, to favor the supply of labor and consumption, and by reducing the cost of 
the work for companies, to increase competitiveness and labor demand. 

4. a reorganization of VAT rates - if it is absolutely necessary, for the 
maintenance of public accounts and to avoid other recessive measures. 

5. the introduction of measures to combat evasion - in particular with a 
stimulus to the use of electronic money, scarcely widespread in Italy, to be disbursed 
through the definition of a tax discount to those who make use of it; 

6. a rebalancing of taxation on financial income , through an increase in the 
taxation of income on government bonds, in order to recover resources to be 
allocated to a plan for training and job placement for young people. 
 2020 could represent a turning point for the Italian economy provided that the 
interest rate dividend at historical lows is used to recreate the climate of confidence, 
revive private investments, start reducing the tax burden on workers and place the 
public debt on a decreasing path. Waiting for a clearing of the international geo-
economic scenario. 
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Аңдатпа. Туризмнің қазіргі ғылыми теориясының міндеттерінің бірі - 
туризмді зерттеудің көпвекторлы ғылыми бағыттарының теориялық-
әдіснамалық негіздерін жасау болып табылады.Бұл тапсырманы шешу туризмді 
әлеуметтік, экономикалық, тарихи, педагогикалық және мәдени сала ретінде 
қарауды, сондай-ақ әртүрлі туристік тәжірибелерді жинақтауды талап етеді. 

Аннотация. Одной из задач формирования туризмологии - современной 
научной теории туризма является обоснование теоретико-методологических 
основ многовекторных научных направлений исследования туризма. Решение 
этой задачи требует определения сущности туризма как социального, 
экономического, исторического, педагогического и культурного феномена, а 
также обобщения опыта различных туристских практик.  

 Abstract. One of the goal of forming tourismology (modern scientific theory 
of tourism) is to validate the theoretical and methodological foundations of multi-
vector directions in scientific research in tourism. It requires to find a definition of the 
essence of tourism as a social, economic, historical, educational and cultural 
phenomenon and tо generalize the experience of various tourist practices. 

 
Кілт сөздер: туризм, туризмология, туризм саласындағы зерттеу, 

туристік кәсіби білім  
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tourist education.  
 
Кез келген теориялық рефлексия зерттелетін объектіні ұғымдық-

тұжырымдамалық тәсілмен беру болып табылады. Бұл өте күрделі міндет, 
өйткені туризм қоғамдық өмірдің көп қырлы құбылысы болып табылады. 
Өзінің мәні бойынша ол әлемдік экономиканың қуатты және серпінді 
индустриясының бірі ретінде қаралады. Сонымен қатар, ол әлемнің түкпір-
түкпірнен саяхатшылардың үлкен ағымына себепші болатын тармақталған 
әлеуметтік жүйе, сонымен қатар миллиондаған жұмыс орнының пайда болуына 
тікелей әсер ететін экономикалық күш. Туризм сияқты көп қырлы құбылыс 
өзінің ғылыми сипаттамасының болуын талап етеді: туризмнің түрлі теориялық 
және қолданбалы аспектілері көрсетілген көптеген мақалалар мен 
монографиялар жазылған. Алайда, іргелі ғылыми зерттеулер мен туризмді 
жалпы ұғыну үшін олар аздық етеді және оны түсінуге біраз уақыт керек. 
Сонымен қатар, жаңа ойлар мен идеяларды тану әлеміне саяхат ретінде 
зияткерлік-виртуалды туризмді дамытудың перспективті мүмкіндігін де атап 
өткен жөн, бұл бірінші кезекте жас ұрпақ үшін кең мүмкіндіктер ашады. 
Ғылыми-техникалық революция адамның бос уақытын өткізуге жұмсай алатын 
жеткілікті қаражаттың тез жиналуына ықпалын тигізді. Қазіргі кезеңде туризм 
индустриясы қарқынды, жылдам дамып келеді. Туризм феномені әлемдік 
шаруашылық кешенінде аса маңызды позицияларды атқаратын дәрежеге жетті. 
Бүгінгі таңда әлем бойынша туризм күрделі, көп қырлы әлеуметтік-
экономикалық сала болып табылады, қазіргі ғылымдардың бірде-бірі оны 
объект ретінде толық сипаттап бере алмайды және ешқандай әлеуметтік-
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экономикалық институт туризм кешенінің проблемаларын жеке дара шеше 
алмайды, бұл тіпті мүмкін емес нәрсе.  

ХХ ғ. басында гуманитарлық білімнің мамандануы қалыптасты, онда 
туризм өз пәнінің кеңдігіне байланысты бірқатар басқа ғылымдармен тығыз 
байланысты болды. Оның ішінде география, экономика, физиология, 
мәдениеттану, психология, құқық, статистика, тарих, салыстырмалы тіл білімі 
және т.б. бар. Бұл тұрғыда туризмнің құндылығы туралы түсінік басқа 
салалардың мүдделерінің призмасы арқылы ғана қалыптасатыны анық. 

Туризм - адамның өмірі мен қажеттіліктерін қалыптастырудың маңызды 
факторы. Ол экономиканың көптеген салаларын, соның ішінде өнеркәсіп, ауыл 
шаруашылығы, құрылыс, көлік, ақпараттық технологиялар, байланыс, сауда, 
қоғамдық тамақтану, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық, сақтандыру 
бизнесі, тұрмыстық қызмет көрсету саласы, мәдениет, өнер, спорт және т.б. 
қамтиды, сонымен қатар олардың дамуын ынталандырады. 

Өркениетті туризм идеясы ұлттық мәдениетті, білімді, әлем халықтарының 
дәстүрлерін жақындастыру негізінде ұлттарды біріктіруге қабілетті. Бүкіл әлем 
үшін маңызды бұл істе туризм саласының мамандары үлкен рөл атқарады. 
Әлемдік туризм бойынша Манила декларациясында (1980) туристік индустрия 
саласында мамандарды даярлау жастарды оқытудың бір бөлігі болуы тиіс, ал 
оқыту бағдарламасына туризмді енгізу білім беру мен тәрбиелеудің маңызды 
элементі болып табылатыны жайлы атап өтілген. Кадрларды даярлау мен 
тәрбиелеу саласындағы әлемдік қоғамдастық ұстанымына назар аударған жөн. 
Бұндай позиция ЮНЕСКО-ның жоғарғы білім жайлы 1998 жылы Париж 
қаласында өткізілген конференцияның қорытындысында жазылған, яғни кез 
келген қоғамға XXI ғасырдағы міндеттерді шешу үшін өзінің зияткерлік 
тәуелсіздігін қамтамасыз етіп, білім алу және оны қолдану, жауапты, білімді 
азаматтар мен білікті мамандарды даярлау және жылжыту қажет, онсыз кез 
келген ұлттың экономикалық, әлеуметтік, мәдени, саяси прогресі мүмкін емес. 

Мемлекет экономикасының қалыптасуында зор, қуатты фактор ретінде 
туристік қызметтің қоғамдық маңызы - мемлекетті туризм саласында кадр 
ресурстарын даярлау мен олардың біліктілігін арттырудың салалық жүйесін 
құру қажеттілігін негіздейді. Туризм саласының мамандарына бейбітсүйгіштік 
мінез, жанжалды жағдайларды еңсеру қабілеті, білімі, ұлты, діни нанымдары 
мен көзқарастары әр түрлі адамдарға шыдамдылық танытуға тән кәсіби және 
адами қасиеттер тән болуы тиіс. Басқаша айтқанда, туризм саласындағы маман 
жоғары гуманистік қағидаттарда халықтардың бірігуінің қуатты қозғалысы 
ретінде халық дипломатиясын туризм құралдарымен енгізу ісінде көшбасшы 
болуы тиіс. 

Нарықтық экономикаға көшу барысында халықаралық туристік 
байланыстарды дамыту, туристік және сақтандыру бизнесі мен қонақ үй 
шаруашылығының менеджерлерін туристік фирмалар мен компаниялардың 
қызметкерлері ретінде ғана емес, сондай-ақ неғұрлым кең бейінді мамандар 
ретінде даярлау қажеттілігі туындайды. Мұндай мамандар саланың 
технологиясын (компьютерлерді және ақпаратты өңдеудің басқа да 
электрондық құралдарын, қонақ үй қызметтерінің технологиясын, 
қонақжайлылық технологиясын және т.б.), екі-үш шет тілін жоғары деңгейде 
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меңгеруі, транспорттық, банктік және биржалық мекемелер мен жаңа 
ақпараттық технологиялар саласында терең білімі болуы тиіс. 

Туризмтану "туризм" ұғымның әр түрлі анықтамаларын анықтады. Оның 
басты сипаттамаларын ұғыну үшін қолданылатын туризмнің алғашқы және ең 
дәл анықтамаларының бірі Берн университетінің (Швейцария) профессорлары 
В.Хуцикер мен К.Краппен берілді, ал кейінірек Халықаралық Туризм ғылыми 
сарапшыларының қауымдастығы: "Туризм – бұл резидент еместердің әрбір 
нақты жердегі саяхаттарынан туындайтын жағдайлар және резиденттер емес 
үшін пайда алудың құралы болмайтын қатынастар мен құбылыстардың алуан 
түрлілігі" деген қабылданған анықтама. Осы сияқты басқа да анықтамалар 
салааралық көзқарас арқылы туризмді зерттеуге түрткі болды. 

"Туризм" ұғымының анықтамаларына оралғаннан кейін, олардың 
экономикалық құрамдас бөлігіне назар аударылмайтынын атап өткен жөн, тіпті 
"Туристік инфрақұрылым" сияқты туризмтану санаты аталмаған. Дегенмен, бұл 
кемшіліктер қазіргі уақытта еңсеріліп, жөнделіп келеді. 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап ұлттық экономикаларды дамыту 
үшін туризмнің маңыздылығына күмән сейіле бастады. Бұл жаңа аумақтарда 
туризмді дамытуға, көптеген адамдарды туристік қызметке тартуға түрткі 
болды. Шығындардан бірнеше есе асатын туризмнен түсетін қаржылық 
пайдаларды күту жергілікті экономиканы ынталандырады және адамдардың 
өмірін жақсартады, бір жағынан туризмнің осы жағын да зерттеуге 
итермелейді. «ЮНВТО» Бас хатшысы Талеб Рифаи «ЮНВТО» -ның Бас 
Ассамблеясының 19-шы сессиясында (Кенджу қ., 2011 ж.,қазан) саяхат және 
туризм индустриясы жұмыспен қамтуды қамтамасыз етудің, экспорттан түсетін 
табыстардың әлемдегі ең ірі көзі және экономикалық өсу мен дамудың негізгі 
қозғаушы күші болып табылатынын атап өтті. Саяхат және туризм қазіргі 
уақытта әлемдік ЖІӨ-нің шамамен 3-5%-ын, сондай-ақ қызмет көрсету 
саласының әлемдік экспортының 30%-ын тікелей және жанама түрде 
қамтамасыз етеді. Егер саяхат және туризм индустриясының ықпалын ескерсек, 
онда оның жалпы үлесі әлі де салмақты болады.Саяхат және туризм 
индустриясы жаһандық даму бағдарламалары қарқынды, тұрақты және 
теңгерімді жаһандық өсуді қалыптастыруда бірегей рөл атқарады.Өміршең 
кәсіпорындар мен лайықты жұмыс орындарын құра отырып, саяхат және 
туризм индустриясы бүкіл әлемде миллиондаған адамдардың қорғалуы мен 
тұрақтылығын қамтамасыз етеді.Жастар мен әйелдердің алғашқы жұмыс таба 
алатын қызмет саласы бола отырып, ол әділ табыс табу, әлеуметтік қорғау, 
гендерлік теңдік, жеке тұлғаны дамыту және әлеуметтік интеграция үшін елеулі 
мүмкіндіктер береді.Көптеген елдердің басты экспорттық секторларының бірі 
және олардың басым көпшілігінде шетел валютасының түсуінің негізгі көзі 
болып табылатын саяхат және туризм индустриясы осындай қажетті жұмыс 
орындарын құруды және даму үшін мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді.Сонымен 
қатар, ол қоршаған ортаны қорғау, сондай-ақ мәдени мұраны экономикалық 
ресурс ретінде пайдалану үшін шетел валютасының едәуір түсуін қамтамасыз 
етеді.Саяхат және туризм адамдардың бір-бірін жақсы білу үшін 
жақындастыруға, сондай-ақ өзара сыйластық пен шыдамдылықты көтермелеуге 
ықпалдасады. 
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Әлеуметтік ғылымдардың қалыптасуы мен дамуына қарай туризмді 
әлеуметтік феномен ретінде зерттеу өз құрылымы бойынша неғұрлым күрделі 
болып келеді. Ең алдымен, зерттеулердің көпшілігінде туризмнің тар 
аспектілері ғана талданады, мысалы, экономикалық коллизиялар, аумақтық 
қозғалыстар, қозғалудың психологиялық уәждемелері, т.б., тек география және 
ішінара антропология ғана жекелеген ғылымдарды тұтастай алғанда туризмді 
дамыту үшін кешенді, жалпылама тәсілді ұстануға тырысады. Географтар, атап 
айтқанда, көлік индустриясының дамуына әсер еткен ішкі және көшпелі туризм 
мәселелері бойынша бірқатар қызықты жұмыстарды ұсынды.Географтар басқа 
ғалымдарымен (биологтармен, экологтармен, зоологтармен) бірлесіп, туризм 
шоғырланған жерлерде: тауларда, қала орталықтарында, аралдарда қоршаған 
ортаны қорғау проблемасымен айналысады.Бұдан басқа, үшінші әлем елдерінде 
жезөкшелік пен қылмыстың өсуіне алып келген жаппай туризмді бақылаусыз 
дамыту мәселелері бүгінгі күні ғалымдардың ерекше назарын аударады. Бұл 
проблемалар халықаралық деңгейде талқылаудың негізіне «жұмсақ туризм» 
ретінде алынды.Бұл мәселелер ЮНЕСКО-да (1982), халықаралық туризм 
академиясында (1989), Дүниежүзілік туристік ұйымда (1980, 1985, 1989) 
бірнеше рет талқыланды.  

Білімнің түрлі салаларындағы ғалымдардың туристік ғылыми зерттеулері 
туризм теориясының әдіснамалық базасын құрды.Туристік ғылымның 
теориялық аспектілерінің көпвекторлы көрінісі анық болды, бұл оның 
проблематикасын, тұтас теориядағы концептуалдауды зерделеудің 
мультидисциплинарлық тәсілін талап етеді.Ол туризмнің ғылыми және 
практикалық аспектілерінің ара қатынасын, туризмнің түрлі көзқарастары мен 
тұжырымдамаларын есепке алуды қамтамасыз етуі тиіс: әлеуметтік-
экономикалық, философиялық, антропологиялық, этикалық-психологиялық, 
социологиялық және т.б. туризм саласындағы зерттеулердің дамуына соңғы 
уақытта қарқынды дамып келе жатқан мамандандырылған ғылыми институттар 
мен ұйымдар ықпал етеді. Халықаралық деңгейде мұндай зерттеулерді 
Дүниежүзілік туристік ұйым (ЮНВТО), сондай-ақ туризм жөніндегі Еуропалық 
комиссия, өз қызметін өңірлік деңгейде жүзеге асыратын Туризм жөніндегі 
Кариб ұйымы жүргізеді. Туризмнің дамуын зерттеумен сонымен қатар 
«Association International d'Experts Scintifigues du Tourism» (AIEST), «Travel & 
Tourism Research Association» (TTRA) сияқты жетекші зерттеу институттары 
айналысады.  

Туризм туралы ғылымның дамуына елеулі үлесті Америка 
антропологиялық қауымдастығы, Халықаралық географиялық одақ, 
Халықаралық Әлеуметтік Қауымдастық сияқты ғылыми орталықтар қосты. Бұл 
ұйымдар туризм мәселелері бойынша ғылыми конгрестер өткізеді. 

Туризм әртүрлі көптеген салаларда, тармақтарда әртүрлі жағдайда 
қатысып отырады, сондықтан оған жалғыз, нақты, бір ғана анықтама беру 
мүмкін емес. 

Сондықтан, туризм тұжырымдамасын сипаттау және мүмкіндігінше оның 
нақты анықтамасын беру мынадай себептерге байланысты қажетті болып 
табылады: 
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- әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде туризмнің дамуын зерттеу, 
талдау және болжау мақсатында; 

- статистикалық зерттеу үшін; 
-туризмге бірқатар елдер мен қоғамдастықтардың заңнамасында көзделген 

құқықтық және экономикалық жеңілдіктерді тарату үшін. 
"Туризм" ұғымының негізгі элементтері: 
- турист - туризм субъектісі, адам,ол өз мүддесін және рекреациялық 

қажеттілігін қанағаттандыруға ұмтылады; 
- туристік бизнес - пайда алу мақсатында нарықта өнімдер мен қызметтерді 

өндіру бойынша кәсіпкерлік қызметтің түрі; 
- қонақжайлылық саласы туризмдегі әлеуметтік-мәдени және менталдық 

фактор, сондай-ақ жаңа жұмыс орындарын ашу және жергілікті бюджет кірісін 
ұлғайту; 

- әкімшілік сала мен туризм менеджменті туризмді тікелей және жанама 
залалды қоса алғанда, теріс нәтижелерді ескерместен, экономика деңгейін 
арттыру мен дамыту факторы ретінде қарастырады. 

Осылайша, туризмді туристердің, туристік бизнестің, қонақжайлылық 
саласының, туристерді тарту, орналастыру және қызмет көрсету процесінің 
нәтижесі болып табылатын бірқатар құбылыстар мен өзара қатынастар ретінде 
анықтауға болады. 

Қорыта айтқанда, туризм - бұл бизнес әлемі, туристердің қажеттіліктері 
мен сұранысы мемлекет пен аудандарға айтарлықтай табыс әкеледі. Бірқатар 
жылдар бойы туризмді ғылыми зерттеу фрагментті және жүйесіз түрде 
қарастырылды. Сондай-ақ, туризмнің саяси маңыздылығы тұрғысынан сирек 
зерделенгенін атап өткен жөн. 

Біздің ойымызша, туризмнің неғұрлым терең және ғылыми негізделген 
теориясы - туризмология, яғни туризм туралы ғылым аясында дами алады. 
Туризмология - туризмді зерттейтін әртүрлі ғылыми пәндердің мәліметтерін 
жинақтайтын және туризмнің тұтас тұжырымдамасын қалыптастырумен және 
дамытумен айналысатын ғылым. 

 Туризмология - көпвекторлы ғылыми бағыт. Ол философиялық, 
географиялық, заңдық, әлеуметтік, мәдени, педагогикалық және басқа да 
өлшемдерді біріктіреді. Бұдан басқа, туризмология тар бейінді мамандарды 
тарта отырып, туризм теориясының ерекше кәсіби құрауыштарына назар 
аударуы тиіс. 
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Аннотация. На сегодняшний день авиатранспорт является одним из 

самых востребованных и актуальных видов транспорта. В этой связи, 
является важным идти в ногу со временем и не отставать от ведущих 
всемирно известных зарубежных авиакомпаний. В данной статье 
демонстрируется сравнительный анализ финансовых политик авиакомпаний 
«Air Astana» и «Lufthansa». А также рассмотрены стратегии развития, 
ценовые политики и особенности данных компаний. На основе чего 
предложены рекомендации для развития отечественной авиакомпании.  

Аңдатпа. Бүгінгі таңда әуе көлігі - ең танымал және маңызды көлік 
түрлерінің бірі. Осыған орай, заман талабына сай және жетекші әлемге әйгілі 
шетелдік авиакомпаниялармен бірге болу маңызды. Бұл мақалада Эйр Астана 
және Lufthansa авиакомпанияларының қаржылық саясатына салыстырмалы 
талдау көрсетілген. Сондай-ақ, даму стратегиялары, баға саясаты және осы 
компаниялардың ерекшеліктері қарастырылды. Отандық авиакомпанияны 
дамыту үшін ұсыныстар берілген. 

Annotation. Today, air transport is one of the most popular and relevant types 
of transport. In this regard, it is important to keep up with the times and keep up with 
the leading world-famous foreign airlines. This article demonstrates a comparative 
analysis of the financial policies of Air Astana and Lufthansa airlines. It also 
examined development strategies, pricing policies and features of these companies. 
Based on what are the recommendations for the development of the domestic airline. 

 
Ключевые слова: авиаперевозчик, финансовая политика; стратегия 

развития; сравнительный анализ; ценообразование  
Кілт сөздер: авиакомпания, қаржылық саясат; даму стратегиясы; 

салыстырмалы талдау; баға белгілеу 
Key words: air carrier, financial policy; development strategy; comparative 

analysis; pricing 
 
Авиация прочно вошла в повседневную жизнь большинства стран мира, 

относящихся к разным культурам и социумам. В мировых масштабах 
происходит ошеломляющий рост количества авиаперевозок. Сейчас воздушный 
транспорт – общедоступное и очень актуальное транспортное средство. Он 
делает мир подвижным, сближают географически различные страны мира и 
существенно влияет на торговые связи.  

Можно ли представить жизнь в 21 веке без командировок по работе, 
перевозке грузов, военных операций, которые происходят не без помощи 
авиации? - Конечно же, невозможно! Высокая скорость, перелеты на длинные и 
короткие дистанции с минимальными затратами по времени, большая 
беспосадочная дальность полета, разнообразие технических возможностей. В 
современном обществе перед воздушным транспортом стоит немало задач в 
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различных сферах деятельности. И во многом успех авиакомпаний зависит от 
продуманной до самых мелочей и хорошо организованной финансовой 
политики.  

В данной статье будут рассмотрены финансовые политики двух 
авиакомпаний Казахстана «Air Astana» и Германии «Lufthansa», т.е. их 
стратегии, ценовые политики, особенности, и на основе данной информации 
будет проведен сравнительный анализ и будут даны рекомендации для 
улучшения отечественной компании.  

Авиакомпания "Эйр Астана" является авиаперевозчиком из Республики 
Казахстан, крупнейшей авиакомпанией страны, выполняющей внутренние и 
международные регулярные рейсы из аэропортов Нур-Султан и Алматы. 
Будучи акционерным обществом, акционерами компании являются АО " ФНБ 
"Самрук-Казына" - 51% акций и BAE Systems (Kazakhstan) Limited-49% акций. 
BAE Systems (Kazakhstan) Limited является дочерней компанией британской 
корпорации BAE Systems plc, занимающейся разработкой, поставкой и 
сопровождением перспективных оборонных и аэрокосмических систем в 
воздухе, на суше, на море и в космосе. 

Эйр Астана – это компания, оказывающая услуги людям, поэтому их 
прибыль напрямую зависит от продаж билетов. Таким образом, в первом 
полугодии 2019 года выручка "Эйр Астаны" выросла на 12%, а общие 
операционные расходы - на 7%. В июне авиакомпания "Эйр Астана" перевезла 
на 39% больше внутренних пассажиров по сравнению с июнем 2018 года, и эта 
тенденция, как ожидается, будет продолжаться и усиливаться с ростом 
положительного влияния Fly Arystan. Президент Air Astana Питер Фостер 
назвал запуск Fly Arystan 1 мая 2019 года самым значимым событием первого 
полугодия. На сегодняшний день собственный капитал авиакомпании "Эйр 
Астана" с учетом расходов составляет 35 065 500 480 тенге. 

Помимо расходов и инвестиций в безопасность пассажиров и 
сотрудников, в обучение персонала, в повышение качества воздушных судов, 
авиакомпания "Эйр Астана" участвует в реализации государственной стратегии 
развития транспортной отрасли и инвестирует в различные социальные 
проекты. 

Инвестиции в развитие общества включают в себя следующее:  
* вовлечение персонала в благотворительную деятельность через сбор 

средств и волонтерскую работу; 
* пожертвования и спонсорство местным, государственным и 

Международным благотворительным организациям, и другим некоммерческим 
организациям; 

* спонсировать мероприятия и проекты, которые демонстрируют явное и 
позитивное воздействие на местное сообщество. 

В 2017 году совет директоров компании «Эйр Астана» утвердил 
десятилетний стратегический план в соответствии со стратегическими 
приоритетами компании. Стратегия определяет миссию, видение, 
стратегическую цель и стратегические направления развития компании, 
которые соответствуют текущему состоянию и перспективам развития 
авиационной отрасли.  
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Новая десятилетняя стратегия (2017–2026 годы) направлена на открытие 
новой фазы роста за счет ускорения расширения деятельности на 
международных рынках при одновременной оптимизации затрат и сохранения 
позиции стыковочного узла между Европой и Азией. Компания намерена 
удвоить численность парка воздушных судов в течение следующего 
десятилетия и стать ведущим региональным перевозчиком в центральной Азии.  

В долгосрочной перспективе дальнейшее развитие компании будет 
достигнуто в контексте следующих стратегических направлений: 

1. рост; 
2. возможности наземной поддержки; 
3. ориентация на клиента; 
4. развитие персонала; 
5. инновации и технологии 

Что касается ценовой политики, недавно было проведено расследование в 
отношении «Эйр Астаны». В результате, был выявлен факт так называемого 
динамического ценообразования, когда авиакомпания одновременно применяет 
и очень низкие, и очень высокие цены в зависимости от спроса на 
определенные дни. В связи с этим в следующем году по устному заверению 
авиакомпании на 10% будут снижены самые дорогие билеты. Ценовая политика 
авиакомпании, так или иначе, будет меняться. 

Lufthansa – одна из ведущих авиакомпаний мира, которая является 
соучредителем авиационного альянса Star Alliance. Сегодня данное 
авиапредприятие выполняет полеты почти в 80 стран мира. Помимо прямого 
авиасообщения, компания предлагает своим клиентам полеты с пересадкой в 
транзитных аэропортах “Люфтганза”. 

Lufthansa ежедневно выполняет рейсы в десятки городов по всему миру, и 
как "Эйр Астана" получает свою основную прибыль от продажи билетов. 
Чистая прибыль Lufthansa составялет 756 576 000 000 тенге. 

Lufthansa, как и Air Astana и многие другие авиакомпании, делает 
инвестиции в развитие общества, они заключаются в следующем:  

* вовлечение персонала в благотворительную деятельность через сбор 
средств и волонтерскую работу; 

* пожертвования и спонсорство местным, государственным и 
благотворительным организациям и другим некоммерческим организациям; 

* спонсировать мероприятия и проекты, которые демонстрируют явное и 
позитивное воздействие на местное сообщество. 

Lufthansa входит в крупнейший авиационный концерн Европы, 
включающий такие крупные авиакомпании, как Swiss International Airlines и 
Austrian Airlines. Стратегия данной группы включает 3 основных вектора, 
которые будут позиционироваться как премиальные и ориентироваться на рост 
прибыльности. Это будет сделано за счет единого управления доходами всей 
группы, запуском премиальных сервисов и вводом в эксплуатацию 
современного экономичного флота. В соответствии со вторым стратегическим 
вектором, лоукостеры Eurowings и Brussels Airlines сфокусируются на 
укреплении конкурентоспособности и должны стать лидерами по доле рынка в 
своих ключевых регионах, которыми являются Германия, Австрия, Швейцария 
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и Бельгия. Премиальные перевозчики тоже должны стать №1 в тех же странах в 
своих сегментах. 

Третий вектор нацелен уже на глобальное лидерство: на рынке авиауслуг 
стать №1 рассчитывают Lufthansa Cargo (грузоперевозки), Lufthansa Technik 
(обслуживание самолетов) и LSGgroup (кейтеринг). 

Начиная с 2015 года, авиакомпания ввела концепцию ценообразования 
для перелетов по Европе с новыми тарифными опциями для перелетов в 
экономическом классе: «Light», «Classic» и «Flex», включающие в себя 
различные услуги в зависимости от стоимости билета.  

Новая концепция тарифов была введена в рамках измененной стратегии 
продаж Lufthansa. Различные варианты тарифов дифференцируются, прежде 
всего, с точки зрения нормы бесплатного провоза багажа, выбора мест в салоне, 
а также условий изменения или отмены билета. Пассажирам будет 
предоставлена возможность выбрать полностью гибкий тариф бизнес-класса 
или один из трех новых вариантов тарифов экономического класса.  

Выгодно купить билет на самолет позволяет программа Miles and More от 
Lufthansa. Она ориентирована на клиентов, которые часто осуществляют 
перелеты. Накопительная система бонусов предусмотрена для всех клиентов, 
начиная с 2-летнего возраста. При этом она сугубо индивидуальная и не 
позволяет объединять бонусы даже членам одной семьи. Все тарифные опции 
включают в себя, кроме стоимости самого перелета, также провоз одного места 
ручной клади, питание и напитки на борту, выбор места в самолете за 23 часа 
до вылета, начисление премиальных и статусных миль программы лояльности 
Miles & More. 

Таким образом, можно сделать вывод, что обе авиакомпании являются 
ведущими в Казахстане (Air Astana) и Германии (Lufthansa), предоставляя 
высококачественные услуги по сравнению с другими конкурентами. Однако Air 
Astana всё-таки уступает Lufthansa в сфере обслуживания клиентов, в ценовой 
политике. Также в компании отечественного авиаперевозчика отсутствуют 
новые технологии накопления бонусов. Но все же авиакомпания Air Astana 
пользуется большим спросом и обгоняет многих конкурентов таких как Scat, 
BekAir и др. Возможно к одной из причин недостаточной развитости можно 
отнести столь молодой возраст отечественного авиаперевозчика, так как он был 
основан лишь в 2001 году, в то время как авиакомпания Lufthansa – в 1926. 
Поэтому у авиакомпании Air Astana все впереди и есть реальные возможности 
стать мировым лидером с учетом зарубежного опыта. 
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Аннотация. В современных рыночных условиях важной характеристикой 
любой организации является финансовая устойчивость. Это считается 
ключевой характеристикой финансового состояния организации, которая 
понимается как наиболее емкий, концентрированный показатель, 
отражающий уровень надежности инвестирования в предприятие. Это 
свойство финансового состояния характеризует финансовую 
жизнеспособность организации. 

Abstract. In modern market conditions, an important characteristic of any 
enterprise is financial stability. It is considered a key characteristic of the financial 
condition of the enterprise, which is understood as the most capacious, concentrated 
indicator that reflects the level of security of investing in the enterprise. This property 
of the financial condition characterizes the financial viability of the organization. 

Аңдатпа. Қазіргі нарықтық жағдайда кез-келген кәсіпорынның маңызды 
сипаттамасы қаржылық тұрақтылық болып табылады. Бұл кәсіпорынның 
қаржылық жағдайының негізгі сипаттамасы болып саналады, ол кәсіпорынға 
салынған инвестициялардың сенімділік деңгейін көрсететін ең сыйымды, 
шоғырланған көрсеткіш ретінде түсініледі. Қаржылық жағдайдың бұл 
қасиеті ұйымның қаржылық тұрақтылығын сипаттайды. 

 
Ключевые слова: страхование, финансовая стабильность 
Түйінді сөздер: сақтандыру, қаржылық тұрақтылық 
Key words: insurance, financial stability  
 
Introduction The purpose of this study is to study the nature and role of financial 

stability of the insurance companies "Amanat" and “Lloyd’s of London”. 
The financial stability of the insurance company is considered as a certain state 

of financial resources of the insurance company, in which the company fulfills its 
obligations to policyholders on time and in full thanks to their own and borrowed 
funds. 

The financial stability of the insurance company implies the stability of its 
financial situation, which is ensured by a sufficient share of equity in the sources of 
financing. The external manifestation of such stability lies in the solvency of the 
organization, its ability to fulfill obligations to pay the insurance amount, insurance 
compensation to the insured, the insured person under insurance contracts. 

The financial stability of the insurance company is considered as the ability of 
the organization to fulfill its obligations, within the limits of the signed insurance 
contracts, regardless of changes in the economic situation. The main sign of the 
stability of the insurance organization is its solvency, the company's ability to timely 
and fully fulfill monetary obligations with the assets that the company has. The 
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following are guarantees for ensuring the sustainability of the insurance 
organization[1]: 

• economically sound insurance rates; 
• insurance reserves, which are sufficient to fulfill insurance obligations, 

obligations on co-insurance, reinsurance, mutual insurance; 
• own funds, which are understood as authorized, reserve, additional 

capital, retained earnings; 
• reinsurance. 

Financial strategy of the insurance companies “Amanat” and “Lloyd’s of 
London”The basis of business management is the development of a strategy, its 
adaptation to the specifics of the company and implementation conditions. The 
financial strategy of the insurance organization is a comprehensive management plan 
that should strengthen the company's position in the market and ensure coordination 
of efforts, attracting and satisfying consumers, successful competition and achieving 
global goals[2]. 

The relevance of developing an organization’s financial strategy is determined 
by a number of conditions, the main of which is the intensity of changes in 
environmental factors, i.e. high dynamics of the main macroeconomic indicators 
related to the financial activities of organizations, the pace of economic progress, 
frequent fluctuations in the financial market. 

Another condition determining the relevance of forming the organization’s 
financial strategy is the upcoming transition to a new stage in the life cycle. As you 
know, each of the stages of the organization’s life cycle is characterized by its 
characteristic levels of investment activity, directions and forms of financial activity, 
especially the formation and distribution of financial resources. The developed 
financial strategy allows you to adapt the financial activities of the organization in 
advance to the upcoming significant changes in the possibilities of its economic 
development. 

The next condition that determines the relevance of the formation of a financial 
strategy is a fundamental change in the goals of the organization's operational 
(insurance) activities associated with new commercial opportunities. 

Realization of such goals requires changing the assortment of insurance 
services, introducing new marketing technologies, and developing new markets. 

The objectives of the financial strategy are to ensure sustainable, stable, 
balanced growth rates of the company. According to R. Higgins, these are sales 
growth rates that do not drain financial resources: suppliers continue to ship raw 
materials and materials with deferred payment, banks are willing to provide loans, 
shareholders make decisions on reinvesting profits, etc. K. Palepu clarifies that 
sustainable growth is growth that a firm can maintain without changing profitability 
and financial policy[3]. 

Let us consider investment activity using the example of a large insurance 
company “Amanat” with a financial stability rating of “B” and a financial stability 
rating of national scale - “BB + (kaz)”, the outlook on the ratings is “Stable”. 

When placing its own funds and funds of insurance reserves, the company 
traditionally adheres to a conservative policy aimed at minimizing risks and ensuring 
reliability and return on investment in obtaining a planned rate of return. One of the 
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main tasks in terms of short-term investments is the formation of a fund of highly 
liquid assets, sufficient to cover the obligations assumed and capable of providing a 
given rate of return. 

In this table (Table 1) you can see the estimated value of the company[4]. In the 
Table 1 enterprise value in 2018 decrease of 3% compared to 2017. And net debt in 
2018 increase of 5.7% compared to 2017, but total liabilities decrease of 21% 
compared to 2017. 

 
Table 1 

Indicator On 
31.12.2016 

On 
31.12.2017 

On 
31.12.2018 

Total assets 8 898 635 9 518 801 8 296 172 

Total liabilities 5 617 143 5 342 411 4 210 758 

Net debt 63 692 65 780 69 548 

Market capitalization 3 271 800 4 110 610 4 015 866 

Enterprise Value 3 281 492 4 176 390 4 085 414 
Source[4] 
 
The strategy of “Amanat” is to remain market leaders in terms of speed of 

service and insurance payments. The authorized capital of Amanat IC JSC as of 
December 31, 2018 was formed from 1,930,000 ordinary shares at a nominal value of 
1,000 tenge and amounts to 1,930,000,000 tenge. In 2018, the sole shareholder 
decided to pay dividends in the amount of 183 360 thousand tenge[4]. 

The ratings stated below are independent opinions of Lloyd’s financial strength 
and ability to meet its ongoing insurance policy and contract obligations. Lloyd's 
currently enjoys an A+ rating from Standard & Poor's, AA- from Fitch and A from 
A.M. Best.  

The strategy of “Lloyd’s of London”: 
• Improving underwriting performance through risk-based market 

oversight and a rigorous review process; 
• Improving market adoption of the services delivered in phase one of the 

London Market Target Operating Model to yield business process efficiencies; 
• Developing business in Europe by making our new Lloyd's Brussels 

subsidiary operational by the end of 2018; 
• Making it easier for customers to reach Lloyd’s and encourage 

innovation across the market through a series of pilot initiatives.  
 Lloyd’s is the world’s leading insurance and reinsurance marketplace, 

protecting assets, promoting growth and sharing risk to create a braver world. The 
Lloyd’s market provides the leadership and insight to anticipate and understand risk, 
and the knowledge to develop relevant, new and innovative forms of insurance for 
customers globally. It offers the efficiencies of shared resources and services in a 
marketplace that covers and shares risks from more than 200 territories, in any 
industry, at any scale. 
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Lloyd insures a large and varied amount of objects and risks. Lloyd has 
extensive experience in insuring unusual, unique risks. 

In this table (Table 2) you can see the estimated value of the company[5]. 
 

Table 2 
Indicator On 

31.12.2016 
On 

31.12.2017 
On 

31.12.2018 
Total assets 50 801 000 54 198 000 59 004 000 
Total liabilities 36 502 500 40 418 000 44 893 000 
Net debt 4 538 500 2 890 000 711 000  
Market capitalization 9 760 000 11 160 000 13 400 00 
Enterprise Value 14 298 500 14 050 000 14 111 000 

Source[5] 
 
Based on the data in Table 2, we calculate the liquidity ratios of companies. 

Thus, we calculate the extent to which all current financial liabilities of the enterprise 
are secured by its available funds. In this case, the current ratio of the Amanat is 
equal to 0,95 and of Lloyd’s company is equal to 1,58.The quick ratio of the Amanat 
is equal to 0,4 and of Lloyd’s company is equal to 0,86. Using these indicators, we 
see that the financial condition of Lloyd’s is better than that of Amanat insurance. 

The success of Lloyd's unification is partly due to a combination of state-of-the-
art automatic calculation methods with an almost fanatical commitment to tradition. 

 
Conclusion Thus, the financial resources of the insurance company play an 

important role in the redistribution process within the country, bearing positive social 
significance for the entire economy. 

The financial stability of the enterprise is a stable financial situation in which the 
organization owns the necessary amount of cash, which allows for the continuous 
production and economic work of the organization, timely repay debts to creditors. 
The financial situation of a company is stable when it covers at least half of the 
financial resources that are needed for normal business operations, efficiently applies 
financial resources, observing financial, credit, accounting discipline, it is considered 
solvent. 

This article examined the domestic insurance company “Amanat” and the 
foreign insurance company “Lloyd’s”. You can notice a significant difference 
between these companies. The success of Lloyd's unification is partly due to a 
combination of state-of-the-art automatic calculation methods with an almost 
fanatical commitment to tradition. 

Thus, by examining two insurance companies, you can see a stable financial 
situation in which organizations have the necessary amount of money to ensure the 
continuous production and business operations of organizations, and to repay debts to 
creditors and lenders in a timely manner. Comparative insurance company Lloyd has 
a more stable financial position than the insurance company Amanat. 
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Аннотация. В статье проводится сравнительный анализ показателей 
компаний «Казахтелеком» и «Vodafone». Анализ состоит из двух основных 
частей: анализ финансового положения и анализ эффективности 
деятельности. Основная задача исследования - это определение качественных 
критериев финансового состояния компаний на основе обобщающих 
интегральных значений, с целью определения рейтинга анализируемых 
субъектов. Телекоммуникационные технологии являются постоянно 
меняющимся аспектом в индустрии различных телефонов, поэтому для 
сохранения своего лидерства на рынке компаниям придется инвестировать в 
новые технологии и разработки. 

Аңдатпа. Мақалада «Қазақтелеком» және «Vodafone» 
көрсеткіштерінің салыстырмалы талдауы берілген. Талдау екі негізгі бөлімнен 
тұрады: қаржылық жағдайды талдау және қызмет нәтижелерін талдау. 
Зерттеудің негізгі мақсаты - талданатын субъектілердің рейтингісін 
анықтау үшін интегралдық шамаларды жинақтау негізінде компаниялардың 
қаржылық жағдайының сапалық өлшемдерін анықтау. Телекоммуникациялық 
технологиялар әр түрлі телефондар саласында үнемі өзгеріп отыратын 
аспект болып табылады, сондықтан нарықта өздерінің көшбасшылығын 
сақтау үшін компаниялар жаңа технологиялар мен әзірлемелерге инвестиция 
салуға мәжбүр болады. 

Abstract. The article provides a comparative analysis of indicators of 
Kazakhtelecom and Vodafone. The analysis consists of two main parts: analysis of 
financial position and analysis of performance. The main objective of the study is to 
determine qualitative criteria for the financial condition of companies based on 
summarizing integral values, in order to determine the rating of the analyzed entities. 
Telecommunication technologies are an ever-changing aspect in the industry of 

https://a-i.kz/ru/about
https://www.lloyds.com/
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various telephones, therefore, in order to maintain their leadership in the market, 
companies will have to invest in new technologies and developments. 

 
Ключевые слова: анализ, анализ финансового положения; анализ 

эффективности деятельности; критерии оценки 
Кілт сөздер: талдау, қаржылық жағдайды талдау; қызмет 

нәтижелерін талдау; бағалау критерийлері 
Key words: analysis, financial analysis; analysis of performance; evaluation 

criteria 
 
Современный мир не мыслим без коммуникационных технологий и 

интернета, которые достигли высокого уровня проникновения практически во 
все сферы жизнедеятельности человека, благодаря глобализации. В настоящее 
время высокие темпы развития информационно-телекоммуникационных 
технологий играют большую роль в экономике, науке, коммуникациях между 
странами, управлении информацией и потоками данных. При этом потребности 
в увеличении объемов и скорости растут постоянно. Так, за последние годы в 
мире значительно увеличилось количество потребителей ИКТ-услуг и 
сервисов, а также количество организаций, специализирующихся на 
компьютерных технологиях, оказании сервиса в телекоммуникационной сфере.  

Конкурентоспособность и финансовое положение (уровень финансовой 
устойчивости) являются двумя ключевыми факторами успешного развития 
бизнеса компании. Конкурентоспособность – это текущее положение компании 
на рынке, надо отметить прежде всего занимаемую долю рынка - объем продаж 
по сравнению с общим рынком и объем продаж конкурентов, а также 
тенденции изменения. 

В целом задачей финансового анализа является получение достаточного 
количества основных или наиболее представительных параметров, дающих 
объективную и обоснованную характеристику финансового состояния 
анализируемой компании. Для проведения анализа в сфере телекоммуникаций 
были выбраны компании «Казахтелеком» и «Vodafone». 

«Казахтелеком» — это казахстанская телекоммуникационная компания, 
имеющая статус национальной компании, является крупнейшим оператором 
фиксированной телефонии в Казахстане, а также одним из крупнейших 
операторов Национальной сети передачи данных. Компания предоставляет 
услуги широкополосного доступа в интернет, интерактивного телевидения, 
сотовой связи, телеграфа и дальней телефонной связи и др.  

Компания обеспечивает эффективную современную сеть связи 
национального масштаба и охватывает большинство основных целевых рынков 
потребителей инфокоммуникационных услуг. Надежность и масштаб 
магистральной сети, а также высокая эффективность использования 
инновационных технологий, что считаются наиболее важными конкурентными 
преимуществами, а также нужно отметить узнаваемость бренда, широкий охват 
населения по всему Казахстану и развитые сети обслуживания жителей.  

Все больше стран, так или иначе, приступают к тестированию и 
развертыванию пилотных сетей 5G. Компания, являясь ведущим оператором 
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связи в Казахстане, не просто пристально изучает глобальные тренды, но уже 
рассматривает реальные кейсы и возможности новой технологии в создании 
инфраструктурных сервисов и новых бизнес-направлений[1]. 

В 2016 году АО «Казахтелеком» и Tele2 Group сформировано совместное 
предприятие Khan Tengri Holding B.V. на базе мобильных операторов АО 
«АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», что объединены в единую 
компанию ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» при этом с сохранением 
узнаваемых рыночных брендов «ALTEL 4G» и «Tele2». В феврале 2012 года 
компания завершила проект по продаже своей доли «GSM Казахстан» 
Европейской компании TeliaSonera, т.е. «Казахтелеком» продал 49% долей 
участия в ТОО GSM Казахстан (торговые марки Kcell, Activ, Vegaline). В 
декабре 2017 года компания приобрела интернет-магазин «Chocomart»[2]. 

Ключевые индикаторы деятельности компании «Казахтелеком» 
приведены на рисунке 1. 

На рисунке 1 видно, что доходы от реализации услуг в 2015 и 2016 годах 
по сравнению с 2014 годом снизились на 8,8% и 1.1% соответственно. В 2017 и 
2018 годах наблюдается рост доходов от реализации услуг на 0,96% и 6,96% 
соответственно. Предположительно, что факторами, которые повлияли на 
снижение доходов от реализации услуг стали глобализация и необходимость 
реструктуризации телекоммуникаций с 2000-2017 гг., что отмечается в 
справочной информации о компании[2]. При этом рост чистой прибыли 42 883 
млн.тенге в 2018 году по сравнению с 2017 годом на 73% связан с повышением 
цены на услуги, что, возможно, повлияло на небольшой рост доходов от 
реализации услуг на 5,9%. 

Надо отметить, что по итогам 2018 года объем телекоммуникационного 
рынка в денежном выражении увеличился на 2,5% относительно 2017 года и 
составил 728,7 млрд. тенге. В 2018 году рынок связи продемонстрировал рост 
по всем основным направлениям бизнеса, за исключением традиционно 
снижающейся фиксированной телефонии (-4% или –2.8 млрд. тенге).  

По итогам 2017 года основными драйверами роста доходов на рынке 
связи стали следующие направления: Передача данных (+6.3%); 
Фиксированный ШПД (+3%); Мобильная связь, включая мобильный интернет 
(+3,7%); Цифровое и спутниковое телевидение (+8,3%); ИКТ услуги (+3,4%)[1]. 
 

Рисунок 1 – Ключевые индикаторы деятельности компании 
«Казахтелеком» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/GSM_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/Kcell
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Ис
точник информации [1] 

«Vodafone» - это британская компания, один из крупнейших в мире 
операторов сотовой связи, которая предоставляет широкий спектр мобильных 
услуг, включая звонки, текстовые сообщения и данные, независимо от того, где 
находятся клиенты. Данная компания является крупнейшей в Европе сетью, 
которые планируют запустить 5G на девяти европейских рынках к концу марта 
2020 года[3]. Основными регионами деятельности компании являются: Европа; 
Африка, Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион.  

Стандартизированное управление взаимоотношениями с клиентами 
является особенностью Vodafone, т.е. компания разрабатывает 
общекорпоративный стандарт управления взаимоотношениями с клиентами, 
чтобы обеспечить осведомленность о своей клиентской базе и их 
предпочтениях, чтобы помочь эффективным продажам ее новых услуг и 
продуктов. В 2014 году Vodafone оказывала услуги мобильной связи 434 млн. 
пользователей, т.е. это второй показатель в мире после China Mobile в 30 
странах мира. Ещё в 50 странах Vodafone является партнёром в сети, над 
которой она не имеет полного контроля, а также находится в стратегическом 
партнёрстве с российским оператором Мобильные ТелеСистемы[4]. 

Стратегия компании состоит в том, чтобы оставаться лидером рынка 
через приверженность делу улучшения своих услуг, и их цель выйти на новые 
развивающиеся рынки, не теряя текущие ценности.  

Компания инвестировала 10 млрд. евро в модернизацию сетей, спектра и 
информационных технологий. Увеличение доли капитала в процентах от продаж 
оставалось стабильным на уровне 16,0%, при этом добавление спектра составило 2,8 
млрд. евро, поскольку они приобрели спектр 5G в Великобритании, Испании и 
Италии[4]. Итальянский аукцион стоил 2,4 млрд. евро из-за искусственной 
конструкции в его дизайне, поскольку правительство стремилось максимизировать 
аукционную прибыль.  

На рисунке 2 указаны Statutory figures - установленные законом цифры по 
компании «Vodafone». В соответствии с МСФО 15 (IFRS) выручка снизилась на 
2,9 млрд. евро в течение года до 43,6 млрд. евро по сравнению с 2018 годом. 
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Это отражает уменьшение на 1,4 млрд. евро, в связи с принятием МСФО 15 
(IFRS). Согласно МСФО 18 (IAS) выручка снизилась на 3,2%, отражая 
неблагоприятные колебания курсов валют и выбытие Vodafone Qatar в 
предыдущем периоде. В натуральном выражении выручка снизилась на 0,1%. 

Доходы от услуг сократились на 0,9% в 2019 году, поскольку рост в 
Южной Африке, Турции и Египте был компенсирован снижением в Италии, 
Испании и Великобритании[4]. Здесь можно говорить о прямом влиянии 
фактора глобализации рынка услуг на показатели деятельности компании. 

Информационные технологии являются постоянно меняющимся 
аспектом в индустрии различных видов телефонов, поэтому для сохранения 
лидерства на рынке компаниям нужно инвестировать в новые технологии и 
разработки. Каждая компания на рынке имеет особый спектр услуг и 
технологии, которые помогут при сильной конкуренции в условиях 
глобализации. В результате компаниям нужно постоянно обновлять и 
совершенствовать свои услуги в области инфотелекоммуникаций, чтобы 
получить конкурентное преимущество и лидерство на определнном рынке. 

 
 
 
 
Рисунок 2 – Statutory figures компании «Vodafone» 
 

Источник информации [4] 
Финансовая политика в стратегическом подходе компании Vodafone 

включает в себя слияние с такими рынками, как Индия и Турция, где 
отмечается экономический рост быстрыми темпами. Казахтелеком в свою 
очередь по финансовой политике придерживается стратегии роста по всему 
Казахстану с планами выхода на мировой рынок. 

В итоге, по сравнительному анализу двух компаний можно отметить, что 
фактор влияния на деятельность организации высок за счет глобализации. При 
этом глобализация влияет как положительно, так и отрицательно, но и 
компенсационно на финансовые показатели деятельности компании. И 
постоянное совершенствование в области инфотелекоммуникаций является 
требованием времени, чтобы обеспечить конкурентоспособность в будущем, 
несмотря на влияние отрицательно на показатели дохода. При этом стратегия 
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Vodafone в партнерстве с другими страновыми компаниями в области сотовой 
связи говорит о дальновидности, что практикуется в отечественной компании 
Казахтелеком пока на национальном уровне для обеспечения современными 
услугами связи все регионы страны.  
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Аннотация. В статье рассмотренны проблемы повышения 

урожаиности зерновых культур и их влияние на получение прибыли 
агропредприятии РК. 

Аңдатпа. Мақалада дәнді дақылдардың өнімділігін арттыру мәселелері 
және олардың ҚР-ның агрокәсіпорындарының пайдасын арттыруға әсері 
қарастырылған. 

Abstract. The article deals with the problems of increasing the yield of grain 
crops and their impact on the profit of agricultural enterprises of the Republic of 
Kazakhstan 

 
Ключевые слова: анализ, урожайность, производство, 

агропромышленный комплекс. 
Кілт сөздер:. талдау, өнімділік, өндіріс, агроөнеркәсіп кешені 
Key words: analysis, yield, production, agro-industrial complex 
 
Население Земли растет, и вместе с ним увеличивается потребление 

зерна. Согласно расчетам долгосрочных прогнозов, разработанные совместно 
специалистами Организации экономического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) и ФАО производство пшеницы в мире прогнозируется к 2020 г. в 
объеме 806 млн. т. (прирост 18% к 2008 г.), а в 2050 году - 950 млн. т. (прирост 

https://telecom.kz/pages/11898/171802
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://ru.wikipedia.org/wiki/Vodafone
https://www.vodafone.com/investors/investor-information/annual-report/
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40% к уровню 2008 г.). За тот же период, по прогнозам ООН, население 
увеличится примерно на 30-35%.  

Мировые посевные площади зерновых за последние три десятилетия 
сократились. Произошло существенное уменьшение посевных площадей в 
США и Западной Европе и массовые эрозии почв во многих странах третьего 
мира. Урожайность же за эти годы увеличилась на 57%. 

Средняя урожайность зерна пшеницы составляет в США - 30 тонн/га, в 
Канаде - от 1,8 до 2,9 тонн/га, в Австралии - от 0,9 до 2,1 тонн/га, в Аргентине - 
от 2,1- до 2,9 тонн/га, в Европейском Союзе - 4,5-5,7 тонн/га, на Украине - 2,3 - 
2,8 т/га, России - 2,1-3 г/га, в странах Центральной, Западной Азии и Северной 
Африки менее 1т/га. Страны Центральной Азии (Турция, Сирия, Египет и 
Иран) имеют хорошую перспективу в плане роста урожая пшеницы, при 
условии оказания большего внимания вопросам науки и развития. 

За последние 100 лет в результате работы селекционеров урожайность 
многих сельскохозяйственных культур увеличилась в несколько раз. Так с 1930 
по 1984 годы урожайность пшеницы в мире возросла в 2,3 раза, а с 1980 г. по 
2006 г. в 1,5 раза. Урожайность пшеницы в США, Канаде и Аргентине с 1950 г. 
по 2006 г. увеличилась в 2,4 раза, в Великобритании в 2,9 раза, во Франции в 4 
раза, в южной части Украины в два раза. Своевременная сортосмена в России, 
являющаяся результатом работы отечественных селекционеров, привела к 
увеличению урожайности озимой пшеницы в Краснодарском крае в 4 раза, в 
Центральных районах Нечерноземной Зоны России - в два раза. 

Этот рост урожайности был в основном обеспечен за счет использования 
достижений научно-технического прогресса в развитых странах, которые и 
предопределяют мировые тенденции в зерновом хозяйстве. Благодаря успехам 
селекции пшеницы развивающиеся страны получают в год дополнительно до 3 
млрд. долларов прибыли. Процент улучшения урожайности на орошаемых и 
богарных землях приблизительно одинаков, хотя в абсолютных цифрах 
наибольший прирост достигнут в орошаемых зонах. В долине Яки (Сонора, 
Мексика) постоянно наблюдается этот прирост на 2,36% в год, при средней 
урожайности пшеницы в 1951 году - 1,2 кг/га до 6,3 кг/га в 2005 году. 

Казахстан традиционно является крупной зоной производства 
высококачественного зерна сильных и особо ценных пшениц. Благодаря 
сравнительно засушливым условиям и достаточно плодородным почвам в 
северном регионе Казахстана, получают зерно яровой пшеницы, которое может 
конкурировать с зерном, производимым на севере США, в Азии и Европе, а 
также с зерном австралийской пшеницы класса «премиум» (согласно 
национальной классификации он соответствует первому классу пшеницы). 

В Казахстане наибольший вес занимают земли занятые 
сельскохозяйственными культурами - 21 495 тыс. га, из них общая посевная 
площадь по основной продовольственной культуре - пшенице составляет 75,1 
% (16,2,0 млн. га). В Казахстане свыше 3/4 посевов зерновых культур занимает 
яровая пшеница. Средняя урожайность 0,9-1,3 тонн/га, что позволяет получить 
валовый сбор зерна пшеницы - 13,5-21,0 млн. тонн. Из них 7,4-7,5 млн. тонн 
расходуется на внутреннее потребление, а 3,0-8,2 млн. тонн идет на экспорт. 
Переходящие запасы составляют 1,0-3,0 млн. тонн. Однако средняя 
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урожайность по пшенице в Казахстане находится на низком уровне в 
сравнении с мировыми ее показателями, что объясняется тем, что большая 
часть сельскохозяйственных угодий Казахстана находится в зоне рискованного 
земледелия с низким количеством годовых осадков (150-320 мм) и крайней 
нестабильностью метеорологических условий по годам и сезонам года. 

Территория Казахстана характеризуется разнообразием природно-
климатических зон (от среднегорных и горных с черноземными почвами с 
годовым количеством осадков 500-700 мм в год, до пустынно-степных зон, 
представленных малокарбонатными, обыкновенными и светлыми сероземами, 
с количеством осадков около 180-280 мм в год) и крайней нестабильностью 
метеорологических условий по годам и сезонам года. При этом большая часть 
сельскохозяйственных угодий Казахстана находится в зоне рискованного 
земледелия, с низким количеством годовых осадков 150-320 мм. Так, 
биоклиматический потенциал Казахстана в несколько раз ниже, чем в США, 
странах Европы и многих регионов России. 

Разнообразие природно-климатических условий на территории 
Республики Казахстан определяет сложность и многогранность адаптационных 
проблем, связанных с глобальными изменениями климата. 
 
Таблица 1 - Возможное изменение климата в целом по территории Казахстана в 
соответствии с результатами МОЦАО 
Изменение Период 

к 2030 г. (2016-
2045 гг.) 

к 2050 г. 
(2036-2065 гг.) 

к 2085 г. (2071-
2100 гг.) 

Среднегодовой 
уровень 
температуры 

+1,4 °С 
(+1,3 + +1,9 °С) 

+2,7 °С 
(+2,3 + 3,5 °С) 

+4,6 °С 
(+3,8 н- +5,9 °С) 

Годового 
количества 
осадков 

+ 2% 
(-2% н- +7%) 

+ 4% 
(-3% + +13%) 

+ 5% 
(-5% + +20%) 

 
По оценкам казахстанских ученых в целом по территории Казахстана 

можно ожидать следующих изменений климата: среднегодовая температура 
воздуха будет повышаться, в зимний период до конца текущего столетия 
ожидается увеличение осадков, а в летний период можно ожидать уменьшения 
количества осадков (табл. 1.1). 

Основным следствием изменения температурного режима и режима 
выпадения осадков станет изменение границ зон увлажнения, которые 
сдвинутся к северу в среднем на 50-100 км. В условиях изменения климата в 
сельскохозяйственных регионах Республики Казахстан климат станет более 
засушливым. Площадь засушливой зоны займет 38% площади республики, 
зона недостаточного увлажнения сократится на величину от 6 до 23%. Все это 
не может сыграть положительной роли для экосистем, сельского хозяйства и 
водных ресурсов. Всего в Казахстане допущенных к использованию и 
занесенных в госреестр селекционных достижений РК - 76 сортов яровой 
пшеницы. На долю казахстанских сортов яровой пшеницы приходится 63%. 
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Все допущенные к использованию в производстве республики сорта 
пшеницы обладают комплексом положительных хозяйственно-ценных 
признаков и биологических свойств, но не полностью отвечают требованиям 
сельскохозяйственного производства. Основным недостатком для всех сортов 
яровой мягкой пшеницы является их слабая пластичность и адаптивность к 
конкретным агроклиматическим условиям возделывания. 

Поэтому задача современной селекции - создание адаптивных сортов 
сельскохозяйственных культур со стабильным проявлением урожайности и 
качества продукции, характеризующихся неспецифической комплексно-
полевой толерантностью к вредителям и болезням, высокой энергетической 
эффективностью, минимальным накоплением поллютантов, ориентированных 
на потенциально высокую, реальную продуктивность. 

Повышение продуктивности неразрывно связанное с адаптивностью 
сельскохозяйственных растений, их устойчивостью к неблагоприятным 
условиям Казахстана (засухоустойчивость, солеустойчивость), а также 
стабилизация урожаев по годам путем создания пластичных, 
высококачественных, разных по срокам созревания сортов яровой мягкой 
пшеницы (раннеспелых, среднеспелых сортов) остаётся одной из 
актуальнейших задач селекции. Именно сорт является основой интенсивного 
земледелия. Используя особенности сорта, можно добиться получения 
максимального выхода продукции при минимальных затратах и с наивысшими 
качествами. 

Например, в Китае (в провинциях Сибей, Шаньдунь и Синянь) в период 
1970-2000 годов, ежегодный прирост урожая составил 0,54-1,05 %. В 
Великобритании во второй половине XX века урожайность зерновых культур 
выросла в 2 раза, при этом 50% прироста продукции получено за счет 
внедрения новых сортов. Производство пшеницы в Казахстане сопряжено 
рядом трудностей, обусловленных объективными и субъективными 
причинами: 

- частая повторяемость различных типов засухи в аридных условиях 
Северного и Северо-Западного Казахстана. 
 - частая повторяемость различных эпифитотий ржавчинных болезней и 
большая уязвимость возделываемых сортов. 
 - под яровую пшеницу были отведены огромные посевные площади - 20-
23 млн. га, где 1/3 составляли почвы низкой категории (засоленные, 
острозасушливые, пустынно-степные). Последние 10 лет площади под 
пшеницей сокращены и составляют 13 млн. га. 
 - отсутствие единой общедоступной базы данных о потребности 
перерабатывающих предприятий в сырье, в соответствии с которой сельско 
хозяйственные товаропроизводители могли бы планировать производство, 
обеспеченное рынком сбыта. 

Преодоления названных трудностей возможно лишь при комплексном 
решении проблем селекции, семеноводства и агротехнологий. При этом 
объединяются усилия ученых-селекционеров, специалистов смежных 
биологических и сельскохозяйственных дисциплин - генетиков, физиологов, 
биотехнологов, молекулярных генетиков, растениеводов и земледельцев. 
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В проекте «Национальной концепции по адаптации к изменению 
климата: приоритеты и подходы», представлены первоочередные мероприятия, 
направленные на предотвращение и снижение рисков в сельскохозяйственном 
производстве, обусловленных изменением климата, в числе которых внедрение 
влагоресурсосберегающих технологий, засухоустойчивых и скороспелых 
культур и сортов, совершенствование отдельных приёмов агротехнологий и 
т.д. Таким образом, сравнительно хороший успех в растениеводстве возможен 
только при отборе желаемых видов и сортов в разнообразных климатических 
условиях, и особенно, где чаще проявляются стрессовые факторы, 
лимитирующие урожай.  
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Аннотация: Казахстан является ведущей страной в области 

франчайзинга в Центральной Азии. В то время как экономика страны основана 
преимущественно на ее огромных природных ресурсах, таких как нефть, 
франчайзинг становится все более и более предприимчивым предприятием для 
бизнесменов в стране. В статье исследуется значение франчайзинга, его 
развитие в Казахстане, оценка франчайзинга в стране с точки зрения 
конкуренции, как за рубежом, так и внутри страны, а также предпосылки для 
развития франшиз. 

Аңдатпа: Қазақстан Орталық Азиядағы Франчайзинг саласындағы 
жетекші ел болып табылады. Ел экономикасы негізінен мұнай сияқты орасан 
зор табиғи ресурстарға негізделген, ал франчайзинг елдегі бизнесмендер үшін 
анағұрлым іскер кәсіпорын болып табылады. 

Мақалада франчайзингтің мәні, оның Қазақстандағы дамуы, елдегі 
Франчайзингті шет елде, сондай-ақ ел ішінде бәсекелестік тұрғысынан 
бағалау, сондай-ақ франшизаны дамыту үшін алғышарттар зерттеледі.  
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Аbstract: Kazakhstan is a leading country in the field of franchising in Central 
Asia. While the country's economy is based predominantly on its vast natural 
resources such as oil, franchising is becoming more and more entrepreneurial for 
businessmen in the country. 

The article examines the importance of franchising, its development in 
Kazakhstan, assessment of franchising in the country from the point of view of 
competition, both abroad and within the country, as well as prerequisites for the 
development of franchises. 

 
Ключевые слова: франшиза, франчайзинг, инвестиции, бизнес, экономика 
Кілт сөздер: франшиза, франчайзинг, инвестиция, бизнес, экономика 
Key words: franchise, franchising, investment, business, economy 
 
На сегодняшний день Республика Казахстан находится на этапе 

формирования системы рыночных отношений, осваивает новые методы и 
механизмы регулирования, разрабатывает меры по достижению устойчивого 
экономического роста и процветания государства. В стратегической 
перспективе происходит «усиление» позиций малого и среднего бизнеса, 
который, как показывает зарубежный опыт, послужит фундаментом для 
процветания рыночной экономики Казахстана. 

Одним из действенных механизмов по внедрению введения бизнеса в 
массы является развитие и совершенствование бизнес- модели френчайзинга.  

Франшиза в целом представляет собой лицензию, которая предоставляет 
обладателю право пользования готовых наработок (наименования, секретов 
производства, модели внутреннего развития) с целью обоюдного получения 
прибыли, как со стороны франчайзера (компания, которая предоставляет право 
на использование ее торговой марки), так и со стороны франчайзи 
(приобретающий франшизу) 

В Казахстане институт франчайзинга находится на начальном этапе 
своего развития, такая бизнес-модель интегрировалась относительно недавно, 
все началось с открытия завода в городе Алматы в 1994 году по сублицензии 
турецкого френчайзи, важно отметить, что это была одна из первых крупных 
иностранных инвестиций в РК после распада Советского Союза и в настоящий 
момент завод является самым крупным в Центральной Азии.  

Сейчас франчайзинг только начинает делать свои первые шаги и 
находить сторонников. Это происходит за счет активного развития внутреннего 
франчайзинга, который представляет собой достаточно специфический сплав 
зарубежных франчайзинговых технологий и отечественных подходов к 
ведению бизнеса. Большинство зарубежных компаний пока предпочитают 
обеспечивать свое присутствие на казахстанском рынке собственными силами, 
вкладывая значительные средства в новое строительство, приобретая на 
территории Казахстана хорошо отлаженный бизнес или арендуя его.  

В мире бизнес по формату френчайзинга является достаточно успешным 
и популярным, признанные лидеры франшизы, осуществляющие так же и 
экспорт франшизного бизнеса, такие как США, Канада, Южная Корея, 
Франция, Германия и другие подают пример развивающимся странам, таким 
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как Казахстан. Влиятельный американский журнал «Entrepreneur» каждый год 
публикует наиболее прибыльные и рентабельные франшизы, в 2019 году был 
составлен ТОП-500, в которые попали лучшие из лучших, отобранные по 150 
критериям франшизы, которые доступны и предпринимателям Казахстана.  

В настоящее время мы имеем все предпосылки для развития франшиз: 
быстрый рост экономики, за 9 месяцев 2019 он составил 4,3% к 
соответствующему периоду 2018 года, внедрение передовых технологий в 
рамках программы развития и цифровизации, постоянное увеличение доли 
малого и среднего бизнеса в ВВП, к которому и стремится государство, а так же 
относительно свободные ниши франчайзинга, которые можно занять и 
заполнить.  

Поскольку все силы государства брошены на упрощение процесса 
ведения бизнеса, франшиза является еще более привлекательным 
инструментом его развития, именно поэтому банки второго уровня, некоторые 
коммерческие и некоммерческие организации оказывают косвенную 
материальную поддержку франшиз. В целом, льготное кредитование на 
покупку франшизы осуществляет фонд поддержки и развития 
предпринимательства «Даму», в котором можно получить средства для 
успешной реализации вашего бизнеса. Помимо «Даму», в Казахстане 
функционируют такие организации, как «Евразийская ассоциация 
френчайзинга» и «Союз френчайзинга РК», где предприниматели могут 
получить консалтинговые услуги, просмотреть каталоги имеющихся франшиз, 
а также продать собственную. 

Постольку в условиях рыночной системы существует жесткая 
конкуренция, незаполненные ниши франшиз все чаще стараются занять 
компании из России, Белоруссии, Украины, и именно поэтому, отечественным 
производителям стоит предпринять меры по масштабированию собственного 
бизнеса и его упаковку во франшизу. Если в настоящий момент ваш бизнес 
является успешным и прибыльным, вы должны вовремя сформировать 
стратегический план и дать возможность бизнесу развиваться. Это позволит 
бизнесмену успешно заниматься своим делом, получать роялти (процентные 
выплаты за пользование франшизой), увеличить площадь распространения 
бизнеса, а также дать возможность другим предпринимателям воплощать в 
жизнь вашу идею.  

К сожалению, по сей день существуют некоторые трудности, с которыми 
приходится сталкиваться предпринимателям. На первое место стоит поставить 
проблему непрозрачности и недобросовестности отечественного 
предпринимательства, которое значительно тормозит развитие франчайзинга, к 
таким же проблемам относится отсутствие налоговых льгот и стимулов на 
уровне нормативно-правового регулирования франчайзинговой деятельности, 
которое могло бы дать мощный импульс к освоению рынка. К более банальным 
проблемам можно отнести слабую, недостаточную информированность о 
франчайзинге, как об относительно успешной и выгодной модели ведения 
бизнеса, возможно можно добавить и недостаточное понимание 
предпринимателями сути бизнес-модели и, как следствие, ее неприятие.  
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Благодаря вступлению Казахстана в ВТО, мы шагнули вперед и открыли 
новые возможности за счет упрощения процедур соответствия продукции 
международным стандартам, получили доступ к современным технологиям, 
усилили приток инвестиций и повысили товарооборот со странами-членами 
ВТО (он составляет 90%) Одним из ключевых моментов соглашений Правил 
ВТО является государственная поддержка товаропроизводителей. При этом 
необходимо отметить, что поддержка товаропроизводителей касается малых 
форм бизнеса, что создает дополнительное преимущество в распределении 
средств в сфере развития малых форм предпринимательства, где усилится и 
ответственность в отношении прав интеллектуальной собственности 
казахстанских производителей и прав потребителей, что весьма актуально для 
франчайзинга.  

Главная задача на сегодняшний день- устранение вышеперечисленных 
проблем. Ликвидировав проблемы в имеющемся законодательстве и 
скорректировав законопроекты и правовые нормы, вполне реально вывести 
бизнес-модель франчайзинга на абсолютно новый уровень. Стимулировав 
отечественных производителей создавать качественный бизнес и расширять 
его, мы сможем добиться здоровой рыночной конкуренции, укрепления 
рыночных отношений, увеличения доли малого бизнеса в ВВП нашей страны; 
обеспечить правильную «самозанятость» населения и выйти с отечественными 
франшизами на мировой уровень 
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 Аннотация. В данной статье рассматривается процесс 
совершенствования принятия управленческих решений на основе 
инновационного менеджмента как основы перспективного управления 
деятельностью предприятия. В результате автором была раскрыта 
сущность инновационного менеджмента в управлении и систематизирована 
поэтапность принятия управленческих решений. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада инновациялық менеджмент негізінде 
басқарушылық шешімдерді қабылдауды жетілдіру процесі кәсіпорын қызметін 
перспективалы басқарудың негізі ретінде қарастырылады. Нәтижесінде 
автор басқарудағы инновациялық менеджменттің мәнін ашып, басқару 
шешімдерін қабылдау кезеңділігін жүйелендірді. 

Abstract. This article discusses the process of improving managerial decision-
making on the basis of innovative management as the basis for the prospective 
management of the enterprise. As a result, the author revealed the essence of 
innovative management in management and systematized the phased adoption of 
managerial decisions. 

 
Ключевые слова: Инновации; Инновационный менеджмент; Управление; 

Управленческое решение; Конкурентоспособность. 
Кілт сөздер: Инновация; Инновациялық менеджмент; Басқару; 

Басқарушылық шешім; Бәсекеге қабілеттілік. 
Key words: Innovation; Innovation management; Management; Management 

decision; Competitiveness. 
 

Қазіргі заманғы басқару жүйесін дамытудың негізгі бағыты 
инновацияларға және оларды енгізу тәсілдеріне қатысты түбегейлі 
өзгерістердің қажеттілігі болып табылады. Жалпы басқару тиімділігін 
арттыруға тікелей әсер ететін персоналды басқару, сондай-ақ басқару 
шешімдерін қабылдаудың жаңа тәсілін қалыптастыру кәсіпорындардың бірінші 
кезектегі міндетіне айналуы тиіс. Өйткені, бизнесте жүзеге асырылатын 
қызметтің тиімділігі көп жағдайда шешімдердің қалай әзірленуіне және іске 
асырылуына байланысты. Осы түрғыдан, шешім қабылдау процесін зерттеудің 
өзектілігі айқын көрініс табады. 

Зерттеу пәні инновациялық менеджменттің даму заңдылықтары және 
олардың басқару шешімдерін қабылдау процесіне әсері болып табылады. 
Зерттеудің міндеттері инновациялық менеджмент негізінде басқару шешімдерін 
қабылдаудың теориялық аспектілерін зерделеу, және соның негізінде өз 
ұстанымымызды қалыптастыру, инновациялық менеджмент негізінде басқару 
шешімдерін қабылдау технологиясының мәнін оқырманға жеткілікті деңгейде 
жеткізу болып табылады.  

Ұйымның әлеуетін арттыру арқылы оның тиімді дамуына ықпал ететін 
басқару әдістері мен технологиялары ерекше маңызға ие. Бәсекелестік бүгінгі 
күні қызметтер мен технологиялардың дәстүрлі салаларынан бизнес-модельдер 
мен басқару жүйелері арасындағы бәсекелестік саласына көбірек ауысуда. 
Бизнесте және басқаруда стандартты емес шығармашылық идеялар мен 
шешімдерді қолдану бәсекелестік күрес қарқындылығының күрт артуымен 
байланысты. Осылайша, компаниялар нарыққа жаңа өнімдер шығарады, яғни 
тауарлардың өмірлік циклінің қысқаруы орын алады, осыдан бәсекеге 
қабілеттілікті сақтау үшін жаңалықтардың тез пайда болуын ынталандыру 
қажеттілігі туады. Осы тұста «инновация», «инновациялық менеджмент», 
«басқару шешімдерін қабылдау» түсініктеріне толталғанымыз дұрыс болар. 
Әлемдік экономикалық әдебиетте "инновация" ұғымы жоғары тиімділікке ие 
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жаңашылдық ретінде түсіндіріледі. «Инновация» ұғымын түсіну үшін 1-кестеде 
келтірілген бірнеше авторлардың анықтамаларын қарастыруға болады: 
 
 
 
 
 
 
 

Кесте 1 Авторлардың инновация терминіне берген анықтамалары 
Авторлар Анықтама мазмұны 

Я. Кук, П. Майерс Идеядан нарықта іске асырылатын дайын өнімге дейінгі толық 
процесс. 

Б. Твисс Өнертабыс немесе идея экономикалық мазмұнға ие болатын 
процесс. 

Д. Месси, П. 
Квинтас, Д. Уилд 

Зерттеу, жобалау, әзірлеу және жаңа өнім, технология немесе жүйе 
өндірісін ұйымдастыру сияқты қызмет түрлерін қамтитын процесс. 

А. В. Сурин, О. П. 
Молчанова 

Жаңа немесе жетілдірілген өнім немесе технология түрінде іске 
асырылған, іс жүзінде қолданылатын және белгілі бір 
қажеттіліктерді қанағаттандыруға қабілетті шығармашылық 
қызметтің соңғы нәтижесі. 

Ескертпе – [4] ақпарат көзі негізінде автормен құрастырылған 
 
 Бұл анықтамалар түрліше болғанымен, олардың барлығы «инновация» 
терминінің мәнін ашып көрсетуге лайықты деп есептейміз. 

"Инновация" термині мен түсінігін жаңа экономикалық санат ретінде ХХ 
ғасырдың бірінші онжылдығында австриялық ғалым Йозеф Шумпетер (1883 – 
1950 жж.) ғылыми айналымға енгізді. «Экономикалық даму теориясы» атты 
еңбегінде (1911) Й. А. Шумпетер алдымен «жаңа комбинациялар» мәселелерін 
қарастырды және инновацияның толық сипаттамасын берді. Кейінірек "жаңа 
комбинация" термині "инновация" терминіне ауыстырылды. Й.А. Шумпетер 
келесілерге негізделген комбинациялардың түрлерін ерекшелеп берді: 1) жаңа 
материалдар мен компоненттерді қолдануға; 2) жаңа процестерді енгізуге; 3) 
жаңа нарықтарды ашуға; 4) жаңа ұйымдық нысандарды (басқарушылық 
инновациялар деп аталатын) енгізуге. Осы анықтамаға сәйкес, инновациялар – 
бұл екі дүниенің, атап айтқанда техника мен бизнес әлемінің бір мезгілдегі 
көрінісі[3].  

«Инновациялық менеджменттің» мәніне келсек, инновациялық 
менеджмент инновациялық үрдістерді басқарудың принциптері мен әдістерінің, 
құралдарының жиынтығы болып табылады[1]. Шын мәнінде, инновациялық 
менеджмент кәсіпорынның және оның өнімінің бәсекеге қабілеттілігінің өсуіне 
әкелетін өзгерістерді басқару, инновация негізінде дамуды басқару болып 
табылады. Басқару үрдісінің нәтижесі көбінесе кәсіпорында қолайлы 
инновациялық климатты қалыптастыруға немесе нақты инновациялық 
жобаларды іске асыруға бағытталған нақты басқару шешімдерінде көрініс 
табады. «Басқару шешімі» ұғымын қарастыратын болсақ, басқару шешімі 
кәсіпорындағы менеджменттің тиімді тұжырымдамасын әзірлеу мен іске 
асырудың басты құралдарының бірі болып табылады [2]. Басқару шешімі — 
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бұл талдау, болжау, оңтайландыру, экономикалық негіздеу және 
менеджменттің нақты мақсатына жету үшін көптеген нұсқалардан балама 
таңдау нәтижесі. Олай болса, «инновациялық менеджмент» пен «басқару 
шешімі» ұғымдарына қатысты келтірілген анықтамалар мен сипаттамалардан 
«инновациялық менеджмент негізінде басқару шешімдерін қабылдау» ұғымына 
мынадай түсініктеме бергіміз келеді: «Инновациялық менеджмент негізінде 
басқару шешімдерін қабылдау – ұйым басшысымен инновациялық үрдістерді 
басқарудың принциптері мен әдістерінің, құралдарының негізінде жүзеге 
асырылатын балама шешім нұсқаларының арасынан тиімді, негізделген 
шешімді таңдау». Неғұрлым тиімді басқару шешімдерін қабылдау үшін 
басқарудағы инновация түрлерін жіктеу маңызды деп есептейміз (2-кесте). 

 
Кесте 2 Ұйымдастырушылық басқару жүйесіндегі инновация түрлерін 

жіктеу 
Инновация көзі Басқарудағы инновация түрлері 

1. Менеджмент 
саласындағы идеялар 

1.1. Ұйымдастырушылық басқару жүйесінде жаңа идеяларды, 
инновациялық жобаларды әзірлеу. 
1.2. Ұйымдастырушылық басқару жүйесіндегі ғылыми-зерттеу 
қызметі (benchmarking, өндірістік зерттеу) 

2. Технологиялар және 
басқару әдістері 

2.1. Басқарудың жаңа немесе қолданыстағы әдістері мен 
тәсілдерін, менеджмент саласындағы ІТ, басқару процесін 
бағдарламалық қамтамасыз ету және т. б. әзірлеу.  
2.2. Ұйымдастырушылық басқару жүйесіне инновацияларды 
енгізудің қолданыстағы технологиялары мен әдістерін таңдау. 

3. Басқару процесі 3.1. Ұйымдастырушылық басқару жүйесінде технологиялары 
үнемі жетілдіру мен жекелеген инновацияларды жүзеге асыру. 
3.2. Инновациялардың тиімділігін өлшейтін жаңа жетілдірулер 
көзі ретінде ұйымдастырушылық басқару жүйесінің жұмыс 
тәжірибесін зерделеу. 

4. Ұйымдастырушылық 
басқару жүйесіне 
қойылатын талаптар 

4.1. Мүдделі тұлғаларды анықтау, олардың негізгі 
қажеттіліктерін анықтау және басшылық әрекеттерінің 
талаптарға сәйкестігін бағалау. 
4.2Ұйымдастырушылық басқару жүйесіндегі инновациялардың 
нәтижелерімен, экономикалық тиімділіктермен және басқа да 
артықшылықтармен мүдделі тараптардың қанағаттану дәрежесін 
өлшеу. Ұйымдастырушылық басқару жүйесіне қойылатын жаңа 
талаптарды нақтылау. 

Ескертпе – [6] ақпарат көзі негізінде автормен құрастырылған 
 
Басқару жүйесіндегі инновацияларды жіктеу инновациялық басқару 

қызметінің түрлерін бөліп қана қоймай, сонымен қатар инновациялық 
қызметтің ықтимал түрлерін анықтау, неғұрлым тиімді басқару шешімдерін 
қабылдау, басқарудағы олқылықтарды жою құралы ретінде әрекет ете отырып, 
инновацияларды жобалауға мүмкіндік береді [6]. 

Басқарудың ұйымдық жүйесінің инновациялық қызметке қабілеттілігін 
қамтамасыз ету ең алдымен шешімдерді қабылдау алгоритмдерімен және 
басқарудың ұйымдық жүйесінің бизнес-моделімен айқындалады. Әлбетте, 
әртүрлі қасиеттері бар шешімдер үшін оларды қабылдаудың әртүрлі 
алгоритмдері болуы тиіс. Төменде келтірілген алгоритм ұйымның 



  73  
 

инновациялық сезгіштік қабілетін арттыруға және инновацияларды іс жүзінде 
қолдануға бағытталған, инновациялық шешімдерді тиімді әзірлеудің логикалық 
бірізділігін көрсетеді.  

Басқару жүйесінің инновациялық шешімдерді қабылдау рәсімдерінің 
реттілігі келесі кезеңдерден тұрады:  

Бірінші кезең – бұл инновациялық сезімталдық және жүйенің жұмыс 
істеуін бақылау, оның ішкі және сыртқы орта элементтері арасындағы өзара 
байланыс – бұл инновациялық жүйенің ұйымдастырушылық-басқарушылық 
шешімдерін қабылдау үшін ақпарат жинауды көздейтін кезең. Инновациялық 
ұйымның жалпы жүйелік қабылдағыштығы шешімдер қабылдау және жаңа 
қажеттіліктер мен өткізу нарықтарын анықтау үшін ақпараттық өрісте 
инновацияларды, жүйенің жұмыс істеуінің өзгерістері мен проблемаларын 
анықтауға бағытталуы тиіс.  

Екінші кезең алынған ақпаратты өлшеумен, инновациялардың бизнес 
нәтижелеріне әсерін, жүйенің, нарықтың проблемаларын анықтаумен 
байланысты. Бұл зерттеу қызметінің нәтижелері, бенчмаркинг, өнеркәсіптік 
барлау, жаңа технологиялар немесе қолданыстағы технологиялардың, 
әдістердің, нарықтардың, тауарлардың, қызметтердің жаңа қосымшалары, 
патенттік қорлардан және т.б. деректер болуы мүмкін. Құрылымдалған ақпарат 
келесі кезең үшін қажет – проблемалар, инновация көздері туралы ақпаратты 
концептуалды толық талдау, жүйенің мүмкіндіктері туралы жаңа білімді құру. 
Жағдайды егжей-тегжейлі талдау қайшылықтар мен мүмкіндіктердің тұтас 
спектрін анықтауға мүмкіндік береді. Олардың ішінде ең бастысы, істің 
қанағаттанғысыз жағдайы ойластырылған проблемалық жағдайды құрайды.  

Келесі үшінші кезең, алға қойылған міндеттерді салыстыру, 
пайдаланылатын әдістерді зерттеу және бұрын байқалған салдарларға ұқсас 
болжау тұрақты негізде шешімді әзірлеумен тікелей байланысты. Шешімнің 
өлшеу принципі инновациялық қызметтің тиімділік критерийлерін әзірлеу 
кезеңінде іске асырылады. Өлшемдер оларға ұқсас мақсаттарға барынша сәйкес 
келуі тиіс. Мүмкін болатын тұжырымдамалық баламаларды таңдау – бұл 
инновацияларды табу тәсілі. Мінез-құлық нұсқаларының тұжырымдамалық 
баламалылығы және басқарушылық әсердің индикативтік сипаты 
қабылданатын шешімдердің бірегейлігін, тиімділігін және өзектілігін 
қамтамасыз етеді. 

Элементтің жаңа күйін, жүйедегі ықтимал өзгерістерді модельдеу 
шешімді әзірлеу кезеңі ғана емес, сонымен қатар инновациялық жүйені 
ұйымдастырушылық басқарудың қажетті функциясы болып табылады. 
Модельдің жұмыс істеуін қамтамасыз ететін үш негізгі талаптарды бөліп 
көрсетуге болады: инерциондық, яғни құрылатын модельдің қоршаған ортамен 
келісуінің жеткілікті дәрежесі, модельдің қарапайымдылығы мен барабарлығы. 
Нарықты тестілеу нақты инновациялық өнімді немесе қызметті тұтынушыға 
таныстырады. Оның мақсаты – инновация туралы тұтынушыдан кері байланыс 
алу. Қабылданған шешімді бағалау және тексеру кезеңінде қабылданған 
шешімнің тиімділігі модельдің жоғарыда көрсетілген жұмыс істеу өлшемдеріне 
сәйкес бағаланады. Шешімдерді қабылдау, оларды қалыптастыру және 
орындаушыларға жеткізу, сондай-ақ шешімдердің орындалуын бақылау – бұл 
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шешімдердің ақпараттылық, сабақтастық және мақсаттылық қағидаттарын 
тікелей іске асыру. Мақсатты түзету – бұл рефлексия негізінде жүйеге бұрын 
жинақталған тәжірибе негізінде жаңа қасиеттер мен сапаларды генерациялауға 
мүмкіндік беретін мақсатты жүйенің кері байланыс ілмегі. Осылайша, 
жоғарыда көрсетілген ұйымдастырушылық басқару жүйесінде инновациялық 
шешімдерді қабылдау алгоритмі оның негізінде ұйымдастырушылық басқару 
жүйесімен шешімдерді әзірлеудің жеке рәсімдерін құруға, сондай-ақ олардың 
инновацияларды әзірлеу және енгізу үшін кемшіліктері мен әлеуеті бар-жоғын 
бағалауға мүмкіндік береді [5]. 

Қазіргі уақытта инновацияларды әзірлеу және коммерцияландыру 
тәсілдерінің күрделілігі, жаңа технологиялардың кәсіпорындар қызметінің 
шаруашылық нәтижесіне әсері, ал ең бастысы – мүдделі тараптардың саны 
нарықтардың дамуына, бәсекеге қабілеттіліктің күшеюіне, сондай-ақ барлық 
жаңа білімнің пайда болуына қарай ұлғаюын жалғастыруда. Ғылыми-зерттеу 
әзірлемелерін коммерциялық мақсатта табысты енгізу және пайдалану үшін 
алғашқы кезеңде зертхананы ұйымдастыру және оның басшылығына 
тәжірибелі ғалымды қою жеткілікті болды. Бүгінде инновациялық даму 
ғалымдар мен өнертапқыштардың білімдерімен шектелмеген. Заманауи 
тұтынушыларға жаңа білім ғана емес, жаңа мүмкіндіктер мен жаңа пайда 
қажет. Сондықтан, кәсіпорындардың тұрақты дамуы мен бәсекеге 
қабілеттілігінің негізі қазіргі кезеңде құрылған нақты инновациялық ортаның 
мүмкіндіктерін практикада пайдалану қабілеті, инновациялық менеджментті 
дамыту, нақты мәселелерді шешудің дәстүрлі емес жолдарын, әдістері мен 
құралдарын іздеу болып табылады. 

Сонымен, жоғарыда айтылғандарды қорытындылайтын болсақ, ұйымда 
инновациялық менеджмент негізінде басқару шешімдерін қабылдау 
технологиясы бәсекелестікке төтеп берудің негізгі кілті болып табылады. Ұйым 
басшысы басқару шешімдерін қабылдауда шешілуі тиіс мәселенің табиғатына 
байланысты түрлі алгоритмдермен жүзеге асыруы тиіс, сөйтіп ол ұйымның 
нарықта қысқа мерзімді емес, ұзақ мерзімді жұмыс істеуіне мүмкіндік жасайды. 
Кері жағдайда, оның салдары оң әсер бермеуі ғажап емес. 
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Аннотация. В данной статье описывается, как была раскрыта налоговая 
учетная политика в организации, и мнения разных авторов об этом термине. 

Аңдатпа.Бұл мақалада ұйымдағы салық есеп саясаты ашылып көрсетіліп 
және бұл термин жөнінде әртүрлі авторлардың пікірі жазылған 

Abstract.This article describes how the tax accounting policy in the 
organization has been disclosed and the opinions of different authors about this term. 

 
Ключевые слова. Рыночные отношения. Налоговая учетная политика. 

Налоговый кодекс. Налоговый учет. Налоговая база. Отчетный период. 
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Кіріспе.Қазақстанның нарықтық қатынастарға көшуіне орай, 

мемлекет,шағын орта өнеркәсіпті дамуты қажет екенін сезіне 
бастады.Сондықтан салықтық есеп саясатын дамыту маңызды рөл атқарды. 
Салықты қоғамда болып жатқан экономикалық үдерістерге ғана емес, сондай-
ақ әлеуметтік үдерістерге әсер ету құралы ретінде қолданып, ол негізгі 
реттеуіштердің біріне айналды.Соған орай салықтық есеп саясаты деген 
терминді ашып көрсету маңызды. 

ҚР Салық кодексінің 190 б. сәйкес, «Бухгалтерлік есеп және қаржылық 
есептілік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес бухгалтерлік 
есеп пен қаржылық есептілік үшін жауапты емес салық төлеушінің салықтық 
есепке алу саясатын қоспағанда, салықтық есепке алу саясаты есеп 
саясатындағы бөлек бөлімге енгізілуі мүмкін, қаржылық есептіліктің 
халықаралық стандарттарына және Қазақстан Республикасының бухгалтерлік 
есеп және қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына сай 
әзірленген [1]. 

Бухгалтерлік және салық есебі бойынша заманауи әдебиеттерде салықтық 
есеп саясатының «кәсіпорын тарапынан таңдалған салық есебін жүргізудің 
жиынтығы ретінде» берілген анықтамасы басым түседі.  
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В.Р.Бердниктің пікірінше, салық салу мақсаттарына арналған есеп 
саясаты – бұл салық декларациясындағы ұйымның пайдасы туралы дәйекті 
ақпаратты қалыптастыру мақсатында мүліктің, шаруашылық операциялардың, 
кіріс пен шығыстардың салық есебін жүргізу тәсілдерінің жиынтығы [2].  

Келтірілген анықтама зерттелетін ұғымның мәнін жеткілікті түрде толық 
көрсетеді, алайда ұйымның есеп саясаты анықтамасына, таңдау жасау немесе 
есептік әдістеменің өз бетімен әзірленуі мүмкін болатын рұқсатты нұсқалардың 
белгілі бір мөлшерінің болуынан, «таңдау» сияқты анықтама көбірек сәйкес 
келеді. 

Н.Ряскова бойынша салық салу мақсаттары үшін есеп саясаты деген 
ұғымды кәсіпорын таңдаған салық есебін жүргізу тәсілдерінің және салық пен 
алымдарды есептеу тәртібінің жиынтығы деп түсінеді және келесіні білдіреді:  

1) кәсіпорын салық базасын анықтау және қандай да бір салық пен 
алымдарды есептеу тәртібін реттейтін заңнамалық актілермен рұқсат етілген 
бірнеше тәсілдердің бірін таңдайды;  

2) таңдалған тәсілдер кәсіпорында, яғни құрылымдық бөлімшелердің 
орналасқан жерінен тәуелсіз, олардың барлығында белгіленеді; 

3) аталмыш тәсілдер тиісті құжатпен бекітіледі [3].  
Н.Т.Пансковтың пікірінше, салық салу мақсаттары үшін есептік саясат 

салықтар бойынша салық базасын анықтау үшін ақпаратты жалпыландыруға 
мүмкіндік беретін ережелер мен әдістердің жиынтығы болып табылады және 
ұйым қызметінің ерекшеліктеріне және талаптарына сәйкес қалыптасады [4].  

А.Х.Евстафьева салық салу мақсаттары үшін есептік саясат дегеніміз – 
кәсіпорын таңдаған салық есебін жүргізу тәсілдері мен салықтар мен 
алымдарды есептеу тәртібі деп түсінеді [5].  

М.С.Абрютина салық есебінің саясатын (немесе салық салу мақсаттарына 
арналған есептік саясатты) салық төлеуші тарапынан таңдалған салық есебін 
жүргізу тәсілдерінің жиынтығы ретінде сипаттайды [6]. 

А.В.Брызгалинның пікірінше, салық салу мақсаттары үшін есептік саясат 
ретінде – салық төлеуші жасайтын шаруашылық операцияларға салық салу 
режімдерінің бірін таңдау бойынша салық заңнамасының салық төлеушіге 
ұсынатын ықтимал шешімдердің кешені деп түсінген жөн [7].  

«Салықтық есеп саясаты» ұғымына анықтама беру бойынша ғалымдар 
көзқарастарының салыстырылуы 1 кестеде көрсетілген. 

Кестеден көріп отырғанымыздай, салық салу мақсаттары үшін есеп 
саясаты түрлі авторлардың анықтамасында процедуралар, ережелер, әдістер, 
тәсілдер ретінде көрінеді. Осынша сан алуан тұжырымдаулардың себебі 
құбылыстың мәнін әркелкі түсінуден гөрі, зерттеліп отырған ұғымның мазмұны 
жағынан бірыңғай терминологияның болмауында.  

Кейбір авторлар «салық салу мақсатындағы есеп саясаты» деген сөз 
орамын қолданса, басқалары – «салық саясаты» және «есептік-салықтық 
саясаты» деген сөз тіркестерін қолданады. Д.С.Жакипбековтың пікірінше, 
салықтық есеп саясаты Қазақстан Республикасында салық есебін ұйымдастыру 
негізі болып табылады. Оның пайымдауынша, ҚР СК-де бекітілген «салықтық 
есепке алу саясаты» терминін қолданған жөн, ол салық есебі бойынша есептік 



  77  
 

процедураларды жүргізу және компанияның салық есептіліктерін ұсыну 
түрінде салық есебінің саясаты ұғымын нақтылауға мүмкіндік береді [8]. 

Кесте 1 – Салық есебі бойынша «салықтық есеп саясаты» ұғымын 
тұжырымдау 

«Салықтық есеп саясаты» ұғымы келесідей 
қарастырылады 
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ҚР СК талаптарын сақтай отырып, салық 
есебін жүргізу тәртібін белгілейтін, салық 
төлеушінің (салық агентінің) қабылдаған 
құжаты 

+ +        

Салық есебін ұйымдастырудың негізі  +        
Салық салу режімдерінің бірін таңдау 
бойынша ықтимал шешімдердің кешені   +       

Кәсіпорын таңдаған салық есебін жүргізу 
тәсілдерінің жиынтығы      +  +  

Мүліктің, шаруашылық операциялардың, 
кіріс пен шығыстардың салық есебін жүргізу 
тәсілдерінің жиынтығы 

    +     

Ұйымдастырылуы міндетті ережелер         + 
Ережелер мен әдістердің жиынтығы    +   +   
Салық есебін жүргізу тәртібі      +    
Ішкі нормативтік-құқықтық құжат         + 
Ескерту - [2-9] мәліметтер негізінде автормен дайындалған 

 
Ұ.Б.Юсуповтың пікірінше, салық есебінің саясатын нақты есептік 

кезеңдегі ұйымның салық есебінің барлық ерекшеліктерін ашып көрсететін, 
ішкі нормативтік-құқықтық құжат ретінде тұжырымдауға болады [9]. 

Ұйымның тиімді салықтық есеп саясатын қалыптастыру кезінде негізгі 
принциптерді таңдай алуға болады (1 сурет): 

- заңдылық, қолданыстағы заңнаманы салықтық есепке алу саясатын 
қалыптастыру мен іске асыруда қатаң сақтау; 

- салықтық есепке алу саясатының құралдарын тиімді пайдалану арқылы 
кірістілік, мемлекеттік бюджетке мүмкін салық төлемдерін азайту; 

- тиімділік пен шындық, яғни, қолданыстағы заңнамаға сәйкес барлық 
мүмкіндіктерді пайдалану, мысалы, жеңілдіктерді пайдалану; 

- баламалығы, салықтық жоспарлаудың оңтайлы нұсқасын таңдау, 
бірнеше баламалы нұсқаларды зерттеу және осы опцияны компанияда қолдану; 
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- қолданыстағы заңнамадағы өзгерістерді мүмкіндігінше қысқа мерзімде 
ескеру үшін компанияның салықтық есепке алу рәсімін жылдамдату, түзету; 

- түсінікті және жарамдылық; салықтық есепке алу саясатының барлық 
компоненттері заңды және экономикалық негіздемеге ие болуы тиіс және салық 
органдарына түсінікті болуы керек [10]. 

Барлық осы қағидаларды іске асыру салық есептілігіндегі қателіктер мен 
кемшіліктерді жою үшін ұйымның салық салудың әрбір саласында маңызды. 

 

 
Сурет 1 - Салықтық есеп саясатының қалыптастыру принциптері 
 
В.П.Проскурина, өзінің «Түрлі заңды тұлғаларға арналған салықтық есеп 

саясаты» кітабында жазғандай, салықтық есеп саясатын әзірлеу үшін үш шарт 
қажет [11]: 

- ниет; 
- ұқыптылық пен жауапкершілік; 
- салық төлеушілер салық есебін жүргізуге және салық есептілігін құруға 

негіз етіп алған нормативтік құжаттар, дәлірек айтқанда: 
- Қазақстан Республикасының №99-IV «Салық және бюджетке төленетін 

басқа да міндетті төлемдер туралы» Кодексі (белгілі бір жылға өзгертулер мен 
толықтырулар енгізілген); 

- төлеушісі субъекті болып табылатын, барлық салық түрлері мен 
бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша есеп беру үшін уәкілетті 
органмен (белгілі бір жылы) бекітілген салық нысандарының бланкілері; 

- төлеушісі субъекті болып табылатын, барлық салық түрлері мен 
бюджетке төленетін міндетті төлемдер бойынша есеп беру үшін уәкілетті 
органмен (белгілі бір жылы) бекітілгенсалық есептілігін құру ережелері.  

Салықтық есеп саясаты салық заңнамасында ұйымдарға салық салу 
мақсаттары үшін ескерілетін бірнеше баламалы нұсқалар мен әдістердің бірін 
таңдауға мүмкіндік беретін белгілі бір нормалар бар болуымен кәсіпорындарға 
қажет. Ұйыммен қабылданған салық есебінің ұйымның барлық оқшауланған 
бөлімшелері үшін міндетті болып табылады. Ұйым шаруашылық қызметтің 
жаңа түрлерін жүзеге асыруды бастаған жағдайда, ол салық есебінің 
саясатында бұл қызмет түрлеріне салық салу мақсаттары үшін есепке балу 
қағидаттары мен мен тәртібін анықтауға және көрсетуге міндетті.  
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Қорытынды.Осыған орай, салықтық есеп саясаты – бұл салық 
заңнамасының талаптарын сақтай отырып, салық есебін жүргізу тәртібін 
белгілейтін, ұйым қабылдаған құжаттама. 
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Аннотация: Массовая миграция стала одной из определяющих 

особенностей мирового сообщества жизни XXI века. Миграция - это одна из 
областей, где участвуют очень широкие слои населения, практически все 
профессии, большое количество правительственных учреждений, ведомств, 
неправительственных секторов, частный сектор и международные 
организаций. Миграция трудового капитала в Казахстане характеризуется 
интенсивным перемещением экономически активного населения сел из 
экологически неблагополучных районов в регионы с более оптимальной 
стабильной ситуацией.  

Аңдатпа: Жаппай көші-қон ХХІ ғасырдағы әлемдік қауымдастықтың 
басты белгілерінің бірі болды. Көші-қон - бұл халықтың көптеген топтары, 
барлық кәсіптер, мемлекеттік органдардың, ведомстволардың, үкіметтік 
емес секторлардың, жеке сектордың және халықаралық ұйымдардың көп 
бөлігі қатысатын салалардың бірі. Қазақстандағы еңбек капиталының көші-
қоны экономикалық тұрғыдан белсенді ауыл тұрғындарының экологиялық 
тұрғыдан қолайсыз аудандардан оңтайлы тұрақты жағдайы бар аймақтарға 
қарқынды көшуімен сипатталады.  

Abstract: Mass migration has become one of the defining features of the 21st 
century world community. Migration is one of the areas where very broad segments 
of the population, almost all professions, a large number of government agencies, 
departments, non-governmental sectors, the private sector and international 
organizations participate.Labor capital migration in Kazakhstan is characterized by 
an intensive movement of economically active rural populations from ecologically 
disadvantaged areas to regions with a more optimal stable situation. 

Ключевые слова: миграция, население, стагнация, трудоспособность. 
Кілт сөздер: көші-қон, халық саны, тоқырау, жұмыс қабілеттілігі. 
Key words: migration, population, stagnation, employability. 
 
На сегодняшний день в нашей стране стремительными темпами 

увеличивается миграция трудового капитала. Соглашаясь с мнениями многих 
экспертов, мы считаем, что данная проблема не должна оставаться без 
внимания, так как эта ситуация может стать причиной множества негативных 
последствий. 

Сочетание привлекательных и оплачиваемых факторов, из-за которых 
молодые люди спешат покинуть свой город или пределы страны, может быть 
очень сложным и разнообразным. В большинстве случаев наиболее важными 
являются демографические, социальные и экономические факторы: низкая 
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заработная плата, отсутствие хороших рабочих мест, неудовлетворенность 
условиями жизни в целом. 

Рассматривая внешнюю миграцию населения, можно выявить, что в 2018 
году, по данным Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики РК 41894 человек покинуло страну. В 2019 году ситуация осталась 
практически без изменений, число уехавшей молодежи также больше числа 
прибывшие. 

Актуальность статьи заключается в том, что с каждым годом Казахстан 
покидают все большее количество талантливых и перспективных 
индивидуумов, что является главной причиной стагнации в экономике.  

Предмет изучения: процесс и причины миграции граждан РК; 
Задачи и этапы проведения научного исследования:  
1) изучить существующую проблему миграции населения; 
2) провести анализ миграционных процессов; 
3) определить возможные последствия данного явления на экономику 

нашей страны. 
4) Разработать идеи, способствующие снижению текучести 

современного поколения и граждан в целом. 
На данный момент в Казахстане все большую популярность набирает 

такая тема, как отток трудового капитала. Мы полагаем, что для страны, 
которая занимает 9 место по площади во всем мире, довольно опасно терять и 
без того немногочисленное население.  

Большое количество отечественных абитуриентов отдают предпочтение 
заграничным высшим учебным заведениям, так как полагают, что уровень и 
качество образования имеют значительные отличия в сравнении с 
казахстанским. Приводя в пример такую страну, как Россия можно заметить, 
что их учебные заведения гарантируют не только стоящее образование, но и 
дальнейшее трудоустройство. В то время, как в нашей стране выпускникам 
довольно тяжело найти желанную работу по специальности. Согласно данным 
2018 года, общее число выпускников составило приблизительно 83 тысячи 
человек. Из них за оставшиеся полгода нашли работу всего 29 тысяч, а по 
специальности – 8200. Если же брать цифры за 2017 год, с высшим 
образованием выехали из Казахстана 11 290 человек (почти 30% от общего 
числа выехавших), а въехали 2 736, или 17,5%.  

Мы полагаем, что одна из основных причин процесса миграции граждан 
заключается в том, что они не видят перспективы для самореализации и 
карьерного роста. Еще одним немаловажным фактором является то, что 
казахстанское гражданство во многом уступает зарубежным.  

Согласно индексу гражданства мира компании Henley&Partners, 
Казахстан находится на 68 строчке и относится к странам со средним качеством 
гражданства, в без визовом режиме казахстанцы могут посетить всего 71 
страну.  

Также, проведя социальный опрос среди жителей столицы мы выяснили 
дополнительные причины, влияющие на отток населения: 

• коррупция, 
• отсутствие чувства безопасности, 
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• неуверенность в будущем, 
• бюрократия, 
• нестабильная экономическая ситуация, 
• низкие зарплаты 
На данный момент наша страна проводит политику занятости и 

самозанятости населения. В рамках поддержки развития малого и среднего 
бизнеса было решено освободить их от налогообложений до 2023 года.  

Также 2019 год был провозглашен годом молодежи. В рамках данной 
программы было выделено множество образовательных грантов по различным 
направлениям.  

Мы считаем, что это хороший шаг, способствующий преодолению 
вышестоящей проблемы. Однако, мы хотели бы также предложить и 
собственные идеи по урегулированию процессов трудовой миграции: 

1. Обновление учебного материала для студентов. 
2. Привлечение успешных и действующих практиков в процесс 

обучения будущих специалистов по их специальности. 
3. Стараться значительно больше поощрять молодые умы нашего 

государства.  
В современном мире молодежь придает большое значение успехам в 

карьере и возможности личностного роста. Для того, чтобы тобой 
заинтересовались крупные компании, нужно обладать определенными 
навыками и умениями. Многие молодые люди понимают, что чтобы добиться 
больших успехов в будущем, нужно иметь хорошую базу знаний в сфере 
профессиональной подготовки, языках, политике и экономике.  

Анализируя данную проблему, мы пришли к выводу, что она является 
значительной и актуальной, но у Казахстана есть все шансы на ее преодоление.  
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос системы финансовой 

поддержки малого и среднего бизнеса за счет государственных и 
негосударственных источников финансирования, занятого в сельском хозяйстве 
Казахстана. Проведен сравнительный анализ кредитования как инструмента 
финансирования деятельности сельхозтоваропроизводителей.  

Түйіндеме. Мақалда Қазақстанның ауыл шаруашылығында жұмыс 
істейтін мемлекеттік және мемлекеттік емес қаржыландыру көздері есебінен 
шағын және орта бизнесті қаржылық қолдау жүйесінің мәселесі 
қарастырылады. Ауыл шаруашылығы тауарын өңдірушілердің қызметің 
қаржыландыру құралы ретінде несиелендіруге салыстырмалы талдау 
жүргізілді. 

Abstract. The article is considered issue about the system of financial support 
for small and medium-sized businesses at the expense of state and non-state sources 
of financing engaged in agriculture in Kazakhstan. The comparative analysis of 
crediting as the tool of financing of activity of agricultural producers is carried out. 

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес; 

сельхозтоваропроизводители; финансирование; государственная поддержка, 
кредитование; субсидирование; лизинг; коммерческий банк. 

 
В соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан 

«Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания 
Казахстана» и программой развития агропромышленного комплекса на 2017-
2021 годы одним из приоритетных направлений является развитие малого и 
среднего бизнеса на селе. [1,2] В настоящее время система финансирования 
малого и среднего бизнеса в Республике Казахстан, занятого в сельском 
хозяйстве осуществляется в форме государственной поддержки, а также за счет 
негосударственных источников финансирования.  

При этом государственная финансовая поддержка реализуется по двум 
основным направлениям: 

1) в виде прямой финансовой помощи в форме субсидий (товарно-
специфических и субсидирования финансовых институтов). Субсидирование 
финансовых институтов включает инвестиционные субсидии, субсидирование 
процентных ставок по кредиту и лизингу, субсидирование процентных ставок 
для финансового оздоровления СХТП, субсидирование страхования и гарантия 
займов СХТП, а также субсидирование суммы НДС заготовительным 
организациям. Инструмент государственной поддержки в форме страхования и 
гарантирования включает финансирование страховых компаний и 
гарантирование обязательств СХТП перед финансовыми институтами. 
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Льготное кредитование осуществляется в отраслях растениеводства и 
животноводства, а также поддержки малого бизнеса на селе. 

2) система косвенной финансовой поддержки, направлена на создание 
благоприятных условий для развития бизнеса и привлечение инвестиций в 
сельское хозяйство (лизинг и специальные налоговые режимы 
налогообложения) (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1-Виды государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей в Республике Казахстан 

Примечание –разработан автором на основе [5, с. 55] 
 

Государственное финансирование деятельности малого и среднего 
бизнеса на селе в Республике Казахстан осуществляет крупнейший институт 
поддержки агропромышленного комплекса АО «НУХ «Казагро», в лице 
дочерних организаций в лице АО «Аграрной кредитной корпорации» и АО 
«Фонд финансовой поддержки сельского хозяйства». При этом объем 
кредитования малого бизнеса ежегодно увеличивается и достигает 354,6 
млрд.тенге в 2018 году, что на 98,8 % выше показателя 2015 года (рисунок 2). 

 

Виды государственной поддержки сельхозпроизводителей в Республике Казахстан 

Прямая государственная поддержка Косвенная государственная 
поддержка 

 

Субсидирование 

Страхование и гарантирование 

Льготное кредитование 

Лизинг  

Налогообложение  



  85  
 

 
 

Рисунок 2- Объемы кредитования МСБ в сельском хозяйстве Республике 
Казахстан 

Примечание –разработан автором на основе [3] 
 

Как видно из рисунка 2, удельный вес кредитов в структуре кредитного 
портфеля, выданных МСБ составляет от 87,5 % до 94,3 %, что значительно 
превышает объемы кредитования на растениеводства и животноводство.  

Негосударственные источники финансирования представлены 
программами кредитования, в лице банков второго уровня, микрофинансовых 
организаций, кредитных товариществ. Однако, кредитование 
сельхозтоваропроизводителей представленными кредиторами занимает 
незначительную долю в общем объеме выделенных средств (таблица 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Таблица 1- Кредиты банков субъектам малого предпринимательства в 

разрезе отраслей экономики за 2015-2018 гг. 

 Отрасли 
кредитования 

 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

млрд. 
тенге 

уд. 
 вес, % млрд. 

тенге 

уд.  
вес, 
% 

млрд. 
тенге 

уд.  
вес, % млрд. 

тенге 

уд.  
вес, 
% 

промышленнос
ть 

321,0 15,6 388, 2 12,9 371,9 13,3 348,0 14,7 

сельское 
хозяйство 

84,6 4,1 205, 9 6,9 363,3 13,0 198,2 8,4 

строительство 268,6 13,0 405,5 13,5 330,0 11,8 249,1 10,5 
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транспорт 137,0 6,6 148,3 4,9 151,2 5,4 149,0 0,6 
связь 17, 4 0,8 15,9 0,5 10,6 0,4 15, 9 0,7 
торговля 663, 4 32,2 1 110,1 37,0 747,6 26,8 543, 3 23,0 
другие отрасли 568,5 27,6 728, 7 24,3 814,8 29,2 860,4 36,4 
Всего по РК 2060,5 100,0 3003,0 100,0 2788,6 100,0 2363,9 100,0 

Примечание –разработана автором на основе [4] 
 Как видно из таблицы 1, кредиты выданные для финансирования отрасли 
сельское хозяйство занимают от 4,1 % до 13,0 %, демонстрируя рост с 2015 по 
2017 гг, и незначительное падение на 4,6 % в 2018 году. Данная тенденция, 
прежде всего, связана с увеличением государственного финансировании малого 
и среднего бизнеса, а также с фондированием банков в лице АО «НУХ 
«Казагро». Кроме того, основной причиной, отсутствия спроса на кредитные 
ресурсы банка со стороны фермеров, по нашему мнению, является высокая 
процентная ставка (от 13,2% годовых и выше), короткий срок кредитования 
(максимально на 10 лет), отсутствие залогового имущества у 
предпринимателей, сложности в оформлении кредитной заявки. Данные 
проблемы способствуют вытеснению негосударственных источников 
финансирования с кредитного рынка Казахстана. 

Таким образом, несмотря на действующую систему финансирования и 
наличия государственных программ, которые, безусловно, положительно 
сказываются на развитии малого и среднего бизнеса в сельском хозяйстве, в 
Казахстане все еще существует проблема доступности финансовых ресурсов 
для финансирования деятельности сельхозтоваропроизводителей. В связи с 
этим, кредиторам, особенно, коммерческим банкам необходимо проводить 
более эффективную и действенную кредитную политику по вопросам 
стимулирования спроса на кредитные ресурсы. 
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Аңдатпа. Мақалада қазіргі заманғы әлемнің саяси элиталарының 
ерекшеліктері, саяси және экономикалық өзгерістер нәтижесінде пайда болуы 
мүмкін жаңа элиталардың қалыптасуы мен өзгеру нұсқалары қарастырылған. 
Саяси элиталардың әлемдік саясаттағы және экономикадағы мәселелерді 
шешудегі маңыздылығы атап көрсетілді. 

Аннотация. В статье рассмотрены особенности мировых политических 
элит в современном мире, варианты формирования и изменения новых элит, 
которые могут возникнуть в результате политических и экономических 
изменений. Представлена значимость политических элит в решении вопросов 
мировой политики и экономики. 

Abstract. The article considers the features of world political elites in the 
modern world, options for the formation and change of new elites that may arise as a 
result of political and economic changes. The importance of political elites in 
resolving issues of world politics and economics is presented. 

 
Кілт сөздер: элита, жаһандану, әлемдік саясат, әлемдік экономика, 

саяси элита, саяси шешімдер, трансұлттық элита, ұлттық элита. 
Ключевые слова: элита, глобализация, мировая политика, мировая 

экономика, политическая элита, политические решения, транснациональная 
элита, национальная элита. 

Key words: elite, globalization, world politics, world economy, political elite, 
political decisions, transnational elite, national elite. 

 
Адамдар ежелгі заманнан бері адамзаттың өмір сүруі негізінен билік 

өкілдерінің шешімдерінен тәуелді екенін айқын түсініп келеді. Олар жалпы 
халықтың қажеттіліктері мен мүдделерін білдіруі мүмкін, бірақ шынайы және 
көп жағдайда бұл аз ғана топтың жеке мүдделері мен мақсаттарын көздейді. 
Сондықтан, барлық уақытта билік етушілердің (саяси жетекшілер, элита, оның 
ішінде саяси элита) ерекше, жетекші рөлі ғылыми зерттеулердің әрқашан 
назарында болды. Әрине, бұл мәселеде әртүрлі көзқарастар мен нұсқалар 
болды, болып жатыр және әлі де бола береді. Қоғамның жоғары топ өкілдері 
саяси элитаның болу және өмір сүру қажет екендігі туралы әрдайым қолдап, 
тұжырымдап келсе, төменгі, бағынушы топ өкілдері билеуші топтағылардың 
билікте заңды болуы туралы мәселелерді талқыға салып келеді. Осы тұрғыдан 
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таңдалған мақала тақырыбы өзекті болып табылады. Зерттеу пәні әлемдегі 
саяси элиталардың әлемдік саясат пен экономика саласына әсері болып 
табылса, зерттеу міндеттері саяси элитаның қоғаммен қарым-қатынасындағы 
өзгерістерді зерделеу, жаһанданудың саясат пен экономика саласына әсерін, 
әлемдік элитада соңғы уақытта болған өзгерістерге баға беру, әлемдік 
элиталардың қалыптасу үдерісіне сипаттама беру болып табылады. 

Қазіргі уақытта элита көптеген, әртүрлі (саяси, экономикалық, кәсіби, 
интеллектуалдық, т.б.) бағыттағы топтардан, қауымдастықтардан тұрады. 
Элитаның қоғаммен қарым-қатынасы мәселесінде соңғы жылдары елеулі 
құрылымдық өзгерістер болуда. Өзгерістер мен айналым үрдістері көп 
болғанымен, олардың арасында билік пен қоғамның арасындағы қатынастарда 
ұлттық және трансұлттық элиталар ықпалының күшеюі ерекше орында. Егер 
бұрынғы замандарда мұндай қарым-қатынастардың жетекші қозғаушы күші 
және билік тұлғасы ретінде монарх (король, хан, сұлтан, император, т.б.), 
көсем, аристократтар, дінбасылар болса және солар ретінде қабылданса, соңғы 
ғасырларда халық арасынан, қоғамның орта және төменгі топ өкілдерінен 
шыққан адамдар да билік күші және тұлғасы болуда және солар ретінде 
қабылдануда. Бұл соңғы уақыттарда өмір сапасының артуымен, білім, ғылым, 
сауаттылық деңгейінің жоғарылағандығымен, қоғамның жоғары сатыларына 
көтерілу мүмкіндіктерінің пайда болуымен, қоғам топтарының, қоғам мен билік 
арасындағы байланыстардың қарқынды болуымен, қоғамның даму деңгейінің 
жоғарылағандығымен тығыз байланысты. 

Соңғы уақыттарда қоғамның жоғары топ өкілдері (саяси, 
интеллектуалдық элита) қазіргі заманда қоғамның ақпарат алу, тарату, білім, 
сауаттылық деңгейінің артқандығына қарап, бұрынғы замандағыдай, қоғам 
өмірін қатаң реттеу мен бірыңғайландырудың мүмкін еместігін түсініп келеді. 
Қазіргі заманғы адам бойында оның болашағының негізгі мәселелері жатқан 
«еркіндік» пайда болды, оны пайдалану мен дамыту мүмкіндіктері қалыптасты.  

Сайып келгенде, соңғы кездедердегі үлкен өзгерістер «жаһандану» атты 
әлемдік үдеріспен байланысты [2]. Жаһандану әлемнің кезекті даму кезеңі 
ретінде үлкен қарқын алып келеді. Оның мәні адами және қаржылық 
капиталдар, қызметтер мен тауарлар еркін айналымда болатын, елдер мен 
ұлттық нарықтар арасындағы кедергілер жойылатын бірыңғай жүйенің 
қалыптасуында. Жаһанданудың қарқынды дамуын соңғы жылдарда әлемдік 
экономикадағы құрылымдық өзгерістерден байқауға болады: елдер мен 
концерндер өндіріс, басқару мен таратудың желілік жүйесіне бірігуде, 
халықаралық бәсекелестік пен өндіріс ақпаратты білу мен өңдеудің 
қызметтеріне айналуда, негізгі экономикалық үдерістер жаһандық сипат алып 
жатыр [1].  

Жаһандану экономиканың қоғамдағы рөлін басқару маңыздылығы 
жағынан айқындайтын саясат саласына және ондағы үдерістерге, мәселелерге, 
айқындаушы күштер мен нысандарға да үлкен әсерін тигізуде. Саясаттың, билік 
пен қоғамның арасындағы қозғаушы күші болып саналатын саяси элитаның 
жаңа түрлері мен нұсқалары қалыптасуда. Ұлттық, мемлекеттік элиталардың 
қарым-қатынастары бұрын болмаған жоғары деңгейге жетті, нәтижесінде 
салыстырмалы түрде тұрақты аумақтық шектелген және әскери-саяси 



  89  
 

одақтардың орнына серпімді, өзгерістер мен айналымдарға көп ұшырайтын, 
тұрақсыз одақтар мен байланыстар жүйесі қалыптасты. Әлемдік элиталар 
байланыстарының артуы С. Хантингтон айтқандай, өзара тәуелді элиталардың 
«Давос мәдениетін» қалыптастыруға алғышарт жасайды [4]. Нәтижесінде, 
ұлттық мемлекеттік қоғамнан, қауымдастықтан, шектен тәуелсіз сезінетін, 
солай қабылдайтын «автономды трансұлттық элиталар» пайда болады. 
Шешімдер қабылдаудың ұлттық, мемлекеттік деңгейден жоғары ұлттық, 
мемлекетаралық, одақтық, әлемдік деңгейге біртіндеп ауысуы қатардағы 
азаматтардың ғана емес, ұлттық, мемлекеттік саясатта қазіргі уақытта жетекші 
топтағылардың да шешімдерді қабылдауға ықпал, әсер ету мүмкіндіктерін 
әлсіретеді. Яғни, жаһандану жағдайында шешімдерді қабылдау субъектілері 
жеткілікті түрде еркін, тәуелсіз, ал олардың шешімдерін қоғамның түсінуі қиын 
және қолжетімділігі төмен болады, бұл трансұлттық элиталардың саяси 
билігінің күшеюіне алып келеді. 

Алайда, аталған фактор зерттелетін мәселенің бір жағына ғана баға 
береді. Екінші жағынан, жаһандану үдерісінің қарқын алуына ұлттық, 
мемлекеттік элиталардың ұлтық экономика, саясат, мәдениет мәселелерін шешу 
және бақылау мүмкіндіктерінің төмендеуі жағдай жасайды. Нәтижесінде, саяси 
элиталардың өз мемлекетінде сайлаушылардың үстінен бақылау және сайлау 
үдерістерін реттеу мүмкіндіктері де азаяды, тіпті жойылады. Халықаралық 
жағдайда элиталардың саяси, экономикалық, мәдени, әлеуметтік, діни, т.б. 
мәселелерді шешудің жауапкершілігі мен салмағы қарсы топтар мен қоғамдық 
ұйымдардың сынына, қоғамның өз билеушілеріне сенімсіздігі мен сын-
қарсылығына алып келетін, мемлекет ішінде сайлаушылардың мүдделеріне 
қайшы келетін шешімдерді жүзеге асыруға жағдай жасайды. Нәтижесінде, 
жаһандану жағдайында әлемдік аренада элиталардың билігі артады, ал 
мемлекет ішінде кемиді. 

Әлемдік элитада соңғы жиырма жылда болған өзгерістерді бірнеше топқа 
бөлуге болады:  

1) әлемнің бірқатар елдеріндегі (Шығыс Еуропа, Латын Америкасы, 
Орталық, Оңтүстік, Оңтүстік-Шығыс Азия, Африка елдерінің көпшілігіндегі) 
бұрын қалыптасқан саяси, экономикалық, әлеуметтік, мәдени жүйелердің 
дағдарысы, ыдырауы, жаңа жүйеге, қарым-қатынастарға көшуі, айналуы, 
алмасуы;  

2) көптеген елдердегі саяси сауаттылық деңгейінің және жұмылдыру 
жұмыстарының бұрыс және қалыптан тыс формаларда жүруі және болуы; 

3) ұлттық, мемлекеттік және жергілікті заңшығарушы, атқарушы және сот 
органдарының қосымша жүйелік өзгерістерге ұшырауы (ұлттық сайлаушыларға 
бағынбайтын экономикалық, қаржылық және өндірістік құрылымдардың 
ұлғаюы, таралуы);  

4) әлемдік деңгейде ұйымдасқан қылмыстық топтар қызметінің таралуы 
және ұлттық, мемлекеттік деңгейдегі заң, құқық қорғаушы органдарының 
оларға қарсы күресінің жүйесіздігі, белсенділігінің төмендеуі;  

5) ресми және заңсыз көшіп-қону үдерістерінің артуы (әсіресе, даму және 
халықтың өмір сүру деңгейі төмен елдерден дамыған елдерге). 
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Соңғы уақытта елдер арасында әлемдік саясатта және экономикада таза 
сыртқы саяси шешімдер қабылдау, дипломатиялық шаралар қабылдау 
деңгейінің төмендеуі мен тиімділігінің кемуі, шарттар мен келісімдерді толық 
және мүлдем орындамау және басқару жүйесінің тірек күштерін сыртқы 
саясаттан ішкі саясатқа ауыстыру үрдістері белең алуда. Мұны Америка 
Құрама Штаттарындағы (АҚШ) Д. Трамп әкімшілігінің Латын Америкасы 
елдерімен жүргізіп жатқан саясаты, Қытай мен АҚШ арасындағы «сауда 
соғысы», Қытайдың Батыс Еуропа, АҚШ, Жапония, Оңтүстік Корея, Оңтүстік-
Шығыс Азия елдерімен «технологиялық бәсекелестік соғысы», Ресей мен 
Украина, Солтүстік Корея мен АҚШ, Иран мен АҚШ қарым-қатынастары, 
әлемнің көптеген елдерінің экстремистік және террористік ұйымдармен 
күресінің жүйесіздігі мәселерінен көруге болады. 

Әлемдік элиталардың қалыптасу үдерісіне сипаттама бере отырып, 
әлемдік өзгерістердің тарихи дәстүрлі формалардан өзгеше әртүрлі формаларда 
жүріп жатқандығын ерекше атап кеткен жөн. Оларға элита мен қоғамның 
арасындағы жіктің ұлғаюы, элиталардың ішіндегі ұйымдасу және жинақталу 
деңгейінің жоғарылауы, әлемдік саясат пен экономиканың негізі ретінде мәміле 
мен келісім рөлінің күшеюі, көшбасшылықтың «жұмсақ» технологияларының 
басым болуы жатады [3]. 

Қорытындылай келгенде, ұлттық, мемлекеттік деңгейден жоғары 
құрылымдардағы элиталар билігінің күшеюі жаһандық ауқымда монополиялық 
құрылымдардың пайда болуына алып келеді. Егер ұлттық, мемлекеттік, 
жергілікті деңгейдегі элита өкілдері қоғам мен билік арасындағы қарым-
қатынастарды, байланыстарды жүйелі түрде дамыту, басқару тиімділігін 
жоғарылату үдерістерін өте төмен қарқынмен жүргізсе немесе мүлдем 
жүргізбесе, жаһанданудың теріс жақтары ұлт, мемлекетпен бірге, оның 
элиталарын да жойып жіберуі де ғажап емес. Сонымен бірге, әлем елдерінің 
элиталарының және мемлекет ішіндегі элиталардың арасында ынтымақтастық 
пен татулықтың болуы да жаһанданудың теріс жақтарына төтеп беруге 
мүмкіндік береді. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстандағы білім беру кеңістігін және 

жоғары оқу орындарының білім беру жүйесін жаңғырту сұрақтары 
қарастырылған. Инновациялық білім беруді пайдалану қажеттілігі 
анықталған және негізделген. Жоғары оқу орнының бәсекеге қабілеттілігін 
арттыру үшін қарқынды ғылыми-зерттеу қызметімен интеграцияланған 
инновацияларға ерекше назар аударылды. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы модернизация 
образовательного пространства и системы образования вузов в Казахстане. 
Выявлена и обоснована необходимость использования инновационного 
образования. Особое внимание уделено инновациям, интегрированным с 
интенсивной научно-исследовательской деятельностью для повышения 
конкурентоспособности вуза.  

Abstract. This article discusses the issues of modernization of the educational 
space and the educational system of universities in Kazakhstan. The necessity of 
using innovative education is revealed and justified. Special attention is paid to 
innovations integrated with intensive research activities to improve the 
competitiveness of the University. 

Кілт сөздер: білім беру жүйесі, білім беру процесі, бәсекеге қабілеттілік, 
инновация, инновациялық қызмет, ғылыми-зерттеу қызметі. 

Ключевые слова: система образования, образовательный процесс, 
конкурентоспособность, инновация, инновационная деятельность, научно-
исследовательская деятельность. 

Key words: education system, educational process, competitiveness, 
innovation, innovative activity, research activity. 

Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасының дамуының маңызды 
факторларының қатарына жаңа идеяларды, ғылыми-педагогикалық білім мен 
технологияларды енгізуге негізделген білім берудегі инновациялық қызмет 
өзекті мәселе болып табылады. Сонымен қатар өткір бәсекелестікке тап болған 
көптеген жоғары оқу орындары үшін табыс пен тиімділіктің басты шартына 
инновациялық қызмет және оның нәтижелері кіреді [3]. 

Жоғары білім беру жүйесіндегі инновациялық қызметтің мақсаты 
нарықтық экономика жағдайында жоғары оқу орындарының жұмыс істеу 
тиімділігін арттыру. Білім беру жүйесінің маңызды міндеті инновациялық 
қызмет үшін кадрларды даярлау және қайта даярлау болып табылады.  

Жоғары білім өзінің мәні бойынша ғылым арқылы және инновациялық 
дамудың мақсаты мен нәтижесі ретінде ғылым болады. Әрбір нақты ЖОО-ны 
дамыту өзінің инновациялық әлеуетінің негізінде стратегиялар мен тактиканы 
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қалыптастыруды талап етеді, бұл олардың бәсекелестік артықшылықтарын 
нығайтуға және инновациялық дамудың барлық сатыларында өз орнын 
сақтауға, білім беру қызметтерінің нысандары мен көлеміне қажеттілікті 
болжауға, сондай-ақ инновациялық қызмет өнімдерін әзірлеуге, ранжирлеуге 
және нарықта таратуға мүмкіндік береді [1]. 

Қазіргі заманғы жоғары оқу орындары мұндай өмірлік маңызды саладағы 
инновациялар тиісті бақылаусыз және басқарусыз қалмауы тиіс екенін жалпы 
түсінеді. Осыған байланысты олардың көпшілігі тиісті құрылымдық 
бөлімшелер құрады, олардың функционалдық міндеттеріне оқу процесіне жаңа 
білім беру технологияларын әзірлеу және енгізу, оқытудың жаңа техникалық 
құралдарын игеру және енгізу және т.б. кіреді. 

Қоғамда білім беру рөлінің өзгеруі инновациялық үдерістерді құруға 
септігін тигізді. Білім беру жеке тұлғаға ықпал етудің әлеуметтік және жеке 
қажеттіліктер арасындағы тепе-теңдікті қамтамасыз ететін және өзін-өзі 
жетілдіруге әкелетін және жеке тұлғаның жеке даралығын іске асыруға және 
қоғамның өзгерістеріне дайындығын қамтамасыз ететін осындай технологиялар 
мен тәсілдерді құруға негізделген. Білім беру мекемелерінің көпшілігі өз 
қызметіне жаңа элементтерді енгізе бастады, өйткені педагогикалық процесс 
студенттің жеке тұлғасын жан-жақты шығармашылық тұрғыдан дамытуға 
бағытталған [2].  

Соңғы жылдары біздің республикамызда білім берудің ұлттық 
саясатында елеулі өзгерістер орын алуда. Жоғары оқу орнының басты 
міндеттерінің бірі барлық студенттердің әлеуетін ашу, оларға шығармашылық 
қабілеттерін көрсетуге мүмкіндік беру. Бұл міндеттерді білім беру үрдістерінің 
вариативтіліксіз шешу мүмкін емес,осыған байланысты білім беру 
мекемелерінің әртүрлі инновациялық типтері мен түрлері пайда болады. Бірақ 
инновациялар өздері туындамайды, олар жекелеген мұғалімдер мен тұтас 
ұжымдардың ғылыми ізденістерінің, озық педагогикалық тәжірибесінің 
нәтижесі болып табылады . Инновацияның мазмұны ретінде: белгілі бір 
жаңалықты ғылыми-теориялық білім, жаңа тиімді білім беру технологиялары, 
технологиялық сипаттама түрінде орындалған, енгізуге дайын инновациялық 
педагогикалық тәжірибе жобасы болуы мүмкін [4].  

Жетекші университеттерді оқу-ғылыми-инновациялық кешендерге 
айналдыру елдің инновациялық даму стратегиясының маңызды құрамдас бөлігі 
болып табылады. Сондықтан, білім беру нарығына қатысушылар өзінің 
инновациялық саясатын мақсатты түрде қалыптастырып, оқу процесін 
ұйымдастыруда да, оны басқаруда да жүзеге асыруы қажет. 

Білім беру жүйесі бітірушілердің жоғары сапалы деңгейін, әсіресе жоғары 
кәсіптік білім беру жүйесі шеңберінде қамтамасыз етуі тиіс. Мамандарды 
даярлау сапасын және білім беру қызметтері нарығын талап етілетін еңбек 
нарығына біріктіру деңгейін арттыру үшін білім беру жүйесін дамытудың 
инновациялық-бағдарланған жолын таңдау маңызды, бұл жоғары білім берудің 
қазіргі заманғы жүйесін тек білім беру қызметіне ғана емес, кадрларды даярлау 
мен қайта даярлаудың ғылыми және технологиялық жүйесіне қайта бағдарлауға 
мүмкіндік береді [5].  
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Ақпараттық, ғылыми-зерттеу ортасы жоғары оқу орындарының 
шығармашылық белсенділігін қалыптастырады. Жоғары мектептің ғылыми-
техникалық кеңістікке кірігуі жоғары білім беру жүйесі үшін шаралар кешенін 
әзірлеуде инновациялық саясатты қалыптастыру арқылы ұйымдастырылуы 
және ынталандырылуы тиіс. Интеграцияның осы процестері Қазақстан 
Республикасы Білім беру жүйесінің инновациялық даму стратегиясы мен 
тактикасын қалыптастыруға бастама болады. 

Белгіленген мақсатқа қол жеткізу үшін жоғары оқу орындарының 
ғылыми, ғылыми-техникалық және инновациялық қызметін басқару жүйесін 
жетілдіру, атап айтқанда, аталған қызметті нарыққа және тұтынушыға бағыттау 
қажет – бұл қазіргі нарықтық жағдайларда жоғары оқу орындарын басқару 
жүйесінің негізі. Осыған байланысты инновациялық процестердің жоғары 
серпінділігі, көп баламасыз етілуі және қабылданатын шешімдердің 
белгісіздігінің жоғары дәрежесі салдарынан тиімді инновациялық қызметті 
қамтамасыз ету үшін инновацияларды басқарудың тиімді жүйесі әзірленуі тиіс. 
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Аннотация. Статья посвящена стратегическому управлению 

инновационным развитием предприятия, в котором рассматривается процесс 
определения стратегического управления, процесс разработки инновационной 
стратегии предприятия. 

Аңдатпа. Мақала кәсіпорынның инновациялық дамуын стратегиялық 
басқаруға арналған, онда стратегиялық басқаруды анықтау тәсілдері, 
кәсіпорынның инновациялық стратегиясын әзірлеу процесі қарастырылады. 

Abstract. The article is dedicated to the strategic management of innovative 
development of the enterprise, in which the process of defining strategic 
management, the process of developing an innovative strategy of the enterprise is 
considered. 
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инновационным развитием, инновационное развитие, инновационная 
стратегия. 
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инновациялық даму, инновациялық стратегия. 
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Бүкіл әлемдегі инновациялық даму кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілігін үнемі арттыру және ұстап тұру қажеттілігінен туындап отыр. Бұл 
ретте инновацияларды пайдалану кәсіпорындарға нарықта тиімді бәсекеге, 
жаңа тұтынушыларды тартуға, жұмыстың қаржылық нәтижелерін жақсартуға 
мүмкіндік береді. Осыған байланысты кәсіпорынның инновациялық дамуын 
стратегиялық басқару рөлі артып келеді, ол бірінші кезекте кәсіпорынның және 
оның өнімдерінің нарықтағы бәсекеге қабілеттілігін қолдауға және дамытуға 
бағытталған. 

Стратегиялық басқару ұғымын анықтаудағы отандық және шетелдік 
тәсілдердің көп саны бар. Олардың кейбірін қарастырайық. Ағылшын тілінің 
Оксфорд сөздігінде стратегиялық басқару фирманың қызметінің нәтижелілік 
деңгейін бәсекелестер деңгейінен ұзақ мерзімді жоғарылатуға әкелетін іс-
әрекеттерді әзірлеу және іске асыру ретінде түсіндіріледі. 

Шендел мен Хаттен стратегиялық басқаруды« таңдалған мақсаттарды 
іске асыруда, сондай-ақ ұйымдар мен оның бөлімшелеріне тиімді және 
нәтижелі әрекет етуге мүмкіндік беретін ресурстарды бөлу арқылы ортамен 
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қарым-қатынастың қалаулы жағдайына қол жеткізудегі әрекеттен тұратын, 
ұйымның ортасымен байланысын анықтау және белгілеу процесі» ретінде 
қарастырды. 

Хиггенс бойынша, стратегиялық басқару - ұйымның қоршаған ортамен 
өзара әрекеттесуін басқару арқылы ұйымның миссиясын жүзеге асыру 
мақсатында басқару процесі. 

В. Д. Маркованың және С. А. Кузнецованың анықтамасына сәйкес 
стратегиялық басқару-бұл стратегиялық шешімдерді қабылдау және жүзеге 
асыру процесі, оның орталық буыны стратегиялық таңдау болып табылады, 
кәсіпорынның өзінің ресурстық әлеуетін сыртқы ортаның мүмкіндіктері мен 
қауіптерімен салыстыруға негізделген [1]. 

Осылайша, жалпы түрде стратегиялық басқару ұйымның маңызды 
мақсаттарын және ұйымның өзін және сыртқы ортасын өзгерту жолымен, 
тұрақсыз сыртқы ортада оның дамуын қамтамасыз ететін мақсаттарға қол 
жеткізу тәсілдерін әзірлеу миссиясы жөніндегі қызметті білдіреді.  

Өзмәнібойыншакәсіпорынқабылдайтынкезкелгенстратегиялықшараларин
новациялықсипатқаие, өйткеніолароныңэкономикалық, 
өндірістікнемесеөткізуәлеуетінеенгізілгенжаңалықтарғанегізделген. 

Инновациялық дамуды стратегиялық басқару инновациялық процесс 
арқылы тікелей болашақ нәтижелерге қол жеткізуге бағытталады.Ол 
кәсіпорынның стратегиялық дамуының концептуалдық-кәсіпкерлік, сондай-ақ 
ұйымдастырушылық-процедуралықаспектілерін қозғайды және өз қызметін 
жалпы әрі функционалдық менеджменттің кіші жүйелері арқылы іске асырады. 
Жалпы менеджмент стратегиялық дамудың бас желісін айқындайды. 
Функционалды менеджмент аясында кәсіпорын қызметінің жекелеген 
салаларында инновациялармен байланысты жеке стратегиялық міндеттер 
әзірленеді және іске асырылады[2]. 

Инновациялық дамуды тиімді басқару үшін негізделген іс-қимыл кешенін 
құру, яғни кәсіпорынның инновациялық стратегиясын әзірлеу 
қажет.Кәсіпорынның инновациялық стратегиясы деп ұзақ мерзімді дамуды 
қамтамасыз ету үшін кәсіпорынның инновациялық әлеуетін тиімді пайдалану 
жөніндегі іс-шаралар кешені түсініледі. Кәсіпорынның инновациялық әлеуеті 
деп оның инновациялық процестерге пайдалануға болатын барлық ресурстарын 
түсіну керек. 

Инновациялық стратегия қызметтің негізгі мақсаттарын немесе 
міндеттерін; қызмет саласын шектейтін ережелер мен процедураларды , 
сондай-ақ қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған іс-шаралардың 
дәйектілігін қамтуға тиіс. Сонымен қатар, кәсіпорын мақсаттарының 
эволюциясы да ескерілуі тиіс. 

Стратегияны әзірлеу және жүзеге асыру күтпеген, белгісіз факторлармен 
байланысты. Демек, тиімді инновациялық стратегияны әзірлеу процесінің мәні 
қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін жеткілікті икемді және күшті 
позицияны құру болып табылады. 

Инновациялық даму стратегиясын әзірлеудегі ұсынылатын схемасы 
мынадай кезеңдерді қамтиды: 
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1. Инновациялық даму мақсаттарын айқындау.Инновациялық даму 
мақсаты ретінде: диверсификация, нарықтық үлесті ұлғайту, кәсіпорынның 
бәсекеге қабілеттілігін арттыру, өзіндік құнын төмендету және ресурстарды 
үнемдеу, төлем қабілеттілігін арттыру, қаржылық тұрақтылықты нығайту, 
басқару жүйесінің тиімділігін арттыру болыптабылады. 

2. Сыртқы ортаны бағалау және талдау. Ортаны талдау кәсіпорынның 
макро және микро орталарын бағалауды қамтиды. Л. Г. Зайцев тиімді 
инновациялық стратегияны әзірлеу кезінде ең маңызды ережелердің бірі 
ұсынылған стратегияның SWOT-талдау нәтижелерімен арақатынасы болып 
табылатынын атап өтті [4]. SWOT-талдау кәсіпорынға барынша әсер ететін 
факторлар мен құбылыстарды анықтау үшін қолданылады. Бұл кезең, сондай-ақ 
өнімнің өмірлік циклінің кезеңін айқындауды қамтиды, бұл болашақта 
нарықтық позицияның нашарлауын болдырмау үшін өнімнің жетілдірілген 
түрлерін әзірлеудегы салымдардың қажеттілігін бағалауға мүмкіндік береді. 

3. Қазіргі уақыттағы кәсіпорынның инновациялық дамуын талдау. Бұл 
кезеңде инновациялық белсенділіктің негізгі көрсеткіштерінің жай-күйін 
анықтау қажет: 

 - тауарлық өнім көлеміндегі ҒЗТКЖ және технологиялық 
инновацияларға жұмсалған шығындардың үлес салмағы; 

- негізгі капиталға инвестициялар көлеміндегі өндірісті жаңғыртуға 
байланысты машиналар мен жабдықтарды сатып алуға жұмсалған 
шығындардың үлес салмағы; 

— кәсіпорынның жалпы кірістеріндегі ҒЗТКЖ мен технологиялық 
инновациялардан түскен кірістердің үлесі; 

- инновацияға жұмсалған шығындардың рентабельділігі жәнеөтемділік 
мерзімі. 

4. Инновациялық даму баламаларын әзірлеу. Бұл кезеңнің мақсаты 
ғылыми-іздестіру зерттеулерін жүргізуді ұйымдастыру, өндіріске 
инновацияларды әзірлеу және енгізу, оларды кейіннен коммерцияландыру үшін 
идеяларды генерациялау болып табылады. 

5. Инновациялық даму стратегиясын ресурстық қамтамасыз ету жүйесін 
қалыптастыру. 

Бұл кезеңнің мақсаты - инновациялық қызметті қаржыландыру көздерін 
іздеу және іріктеу процедураларын әзірлеу. Бұл кезеңді іске асыру 
кәсіпорынның инновациялық даму стратегиясын жүзеге асыру үшін шешуші 
болып табылады. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу үшін: 
- инновациялық қызметті қаржыландырудың кәсіпорын үшін қол жетімді 

көздерін талдау; 
- қажетті қаржы көлемін анықтау; 
- кәсіпорынның иелігіндегі меншікті капиталдың мөлшерін бағалау; 
- жетіспейтін ресурстарды толықтыру көздерін таңдау. 
6. Инновациялық даму стратегиясын бағалау. Стратегияны бағалау 

кезінде сапалық және сандық тәсілдерді пайдалануға болады. Сапалы тәсіл 
стратегияның қойылған мақсаттарға сәйкестігі тұрғысынан бағалауға 
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бағытталған. Сандық тәсіл рентабельділік пен кірістілікті бағалаумен 
байланысты. 

Инновациялық стратегияның тиімділігін бағалау нәтижесінде кәсіпорын 
үшін оны іске асырудың орындылығы туралы шешім қабылданады. Қажет 
болған жағдайда нарықтық конъюнктураның өзгеруін, сондай-ақ 
қаржыландыру мүмкіндіктерін ескере отырып стратегияға түзету жүргізіледі. 

Осылайша, инновациялық даму стратегиясын таңдау кәсіпорынның 
инновациялық қызметінің бұрын жинақталған тәжірибесіне, инновациялық 
менеджментте шешімдер қабылдауға жауап беретін менеджерлердің 
кәсібилігіне, тұтынушылардың және ұсынылған жобалардың нәтижелерін іс 
жүзінде қолдану мүмкіндіктеріне байланысты. Сондықтан инновациялық 
стратегияның мақсаттарын жүзеге асыру үшін инновациялық үдерісте 
функционалдық және өндірістік бөлімшелердің қызметін біріктіруге және 
үйлестіруге қабілетті мамандандырылған басқару аппараты қажет [5]. 

Сонымен, инновация дегеніміз - жоғары технологияны қолдану ғана емес, 
сонымен қатар басқару шешімдері саласындағы инновация. Бұл үшін жаңа 
басқару технологиялары негізінде кәсіпорындарды басқару жүйесін қайта 
ұйымдастыру қажет. Икемді жұмыс істеуге ниет білдірген кәсіпорын 
инновациялық тәсілдерді пайдалану қажеттілігіне сөзсіз келеді. Қазіргі 
инновациялық процесс күрделі көп аспектілі сипатқа ие. 

Сондай-ақ кәсіпорынның ресурстық және зияткерлік әлеуеттерінің 
нарықтың үнемі өзгеріп отыратын қажеттіліктеріне сәйкестік дәрежесіне 
мониторинг пен диагностиканы үздіксіз жүзеге асыру қажет. 
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Аңдатпа. Мақалада мемлекеттік басқару органдарының ұйымдық 

құрылымын жетілдіру мәселелері қарастырылады. Мемлекеттік билік 
органдарының ұйымдық құрылымын талдауда Қызылорда облысының Шиелі 
ауданы негізге алынды.  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы совершенствования 
организационной структуры органов государственного управления. При 
анализе организационной структуры органов государственной власти 
рассмотрен опыт Шиелийнского района Кызылординской области.  

Abstract. The article deals the issues of improvement of organizational 
structure of public administration institutions. The analyze conducted on the basis of 
the Shyely distict of Kyzylorda region.  

 
Кілт сөздер. Мемлекеттік басқару, билік органы, ұйымдық құрылым, 

өңір.  
Ключевые слова. Государственное управление, органы власти, 

организационная структура, регион.  
Keywords. Public administration, authority institutions, organizational 

structure, region. 
 

Қызылорда облысындағы мемлекеттік басқару органдарының ұйымдық 
құрылым ерекшеліктерін талдамастан бұрын, ең алдымен облыстың әлеуметтік-
экономикалық даму ерекшеліктеріне, оның табиғи-тарихи шарттары мен 
экономикалық даму факторларына тоқталып өткен жөн.  

Қызылорда облысының заманауи экономикалық құрылымы жалпы 
республикамен қатар, өңірдің аумақтық еңбек бөлінісінедегі орны мен 
шаруашылықтьың мамандануын айқындайтын шарттар мен алғышарттарды 
бейнелейтін көптеген әлеуметтік-экономикалық факторлар әсерімен 
қалыптасып келді.  

2018 жылы Қызылорда облысында 1430, 9 млрд тенге көлемінде жалпы 
өңірлік өнім (ЖӨӨ) өндірілген. Өңірдің республикалық ЖӨӨ көлеміндегі үлес 
алмағы 2,85% құрайды. Қызылорда облысы жалпыреспубликалық рейтингте 13 
орын алады және де ЖӨӨ көлемі 5% аспайтын өңірлердің үшінші тобына 
кіреді. 1 кестеде өңірдің даму деңгейін сипаттайтын негізгі әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштер берілген.  
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Кесте 1. Қызылорда облысының негізгі әлеуметтік-экономикалық 
көрсеткіштері 
Көрсеткіштер  Мәні 
Халық саны, 2018 ж., мың адам 787 703 
Жалпы өңірлік өнім (ЖӨӨ) 2018 ж., млрд. тг. 1430, 9 
ЖӨӨ өсім қарқыны 2017 жылға, % 12,3 
Өнеркәсіптік өнім көлемі, 2018 ж., млн. тг. 669 201,0 
Ауыл шаруашылық өнімдерінің шығарылымы 2018 ж., млн. тг. 80 633,3 
Негізгі капиталға инвестициялар 2018 ж., млрд. тг. 241,5  
Бөлшек сауда көлемі 2018 ж., млн. тенге 210 937,3 
Барлық көлік құралдарымен жүктер тасымалы, млн. тонн 104,3 
Кәсіпорындардың салық алғанға дейінгі пайдасы (шығыны), млн. тенге 153 723 
Экономикадағы жұмыспен қамтылғандар саны, мың адам 328,6 
Атаулы орташа айлық жалақы, теңге 118 963 
Жұмыссыздар саны, мың адам 17,1 
Ескерту – [23] әдебиет негізінде құрастырылды 

 
Қызылорда облысы мұнай, газ, уран сынды табиғи ресрустарға бай. 

Сонымен бірге облыс: 
- ванадий қоры бойынша 1 орын – 65%; 
- мырыш 13,7%, қорғасын 9,6% және уран 15,1% қорлары бойынша 3 

орын алады (сурет 1).  
 

 
 

Сурет 1. Қызылорда облысындағы пайдалы қазбалардың үлес салмағы  
 
Қызылорда облысының аумағы 226,0 мың шаршы км немесе республика 

аумағының 8,3% құрайды және Қазақстанның оңтүстігінде орналасқан. 
Солтүстік-батысында Ақтөбе облысымен, солтүстігінде Қарағанды облысымен, 
шығысы мен оңтүстік-шығысында Оңтүстік Қазақстан облысымен, 
оңтүстігінде Өзбекстан Республикасымен шекараласады.  
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Облыстың құрамына 7 аудан (Арал, Қазалы, Қармақшы, Жалағаш, 
Сырдария, Шиелі, Жаңақорған) және облыстық маңызы 1 қала (Қызылорда 
қаласы), аудандық маңызы 2 қала (Арал және қазалы қалалары), қалалық 
маңызы бар 2 кент (Белкөл, Тасбөгет кенттері), 142 кенттік және ауылдық 
округтер, 260 ауылдық елді мекендер кіреді. Қармақшы ауданының аумағында 
Байқоңыр қаласы Қызылорда обылсының құрамына кірмейді және 
республикалық бағыныстағы қала болып табылады. Байқоңыр қаласының 
аумағы Ресей Федерациясына ұзақ мерзімге жалға берілген. Қала аумағында 
ресей заңнамаларының күші бар және ресей валютасы қолданыста. 

Облыстың әкімшілік орталығы 277,8 мың тұрғыны бар (облыстың жалпы 
халық санының 36,3%) Қызылорда қаласы болып табылады (Кесте 2).  

Облыстың алдағы бес жылға дамуының басты бағыттары әлеуметтік 
тұрақтылық, экономикалық өсу, іскерлік белсенділікті арттыру болып 
табылады. Бұл елдің жаңа экономикалық саясаты «Нұрлы жол» мен бес 
институционалдық реформаны жүзеге асыру бойынша «100 нақты қадам» Ұлт 
Жоспарының талаптарына сәйкес келеді [1,2].  

 
Кесте 2. Қызылорда облысының әкімшілік-аумақтық бөлінісі 

 
Аудандар, 
қала атауы 

Облыс/аудан 
орталықтары 

Аумағы, 
мың.шаршы 

км. 

Ауылдық 
және кенттік 

елді-
мекендер 

саны 

Қызылорда 
қаласына 
дейінгі 

арақашықтық, 

Ауылдық 
және 

поселкілік 
округтер 

саны 
Қызылорда қ. Қызылорда қ. 2,4 20 - 9 
Байқоңыр қ. Байқоңыр қ. - - 255 - 
Арал Арал қаласы 55,2 57 448 23 
Жалағаш Жалағаш 

кенті 
22,9 18 75 15 

Жаңақорған Жаңақорған 
кенті 

15,4 39 200 26 

Қазалы Әйтеке би 
кенті 

37,6 45 382 20 

Қармақшы Жосалы кенті 31,0 29 185 14 
Сырдария Тереңөзек 

кенті 
29,1 17 52 15 

Шиелі Шиелі кенті 32,4 40 128 23 
Облыс 
бойынша 

  226,0 265  145 

Ақпарат көзі - https://e-kyzylorda.gov.kz/?q=kk/content/kimshiliktik-aumaktyk-bolinis 
 
Өнеркәсіптік өндірістің 80,0% таукен өндірісіне тиесілі, онда шикі мұнай 

мен табиғи газ өндіру үлесі басым (63,1%). Өңдеу өнеркәсібінің өнеркәсіптік 
өндіріс құрылымындағы үлесі аз ғана - 14,8%. Өнеркәсіптік өндіріс толығымен 
Қызылорда қаласында шоғырланған (90,7%), аудандардың бұл бағыттағы үлесі 
шамалы Шиелі ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуымен қатар, 
мемлекеттік басқару органдарының қызметіне толы сипаттама жасау үшін, 
SWOT-талдау жүргізу қажеттілігі туындайды. SWOT-талдаудың негізгі бағыты 
экономикалық саланың, өңірдің, аумақтың әлеуметтік-экономикалық 
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дамуының күшті тұстары (Strengths) мен әлсіз тұстары (Weaknesses), сол 
сияқты мүмкіндіктері (Opportunities) мен қаіп-қатерлерін (Threats) анықтау 
болып табылады. Аталған факторлар SWOT-матрицаға топтастырылған (Кесте 
3) 

Кесте 3 – Шиелі ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуының SWOT-
талдауы 

 
Шиелі ауданының әлеуметтік-экономикалық дамуына жүргізілген SWOT-

талдау нәтижесінде ауданды келешекте дамытудың басыңқы бағыттарын 
анықтауда келесідей бәсекелестік артықшылықтарды пайдалануға ұсынылады: 

- Рыноктық институттардың дамуының жоғары деңгейі, билік, бизнес 
пен азаматтық қоғамның тұрақты және тиімді диалогының болуы;  

- Өңірдің, оның ішінде ауданның шикізаттық мамандануына 
байланысты жан басына шаққандағы ЖӨӨ салыстырмалы түрде жоғары 
деңгейі.  

- Тау-кен өндірісі есебінен ауданның ішкі және сыртқы инветсиция 
үшін тартымдылығы. 

- Ауданның бай туристік-рекреациондық ресурстары экологиялық, 
танымдық, сауықтыру және белсенді туризм түрлерін дамытуға ықпал етеді.  

Шиелі ауданының мемлекетік басқару органдарының ұйымдық 
құрылымдары 2 суретте берілген [5].  

Күшті тұстары (Strengths): Әлсіз тұстары (Weaknesses): 
1. Ауыл шаруашылығын дамытуға қолайлы 
табиғи-климаттық жағдайлар; 
2. Ауданда уранның жалпықазақстандық 
қорының 13,7% шоғырланған яғни аудан 
табиғи-ресурстық әлеуетке ие;  
3. Транзитті көліктік инфрақұрылымға ие;  
4. Еңбек ресурстарының және ауданда орта 
кәсіптік білім беру мекемесінің болуы яғни 
техникалық, қызмет көрсету, ауыл 
шаруашылығы, тау-кен өндірісіне қажетті 
мамандар даярлау мүмкіндігі; 5. Тарихи 
және мәдени құнды орындардың болуы; 6. 
Қолайлы нвестициялық климат. 

1. Арал өңірінің және жергілікті тау-кен 
өндірісінің салдарынан туындап отырған 
экологиялық мәселелері;  
2. Бизнестің инновациялық белсенділігінің 
төмендігі;  
3. Инфрақұрылымға салынатын 
инвестициялардың жеткіліксіздігі;  
4. Шағын бизнестің белсенділігінің 
төмендігі және оның ауданның 
экономикасы мен әлеуметтік саласына 
салымының аздығы;  
 

Мүмкіндіктері (Opportunities): Қатерлер (Threats): 
1. Тиімді географиялық орналасу мен «Батыс 
Қытай-Батыс Еуропа» автомагистралі 
құрылысының аяқталуы ШОБ дамытуға 
мүмкіндік береді;  
2. Тарихи және мәдени ескерткіштердің көп 
болуы туризмді дамытуға мүмкіндік береді;  
3. Газқұбырларын тарту белсенді түрде тарту 
ауданда өндірілетін өнімдер мен 
қызметтердің өзіндік құнын төмендетуге 
мүмкіндік береді. 

1. аудандағы еңбек рыногындағы теңсіздік 
салдарынан жұмыссыздық деңгейінің 
жоғарылауы;  
2. ауданның, жалпы өңірдің көрші 
облыстардан энергетикалық тәуелділігі;  
3. Су ресурстары тапшылығының күшеюі 
салдарынан ауданның негізгі шаруашылық 
көзі ауыл шаруашылығын дамытуға қауіп.  

Ескерту – автормен құрастырылған  
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Сурет 2. Қызылорда облысы Шиелі ауданы әкімдігінің 
 ұйымдық құрылымы 

Ескертпе – автормен құрастырылған 

Біз Шиелі аудандық қаржы бөлімінің ұйымдық құрылымына зерттеу 
жүргіздік. Шиелі аудандық қаржы бөлімі коммуналдық мемлекеттік мекемесі 
жергілікті бюджеттің атқарылу есебі және бюджеттік есебі, коммуналдық 
меншікті басқару салаларында басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан 
Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Аталмыш мекеменің 
ведомстволары жоқ. Ол өз қызметін ҚР Конституциясына және заңдарына, ҚР 
Президенті мен Үкіметінің актілеріне, өзге де нормативтік құқықтық актілерге, 
сондай-ақ аталмыш мекеменің Ережесіне сәйкес жүзеге асырады. 

Қазіргі күні ҚР мемлекеттік басқарудың жаңартылған үлгісі құрылу 
үстінде. ҚР Президентінің, Парламенті мен Үкіметінің, түрлі ведомстволардың 
жаңа нормативтік актілері тиісті құқықтық базаны құрады. Мемлекеттік 
аппараттың тиімділігін арттыру мен жаңғырту барысында бес түрлі басымдық 
белгіленді: 

• көрсетілетін мемлекеттік қызметтердің сапасын арттыру;  
• нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау мен бюджет жүйесін 

енгізу; 
• кәсіпкерлік құрылымдарға әкімшілік қысымды қысқарту мен 

шамадан тыс мемлекеттік араласуы бар салаларда тәртіп орнату;  
• «электрондық үкіметті» дамыту, ең алдымен қоғамдық қызметтерді 

электрондық түрде ұсынуды кеңейту.;  
• мемлекеттік қызметті реформалау.  
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Әкімшілік реформаның тағы бір бағыты мемлекеттік органдар қызметін 
мониторингтеу мен қаржылық менеджментті жетілдурі болып табылады. 
Нәтижеге бағытталуға баса назар аудару белгіленген қаржылық талаптарды 
сақтаудан бюджет қаржысын жұмсаудың әлеуметтік және экономикалық 
тиімділігін бағалауға көңіл бөлуге ауыстырады. Осыған байланысты қазіргі 
күні өңделіп жатқан жаңа Бюджет кодексінде бюджетті қалыптастырудың жаңа 
қағидалары, есептің жаңа жүйесіне көшу, есептіліктің халықаралық қаржылық 
стандарттарына көшуді қарастырады. Сонымен бірге, қаржыны басқарудың 
және мемлекеттік органдар қызметінің нәтижелілігін басқарудың жаңа 
ақпараттық жүйесі өңделеді. Заманауи бәсекеге қабілетті экономиканың 
қалыптасуының негізгі шарты рыноктың әрбір қатысушысының, оның ішінде 
мемлекеттің функциялары мен жауапкершіліктерін анық шектейтін бәсекеге 
қабілетті мемлекеттік менеджмент жүйесі болып табылады.  
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ӨҢІРДІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ БАСҚАРУ ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ДАМУЫ 
 

Жолжан Әсия Мұратқызы, магистрант 
Қорқыт Ата атындағы ҚМУ, Қызылорда 
Ғылыми кеңесші: э.ғ.к. Қазбайқызы Айнур 

 
Аңдатпа. Мақалада өңірді стратегиялық басқарудың әдістемелік 

мәселелері қарастырылады. Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын 
стратегиялық жоспарлаудың шет елдік тәсілдемелеріне талдау жасалған. 
Басқару мен стратегиялық жоспарлау теориясындағы негізгі тәсілдеме 
ретінде жүйелік тәсілдеме өңірлік экономикалық саясат пен өңірдің дамуын 
болжау үдерістерімен тығыз байланыста қарастырылады. Өңірлерді 
тұрақты дамуды басқарудың әмбебап тұжырымдамалық ережелерін өңдеу, 
стратегиялық жоспарлаудың теориялық-әдістемелік тәсңлдемелерін 
жетілдіру мен оны тәжірибеге енгізу экономикалық-басқарушылық 
зерттеулердің негізгі бағытына айналуы тиіс. Аумақтық құрылымды 
стратегиялық басқарудың бірыңғай тиімді тетігін құру және оны 
ресмилендіру ел экономикасының өсу қарқынын қамсыздандырады.  

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы методологии 
стратегического управления регионом. Проводится анализ зарубежных 
подходов к стратегическому планированию социально-экономического 
развития регионов. Системный подход, как один из базовых подходов в теории 
управления и стратегического планирования, рассматривается в тесной 
взаимосвязи с процессами прогнозирования социально-экономического 
развития и формирования современных концепций региональной экономической 
политики. Разработка универсальных концептуальных положений в управлении 
устойчивым развитием регионов, совершенствование теоретикометодических 
подходов стратегического планирования и внедрению его на практике должны 
стать ключевым направлением экономико-управленческих исследований. 
Формализация и создание единого эффективного механизма стратегического 
управления территориальными образованиями позволят ускорить 
достижение стратегических целей и в конечном итоге – значительно 
увеличить темпы роста экономики страны. 

Abstract. The article deals with the methodology of strategic management of 
the region. The analysis of foreign approaches to strategic planning of social and 
economic development of regions is carried out. The system approach, as one of the 
basic approaches in the theory of management and strategic planning, is considered 
in close relationship with the processes of forecasting social and economic 
development and the formation of modern concepts of regional economic policy. The 
development of universal conceptual provisions in the management of sustainable 
development of regions, improvement of theoretical and methodological approaches 
to strategic planning and its implementation in practice should become a key 
direction of economic and management research. The formalization and creation of a 
single effective mechanism for strategic management of territorial entities will 
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accelerate the achievement of strategic goals and ultimately significantly increase the 
growth rate of the country's economy. 

 
Кілт сөздер. Өңірлік экономикалық саясат, стратегиялық басқару, 

жүйелік талдау, стратегиялық мақсат, сыртқы орта, болжау, стратегиялық 
жоспарлау.  

Ключевые слова. Региональная экономическая политика, стратегическое 
управление, системный анализ, стратегическая цель, внешняя среда, прогноз, 
стратегическое планирование 

Keywords. Regional economic policy, strategic management, system analyze, 
strategic aim, external environment, forecast, strategic planning. 

 
Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық 

жоспарлаудың теориялық-әдістемелік тәсілдемелерінің шет елдік және отандық 
тәжірибесі өңірлік стратегиялық жоспарлауды экономиканы мемлекеттік реттеу 
жүйесінің функционалдық элементі ретінде қарастыруға негізделеді.  

Мұндай жоспарлаудың негізінде бір жағынан, өңірдің әлеуметтік-
экономикалық дамуын болжау, екінші жағынан, өңірлік экономиканы заманауи 
теориялық зерттеудің негізінде жасақталған өңірлік экономикалық саясаттың 
тұжырымдамасы жатады.  

Стратегиялық жоспарлау өңірлік әлеуметтік-экономикалық жүйелерді 
стратегиялық басқару функциясы болып табылады. 

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлаудың 
өңдеу мен іске асырудың негізгі кезеңдері мыналар болуы тиіс: 

- ұйымның стратегиялық келешегіне біршама ықпал ететін 
басқарушылық мәселелерді сапалық жалпы талдау (әлсіз құрылымдалған 
мәселелерді зерттеу тәсілдемесі), 

- басқарылатын жүйенің даму үрдісі мен элементтерін нақты сандық 
талдау, 

- алынған нәтижелерді интеграциялау, жалпыланған сапалық-сандық 
басқарушылық талдауды қалыптастыру. 

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясы өңірлік 
шаруашылықтық дамуын сапалық талдау мен тиісті өңірлік экономикалық 
саясат тұжырымдамасы негізінде қалыптастырылуы тиіс. 

Стратегиялық жоспарлауды зерттеу тәсілдемелерін талдау өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық даму дамуын стратегиялық жоспарлаудың екі басты 
бағытын бөліп көрсетуге мүмкіндік береді, атап айтқанда: корпоративтік және 
аумақтық тәсілдемелер.  

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлаудың 
корпоративтік тәсілдемесі стратегиялық жоспарлау тәжірибесі өңірдің нақты 
өзіне көшіруді пайымдайды. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын 
стратегиялық жоспарлаудың негізгі кезеңдері төмендегілер:  

1. Дамудың негізгі мақсаттарын анықтау. 
2. Өңірдің сыртқы ортасын талдауды жүргізу. 
3. Өңірдің күшті және әлсіз тұстарын анықтау. 
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4. Өңірдің қолда бар бәсекелестік артықшылықтарын зерттеу және 
пайдалану, жаңа бәсекелестік арытқшылықтарды құру.  

5. Өңірлік даму тұжырымдамасын жасақтау. 
6. Стратегияны іске асыру жоспарын әзірлеу. 
7. Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі мен нәтижелілігіне талдау 

жасау, қол жеткізу мақсаттары мен әдістерін түзету.  
Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлаудың 

аумақтық тәсілдемесі көбіне өңірдің социум ретіндегі мәні мен экономикалық-
басқарушылық зерттеулердегі аумақтық-өңірлік бағытқа негізделген.  

Стратегиялық жоспарлау басқарудың мақсаттары мен критерийлерін 
белгілеу, стратегиялық ойлар мен бәсекелестік артықшылықтардың ортасын 
айқындау, дамудың стратегиялары мен базалық сценарийлерін таңдау, сол 
сияқты әлеуметтік-экономикалық дамуды болжау арқылы стратегиялық 
жоспарлауды өңдеу үдерісі ретінде қарастырылады [1]. 

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуының басты мақсаты тұлғаны 
жан-жақты дамыту мен азаматтардың материалдық әл-ауқатын көтеру негізінде 
тиімділікті арттыру көздерін іздеу болып табылады. 

 

 
 

Сурет 1 – Өңірдің дамуын стратегиялық жоспарлау циклы 
 

Жүйелік тәсілдеме тұрғысынан стратегиялық басқару объектісі ретінде 
өңірді өзара байланысқан бірнеше макро ішкі жүйелердің жиынтығы деп 
қарастыруға болады:  

1. өңірдің өмір тіршілігін қамтамасыз ету инфрақұрылымын қосатын 
өңірлік шаруашылық (сурет 1);  

2. ЖӨӨ өндіретін материалдық салалардан (агроөнеркәсіптік кешеннен 
басқа) өндірістік сала;  

3. орман және ауыл шаруашылығын, өңірлік байлықтың көзі болып 
табылатын табиғи ресурстарды қосатын агроөнеркәсіптік кешен; 
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4. халықтың ұдайы өндірісі мен рухани даму салаларын қосатын 
әлеуметтік сала;  

5. өңірдің бюджеті арнқылы өңір салаларының қаржылық байланыстарын 
қосатын қаржылық-экономикалық сала;  

6. өңірдегі билік органдарынан тұратын басқарушылық сала. 
Өңірді функционалдық басқару негізінде түрлі деңгейлерде экономика 

салаларын басқару жатады. Ішкі макро жүйелердің өзара байланысы 2 суретте 
берілген.  

 

 
 

Сурет 2 – Өңірдің ішкі макрожүйелерінің өзара байланысы 
 
Өңірдің ішкі макро жүйелерінің құрамын ұйым теориясы негізінде 

ғылыми негіздеу басқарудың жаңа жүйесін жобалау мүмкіндігін береді. 
Мұндай тәсілдеме басқару ауқымын, өндірістік әлеует, халық құрамы мен 
рыноктық инфрақұрылымды қосатын өңірді жүйелік талдауға негіз бола алады 
[2]. 

Стратегиялық өңірлік жоспарлау басқарудың мақсаттары мен 
критерийлерін қалыптастыруға құрылған. Өңірдің стратегиялық дамуына 
басқаруға бағдарламалық-мақсаттық тәсілдемесі база бола алады, алайда 
стратегиялық (ғаламдық) және тактикалық (локальдық) мақсаттар мен 
критерийлерге қол жеткізу жолдары айқын белгіленуі тиіс. Критерийлер 
мақсатқа жетуді бағалауды анықтайтын дамудың басқа баламаларын 
салыстырғандағы сандық көрсеткіштер болып табылады. 

Стратегиялық мақсат жүйенің ұзақмерзімді кезеңге сапалық жағдайын 
анықтауы тиіс. Тактикалық мақсат жекелеген ішкі мақсаттар жағдайын 
анықтайды және сапалық өлшемге ие, алайда қол жеткізу мерзімі әдетте 
шектеулі болады (бір жылға дейін) [3]. 
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Өңірдің даму стратегиясын таңдау көптеген факторларға тәуелді болады 
және де оларды шартты түрде төрт категрияға бөлуге болады:  

1. Сыртқы факторлар бұл елдің, өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
жағдайымен анқыталатын факторлар.  

2. Өмір сүру циклы стадиялары:  
- туындаушы жаңа өңірлер; 
- жедел дамушы өңірлер; 
- кемелденген өңірлер; 
- тоқыраушы өңірлер [4]. 
3. Өңірдің бәсекелестік позициясы: 
- көшбасшы – барлық негізгі көрсеткіштер бойынша («арыстан»); 
- екінші орындағы өңірлер («жолбарыс»); 
- жедел дамушы, алайда әзірге үшінші орындағы өңірлер («барыс»); 
- әлсіз және орталықтың дотациясы есебінен өмір сүруші өңірлер 

(«көртышқан») [5]. 
4. Өңірдің сыртқы және ішкі орталарының жағдайына байланысты 

болашақ даму баламалары: пессимистік, нақты, оптимистік. 
Өңірдің ішкі макро жүйелерінің даму стратегиялары экономиканың 

нақтыланған салаларын ортаның сыртқы жағдайы мен қолда бар тиісті 
ресурстарды есепке ала отырып, дағдарыстан шығару жөнінде басқарушылық 
шешімдер қабылдау үшін қажет болып табылады. 

Шет елдерде өңірлердің дамуын стратегиялық жоспарлау салыстырмалы 
түрде кейін пайда болады. Батыс Еуропа елдерінде билік органдары тарапынан 
стратегиялық жоспарлауға қызығушылығы 80-ші жылдардың ортасынан бастап 
пайда бола бастады. АҚШ-та стратегиялық жоспарлауды мемлекеттік органдар 
70-ші жылдардың басынан қызметті жоспарлау мен дамытудың кешенді 
әлеуметтік-экономикалық бағдарламаларын өңдеуде пайдалана бастады. Уже в 
е годы 20 ғасырдың 80-ші жылдары АҚШ-тың мемлекеттік билік органдары 
жаңа жұмыс орындарын құру үшін өз аумағында тек жеке компанияларды 
тарту жеткіліксіз екендігін түсінді. Ол үшін жоғары еңбекақысы бар жұмыс 
орындарын ашу, жеке фирмалардың жоғары бәсекеге қабілеттілігін 
қамсыздандыру, аталған жерде өмір сүру сапасы мен деңгейін арттыруға ықпал 
ету қажет болды. 

Өңірлік стратегиялық жоспарлауға шет елдік тәсілдемелердің ерекшелігі 
жекелеген мақсаттарға қол жеткізу емес, түрлі халық топтарының мүдделерін 
келістіруге ерекше назар аударуда болып табылады. Канадалық зерттеушілер Ч. 
Смит пен П. Мур жоспарлауды «белгіленген қоғамдық және ұжымдық 
мақсаттарға сәйкес өңірлер мен қалалардың дамуы мен өзгеру үдерістерін іске 
асыратын тетік. Жоспарлаудың мақсаты өңірлік немесе муниципалдық даму 
аталған қауымдастықтың талпынысын қанағаттандырып, тиімді болу» [6]. 

Дәстүрлі жоспарлауға қарағанда, стратегиялық жоспарлау белсенді 
әрекетке негізделеді, ол ұзақмерзімді болуы тиіс, көптеген мәселелерді шешіп, 
жергілікті қауымдастықтың қажеттіліктерін оңтайлы қанағаттандырып, 
қоғамдық келісімге қол жеткізуге баса назар аударуы тиіс.  

Стратегиялық жоспарлаудың тиімділігі ақырында, тұрғындар оның 
нәтиежелерімен қаншалықты қанағаттандығымен өлшенеді. Стратегиялық 
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жоспарлардың табысты іске асырылуы тек халықтың қолдауымен мүмкін 
болады, сол үшін оны өңдеу үдерісіне аумақтық құрылымдардың 
көшбасшылары белсенді түрде тартылады.  

Өңірлерді тұрақты дамуды басқарудың әмбебап тұжырымдамалық 
ережелерін өңдеу, стратегиялық жоспарлаудың теориялық-әдістемелік 
тәсңлдемелерін жетілдіру мен оны тәжірибеге енгізу экономикалық-
басқарушылық зерттеулердің негізгі бағытына айналуы тиіс. Аумақтық 
құрылымды стратегиялық басқарудың бірыңғай тиімді тетігін құру және оны 
ресмилендіру ел экономикасының өсу қарқынын қамсыздандырады.  
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Аңдатпа. Мақалада өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын 

мемлекеттік реттеудің теориялық негіздері қарастырылады. Сол сияқты 
өңірде қолданылатын экономиканы мемлекеттік реттеу құралдары мен 
тетіктері зерттелген.  

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические основы 
государственного регулирования социально-экономического развития региона. 
Также исследованы методы и механизмы государственного регулирования 
экономики применяемые в регионе.  

Abstract. In this article considered the theoretical bases of state regulation the 
social and economic development of the region. Also investigated the methods and 
tools of state regulation of the economy that has been used in the region.  

 
Кілт сөздер. Әлеуметтік-экономикалық даму, мемлекеттік реттеу, 

құралдар, бағдарлама, өңір.  
Ключевые слова. Социально-экономическое развитие, государственное 

регулирование, инструменты, программа, регион.  
Keywords. Social and economic development, state regulation, tools, program, 

region. 
 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, өңірдің әлеуметтік-экономикалық 
табысты дамуы мемлекеттік реттеу мен мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруға 
байланысты болады яғни заң шығарушы және атқарушы биліктің құрылымы, 
биліктің жекелеген тармақтарының арасында өкілеттіктерді бөлу және оны 
орындаудың сапасына байланысты болады.  

Рыноктық экономикалы елдердегі реттеудің заманауи жүйесі 193-шы 
жылдардағы әлемдік дағдарыстан кейін қалыптаса бастады (ең алдымен АҚШ-
та). Әрі қарай мемлекеттік реттеу екінші дүниежүзілік соғыстан кейін дамыған 
нысанда қалыптасып (әсіресе Батыс Еуропада), соңғы онжылдықтарда тұрақты 
түрде реформалану үстінде. 

Өңірлік деңгейдегі әлеуметтік-экономикалық дамуды басқарудың 
мазмұны мен құралдары бір жағынан, жалпымемлекеттік экономикалық 
саясатпен, екінші жағынан, өңірдің даму ерекшелігін ескеретін өңірлік 
саясатпен анықталады. 

Мемлекеттің өңірлік саясаты бұл елдің экономикалық, әлеуметтік және 
саяси дамуын аумақтық аспектіде басқару қызметі мен мемлекет пен аудандар, 
сол сияқты аудандар арасындағы өзара қарым-қатынасын басқару қызметі 
болып табылады [6] (Сурет 2).  
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Өңірлік дамуды мемлекеттік реттеу әрбір елде кездеседі, алайда олар 
түрлі нысанда болады. Өңірлік саясат арнайы құралдармен жабдықталған 
белсенді саясат болуы мүмкін немесе мемлекеттің қызметтерінің басқа 
бағыттарының арасында байқалмайтын әлсіз, енжар саясат түрінде болуы 
мүмкін.  

Өңірлік саясаттың негізгі мақсаты – өңірдегі өндірістің экономикалық 
тиімділігі мен әлеуметтік әділеттілік арасында мәміле табу [7].  

Экономикалық мақсаттар өзін қосады:  
- депрессивті аудандарда өндірісті жандандыру;  
- өсу полюстері мен тиімді кәсіпкерлік аймақтарын құру;  
- өңірлік өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру;  
- өңіраралық экономикалық интеграцияны күшейту. Әлеуметтік 

мақсаттар өз құрамына қосады:  
- жұмыспен қамту мен халық табысының деңгейін арттыру;  
- артта қалған өңірлерде әлеуметтік инфрақұрылымды жақсарту;  
- қоғамдық игіліктердің қолжетімділігін кеңейту және т.б.  

 
Сурет 2. Өңірлік саясаттың түрлері, мақсаттары, құралдары 
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Ескерту – автормен құрастырылған 
 
Өңірлік аспектідегі әлеуметтік әділеттілік қағидасы азаматтардың жұмыс, 

табыстар мен қоғамдық игліктерді алуындағы өмір сүру жеріне қарамастан 
теңдей мүмкіндіктерге ие болуында болып табылады. Бұл қағиданың жүзеге 
асуы (немесе "аумақтық ынтымақтастық" идеясы) өркендеуші өңірлерден 
дамуы төмен өңірлерге қаржылық ресурстарды қайта бөлуді талап етеді. 

Экономикалық өркендеу кезеңінде мемлекет қаржыны өңіраралық қайта 
бөлу үшін қаржылық мүмкіндігі көп болады.  

Мемлекеттік кірістер қысқарған жағдайда, мысалы, экономикалық 
дағдарыс салдарынан салықтық түсімдердің азаюынан, мемлекет бір жағынан, 
экономикалық өсуді жандандыру үшін алғышарттары зор өңірлерді 
ынталандыруға мәжбүр, екінші жағынан, халқының жағдайы қиын өңірлерге 
әлеуметтік қолдау көрсетумен шектеледі.  

Өңірлік саясаттың нәтижесінде әлеуметтік шиеленістер үшін негіз 
болатын және жалпы елдің әлеуметтік-экономикалық дамуына кедергі 
келтіретін өңірлердегі теңсіздікті минимумға қысқарту болуы тиіс. Өңірлік 
саясаттың нақты мақсаттары өңірлік теңсіздіктердің себептерімен 
айқындалады. 

Өңірлік теңсіздіктердің негізгі себептері мыналар:  
- елдің өңірлеріндегі табиғи-климаттық жағдайлар мен кәсіпкерліктің 

дамуындағы күрт айырмашылықтар;  
- табиғи ресурстарды пайдаланудың ауқымы, сапасы мен бағыттары;  
- өңірдің перифериялық жағдайы, оның салдарынан көлік 

шығындары артып, өндіріс шығындары өседі және өткізу рыногы тарылады;  
- ескірген өндірістік құрылым, инновацияны енгізуді кешіктіру;  
- агломерациялық артықшылықтар (өңірде салаларалық 

байланыстардың көп қиылысуы мен дамыған инфрақұрылым) және 
агломерацйиялық кемшіліктер (халықтың тығыздығы);  

- демографиялық айырмашылықтар (халықтың құрылымы мен ұдайы 
өндіріс серпіні); 

- кәсіпкерлік ахуалдың айырмашылығы (салық жүйесі, фирмаларға 
әкімшілік бақылау дәрежесі және т.б.); 

- саяси және интитуционалдық факторлар (мысалы, өңірлік 
автономия дәрежесі; 

- әлеуметтік-мәдени факторлар (урбандалу дәрежесі, ғылыми және 
мәдени орталықтардың болуы және т.б.). 

Мемлекеттік өңірлік саясат көпдеңгейлі болып табылады. Оның 
субъектілері орталық пен өңірлердің заң шығарушы және атқарушы биліктері, 
жергілікті өзін-өзі басқару органдары болып табылады. Өңірлік экономикалық 
саясаттың қағидалары, ұйымдастырылыуы, әдістері, нұсқалары елдер бойынша 
ерекшеленеді. 

Өңірлік дамуды мемлекеттік экономикалық реттеудің құралдарын үш 
топқа бөлуге болады:  

- жоспарлау мен бағдарламалау;  
- өңірлік саясаттың макро- және микроқұралдары; 
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- бюджет-салық жүйесі. 
Іс жүзінде барлық дерлік елдерде өңірлік жоспарлар мен болжамдар 

жасалады. Оларда басты назар инфрақұрылымды жоспарлауға, қалалық және 
ауылдық аумақтарды елге байланысты дамытуға, қоршаған ортаны қорғауға 
бөлінеді. Бұл аталған салалардағы мемлекеттің рөлінің маңыздылығымен 
түсіндіріледі.  

Рыноктық экономикалы елдерде өңірлік даму жоспарлары кепілдемелік 
нысанда болады. Алайда жоспардың мемлекеттік секторға қатысты бағытталған 
тұсы, инфрақұрылымның маңызды объектілері орналастырылған тұстары, 
қоршаған ортаға қатысты жерлері міндетті болып табылады.  

Әдетте, жоспарлар мен болжамдардың құрылуы оларды атқарушылардың 
тікелей қатысуымен жүзеге асады.  

Соңғы жылдары ұзақмерзімді жоспарлау мен болжау саласындағы жұмыс 
белсенді жүруде, оның нәтижесі ретінде  Қазақстан Республикасы 
Президентінің 2010 жылғы 1 ақпандағы № 922 Жарлығымен бекітілген 
«Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарын» айта аламыз.  

Аталған құжатта «Өңірлік даму» бөлімі бар. Онда өңірлік дамудың 
инновациялық және әлеуметтік бағытталу, өңірлік даму орталықтарын 
қалыптастыру, мемлекеттік өңірлік басқаруды жетілдіру мәселелері 
қарастырылған.  

Өңірлік саясаттың макро-және микроқұралдары. Әмбебаптық дәрежесі 
мен әсер ету ауқымына қарай өңірлік реттеу құралдарын екі топқа жіктеуге 
болады:  

- белгіленген аумақтардағы барлық экономикалық субъектілерге 
ықпал етуші жалпыэкономикалық реттегіштер (немесе макроқұралдар); 

- адрестік ықпал етуші реттегіштер (немесе микроқұралдар). 
Өңірлік экономикалық саясаттың макроқұралдары өңірлер бойынша 

дифференцияланған көрсеткіштерден (нормативтер, мөлшерлемер және т.б.) 
және жалпымемлекеттік салықтық, несиелік, әлеуметтік саясаттардың 
шарттарынан тұрады. 

Мысалы, экономикалық өсуді ынталандыру немесе проблемалық 
өңірлерді қолдау үшін кәсіпкерлікке салынатын алық мөлшерлемесін 
төмендетеді, жеңілдетітелген несие мөлшерлемесін қолданады, жеңілдетілген 
көлік тарифтерін қолданады.  

Мұндай ынталандыруларды қолданудың мақсаты белгіленген өңірлердің 
бәсекеге қабілеттілігін ұлттық және сыртқы рыноктарда көтеру болып 
табылады.  

Соңғы жылдары әлемді өңірлік саясаттағы ауыртпалық күшін 
макроқұралдардан микроқұралдарға аудару үрдісі байқалады. Ол екі жағдаймен 
түсінідіріледі: 

- ұлттық бюджеттердің түсімдерін жоғалтуға сыни қатынас;  
- ЕО кәсіпорындар мен өңірлер үшін рыноктық бәсекелестікке 

кедергілерді жою саясатымен. 
Қазақстанджа экономикалық реформаның бастапқы кезеңдерінде түрлі 

өңірлік жеңілдіктер мен ынталандыруларды кеңінен пайдалану саясаты 
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жүргізілді. Жекелеген өңірлер үшін салықтар мен несиенің төмендетілген 
мөлшерлемесі, негізгі қордың жеделдетілген амортизациясы, кедендік 
салымдарды төлеуден босату және т.б. енгізу қарастырылды.  

Қазіргі күні дифференцияланған макроэкономикалық реттегіштерді 
қолдану аясы шектелген.  

Өңірлік экономикалық саясаттың микроқұралдары өңірлік экономиканың 
субъектілеріне тікелей ықпал ету үшін қолданылады. Ықпал етудің екі бағыты 
ажыратылады: еңбек және капитал.  

Өңірлерде толық және тиімді жұмыспен қамтуға қол жеткізу мақсатында 
мемлекеттік қаржыға кадрларды қайта даярлау ұйымдастырылады, жаңа жұмыс 
орындарын құру үшін субсидиялар мен мақсатты несиелер бөлінеді. 
Жұмыссыздықты өңіраралық қысқарту үшін жұмысшы күшлінің орын 
ауыстыруы ынталандырылады (көшудің бір бөлігін өтемақылау, жаңа тұрғын 
үйге ссудалар беру, еңбек рыногы жайлы ақпаратты жақсарту және т.б.).  

Капиталға ықпал етудің негізгі микроқұралдары түрлі инвестициялық 
гранттар (субсидиялар, жеңілдіктер) болып табылады. Олар нақты объектілерге 
беріліп, өңірдің экономикалық дамуына әсер етеді, жаңа технологияның 
құрылуы мен ҒЗТКЖ жүргізуді ынталандырады.  

Рыноктық құралдардан басқа, мемлекет әкімшілік шараларды да 
қолданады. Мысалы, халық тығыз қоныстанған өңірлерде жаңа 
кәсіпорындарды орналастыру мен оларды кеңейтуге тиым салу, керісінше, әлсіз 
дамыған өңірлерге кәсіпорындарды қайта орналастыру шараларын 
ынталандыру (жеңілдетілген тіркеу, өнеркәсіптік алаңдарды беру).  

Өңірдің әлеуметтік-экономикалық дамуын басқарудың тиімді жүйесі 
келесідей критерийлерге жауап беруі тиіс [8, 101б.]: 

- нәтижелерге қол жеткізу үшін жария болу;  
- әсер ету күшіне ие болу; 
- тиімді болу, сонымен қатар, реттелетін үдерістердің тиімділігін 

төмендетпеу; 
- әлеуметтік-психологиялық ынталандыру жүйесін қолдану; 
- түсінікті болу үшін қарапайым болу; 
- практикалық тәжірибеге сүйену; 
- икемді болу; 
- ұзақмерзімді мүдделерді ескеру; 
- прогрессивті дамуды ынталандыру [9, 102б.]. 
Нәтижесінде мемлекеттік бақарудың бүкіл жүйесі табыстарды арттыру, 

білім алуды жақсарту, тамақтану мен денсаулық сақтауды жақсарту, кедейшілік 
деңгейін төмендету, қоршаған ортаны сауықтыру, мүмкіндіктер теңдігі, жеке 
бас еркіндігін кеңейту, халықтың мәдени өмірін байыту яғни өңірдің 
әлеуметтік-экономикалық дамуына ықпал етуге бағытталуы тиіс.  

Өңірлік дамуды басқару тиімділігне әсер етуші заманауи экономикалық 
жағдайларда өңірлерді басқарудың жаңа тәсілдемелері мен әдістерінің 
қажеттілігі туындайды. Олар әрекет етуші құралдарды түрлендіріп, 
қабылданатын шешімдердің тиімділігін арттырады, мемлекетті кресурстардың 
жұмсалуын, материалдық құралдар мен адами капиталдың жұмсалу тиімділігін 
арттырады.  
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Өңірлік дамуды басқарудың теориясы мен тәжірибесінде өңірлік дамуды 
басқарудың келесідей тәсілдемелері ажыратылады: аумақтық-проблемалық, 
жүйелік, жүйелік-институционалдық, үдерістік, бағдарламалық-мақсаттық, 
ресурстық, ситуациялық, рефлексивтік, кластерлік, типологиялық, 
маркетингтік, құндылыққа бағытталған және т.б. [10, 106 б.]. 

Өңірлік дамуды басқарудың отандық тәжірибесі көрсетіп отырғандай, 
қолданылып отырған құралдардың әрқайсысының тиімділігі төмен. Ол өңірлік 
дамудың анықталатын мақсаттары, ұзақмерзімді мақсаттары, басымдықтары 
өңірдің ағымдағы әлеуметтік-экономикалық дамуына, оның экономикалық 
және өндірістік әлеуетіне, құқықтық база жағдайының ерекшеліктеріне, өңірді 
басқару үдерісіне негізгі қатысушылар мен мүдделі тұлғалардың: халықтың, 
қоғам топтарының, кәсіпкерлік құрылымдарының, мемлекеттік билік 
органдарының талаптарына сәйкес келмей жатады [11, 77 б.]. 

Жоғарыда аталған өңірлік басқару тәсілдемелерінің арасында 
құндылыққа бағытталған тәсілдемені ерекше атап өтуге болады. Өңірлік 
дамуды басқарудың бұл тәсілдемесі дәстүрлі басқару тәсілдемелерінен 
төмендегілермен ерекшеленеді:  

- басқару органдарының қызметін бағалау стейкхолдерлердің негізгі 
топтары – халық үшін құнды болатын нәтижелер негізінде жүзеге асырылады, 
дәстүрлі тәсілдемеде ол игерілген ресурстар көлемі мен орындалған міндеттер 
санына байланысты жүзеге асырылады;  

- мақсатты тұжырымдау үдерісі болашақ өңірдің бейнесін құру 
қажеттілігіне негізделген, ол өңірлік дамуды басқарудың барлық аспектілеріне 
жүреді. Дәстүрлі тәсілдеме шеңберінде мақсатты тұжырымдау үдерісі 
сыртқыжәне ішкі ортаны талдауға, өңірлік дамудың ағымдағы жағдайын 
ескеруге негізделген; 

- кері байланыс терең және интенсивті коммуникацияның құрылуын 
пайымдайды, дәстүрлі тәсілдемеде ол әдетте, формалды түрде болады [12, 78 
б.]; 

- құныдылыққа бағытталған тәсілдемеде басқарушылық ықпал ресми 
емес байланыстар мен контактілер құруға, желілік байланыстар ұйымдастыруға 
бағытталған, дәстүрлі тәсілдемеде басқарушылық ықпалдар бір бағытқа 
негізделген және де біржақты болады [13, 79 б]. 

Өңірлік дамуды басқарудың құндылыққа бағытталған тәсілдемесі шешім 
қабылдайтын тұлғалардан стейкхолдерлердің негізгі топтары үшін маңызды 
болдып табылатын негізгі құндылықтарды білуді талап етеді. Мұндай 
құндылықтар нәтижесінде ұзақмерзімді өңірлік дамуға қатысты басқарушылық 
шешімдер құрылымын бейнелейді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Баликаев К. А. Приоритеты государственного управления 
реструктуризацией промышленного комплекса национальной экономики : дис. 
… канд. эконом. наук. М, 2015. 

2. Концепция региональной политики Республики Казахстан на 
20022006 гг. Постановление Правительства Республик Казахстан от 7 декабря 
2001 г № 158// САПП РК6 № 4546. 2001. 



 116  
 

3. Моисеев В.В. Взаимодействие власти и бизнеса: 
институциональные механизмы и пути совершенствования: монография. – 
Орел: ОФ РАНХиГС, 2013. – 256 с. 

4. Пригожин А. И. Цели и ценности. Новые методы работы с будущим 
/ А. И. Пригожин. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2014. – 432 с. 

5. Попенкова Д.К. Эволюция категорийного менеджмента // 
Международный научно – исследовательский журнал. – 2015. – № 11 – 1 (42). – 
С. 7779. 

6. Региональная политика Республики Казахстан: экономический 
механизм реализаций. отв. ред. Кежегузина М.Б. – Алматы. Институт 
экономики МНАН РК, 1998.189 с.  
 
 

БАСҚАРУДЫҢ ҰЙЫМДЫҚ ҚҰРЫЛЫМЫНЫҢ МӘНІ ЖӘНЕ ОНЫҢ 
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Аңдатпа. Мақалада басқарудың ұйымдық құрылымының теориялық 

аспектілері қарастырылады. Атап айтқанда мемлекеттік басқару 
органдарының ұйымдық құрылымының жеке ұйымдық құрылымға қарағанда 
ерекшеліктері, оған әсер етуші факторлар зерттелген.  

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты 
организационная структура органов государственного управления. 
Исследованы факторы влияющие на формирование организационной 
структуры органов государственной власти и особенности организационной 
структуры по сравнению с частными структурами. 

Abstract. In this article considered issues of theoretical aspects of 
organizational structure of public administration institutions. Also investigated the 
impact of factors to the formation of organizational structure and the features of 
organizational structure of authority institutions comparing with the private 
companies.  

 
Кілт сөздер. Басқару, ұйым,институт, фактор, құрылым.  
Ключевые слова. Управление, организация, институт, фактор, 

структура. 
Keywords. Management, organization, institution, factor, structure. 
 
Мемлекеттік басқару субъектісі тұтас мемлекет болып табылады, алайда 

ол мемлекеттің барлық органдары, кәсіпорындары, мекемелері мен ұйымдары 
басқаруға қатысады деген сөз емес. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық 
құрылымы басқару субъектісінің өзінің тіршілік әрекетін қолдау мен 
мемлекеттік ықпалын жүзеге асыру және қалыптастыруға қатысты қоғамның 
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адами, техникалық және басқа да құралдарды ұйымдастыру мен олардың өзара 
тұрақты байланысын қамтамасыз ету жолындағы іс-әрекеті.  

Мемлекет қызметінің және қызмет ету аяларының көпқырлылығы, 
басқару ықпалын қажет ететін қоғамдық қажеттіліктер мен байланыстардың 
алуан түрлілігі мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын анықтайды.  

Мемлекеттік басқару басқарудың басқа түрлерінің арасында тек өзіне тән 
қасиеттерімен ерекшеленетіндіктен, айрықша орын алады. Басқарудың 
аталмыш түрін жүзеге асыратын мақсатты бағытталған, ұйымдастырушылық 
және реттеушілік әсерлерге басқару субъектісі – мемлекет басыңқы ықпал 
етеді. Мемлекет түсінігіне анықтама беруде түрлі түсіндірмелер 
кездесетіндігіне қарамастан, олардың барлығында билік күші ерекше аталып 
өтеді. М.Вебер «Мемлекет... адамдарға үстемдік қатынас жасауы» деп атап 
көрсетеді [1]. Мемлекет – үкіметтің үйлестіріп, бақылауымен жүзеге 
асырылатын мемлекеттің үстемдік ету құрылымы және де ол адамдардың өзара 
әрекет етуі нәтижесінде тұрақты түрде өңделіп отырады [2].  

Басқару, оның ішінде, мемлекеттік басқару белгіленген түрде 
ұйымдастырылуы қажет. Ұйымсыз басқару болмайды, өйткені олар өзі форма 
мен мазмұн сынды өзара байланысты, бірін-бірі толықтырады және де жеке-
дара әрекет ете алмайды. Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымы қалай 
қалыптастырылып, қызме етуіне қарай, мемлекеттік басқарудың тиімділігі 
анықталады. 

«Ұйым» түсінігі күрделі және көпмағыналы болып табылады. Аталмыш 
терминді түсіндірудің түрлі тәсілдемелері бар. 

Біріншіден, ұйым – өзіндік тіршілік ету циклының барлық кезеңдерінде 
өзін-өзі ұйымдастырушы жүйе. Ұйым анықтамасы еңбеккерлердің өзара 
әрекеттесуінің ресми үйлестірілу қажеттілігін пайымдайды. 

Екіншіден, ұйым әлеуметтік жүйенің тәртіпке келтірілген құрылымы 
болып табылады. Ұйым құрылымы міндеттер қалайша бөліну керек, 
субординация қандай болуы тиіс, өзара әрекеттесудің ресми үйлестіру тетіктері 
мен үлгілері қандай болу қажеттігін анықтайды.  

Үшіншіден, жүйенің ұйымдастырылу мен тәртіптілігінің белгіленген 
деңгейге жетуін қамтамасыз ету; белгілі бір объектінің барлық элементтерінің 
уақыт пен кеңістікте тәртіпке келтірілу қызметі. Мұндай түсіндірме 
«ұйымдастыру» түсінігіне түсінік беруге жақын.  

Төртіншіден, ұйым тәртіптелген ішкі құрылымы бар объект ретінде 
қарастырылады. Онда көптеген байланыстар (физикалық, технологиялық, 
экономикалық, құқықтық) және адами қатынастар бірігеді. Ұйым объект 
ретінде өзара байланысты элементтердің біртұтас кешені (ұйымдық күрделілік 
қасиеті) және сыртқы ортамен ерекше бірлігі болып табылады. Оған қызмет ету 
мен дамудың мақсатты бағытталуы тән.  

Бесіншіден, өзіндік өндіріс пен қоғамдық қатынастар мен үдерістерді 
ұйымдастыруды жүзеге асыруға бағытталған кез-келген ерекше мекеме. 
Ерекше тетіктің көмегі арқылы адамдар қызметін реттеуге және қоғамдық 
қатынастардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге бағытталған әлеуметтік 
құрылымды тіркеге қатысты «әлеуметтік институт» категориясы қолданылады. 
«Институт» түсінігі «ұйым» түсінігімен тектес болып табылады [3].  
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Институттар бір жағынан, материалдық шартта, заңнамалық 
шығармашылық, идеялардың дамуы, мемлекеттің саясаты және т.с.с өзара 
әрекеттесуі арқылы өтетін тарихи эволюция нәтижесі, объективті шынайылық 
ретінде қарастырылады. Олар экономикалық субъектілердің тәлім-тәртібін 
қалыптастыратын факторлар ретінде анықталады. Екінші жағынан, адамдардың 
қызметін өзгертетін «ұжымдық әлеуметтік әрекеттер» арқылы өзгеріске 
жататын құралдар объектісі болып табылады.  

Институттар бүкіл тарих бойында тәртіп құруға негіз болған базистік 
құрылымды құрады. Ұйымдық құрылымның әрбір жүйе құраушы элементінің 
өзінің мақсаттары, міндеттері, функциялары бар, белгіленген билік 
өкілеттіліктеріне және белгіленген құралдарға ие, олар жиынтық күйде ақырғы 
нәтижеге қол жеткізуді қамтамасыз етеді.  

Басқарудың ұйымдық құрылымына бірқатар факторлар әсер етеді. Оған 
жататындар: ұйым өлшемі мен атқаратын қызмет түрлерінің алуандығы, 
басқарылу ауқымы, технология, ұйымдық мәдениет, қоршаған орта және 
ұлттық мәдениет фактолрлары, адами және экономикалық факторлар (сурет 1).  

Ұйым өлшемі мен атқаратын қызмет түрлерінің алуандығы. Ұйымның 
өлшемі үлкен болған сайын, оның бөлімшелер саны көп болады, олардың 
арасындағы бақыланатын байланыстар түрленеді, тиісінше, басқарудың 
ұйымдық құрылымы күрделенеді.  

Ұйым өлшемі бірнеше құрамдас бөліктерден тұрады: 
- ұйым сыйымдылығы (өндірістік ұйымдар салыстырмалы тұрақты 

қуаттылыққа ие, атап айтқанда технологиялық сызбалар саны мен олардың 
шикізатты өңдеу жылдамдығы; университтердің дәрісханалар, оқу алаңдары 
сынды сыйымдылықтары бар және т.б.); 

- ұйымдағы персонал (бір ұйымдар үшін персонал көп болған сайын 
бюджет те қомақты, келесі бір ұйымдар үшін персонал санын қысқарту – 
шығыстарды азайтуды білдіреді);  

- өнім шығарылымы немесе өндіріс шығындары (сату көлемі 
көптеген коммерциялық ұйымдар үшін өнім шығарылымының маңызды 
көрсеткіші болып табылады);  

- ұйымдар үшін материалдық құндылықтар немесе таза активтер 
түріндегі дискрециялық ресурстардың болуы.  

 

 
Сурет 1. Ұйымдық құрылымды таңдауға әсер етуші факторлар 

 Жалпы алғанда, ұйымда басқарылу ауқымы тар немесе кең болуы мүмкін. 
Басқару деңгейі (иерархиясы( мен басқарылу ауқымы арақатынасын матрица 
түрінде көрсетуге болады. Жоғарғы басшылық басқару деңгейі мен ауқымының 
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оңтайлы арақатынасын анықтауы тиіс. Бұл арақатынас, алдымен, мамандану 
мен технологиялық үдерістің жекелеген операцияларға бөлінісімен 
байланысты. Басқарылудың тәжірибеде бар шектерінен асу мүмкін емесе 
немесе тиімсіз, себебі ол басқару қызметінің сапасының төмендеуіне, оның 
ресмиленуі мен бюрократиялануына, шиеленістің өсуіне, маңызды ақпаратты 
жоққа шығаруға, ішкі күрестің өршуіне алып келеді. 

Технология. Технология сипаты ұйымды басқару құрылымына тікелей 
ықпал етеді. Қолданылатын технологиядан басқарушылық иерархиядағы 
деңгейлерсаны, бірінші деңгейдегі басшылар мен тиісінше басқа басшылардың 
өкілеттіліктерінің көлемі тәуелді. Технология тек құрылымға ғана емес, сол 
сияқты ұйым тиімділігі технологиялық құрылымға «сәйкес болуына» 
байланысты болады.  

Ұйымдық мәдениет. Ұйымның ішкі мәдениеті басқару құрылымының 
қалыптасуымен қатар, оның өзгерісіне де біршама әсер етеді. Бұл фактор 
орталықтану немесе орталықсыздандыру сияқты басымдылыққа әсер ете алады. 

Сыртқы орта. Сыртық орта сипаттамалары ұйымның жұмыс ауқымына 
және технологиялық өндіріс тәсіліне әсер ету арқылы қысым көрсетеді. Мұндай 
негізгі сипаттамаларға рыноктағы тұрақтылық, күрделілік, түрлілік, 
дұшпандылықты жатқызуға болады. Сыртқы орта қарқынды (өзгерістің жоғары 
дәрежесі) болған сайын, құрылым да табиғи болады. Сыртқы ортаның жоғары 
дәрежесі құрылымды орталықсыздандырылған формаға алып келеді. Ұйымның 
рыноктарының түрлілігі басқару құрылымын ұйымдық бірліктердің рыноктық 
бағытталуына алып еледі. Дұшпандылықтың жоғары дәрежесі кез-келген 
ұйымды басқару құрылымын уақытша орталықтандыруға мәжбүрлейді. 

Экономикалық факторлар. Аталмыш фактор ұйымның басқарушылық 
құрылымына әсер етуші факторлар арасында біршама маңызды орын алады. 
Мысалы, ұқсас қызмет түрлерін бұрынғы бірнеше органдармен басқарудың 
орнына бір органмен басқарылатын бірыңғай бөлімшеге топтастыру арқылы 
тиісті шығындарды біршама қысқартуға болады.  

Адами фактор. Басқару құрылымы әлеуметтік құрылым мен адамдар 
арасындағы өзара қарым-қатынас яғни адами фактордың әсерінсіз әрекет ете 
алмайды. Осылайша, егер ұйымда қажетті білім және біліктілік деңгейі бар 
тұлғалардың жетіспеушілігі болса, қандай да бір бөлімше не болмаса қызметті 
құруға деген талпыныс жеміссіз болуы мүмкін. Керісінше, мұндай бөлімше 
немесе қызмет қажет болмаса да, кейде әлдебіреулерді жақсы орынға 
орналастыру керек болғанда олар құрылады.  

Ұлттық мәдениет факторлары. Ұлттық мәдениет адамдардың 
менталитетіне, олардың құндылықтар жүйесіне, басқару стиліне әсер етеді. 
Ұйымдар өлшем мен технология сияқты, өздері орналасқан аумақтағы 
мәдениет пен ортаның ықпалына ұшырайды. Басқару саласындағы көптеген 
мамандардың пікірінше, ұлттық мәдениеттердің ықпалы операциялық 
технологиялар мен рыноктық шектеулерге қосымша фактор рөлін атқарады. 
Алайда кей жағдайларда мәдени факторлардың ықпалы технологиядан да 
күштірек болуы мүмкін. 

Табиғи факторлар. Мұндай факторлар басқару құрылымына әсер ете 
алады. Оларға географиялық немесе табиғи-климаттық факторлар жатады. 
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Мысалы, олардың әсері бөлімшелердің аумақтық шоғырлануы мен орталық 
басшылықтан ажыраңқы болумен, сол сияқты олардың қызметінің оқыс 
жағдайларда өтуімен анықталады.  

Қызмет сипаты. Басқару құрылымы көбінесе ұйымға кіретін бөлімшелер 
қызметінің сипатымен айқындалады. Өндірістік ұйымдар үшін ол ғылыми 
ұйымдарға қарағанда, біршама басқаша болады [5].  

Тәжірибеде басқару құрылымы нақты қажеттіліктерден артта қалуы 
мүмкін, ол жағдайда ұйым құлдырауына алып келетін дисбаланс, 
шиеленісушілік орын алады. Сондықтан да оны әрдайым жетілдіріп, 
тиімділіктің тиісті деңгейінде ұстап тұру қажет.  

Тиімді басқару құрылымына тән белгілер:  
- үнемділік; 
- атқаратын функциялар анық бөлінген құрамдас звенолардың 

біртұтастығы; 
- динамиқалық пен икемділік яғни өзгермелі ішкі және сыртқы ортаға 

тез бейімделу қабілеті, ол үшін басқару құрылымы минималды дәрежеде 
инерциялы болуы керек;  

- тұрақтылық – ішкі және сыртқы факторлардың әрекетіне теңдікті 
сақтап қалу қабілеті;  

- басқару деңгейілерінің минималды саны;  
- басқарылу нормасының оңтайлы деңгейі,  
- орталықтану мен орталықсыздандырудың ұтымды арақатынасы.  
Мемлекеттік басқарудың ұйымдық құрылымын объект ретінде зерттеу 

оның маңызды жүйе құраушы элементтері – мемлекеттік органдарды 
қарастыруды талап етеді. Мемлекеттік органдар республикалық, өңірлік, 
жергілікті болып бөлінеді.  

Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруды зерттеудің пәні ретінде жалпы 
үйымдық құрылымының қызмет етуі мен құрылу заңдылықтары, оның жүйе 
құраушы маңызды элементтері – мемлекеттік басқару органдары, олардың мәні, 
басқарудың барлық иерархиялық деңгейлеріндегі құзіреттіліктері, міндеттері 
мен функциялары қарастырылады. 

Мемлекеттік басқаруды ұйымдастыруды зерттеуде диалектикалық-
материалистік әдіс, салыстырмалы талдау әдісі, жүйелік тәсілдеме, 
құрылымдық-функционалдық тәсілдеме, институционалдық тәсілдеме, 
әлеуметтік және статистикалық тәсілдемелер қолданылады.  
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Аннотация. В условиях глобализации качество и потенциал 

человеческого капитала как важнейшего исторического фактора развития 
приобрели ключевое значение для благосостояния и качества жизни общества, 
государства и международного сообщества в целом. Человеческий капитал – это 
социальнокультурный ресурс общества, без которого невозможна продуктивная 
производственная и инновационная деятельность, обеспечивающая 
социальнокультурный прогресс. В статье изучена сущность понятия 
человеческого капитала, труд ученых, внесших вклад в его изучение. Проведен 
анализ необходимости применения человеческого капитала в государственном 
управлении. 

Аңдатпа. Жаһандану жағдайында дамудың маңызды тарихи факторы 
ретінде адами капиталдың сапасы мен әлеуеті қоғамның, мемлекеттің және 
жалпы халықаралық қоғамдастықтың әл-ауқаты мен өмір сүру сапасы үшін 
негізгі мәнге ие болды. Адам капиталы - бұл қоғамның әлеуметтік-мәдени 
ресурсы, онсыз әлеуметтік-мәдени прогресті қамтамасыз ететін өнімді 
өндірістік және инновациялық қызмет мүмкін емес. Мақалада адами капитал 
ұғымының мәні, оны зерттеуге үлес қосқан ғылмдардың еңбегі зерттелген. 
Адами капиталды мемлекеттік басқаруда қолданудың қажеттілігі талданған. 

Abstract. In the context of globalization, the quality and potential of human 
capital as the most important historical factor of development have become of key 
importance for the well-being and quality of life of society, the state and the 
international community as a whole. Human capital is a social and cultural resource 
of society, without which productive production and innovative activities that ensure 
social and cultural progress are impossible. The article examines the essence of the 
concept of human capital, the work of scientists who contributed to its study. The 
analysis of the need for the use of human capital in public administration. 

Ключевые слова: человеческий капитал, государственное управление, 
человеческий ресурс, кадровая политика, персонал 

Кілт сөздер: адами капитал, мемлекеттік басқару, адам ресурсы, кадр 
саясаты, персонал 

Key words: human capital, public administration, human resources, personnel 
policy, personnel 

 
Басқару - бұл мемлекеттің өз функцияларын орындайтын және кәсіби 

дайындалуы тиіс мемлекеттік аппараттың бөлігінен ерекшеленетін адамдардың 
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зияткерлік және практикалық қызметінің ең қиын және жауапты салаларының 
бірі. Мемлекеттік қызметшілерсіз мемлекеттің механизмі тек құрылымдарды, 
өзара байланыс схемаларын, құқықтық құрылымдар мен т. б. білдіреді. 
Сондықтан мемлекетті басқаруды жүзеге асыру үшін мемлекеттік басқару 
әсерлерін қалыптастыру және іске асыру процестерінде арнайы дайындалған 
және кәсіби жұмыспен қамтылған адамдар санатына қажеттілік пайда болды, 
өйткені басқару қоғамға, оның заңдылықтары мен нысандарына қарамастан, 
адами әлеуетті дамыту және ұйымдастыру деңгейімен байланысты. Әрбір 
тарихи сәтте басқаруды тиісті қоғам атқарады [3].  

Басқару теориясында адамдардың қоғамдық өндірісте қатысуын 
көрсететін бірнеше терминдер қолданылады: еңбек ресурстары, адам 
ресурстары,персонал, кадрлар, адам капиталы және т. б., адамның өзекті 
объектісі ретінде адам басқаруының түрлі аспектілерін және оларды шешу 
жолдарын ашады. Оларды айналымға енгізу ғалымдар жалпы басқару және 
өндірісте адамды басқару эволюциясымен байланыстырады. Басқару теориясы 
мен практикасында өндірістегі кадрлар рөлінің ауысатын төрт концепциясы 
белгілі.  

1. Еңбек ресурстарын пайдалану; 
2. Персоналды басқару; 
3. Адам ресурстарын басқару; 
4. Адами капитал [3]. 
Мақаланың негізгі мақсаты - адами капитал ұғымының мәнін ашып, оның 

мемлекеттік басқарудағы маңызын анықтау. 
Әлемнің жетекші елдерінің дамуы жаңа экономиканың - білім 

экономикасының, инновациялардың, жаһандық ақпараттық жүйелердің, жаңа 
технологиялардың және венчурлық бизнестің қалыптасуына алып келді. Жаңа 
экономиканың негізін заманауи қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының 
басты қозғаушы күші болып табылатын адами капитал құрайды. 

Адам капиталы рөлінің өзгеруі, оны шығынды фактордан дамудың негізгі 
өндірістік және әлеуметтік факторына айналдыру дамудың жаңа парадигмасын 
қалыптастыру қажеттілігіне алып келді. Елдер мен әлемдік қоғамдастық 
дамуының жаңа парадигмасы шеңберінде адами капитал ұлттық байлықта 
жетекші орынға ие болды (дамыған елдердің 80% - ына дейін). 

Адам капиталы - адам мен жалпы қоғамның алуан түрлі қажеттіліктерін 
қанағаттандыру үшін пайдаланылатын білім, білік, дағды жиынтығы. Бұл 
феноменнің маңыздылығын түсіну және ғалымдар мен саясаткерлер тарапынан 
оған назар аудару XX ғасырдың екінші жартысында күшейе түседі. Бүгінгі күні 
бұл ұғым туа біткен және жүре пайда болған адами қасиеттерді, сондай-ақ 
мемлекет тарапынан адам дамуына инвестициялар мен отбасының тұтыну 
шығындарын, соның ішінде тамақтану, киім, коммуналдық қызметтер, білім 
беру және денсаулық сақтау шығыстарын қамтиды. Бұл фактордың қоғамның 
әлеуметтік-мәдени және экономикалық дамуындағы өзгермелі рөлін түсіну де 
қалыптасты. 

 Адам капиталы ұғымы (Human Capital) ХХ ғасырдың екінші 
жартысындағы жарияланымдарда американдық экономист ғалымдар Теодор 
Шульцтің [5] және Гэри Беккердің (1992 ж.) еңбектерінде пайда болды. Адами 
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капитал теориясының негізін құрғаны үшін оларға экономика бойынша Нобель 
сыйлығы берілді. 1971 жылы экономика бойынша Нобель сыйлығына ие болған 
Саймон Кузнец пен Ресейден шыққан адам капиталының теориясын құруға 
елеулі үлес қосты. 

Теодор Щульц адам капиталының бастапқы даму кезеңінде теориясының 
қалыптасуына, оның ғылыми жұртшылықпен қабылдануына және көпшілікке 
танылуына елеулі үлес қосты. Ол алғашқылардың бірі болып адам капиталы 
ұғымын өндірістік фактор ретінде енгізді. Және адами капиталдың 
индустриялық, постиндустриалды экономика мен инновациялық-ақпараттық 
экономиканың басты қозғаушысы және іргетасы ретінде рөлін түсіну үшін көп 
нәрсе жасады. Шульц адамға инвестицияның негізгі нәтижелері адамдардың 
еңбекке қабілеттерінің жинақталуын, олардың қоғамдағы тиімді жасампаз 
қызметін, денсаулықты қолдауды санады. Ол адам капиталы өндірістік 
сипаттағы қажетті белгілерге ие екенін дәлелдеді.  

Гэри Беккер адам капиталы ұғымын микродеңгейге алғашқылардың бірі 
болып өзгертті. Кәсіпорынның адам капиталы адамның дағдысы, білімі мен 
іскерлігінің жиынтығы ретінде анықталды. Олардағы инвестиция ретінде 
Беккер негізінен білім беру мен оқыту шығындарын есепке алды. Беккер 
фирманың бәсекелестік теориясына, стратегиясы мен дамуына ерекше үлес 
қосты. Ол адамға арнайы және жалпы инвестициялар арасында 
айырмашылықты енгізді және арнайы оқытудың, арнайы білім мен 
дағдылардың ерекше маңызын атап өтті.  

Беккер адам капиталы теориясы шеңберінде жеке табыс бөлу 
құрылымын, олардың жас серпінін, ер және әйел еңбегін төлеу теңсіздігін және 
т. б. зерттеді. Ол саясаткерлерге да, кәсіпкерлерге де кең статистикалық 
материалда білім табыс пен жалдамалы қызметкерлердің, жұмыс берушілер мен 
жалпы мемлекеттің өсуінің негізі болып табылатынын дәлелдеді. Саясат 
нәтижесінде қаржыгерлер мен кәсіпкерлер білім салымдарын табыс әкелетін 
перспективалы капитал салым ретінде қарастыра бастады [6]. 

Адам капиталы кең мағынада – бұл еңбек ресурстарының қалыптасқан 
бөлігін, білімді, зияткерлік және басқару еңбегінің құралдарын, өмір сүру 
ортасын және еңбек қызметін қамтитын, адам капиталының дамудың өндірістік 
факторы ретінде тиімді және ұтымды жұмыс істеуін қамтамасыз ететін 
экономикалық дамудың, қоғам мен отбасының дамуының қарқынды өндірістік 
факторы. 

Адам капиталын қалпына келтірудің барлық жүйесін қарастырудағы 
маңызды аспектісі болып табылатын адам капиталын қалыптастыру мәселесі 
даулы мәселелердің бірі болып қала береді. Адам капиталын қалыптастыруды 
ол қоғамдық өндірісте болатын адамның жоғары сапалы өнімді сипаттамаларын 
іздеу, жаңарту және жетілдіру процесі ретінде зерттеу қажет. Адам капиталын 
қалыптастыруға байланысты факторлар келесі топтарға біріктірілуі мүмкін: 
әлеуметтік-демографиялық, институционалдық, интеграциялық, әлеуметтік-
менталдық, экологиялық, экономикалық, өндірістік, демографиялық, 
әлеуметтік-экономикалық [2] осыдан адами капитал санаты әлеуметтік-
экономикалық зерттеудің күрделі жүйелік объектісі болып табылады деген 
қорытынды жасауға болады.  
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Әлемнің жетекші елдерінде адами капиталды дамыту материалдық-
техникалық жағдай жасауды қамтамасыз ететін, қызметтің жоғары мәдениетін, 
азаматтардың жоғары өнімді еңбегін ынталандыратын басқарудың дұрыс 
саясаты мен мәдениеті негізінде құрылады[1]. Адамдардың қайта құру 
қызметінде зияткерлік еңбек ерекше орын алады, себебі интеллектте 
материалдық игіліктерді өндірушілердің басты ресурсы және ЖІӨ өсуінің 
негізінде жасалған. Бұл бәсекеге қабілетті экономиканы дамытудағы, халықтың 
және мемлекеттің табысы мен әл-ауқатын арттырудағы ғылымды қажетсінетін 
білімнің зор рөлін түсіндіреді. 

Қазіргі жағдайда қоғам мен мемлекеттің өзара іс-қимылы тиімділігінің 
басты факторы экономикалық салада және мемлекеттік басқаруды жүзеге асыру 
процесінде тікелей жұмыс істейтін адами ресурстар болып табылады. Кез 
келген елдің кадрлық әлеуеті – оның ұлттық игілігінің ең жоғары құндылығы. 
Адам капиталын дамыту – Мемлекеттік басқарудың маңызды басым міндеті. 

Мемлекеттік басқару жүйесінде адами капитал − мемлекеттік билік 
органдарының міндеттерін және азаматтардың жеке мүдделерін шешу үшін 
басқару кадрларының білімі мен құзыреттілігінің, қабілеттерінің, дағдылары 
мен іскерлігінің қоры. Өз иегерінің тұлғасындағы адами капитал кәсіби басқару 
ресурсын жаңғырту және өсіру өнері ретінде қарастырылады.  

Адам ресурстарын Мемлекеттік қызмет жүйесінде және тұтастай алғанда 
Мемлекет субъект болып табылатын мемлекеттік басқару жүйесінде қарау 
кезінде мемлекеттік кадр саясаты, кадрлармен жұмыс жүргізудің жалпы 
мемлекеттік деңгейдегі саяси бағыты түсініледі. Бұл халықтың еркін білдіретін 
кадрларды, елдің барлық адами ресурстарын дамыту мен ұтымды пайдалануды 
қалыптастырудың Мемлекеттік стратегиясы, адам ресурстарымен 
(персоналмен) жұмыстың негізгі бағыттарын, оның нысандары мен әдістерін 
айқындайтын теориялық көзқарастар, идеялар, талаптар, қағидаттар жүйесі. Ол 
ұзақ перспективаға арналған басты бағытты, кадрларға қойылатын жалпы және 
ерекше талаптарды айқындайды. 

Құқықтық, демократиялық мемлекет жағдайында адами ресурстардың 
даму перспективаларын есепке алу жаңа мемлекеттік кадрлық саясаттың 
бірқатар маңызды белгілерін, оның теориялық-мазмұндық принциптерін 
анықтауға мүмкіндік береді. Оны әзірлеуде ең алдымен елдің қазіргі заманғы 
болмысы мен қажеттілігін ескеру қажет. Бұл Қазақстандағы кадр саясатының 
ғылыми және реализмін қамтамасыз етудің басты алғышарты. Кадр саясаты 
мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатының құрамдас бөлігі және оны іске асыру 
құралы бола отырып, мемлекеттік саясаттың негізінде және шеңберінде 
қалыптастырылады. Ол соңғысының мүддесінде әзірленеді [4]. 

Адами капиталдың жұмыс істеуі басты шарт, ал оның сапасы – 
республиканың барлық салаларында және басқару мен мемлекеттік 
құрылысының барлық деңгейлерінде тиімді, орнықты дамудың тікелей факторы 
болып табылады. Кадрлық әлеуетті қалыптастыру, ең алдымен, мемлекеттік 
басқару саласында-мемлекеттік билік және жергілікті өзін-өзі басқару 
органдарын жоғары кәсіби қызметшілермен жасақтаудың ағымдағы 
проблемасын шешу бөлігінде ғана емес, республиканың адами капиталын 
дамытудың басты стратегиялық мақсаты. Біз қандай қоғам құрудамыз, таңдап 
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алынған мақсаттардың дұрыстығына, мемлекеттік саясатқа, мемлекет-қоғам 
қатынастарындағы әділдікке бастап нақты адамның өмірлік проблемаларын 
шешу тәсілдеріне дейінгі қандай идеалдарды басшылыққа алатын боламыз – 
бұның бәрі адами капиталға байланысты.  
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Аннотация. Бұл мақалада мемлекеттің кадрлық саясатындағы 

мемлекеттік қызметкер имиджінің қалыптасуы мен оның өзіндік даму 
ерекшеліктері баяндалады. Жалпы мемлекеттік қызметкер имиджінің 
басқару жүйесіне тигізер оң әсері айқындалған.Қазақстандағы мемлекеттік 
қызмет имиджінің жаңа моделі, оның шетелдік үлгіден ерекшелігі, заңға 
сәйкес реттелу жолдары көрсетіледі.  

Тірек сөздер: Этика, имидж, мансап, мемлекеттік қызметкер, басқару, 
кадр. 

Аннотация. В данной статье излагаются особенности становления и 
своеобразного развития имиджа государственного служащего в 
государственной кадровой политике. В целом определено положительное 
влияние имиджа государственного служащего на систему управления. 
Демонстрируется новая модель имиджа государственного служащего в 
Казахстане, указываются ее отличия от зарубежного аналога, пути 
регулирования в соответствии с законом.  

Ключевые слова: Этика, имидж, карьера, государственный служащий, 
управление, кадры 

Abstract. This article describes the features of the formation and development 
of the image of a civil servant in the state personnel policy. In General, the positive 
impact of the image of a civil servant on the management system is determined. A 
new model of the image of a civil servant in Kazakhstan is demonstrated, its 
differences from the foreign counterpart, the ways of regulation in accordance with 
the law are indicated. 

Keyword: Ethics, image, career, civil servant, management, personnel 
 
Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Н.Ә.Назарбаев өзінің 

2018 жылы 5 қазандағы халыққа арнаған Жолдауының төртінші бағытын 
азаматтар сұранысына бейімделген мемлекеттік аппарат құруды көздеген 
болатын. Бұнда мемлекеттік органдар қызметінің тиімділігін түбегейлі 
арттыруды міндеттеді. Елбасы: «Сапа» - мемлекеттік қызметші өмірінің жаңа 
стилі, ал өзін-өзі жетілдіру – оның басты қағидаты болуға тиіс»[1] - деді. 
Осылайша мемлекеттік органдарда жалақы төлейдің жаңа моделін енгізді.  

Сонымен қатар ел президенті Қ.Токаевтың 2019 жылғы халыққа 
Жолдауында заман талабына сай тиімді мемлекет құруды басты тапсырма 
ретінде қойып отырғаны, мемлекеттің қауіпсіздігін, тәуелсіздігінің 
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тұрақтылығын меңзегені деп түсінуіміз қажет. Қасым-Жомарт Тоқаев өз 
сөзінде: «Еліміздің қоғамдық - саяси өмірін жаңғыртпай, табысты 
экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес. Бұл – біздің ұстанатын 
басты қағидатымыз» [2], - деген болатын. Яғни «Күшті Президент – ықпалды 
Парламент – есеп беретін Үкімет» қалыптастыру керектігін айтқан. Ал, тиімді 
мемлекет құрушы ол мемлекеттік орган мен мемлекеттік қызметшілер. Өйткені 
олар тікелей халықпен қызмет етеді. Олар мемлекет құрылымын басқаруды іске 
асыруда адалдығымен, моральдық –этикасымен, жауапкершілігімен 
дараланады. Сөз жоқ, мемлекеттік кызметкерлердің бойында бұндай 
қасиеттерді дамытса, тиімді мемлекет құрудың қиындығы жоқ.  

Мемлекеттік жүйені тұрақты қалыптастырудың бірден-бір басым 
бағыттарыныні бірі мемлекеттік қызметкердің жағымды имиджін 
қалыптастыру. Мемлекеттік қызмет жасай отырып, әділ, адал, кәсіби білімді, 
жауакершілікті басты ұстанымға қойған қызметші ғана мемлекеттік басқару 
құрылымының тиімділілігін іске асыруды мақсат тұтады. Ал, ол өз кезегінде 
мемлекет пен қоғам тарапынан білдірілген зор сенім болып табылады. 
Сондықтан да мемлекет мемлекеттік қызметшінің моральдық бейнесі мен 
имиджіне жоғары талаптар қояды.  

Мемлекеттік қызметкер имиджі-маманданған арнайы кәсіби топтың 
қызметтегі нақты нормалары мен мінез-құлық стандарттарының белгіленген 
жүйесі. Бұл топтың негізгі міндеті –мемлекеттік қызметті іске асыруды 
қамтамасыз ету. Мемлекеттік қызметкер қызметінің негізін қалайтын принципі, 
негізгі міндеті-қоғам мен мемлекет мүддесі [3]. Осыдан келіп тақырыптың 
өзектілігі шығады-мемлекеттік қызметші имиджінің арнайы зерттеу нысаны 
ретінде қарастырып, оның мемлекеттік басқаруға тигізер оң әсерін анықтау. 

Жалпы еңбек шеңберінде адамдар қарым-қатынасы әр түрлі нормативтік 
кодекстермен реттеледі. Өзін-өзі ұстаудың сыртқы түрлерін реттейтін, мінез 
құлықтың қалыптасқан ережелері мен тәртіптер жиынтығы имидж деген 
ұғымға кеп саяды. 

Қоғам өмірін зерттеген қазіргі заманғы зерттеушілердің пікірінше 
этикеттің отаны ХIYғасырдағы Италия болып есептеледі. Италия сол кездеегі 
Англия, Германияға және Францияға қарағанда тектілігімен, бай және текті 
адамдарда қалыптасқан қоғамда өзін-өзі ұстай алу қабілеті болуымен 
ерекшеленген. Имидж мен этикет ережелері ең алғаш сарайларда қалыптасып, 
уақыт өте келе, мемлекеттік дәрежеге жеткен. 

Мемлекеттік қызметкердің имиджінің принциптері жеке этикалық 
нормаларға негізделген. Ол Қазақстан Республикасы мемлекеттік 
қызметшілерінің Ар-намыс Кодексі, Қазақстан Республикасы Конституциясы 
мен Заңдарында көрсетілген.  

Мемлекет имиджін зерттеудің өзіндік бірнеше әдістері бар. Солардың бірі 
– брендингтік әдіс. Бұл әдісте мемлекеттің бренді орталық ұғым. Өкілдері 
ретінде ресейлік ғалымдардан А.Н. Чумиков, М.П. Бочаров, батыстық 
ғалымдардан С.Энхольтті айтуға болады. Алғашқы екеуі мемлекет брендін 
қалыптастыру әдісі мемлекет имиджін қалыптастыруда оның жағымды 
жақтарына ғана мән беруге емес, қоршаған ортаға мемлекетті танытатындай 
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символдарды, атрибуттарды, құндылықтарды іздестіруге бағытталғандығын 
дәлелдейді[3]. 

Батыстық ғалымдардан мемлекет брендін қалыптастыру бойынша 
С.Энхольттің жұмыстарын атап өтуге болады. Мысалы өзінің «Америка 
бренді» («Бренд Америка») кітабында ол «Мемлекет имиджі қалай 
қалыптастырылады?» - деген сұраққа жауап іздей отырып, мемлекет имиджі 
шындық пен қиялдың, ойластырылған және кездейсоқ әрекеттердің нәтижесі 
деген тұжырымға келеді. Мемлекеттер әлемге үнемі өзі туралы үлкенді-кішілі 
ақпараттар жіберіп отырады. Осы бағытта мемлекеттік деңгейде жұмыс жасап, 
аталмыш каналдар арқылы жүйелі түрде және жиі-жиі ақпараттар жөнелтілсе, 
уақыт өте келе мемлекеттің бренді қалыптасатын көрінеді. 

Мемлекеттік қызметтің маңыздылығы, мемлекеттің шешетін барлық 
мәселелерінің ішінде кадрлар, ең алдымен басшылар туралы мәселе негізгі 
болып табылатындығымен айқындалады. Тек мемлекеттік аппарат 
реформаларды, жаңа идеялар мен заңдық ережелерді жүзеге асыруға міндетті, 
бірақ басқару қызметінде болатын кемшіліктердің көпшілігі аппаратшылардың 
кейбір бөлігінің қабілетсіздігімен, кей кезде тіпті реформалық бағдарламаларды 
қабыл алмауы мен одан бетер – олардың сыбайлас жемқорлығымен 
байланысты екендігі белгілі. Мемлекеттің мықты кадр потенциалын тиімді етіп 
пайдалану – алғы шепте тұратын жалпыұлтық міндет [3].  

Бүгінгі күні Қазақстанда мемлекеттік қызметтің конкурсты-мансаптық 
үлгісі жүргізілуде. Аталмыш үлгі өзін айтарлықтай тиімді екендігін танытты, 
алайда казақстандық үлгі тек жақсы ұйымдастырылған түрде ғана емес, 
сонымен қатар, ТМД елдері үшін үлгілі нұсқа ретінде болуы қажет.  

Осы ретте, мемлекеттік қызметтің конкурсты-мансаптық үлгісін алдағы 
уақытта жаңғыртуды жүзеге асыруды келесі кесте түрінде көрсетуге болады (1-
сурет).  

2018 жылдың 1 қаңтарындағы жағдай бойынша мемлекеттік 
қызметшілердің штат саны 98499, нақты – 91 830. Бірнеше жылдар ішінде 
халық санының дамуы әр кезеңінде тұрған басымдықтарды ескере отырып 
өзгерді.Ең көбі 2007 жылы – 4 152 болса, ал ең азы 2000 жылы 67 562 болған. 
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Ескерту [4] әдебиет мәліметіне сүйеніп, автордың құрастыруы. 

 
Сурет 1. Мемлекеттік қызметкерлердің саны 

 
1991 жылдан бастап қызметкерлердің орташа жасы 44-тен 39 жасқа дейін 

төмендеді. 
Ұлттық жоспардың «100 нақты қадам» жүйелі түрде жүзеге асуы, 

мемлекеттік қызметкерлердің сапалы құрамын арттыратын іріктеу мен 
мансапты жоғарылатудағы меритократия қағидаттарын нығайтуға мүмкіндік 
берді. Қазіргі уақытта, қызметкерлердің 92%-да жоғары білім бар, соның ішінде 
орта денгейде 100%. Орта-кәсіби білімі бар тұлғалар аудандық және ауыл 
буынындағы төменгі лауазымдарды атқарады. Өз кезегінде, жиырма жыл 
бұрын жекелеген орталық мемлекеттік органдарда жоғары білімі бар 
қызметкелердің саны 70%-дан аспады, ал ауыл әкімдерінің арасында – 50%-ды 
құрады. Конкурсттық негізде жоғары тұрған лауазымға көтерілген 
қызметкерлер саны 4 есеге көбейді (4318). «Болашақ» халықаралық 
стипендиясы бойынша білім алған түлектердің саны – 82%-ға, Президент 
жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын бітірушілер 81%-ға артты [4] . 

Қазіргі кездемемлекеттік қызмет жүйесінде Қазақстан Республикасы 
Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясын, мемлекеттік 
қызметшілерді қайта даярлаудың және олардың біліктілігін арттырудың өңірлік 
орталықтарын және басқа да білім беру ұйымдарын қамтитын оқыту 
инфрақұрылымы қалыптастырылған. Бұнда жыл сайын орташа есеппен 
мемлекеттік қызметшілердің үштен бірі қайта даярлау және біліктілігін арттыру 
курстарында оқудан өтеді. 
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Бүгінде заманауи мемлекетті басқаруға жоғары талаптар қоюда. 
Қазақстанның аса маңызды міндеті – басқарушылардың біліктілігін жоғары 
саяси тобын даярлау болып отыр. 

Қазақстанда арнайы комиссия білім және кәсіби дамуы, жоғары 
адамгершілік қасиеттері, бастамшылығы және тапсырылған қызметінің 
табыстылығы бойынша кандидаттарды іріктеп, тексеретін болады. Бұл жан-
жақты қарастырылып, нәтижесінде, Қазақстанды ХХІ ғасырға лайықты 
деңгейге жеткізетін жаңа басқарушы топтың (элитаның) негізін құрайтын 
болады.  

Ұлт жоспарын іске асыру шеңберінде әдеп стандарттарын енгізу 
жолымен мемлекеттік қызметшілердің әдебін күшейтуіне баса назар 
аударылды.Мемлекеттік қызметшілердің мінез-құлық стандарттары тек қызмет 
барысында ғана емес, сондай-ақ қызметтен тыс уақытта да белгіленді. 
Әдеп нормаларын бұзғаны үшін берілетін жазалаудан оларды ескертуге екпін 
берілді. Осыған байланысты, озық елдердің – Канада, Ұлыбритания, Австралия, 
Ирландияның тәжірибесі бойынша орталық және облыстық деңгейде әдеп 
жөніндегі уәкіл жаңа институты енгізілді[5]. 

Оның өкілеттілігі түсіндіру, ұжымда өзара қарым- қатынастардың 
іскерлік мәдениетін қалыптастыру, мемлекеттік қызметшілердің белгіленген 
шектеулер мен тыйымдарды сақтауын мониторингілеу арқылы заңнама 
бұзушылықтарын алдын алумен байланысты. 

Азаматтар мен мемлекеттік қызметшілердің осы институтқа деген жоғары 
сенімін кеңес алу мақсатында өтініш жасаған тұлғалар санының 8 есеге өсуі 
растайды (2016 ж. 445-тен бастап 2017 ж. 3461 дейін). 

2016 жылы тәртіптік кеңестер Әдеп жөніндегі кеңестерге өзгертілді. 
Енді олардың басты басымдылығы тәртіптік істерді қарау емес, мемлекеттік 
органдарға сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін талдау, мемлекеттік көрсетілетін 
қызметтер сапасын бақылау, сыбайлас жемқорлыққа қарсы мониторинг 
нәтижелері бойынша нақты ұсынымдар әзірлеу арқылы сыбайлас жемқорлықты 
ескерту мен оның алдын алу болып табылады. 
Ауқымды алдын алу жұмыстары қызметкерлердің жауапкершілік деңгейін 
арттыруға мүмкіндік берді, ол құқық бұзушылықтарды жасауды азайтуға ықпал 
етті. 2017 жылы қызметтік этика нормаларын бұзу 2015 жылмен салыстырғанда 
43%-ға қысқарды (354-тен 202-ге дейін) [5]. 

Мемлекеттік қызметшілердің мотивациясын арттыру және оларға ерекше 
мәртебе беру үшін Мемлекет басшысының Жарлығымен 23 маусым күні 
мемлекеттік қызметші күні болып жарияланды. Одан өзге, Елбасының 
актісімен 2013 жылы «Үздік мемлекеттік қызметші» төсбелгісі енгізілді. Олар 
кемінде 15 жылдық мінсіз еңбек өтілі бар, және мемлекеттік қызметтің дамуына 
үлкен үлес қосқан мемлекеттік қызметшілерге беріледі. Соңғы 5 жылдың 
ішінде 800-ден астам мемлекеттік қызметші осы белгімен марапатталды. 

Жаңа модельді қалыптастырудың нәтижесі нақты нәтижеге және 
мемлекеттік қызметтерді сапалы түрде көрсетуге бағдарланған, сондай-ақ 
мемлекеттік әлеуметтік-экономикалық дамудың өзекті қажеттіктеріне сай 
келетін кәсіби мемлекеттік қызмет болмақ. Алайда қазақстандық мемлекеттік 
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басқару жүйесіндегі кадрлық саясат және оны жүзеге асыру механизмі әлі де 
жетілдіру жұмыстарын талап етуде. 

Жоғары кәсіби мемлекетті құру және оны тиімді басқару көп жағдайда 
мемлекеттік қызметшінің жоғарғы кәсіби деңгейіне байланысты. Қазақстанның 
Мәңгілік елге айналып, 30 бәсекеге қабілетті елдің қатарына енуде мемлекеттік 
қызметшісінің оң имиджін қалыптастырудың маңызы бар. 
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Аннотация. На современном этапе для Казахстана очень важно 
найти оптимальное соотношение между открытостью экономики в 
условиях глобализации и защитой национальных интересов, чтобы 
обеспечить собственную экономическую безопасность. 

Аннотация. Қазіргі кезеңде Қазақстан үшін өзінің экономикалық 
қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жаһандану жағдайында экономиканың 
ашықтығы мен ұлттық мүдделерді қорғау арасындағы оңтайлы 
арақатынасты табу өте маңызды 

Annotation. At the present stage, it is very important for Kazakhstan to find 
the optimal balance between the openness of the economy in the conditions of 
globalization and the protection of national interests in order to ensure its own 
economic security. 

 

http://stat.gov.kz/
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Обеспечение экономической безопасности - сложная глобальная проблема, 

и для Республики Казахстан является одной из центральных проблем в системе 
национальной безопасности. В современных условиях экономическая 
безопасность страны приобретает первостепенное значение, т.к. она дает 
ориентиры для принятия основных социально-экономических решений. 

В сложившихся внешних и внутренних условиях возрастает 
необходимость обеспечения защиты национальных интересов государств в 
целом, а также экономической безопасности в частности, сохранения 
суверенитета и независимости. Эти задачи, по мнению Э. А. Исраиловой [2] и 
А. С. Васильевой [1], приобретают важнейшее значение и требуют системных 
действий со стороны всех властных структур, предпринимателей и общества в 
целом. 

Безопасность государства складывается из значительного числа 
отдельных ее направлений, но базисным, обеспечивающим, и в основном 
определяющим жизнестойкость, жизнеспособность и дееспособность всех 
остальных элементов, составляющих общую безопасность общества и 
государства, является защищенность экономической сферы. Она представляет 
собой такое состояние народнохозяйственного комплекса, которое, во-
первых, позволяет добиться устойчивого и эффективного экономического 
развития, достаточного для формирования необходимой 
обороноспособности, своевременного и прогрессивного технологического 
перевооружения хозяйствующих субъектов, охраны окружающей среды, во-
вторых, обеспечивает рациональную занятость, реализацию потребностей 
людей в образовании и повышении квалификации, сохранение здоровья 
нации, благосостояние людей, решение комплекса социально-культурных и 
социально-бытовых проблем. 

Поэтому не случайно многие страны разрабатывают стратегии 
национальной безопасности. 

Сегодня для Казахстана очень важно найти оптимальное соотношение 
между открытостью экономики и защитой национальных интересов, чтобы 
обеспечить собственную экономическую безопасность. 

В широком смысле экономическая безопасность содержит две 
составляющие: 

1) интересы и цели в рамках государственных границ страны, т.е. 
поддержание государственного суверенитета; 

2) место Казахстана в мировом разделении труда, мировой торговле, 
международных финансовых и банковских сегментах. 
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Задачи экономической безопасности Казахстана ставятся и реализуются 
решениями и действиями государственных органов, организаций, не зависимо 
от форм собственности. К ним относятся: 

- обеспечение экономической независимости Казахстана; 
- недопущение экономической изоляции Казахстана от мировой 

экономической системы; 
- сохранение и укрепление ресурсно-энергетической основы экономики 

страны; 
- максимальное уменьшение степени уязвимости экономики государства, 

связанной с воздействием возможных отрицательных факторов, возникающих 
в геополитическом окружении Казахстана; 

- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с отечественными и 
международными финансовыми институтами, приоритетность направления на 
восстановление и развитие отечественной экономики; 

- недопущение нецелевого использования бюджетных средств и 
государственных ресурсов; 

- недопущение угрожающего дисбаланса в социально-экономическом 
развитии регионов Казахстана; 

- навязывание Казахстану нового мирового порядка перераспределения 
ресурсов без его решающего слова, в результате разрушения промышленного, 
оборонного потенциала и сложившейся финансовой инфраструктуры; 

- обеспечение экономического роста и др. 
Обеспечение национальных интересов связано с решением 

стратегической проблемы самоопределения экономики страны во все более 
глобализирующемся мировом экономическом пространстве.  

Экономические аспекты национальной безопасности как фактор создания 
эффективной и конкурентоспособной экономики приобретают в последнее 
время особое значение. В этой связи существенными становятся требования к 
действенности политических, правовых и экономических институтов по защите 
государственных интересов и интересов хозяйствующих субъектов в рамках 
национальных и международных правовых норм при соблюдении 
национальных традиций и ценностей. Это достигается путем своевременного 
выявления внешних и внутренних угроз экономической безопасности и 
принятия надлежащих мер по их устранению или смягчению их негативных 
последствий.  

Угрозы экономической безопасности имеют, как правило, комплексный 
характер, прямо или косвенно воздействуя на все стороны социально-
экономической ситуации. Их действие способно привести к утрате реального 
суверенитета. Анализ сложившейся социально-экономической ситуации в 
стране и возможных тенденций ее развития показывает, что угрозы 
экономической безопасности можно сгруппировать по ряду направлений: 

- угрозы макроэкономической стабильности; 
- производственно-технологическая безопасность; 
- внешнеэкономическая безопасность; 
- продовольственная безопасность; 
- энергетическая безопасность; 
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- финансовая безопасность; 
- информационная безопасность; 
- низкая платежеспособность населения в результате массового 

обнищания и высокого уровня бедности населения, особенно сельского; 
- низкая конкурентоспособность казахстанских товаров, как на 

внутренних, так и внешних рынках; 
- коррупция и криминализация экономики; 
неравномерность социально-экономического развития областей 

республики, города и села; 
- неразвитость институтов формирования и защиты государственных 

интересов; 
- несоответствие уровня развития денежного хозяйства потребностям 

реального сектора экономики. 
Целью макроэкономической политики является создание и поддержание 

благоприятных условий нормального функционирования и развития реального 
сектора экономики, повышение благосостояния населения страны. Для 
достижения этой цели она должна одновременно решить несколько задач: 

- поддержание низкого уровня инфляции, 
- обеспечение высокого уровня занятости населения, 
- достижение неотрицательного сальдо внешней торговли, 
- обеспечение приемлемого уровня бюджетного дефицита и дефицита 

платежного баланса. 
Реализация главных целей макроэкономической политики обеспечивается 

Национальным банком и Правительством Республики Казахстан путем 
проведения соответствующих денежно-кредитной и налогово-бюджетной 
политики, регулирования внешнеэкономической деятельности и валютного 
курса, политикой поддержки отечественных товаропроизводителей. 

Экономическая безопасность – это центральная часть национальной 
безопасности государства, поскольку от нее зависят все сферы развития страны, 
общества и каждого отдельного человека. Поэтому ее состояние не следует 
отрывать от общей концепции обеспечения системы национальной 
безопасности страны. Такой подход обусловлен тем, что в современном мире 
страна должна не просто включиться в мировое хозяйство, а найти и занять 
определенное место в международном разделении труда. [3] Но это будет 
возможным только при создании развитой и эффективной экономики, 
использующей современные высокие технологии, создающей 
конкурентоспособную на мировом рынке продукцию.  
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Аннотация. В статье рассматривается современный механизм 
мотивации, механизм формирования мотивации человека, о том, как 
менеджеры могут эффективно управлять персоналом, повышать 
продуктивность сотрудников и мотивировать их, и каковы наши реальные 
мотивы. В то же время обсуждается методы управления путями повышения 
производительности, творческими инициативами, мотивацией и стимулами для 
сотрудников. 

Аңдатпа. Мақалада адамның мотивациялық сферасын қалыптастыру 
тетігін түсініп, менеджерлер персоналды тиімді басқара алатын, 
қызметкерлерді ынталандыру арқылы кәсіпорынның өнімділігін арттыратын 
және мотивация дегеніміз не және біздің шынайы мотивтеріміз қандай, нақты 
механизмі қандай екендігі туралы қазіргі заманғы мотивация теориялары 
қарастырылады. Сонымен қатар, өнімділікті арттыру жолдары, шығармашылық 
бастаманы, қызметкерлерді ынталандыру мен ынталандыруды анықтау басқару 
тәжірибесі қарастырылады. 

Abstract. The article discusses modern theories of motivation and the 
mechanism of formation of the human motivational sphere. Managers will be able to 
effectively manage personnel, increasing the productivity of the enterprise by 
motivating their employees, and gaining an idea of what motivation is and what are 
our true motives, what is the actual mechanism of motivation. Also, the article 
identifies the ways to increase productivity, ways to grow creative initiative, as well 
as stimulating and motivating employees. 

 
Ключевые слова: мотивация, поведение, социальная среда, 

самовыражение, теории мотивации, рынок труда 
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The concept of motivation is closely related to the problem of personnel 

management. New economic relations generated by the transition period put forward 
new requirements for personnel. This is not only the selection, training and placement 
of personnel, but also the formation of a new consciousness, mentality, and hence the 
methods of motivation. Currently, in the transition to market relations, the main 
motivating factor for employees is the desire to have guaranteed wages. At the same 
time, neither the intensity nor the quality of labor are taken into account, the desire to 
have a quiet job with a small, but guaranteed income, rather than intensive work with 
a high salary prevails. 

At the same time, workers with sufficient professionalism and a new labor 
consciousness appear on the labor market, that is, people with a good moral 
foundation and understanding of labor. Thus, the needs and motivation of most 
employees need further study and systematization. 

In its most general form, a person’s motivation for activity is understood as a 
set of driving forces that prompt a person to carry out certain actions.[1] These forces 
are outside and inside a person and make him consciously or unconsciously perform 
certain actions. Moreover, the relationship between individual forces and human 
actions is mediated by a very complex system of interactions, as a result of which 
different people can respond very differently to the same influences from the same 
forces. Moreover, the behavior of a person, the actions carried out by him, in turn, 
can also influence his reaction to influences, as a result of which the degree of 
influence of the influence and the direction of behavior caused by this effect can 
change. 

There are two approaches to the study of theories of motivation. The first 
approach is based on the study of the substantive side of the theory of motivation. 
Such theories are based on the study of human needs, which are the main motive for 
their implementation, and therefore, activities. Supporters of this approach include 
the American psychologists Abraham Maslow and David Mac Clelland. 

The second approach to motivation is based on procedural theories. It refers to 
the distribution of the efforts of workers and the choice of a certain type of behavior 
to achieve specific goals. Such theories include the theory of expectations, or the 
model of motivation according to V. Wroom, the theory of justice and the theory or 
model of Porter-Lawler[2]. 
Maslow's theory of motivationThe first of these theories is called Maslow's hierarchy 
of needs. Its essence is reduced to the study of human needs. 
Behavior is based on human needs, which can be divided into five groups (Fig. 1.): 

• physiological needs necessary for human survival: in food, in water, in rest, etc. 
• safety needs and confidence in the future - protection from physical and other dangers 

from the outside world and confidence that physiological needs will be satisfied in 
the future; 
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• social needs - the need for a social environment. In dealing with people, a sense of 
"elbow" and support; 

• needs for respect, recognition of others and the pursuit of personal achievement; 
• need for self-expression, i.e. the need for their own growth and the realization of their 

potential capabilities. 
 

 
Fig. 1. Hierarchy of needs (according to Maslow) 
The highest need - the need for self-expression and growth of a person as an 

individual - can never be fully satisfied, therefore the process of motivating a person 
through needs is endless[3]. 

  The duty of the leader is to carefully monitor his subordinates, find out 
in a timely manner what active needs drive each of them, and make decisions on their 
implementation in order to increase the efficiency of employees. 

D. McClelland's theory of motivation 
A significant contribution to the development of the problem of motivation for 

behavior is made by the theory of motivational needs of D. McClelland. 
He argues that any organization provides an employee with the opportunity to 

fulfill three needs of the highest level: in power, success and belonging. On their 
basis, a fourth need arises, namely, the need to avoid troubles, i.e. obstacles or 
counteractions in the implementation of these three needs, for example, situations that 
do not allow success, which can deprive a person of power or group recognition. 

Based on his research, McClelland identified three types of managers: 
 institutional managers with a high level of self-control. They are 

characterized by a greater need for power than in group affiliation; 
 managers whose need for power prevails over the need for belonging, but in 

general people of this type are more open and socially active than institutional 
managers; 

 managers whose need for belonging prevails over the need for power; they 
are also open, and socially active. 

 According to McClelland, the managers of the first two types manage their 
units more efficiently, mainly because of their need for power. However, a 
combination of all three types of managers may be helpful to the organization. 

 To improve the motivation of managers, it is advisable to widely use 
competitive methods to achieve goals and mark people who achieve the highest 



 138  
 

efficiency in their work. Managers should also set themselves and subordinates tense, 
but real tasks. 

B. Vrum's theory of motivation 
Procedural expectation theories establish that employee behavior is determined 

by behavior: 
 a leader who, under certain conditions, stimulates work employee 
 an employee who is confident that under certain conditions he will be issued 

a reward; 
 employee and manager, admitting that with a certain improvement in the 

quality of work he will be given a certain remuneration; 
 an employee who compares the amount of remuneration with the amount 

that he needs to meet a specific need[4]. 
Based on the theory of expectations, we can conclude that the employee must 

have such needs that can be largely satisfied as a result of the proposed remuneration. 
And the manager should give such incentives that can satisfy the expected need of the 
employee. For example, in a number of commercial structures, remuneration is 
allocated in the form of certain goods, knowing that the employee needs them 

Conclusion. A person carries out certain actions in accordance with the 
pressure on him of a combination of internal and external forces in relation to him. 
The combination of these forces, called motivation, causes people to far from the 
same reaction. Therefore, it is impossible to unambiguously describe the process of 
motivation. But based on empirical research, several concepts have been developed 
that describe the factors that influence the motivation and content of the motivation 
process. 

  Theories of the content of motivation focus on how different groups of 
needs influence human behavior. Widely recognized concepts of this group are 
theories of A. Maslow, V. Vroom. Despite the fundamental differences between these 
concepts, they, nevertheless, have something in common, which reflects a certain 
community in motivating a person to take actions. 

   Everyone strives for success. Success is the realized goals, for the 
achievement of which the employee made every effort. Success without recognition 
leads to disappointment, kills initiative. This will not happen if subordinates who 
succeed delegate additional rights and powers and promote them along the career 
ladder. In order to successfully manage people, it is necessary to motivate their work. 
This is the only way to succeed. 
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Аннотация. За период становления казахстанской экономики накоплен 
значительный опыт регулирования отношений между бюджетами, при этом 
существенную роль в развитии методов управления межбюджетными 
отношениями в Казахстане оказала многолетняя практика бюджетного 
регулирования в зарубежных странах. Однако, по мнению многих экономистов, 
воспроизведение той или иной схемы отношений не может быть применено в 
виде стандарта ко всем государствам. Потенциал территориального 
регулирования и жизнеспособность той или иной модели межбюджетных 
отношений зависит не только от уровня государственных ресурсов, 
сложившихся в исторически определенных социально-экономических условиях 
отдельно взятой страны, но и от политической стабильности вне ее. Четкое 
разграничение расходных полномочий и наделение всех уровней власти 
достаточными источниками доходов, для реализации возложенных на них 
функций, является залогом эффективной модели организации межбюджетных 
отношений. 

 
Аңдатпа. Қазақстандық экономиканың қалыптасу кезеңінде 

бюджеттер арасындағы қатынастарды реттеудің елеулі тәжірибесі 
жинақталған, бұл ретте Қазақстанда бюджетаралық қатынастарды 
басқару әдістерін дамытуда шет елдерде бюджеттік реттеудің көпжылдық 
тәжірибесі елеулі рөл атқарды. Алайда, көптеген экономистердің пікірінше, 
қандай да бір қарым-қатынас схемасын қайта шығару барлық мемлекеттерге 
стандарт түрінде қолданыла алмайды. Аумақтық реттеудің әлеуеті мен 
бюджетаралық қатынастардың қандай да бір моделінің өміршеңдігі жеке 
алынған елдің тарихи айқындалған әлеуметтік-экономикалық жағдайларында 
қалыптасқан мемлекеттік ресурстар деңгейіне ғана емес, одан тыс саяси 
тұрақтылыққа да байланысты. Шығыс өкілеттіктерін нақты ажырату 
және биліктің барлық деңгейлеріне жүктелген функцияларды іске асыру үшін 
жеткілікті табыс көздерін беру бюджетаралық қатынастарды 
ұйымдастырудың тиімді моделінің кепілі болып табылады. 

 
Abstract. During the formation of the Kazakh economy, considerable 

experience has been accumulated in regulating relations between budgets, while 
many years of practice of budget regulation in foreign countries has played a 
significant role in the development of methods of managing inter-budget relations in 
Kazakhstan. However, many economists felt that the reproduction of a relationship 
scheme could not be applied as a standard to all States. The potential of territorial 
regulation and the viability of a model of inter-budget relations depend not only on 
the level of State resources established in the historically defined socio-economic 
conditions of a given country, but also on political stability outside it. A clear 
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division of spending powers and the granting of sufficient sources of income to all 
levels of government to carry out the functions assigned to them is the key to an 
effective model of organizing inter-budget relations. 

 
Ключевые слова.Межбюджетные модели; федеральный бюджет; 

региональный бюджет; трансферт; регулирование; Китайская модель; 
Американская модель; Немецкая модель; финансовая поддержка. 
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In international practice, the main objective of State authorities in the sphere of 

inter-budget regulation is to create a stable system for the distribution and 
redistribution of financial resources between the levels of the budget system and 
individual municipalities, ensuring the most effective use of financial resources for 
the provision of State (municipal) budgetary services. 

The main objectives of the formation of the system of inter-budget relations in 
the Republic should be the financial self-sufficiency of the regions; Reduction of the 
number of subvencial regions; Reducing counter-financial flows between budget 
levels; Ensuring that the level of socio-economic development of the Territories is 
equalized as much as possible; Guarantee to all citizens, regardless of their place of 
residence, regardless of climate condition of minimum budgetary security. Among 
the existing models of inter-budget relations applied in different countries, the criteria 
of best practice in the management of inter-budget transfers are: 

•  the stability of a system of formation and distribution of the 
interbudgetarytransferkt providing stability in receiving financial support in the 
medium term; 

• objectivity and transparency of methodology of formation and 
distribution of the interbudgetary transfers; 

•  publicity, information openness of process of formation, distribution, 
granting and expenditureinterbudgetary of transfers; 

•  direct participation of local authorities in the solution of questions of 
formation and distribution of the interbudgetary transfers; 

• regular assessment of effectiveness of a system of the interbudgetary 
transfers on the basis of which decisions on its improvement are made. 

International experience shows that existing models of inter-budget relations 
can be conditionally divided into 3 main types: 

• Chinese model; 
• American model; 
• German model. 
In China, taxes are collected by regional authorities, the center determines 

(partly by established methods, but mainly by agreement) how much money to leave 
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to the region. It is common practice to transfer tax payments to the central budget. 
The centre does not interfere in the affairs of the provinces. However, those who fail 
to cope with the tax "tribute" may lose their position and even be excluded from the 
party. [1, p.74]. 

It is clear that the viability of such a model is possible only in a party-
administrative state. Its efficiency is low, as there is no incentive to increase revenues 
and rationalize expenditures, and the burden on the highest level of the budget is 
increasing, which will sooner or later lead to collapse. 

There is classic fiscal federalism in the United States. The federation, states 
and municipalities have their own "non-intersecting" taxes and even autonomous tax 
services. There are no deductions from federal taxes to state budgets. The absolute 
independence of the states in terms of the formation of revenue budget items is as 
follows: it is possible to raise rates, introduce new types of taxes or issue bonds. The 
only condition is that you can 't ask for funds from the center. Financial assistance is 
distributed mainly in the form of targeted subvents, the objectives for which are 
determined according to national priorities. [6, p.12]. 

In the provision of social services, public authorities do not rely on minimum 
social standards, but on the principle of ensuring an equal standard of living for all 
inhabitants of the country. However, Germany remains a federation consisting of 16 
subjects - lands, as well as municipalities. The federal authorities of Germany are 
responsible for defence, international relations, citizenship, emigration and 
immigration, monetary policy, financing and regulation of federal transport, postal 
and telecommunication services. 

The powers of the Länder authorities extend to the regulation of culture, 
education, justice and the rule of law, health care, and regional economic policy. 
Municipal authorities are responsible for utilities, local health institutions, sports, 
housing, roads and schools. However, the scope of competence of authorities at 
different levels does not always coincide with their spending powers. Expenditures in 
social policy and infrastructure construction are carried out by budgets at all levels. 
There is also a tendency to transfer spending authority to the lower level of the 
budget system, with municipal budgets currently funding about two thirds of all 
government capital expenditures, with most of the authority to finance them 
transferred to higher-level budgets. [2, p.64]. 

The right of authorities at various levels to impose certain taxes, as well as the 
distribution of tax revenues among the levels of the budget system, is enshrined in the 
Constitution and cannot be changed except through amendments thereto. 

Revenues from all major taxes of Germany are to be distributed among budgets 
of different levels. Thus, income tax revenues from individuals are distributed in 
equal shares between federal and regional budgets (42.5% each), and the balance 
(15%) is credited to local budget revenues. Corporate income tax revenues are 
divided equally between the federal budget and land budgets, 80% of small business 
tax revenues are credited to municipal budget revenues, 15% to land budgets and 5% 
to the federal budget. The income of the value added tax is distributed almost equally 
between the federal budget and the land budgets (50.5% - to the federal budget, 
49.5% - to the land budgets). It should be noted that together these taxes account for 
about 70% of the tax revenues of the consolidated budget of Germany. In Germany, 
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value added tax plays a regulatory tax role, as in case of redistribution of spending 
powers, the share of federal and regional budgets in total VAT revenues is subject to 
change, first of all. [4, p.175] 

However, the distribution of tax revenue between budgets at different levels 
does not coincide with the distribution of responsibility for collection of taxes and 
payments. Thus, the Constitution of Germany defines that the federal government is 
responsible for the administration of customs duties, fiscal monopolies, excise 
payments regulated by federal legislation (including import VAT), as well as taxes 
imposed by EU directives. 

The powers to administer all other taxes are assigned to the land authorities, 
and if the revenues of these taxes are credited to the federal budget, the federal 
authorities are agents of the federal government. If tax revenues are credited to 
municipal budgets, it is common practice to transfer full or partial administration to 
municipal authorities. 

The German budget system is characterized by a three-stage system of inter-
budget equalization. [3, p.16]. 

First, income equalization is carried out through VAT revenues to the budgets 
of the constituent entities: 25% of the share of land budgets in total VAT revenues is 
distributed among all lands, while 25% of the specified amount is allocated to support 
lands with low tax potential (transfer amounts are calculated in accordance with a 
special formula), and the remaining 75% is distributed in proportion to the 
population. [8, p.26] 

The second type of inter-budget alignment is the redistribution of budgetary 
resources between land budgets without interference from the federal government. As 
a criterion for determining the recipients of the transfer, the regional fiscal potential is 
calculated, which is the sum of the tax revenues of the regional budget with 
adjustments for the tax incentives granted and the amount of tax revenues of local 
budgets, adjusted in turn for population density, degree of urbanization, etc. The 
equalization standard for a given federation entity is also defined, which is calculated 
as the product of the average fiscal potential for all lands and the population size of a 
given land. Each recipient of financial assistance is then allocated a transfer so that its 
fiscal potential, taking into account equalization, is at least 95% of the average fiscal 
potential. At the same time, financial support is provided from regional budgets of 
donor lands. Usually, the transfer amount is 66.6% of the amount exceeding the 
average fiscal potential in the donor region. 

The third type of financial support for the regions in Germany is direct federal 
grants to some territories. At the same time, transfers to low-income Territories and 
high-income Territories are distinguished as compensation for the high level 
payments to the Eastern lands, transfers for special needs to certain lands, transfers 
for debt repayment by regional budgets, transfers to the Eastern lands budgets to 
stimulate investment and economic growth. [6, p.44]. 

The budgets of the various levels of the Federal Republic of Germany are 
entitled to borrow to finance the deficit, but there are rather strict restrictions on the 
amount of resources attracted by the Maastricht Treaty. 

Such restrictions are also contained in the regulations of the lands on the issue 
of borrowing by their authorities. State and municipal borrowing in Germany is 
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characterized by the following forms of borrowing: federal budget debt is issued 
almost completely in bonds, and most of the land budgets and almost all municipal 
budgets attract financial resources in the form of bank loans, as a result of which 
there is no municipal bond market in Germany. [8, p.33] 

Thus, the regulation of the attraction of loans by local governments faces 
certain difficulties: first, due to the absence of a loan market for municipal budgets, it 
is difficult to control the conformity of borrowing prices with market rates, and 
second, it is impossible to prevent the receipt of loans from local savings banks 
established by municipal authorities. 

The budgets of the various levels of the Federal Republic of Germany are 
entitled to borrow to finance the deficit, but there are rather strict restrictions on the 
amount of resources attracted by the Maastricht Treaty. 

Such restrictions are also contained in the regulations of the Länder on the 
issue of borrowing by their authorities. State and municipal borrowing in Germany is 
characterized by the following forms of borrowing: federal budget debt is issued 
almost completely in bonds, and most of the land budgets and almost all municipal 
budgets attract financial resources in the form of bank loans, as a result of which 
there is no municipal bond market in Germany. [10, p.77] 

Thus, the regulation of the attraction of loans by local governments faces 
certain difficulties: first, due to the absence of a loan market for municipal budgets, it 
is difficult to control the conformity of borrowing prices with market rates, and 
second, it is impossible to prevent the receipt of loans from local savings banks 
established by municipal authorities. 

The review of budgetary systems and systems of inter-budgetary alignment of 
countries with federal and unitary State structure makes it possible to draw the 
following conclusions. 

The special feature of the budgetary systems of federal States is, first of all, the 
much greater autonomy of the authorities of the constituent entities of the Federation, 
that is, the second level of power in the country after the central Government, in the 
field of establishing tax rates and introducing new taxes, distributing spending 
powers and managing the funds of its own budgets. 

Over the past decades, many States have tended to transfer many spending and, 
to a lesser extent, revenue-generating powers to local levels of government. This 
trend is a consequence of the evolution of views on the political structure of State 
power towards greater representation of the population in political decision-making 
and the approach of the quantity, quality and structure of public services to the 
preferences of their recipients. [7, p.6]. 

Therefore, on the basis of the above-mentioned principles of allocation of 
spending powers among the levels of State power, it can be concluded that from the 
point of view of macroeconomic control over the state of expenditure of the State 
budget, it is not the way of allocation of spending powers that is more important, but 
the control of the overall level of public expenditure. [9, p.74]. 
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Аңдатпа. Бұл мақалада инновациялық маркетингтік Интернет-

стратегиялар құралдары қарастырылған, олардың әрқайсысының 
ерекшеліктері мен артықшылықтары көрсетілген. 

Аннотация. В данной статье рассмотрены инструменты 
инновационных маркетинговых Интернет-стратегий, выделены особенности 
и преимущества каждого из них. 

Abstract. This article discusses the tools of innovative Internet marketing 
strategies, highlights the features and benefits of each of them. 
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Қазіргі нарықта өз саласында табысты болғысы келетін кез келген 

компания, өз тауарын немесе қызметтерін жылжытудың жаңа тәсілдерін іздеуі 
тиіс және бұл жағдайда осы мақалада көрсетілген инновациялық маркетингтік 
стратегиялардың бір немесе бірнеше түрін пайдалана алады. Инновациялық 
маркетингтік интернет-стратегиялар арқылы алға жылжығысы келетін кез 
келген компания бұл стратегияларды қолдана алады. Интернет-маркетинг 
компанияны нарыққа жылжытудың салыстырмалы түрде жаңа әдісі болып 
табылады және қарастырылып отырған маркетингтік стратегиялар бүгінде 
белсенді түрде танымалдыққа ие. 

Экономиканың көптеген салаларындағы бизнестің сәтті болуы ақпарат 
беру және алмасу жылдамдығына, оның өзектілігіне және уақтылы алынуына 
тікелей байланысты. Яғни, бизнестің табысты дамуы, жаңа тауарлар мен 
қызметтерді енгізу саласында да, оларды ескі қызметтерді нарыққа жылжытуда 
да, инновациялық технологияларды кеңінен пайдалануды көздейді. Осылайша, 
инновациялық маркетингтік стратегияларды енгізу кәсіпорынның бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру үшін ажырамас шарт болды. Ал интернетті тауарлар мен 
қызметтерді жылжыту үшін пайдалану, қазіргі заман жағдайында ғана емес, 
сонымен қатар компанияны алда ұстап тұру үшін міндетті болып табылады. 

Интернеттегі сайт инновациялық маркетингтік стратегияның түрі ретінде. 
Қазіргі уақытта брендтерді жылжытудың ең танымал әдістерінің бірі-
интернетте өз сайтын құру және оны жылжыту болып табылады, яғни, белгілі 
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бір мекенжай бойынша орналастырылған, сондай-ақ интерактивті 
мүмкіндіктерге ие тақырыптық ақпараттық блок, мысалы, чатта, форумда 
келушілермен қарым-қатынас жасау мүмкіндігі бар [1].  

Қазір үлкен компанияда сайттың болмауы сенімсіздік тудырады, ал сайты 
жоқ шағын ұйым әлеуетті клиенттердің көпшілігімен елеусіз 
қалады.Сондықтан, әр компания дерлік өзінің веб-сайтының болуын қажет деп 
санайды. Көп жағдайда бұл негізді, алайда ақпарат та жаңартылмайтын, 
келушілермен байланыс жасамайтын, аяқталмаған блоктары бар сайттардың, 
пайдасынан гөрі көп зиян келтіретінін есте ұстаған жөн. Мұндай сайтқа 
кіргенде, әлеуетті клиент сайт бағыттайтын компания өзінің қызметін тоқтатты 
немесе проблемалар туындады деген қорытынды шығарады. 

Жақсы жұмыс істейтін сайт бірқатар артықшылықтарға ие: 
− әлеуетті клиенттермен және сайт қонақтарымен үздіксіз байланыс; 
− нарықтың өзгеруіне жылдам жауап; 
− жаһандық аудитория; 
− өз аудиториясын білу; 
− кері байланыс; 
− рентабельділік. 
 Нақты анықтамалардың жоқтығына байланысты көпшілікте қандай 

сайт қажет екенін және ол қандай міндеттерді шеше алатынын түсінуде 
қиындықтар туындайды, бірақ жақсы веб-дизайнер міндетті түрде өзінің 
клиентіне құрылатын сайттан не қажет екенін түсінуге көмектеседі. 

 Жоғары деңгейдегі сайт келесі қасиеттерге ие: 
− Ұжымдық даму. Сайт әдетте нақты міндеттер шеңберін шешуге 

маманданған мамандар ұжымымен құрылады; 
− көлемді және күрделі бағдарламалық кодтың болуы; 
− сайт құрамына бір немесе бірнеше деректер қорын қосу; 
− сайт шешетін міндеттердің ауқымды шеңбері; 
− сайт құрудың ұзақ мерзімі; 
− сервермен бағдарламалық-аппараттық үйлесімділікке қойылатын 

қатаң талаптар; 
− сайтты тұрақты техникалық қолдау қажеттілігі. 
Жаһандық желі сандық экономиканың маңызды компоненттерінің бірі 

болып табылатынын және біздің өмірімізге берік кіргенін дәлелдеудің қажеті 
жоқ. Бірнеше жыл ішінде онлайн-жарнаманың көлемі қарқынды өсіп, жылына 
ондаған миллиард долларға жетті. Жарнама берушілер өздерінің 
артықшылықтарын белсенді өзгерте бастады және бүгінде интернет жарнама 
радиодағы жарнамаға қарағанда нарықта үлкен орын алады. 

Әлеуметтік желілер мен мобильді қосымшалар интернет маркетингтің 
жеке түрі ретінде. Қызметтерді жылжыту үшін әлеуметтік желілерді пайдалану 
нарықта зор маңызға ие. Осы ретте көптеген компаниялар әлеуметтік желілерде 
өз аккаунттарын жасайды. Олар –Instagram, Facebook, ВКонтакте, Telegram 
және т.б әлеуметтік желілер. 

Әлеуметтік желілерде дұрыс жұмыс істей білу кәсіпорын маркетингінің 
жалпы құрылымына кіреді.Әлеуметтік желілерді таңдау кезінде мақсаттарды 
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нақты анықтау және компанияны қандай аудитория қызықтыратынын, сондай-
ақ сатуға, коммуникацияға, кері байланысқа немесе адалдыққа баса назар 
аудару қажет. Осыған орай ұйымға байланысты тиісті контентті таңдау 
қажет.Сонымен қатар, әлеуметтік желілер әлеуетті тұтынушылардың назарын 
аударады, олар кері байланысты жедел алудың тамаша мүмкіндігі болып 
табылады, бұл да клиентпен қарым-қатынаста маңызды рөл атқарады. 

Брендті жылжытудың тағы бір мысалы: 
− компания өнімдерін,бағалы сыйлықтары бар креативті байқаулар 

арқылы жылжыту; 
− әлеуметтік желілерге қосымша құру. Бүгінгі таңда кез-келген 

әлеуметтік желіге қосымша құруға болады. 
Қазіргі уақытта смартфондар мен планшеттер сияқты гаджеттер 

нарығына шығуына байланысты, мобильді қосымшалар көп сұранысқа 
ие.Мобильді қосымшаларды құру қаржылық жағынан шығын болса да, 
көптеген ірі компаниялар сайтпен қатар мобильді қосымшаның болуына аса 
көп көңіл бөледі.Мобильді қосымша компания имиджін сақтауға, сонымен 
қатар тиімді маркетинг құралы бола алады.Жалпы, мобильді құрылғыларға 
арналған қосымша тапсырыс берушінің қажеттілігіне байланысты әр түрлі 
функцияларды орындай алады. 

Осылайша, сандық технологиялардың дамыған заманында әлеуметтік 
желілер мен мобильді қосымшалар инновациялық маркетинг механизмі ретінде 
өте тиімді болып табылады[2]. 

Қорытындылай келе, қазіргі заманғы компаниялар маркетингтік саясатты 
үнемі жетілдіруге бағытталуы тиіс. Кәсіпорынның маркетингтік саясатын 
жетілдіру кезінде кемшіліктерді жоюға, сондай-ақ нарықта бәсекеге 
қабілеттілікті арттыруға және оң ұстанымдауға ықпал ететін инновациялық 
тәсілдерді әзірлеу қажет. 

Интернет өткізу нарығын кеңейтуге бағытталған көптеген кәсіпорындар 
қызметінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. Ол кәсіпорын 
қызметінің тиімділігін арттырудың, тұтыну нарықтарында барынша қатысуды 
қамтамасыз етудің және тұрақты және әлеуетті клиенттерге жақындаудың 
қажетті және өте тиімді маркетингтік стратегиясын білдіреді. 
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Мaржинализм— назначение в финансовой науке, признающее принцип 

снижающейся максимальной полезности базовым составляющей доктрине 
стоимости; появилось в 70-е гг. XIX века в форме «маржинальной революции». 

У маржиналистов были предшественники: Иоганн поле Тюнен (1783-
1850) придумал концепцию максимальной производительности; Антуан 
Огюстен Курно (1801-1877) написал книжку «Математические почвы доктрине 
богатства», Жюль Дюпюи промышлял задачей измерения полезности 
социальных услуг; Герман Госсен (1810-1858) определил законы максимальной 
полезности. 

Маржиналистская революция протекала в 2 шага. 1-ый период 
обхватывает 70-80 гг. XIX в., 2 период (1890-е гг.) получил заглавие 
неоклассической средние учебные заведения. 

Совершен переворот в способах анализа. Середина тяжести в анализе был 
перемещен с потерь на конечные итоги. В качестве начального этапа для 
финансовой доктрине была принята личная мотивировка финансового 
поведения индивидов. В финансовую науку был в первый раз введен принцип 
предельности. Появился максимальный тест. 
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Поменялась постановка задач. Маржиналисты создали упор на 
статических задачках, свойственных для краткосрочных периодов, в которые 
величины не успевают поменяться. При данном анализируются всевозможные 
методы применения ресурсов для удовлетворения необходимостей. [1] 

Случилась революция в доктрине значения. Отвергается традиционный 
расклад, т.е. сведение значения к расходам труда или же к иным моментам. 
Значение ориентируется степенью нужного эффекта, т.е. степенью ублажения 
необходимостей. 

Фридрих поле Визер. Был учащимся Менгера. Развивал концепцию 
значения в собственных работах «О происхождении и ведущих 
законодательстве финансовой ценности» (1884), «Естественная ценность» 
(1899), «Теория социального хозяйства» (1914). Он ввел в научный виток эти 
определения, как «предельная полезность», «законы Госсена», «вменение». 

Визером была разработана доктрина других потерь, допускающая другие 
методы применения ресурсов. 

Ойген поле Бем-Баверк. Еще был учащимся Менгера, продолжил 
становление маржиналистской доктрине в книжках «Капитал и прибыль» 
(1884), «Позитивная доктрина капитала» (1889), «Основы доктрине значения 
домашних благ» (1886). 

Он изучил не лишь только личный замен, но и целый базар. Разглядел 
дилемму, как альтернативу установления тарифов на моменты изготовления. 
Весомое пространство в его работах занимает «теория ожидания», центральной 
мыслью которой считается появление выгоды (процента) на капитал. В связи с 
длительностью времени производительные способы преобразуются в продукт, 
появляется разница в тарифах данных средств и продукта, в которой кроется 
выгода на капитал. 

Ключевым составляющей в методологическом инструментарии Менгера 
считается микроэкономический тест. Он дозволил, с одной стороны, 
противопоставить учению «классиков» об финансовых отношениях меж 
классами тест финансовых отношений и характеристик на уровне отдельного 
хозяйствующего субъекта (по терминологии Менгера — «хозяйство 
Робинзона»), но с иной — увлечься положением о том, собственно что будто 
бы обнаружить и решить финансовые трудности вполне вероятно, 
рассматривая их лишь только на уровне индивидуума, на микроуровне с учетом 
парадокса принадлежности и обусловленного условной редкостью благ 
людского эгоизма.[2] 

В работе «Основания политической экономии» Менгер перебегает к 
теоретическим положениям политической экономии, в что количестве к этим, 
как «ценность», «обмен», «товар», «деньги» и иные. Он придумал концепцию 
цены (ценности), определяемую максимальной пользой. Значение финансовых 
благ выявляется человеком в процессе ублажения необходимостей, т.е. за это 
время, когда он сознает подневольность от их присутствия в собственном 
постановлении. В соответствии с этим не имеют для человека практически 
никакой значения, в что количестве потребительной, лишь только 
неэкономические блага.  
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Не считая такого, он объясняет, собственно, что «ценность не есть что-то 
свойственное благам, не свойство их, но, напротив, только то смысл, которое 
мы до этого всего придаем ублажению наших необходимостей...». Дабы 
доказать такового семейства мнение, Менгер приводит образчик оазиса, где 
вода из источника, покрывающая все необходимости людей в ней, не содержит 
значения и, напротив — вода покупает для обитателей оазиса значение, когда в 
один момент поступление воды из источника сократится так, собственно, что 
постановление конкретным численностью воды будет важным условием для 
ублажения определенной необходимости обитателей оазиса. 

«Ценность — это мнение, которое хозяйствующие люд имеют о смысле 
оказавшихся в их постановлении благ для поддержания их жизни и их 
благосостояния, и в следствие этого за пределами их сознания не существует». 

По воззрению Менгера, «затраты труда и его числа или же иных благ на 
создание такого блага, о значения которого идет речь, не присутствуют в 
важной и конкретной связи с величиной ценности». Менгер пользуется 
«доказательство», обращаясь к примеру, о значения бриллианта и давая 
объяснение, сущность которого такая: размер значения сего минерала не 
находится в зависимости от такого, обнаружили ли его «случайно» или же он 
«добыт из месторождений методом издержки тыс. трудящихся дней», 
например, как определяющим фактором «при обсуждении его ценности» 
является то численность «услуг», которого возможно потерять, не будь его в 
нашем постановлении.  

Практически по предоставленной доктрине австрийской средние учебные 
заведения, получившей заглавие «теории вменения», ожидается, собственно, 
что толика цены (ценности) блага «первого порядка» вменяется благам 
«последующих порядков», использованным при его приготовлении. При всех 
критериях значение благ высочайшего около ориентируется допускаемой 
ценностью благ низшего около, на создание коих они предназначаются или же 
скорее всего предназначаются людьми. 

Блага высочайшего около рассматриваются Менгером в качестве 
неминуемой посыла изготовления благ. При этом к их количеству он 
приглашает относить не лишь только совокупности сырых материалов, работа, 
применяемые участки земли, машины, инструменты и пр., но и «пользование 
состоянием и работа предпринимателя». 

Менгер считает неверным назначать вину, образующуюся будто бы 
«возможность... отбирать у трудящихся доля продукта труда». Он сообщает, 
собственно, что работа дает собой лишь только раз вещество 
производственного процесса, который «является не в большей степени 
финансовым благом, чем составляющие производства». В следствие этого, по 
его воззрению, обладатели денежных средств и земли живут не за счет 
трудящихся, а «за счет использования территорией и состоянием, которое для 
индивидуума и общества содержит значение, например, же буквально, как и 
труд».  

Менгер подвергает нешуточной критике и концепцию заработной платы 
классиков, по которой стоимость незатейливого труда тяготеет к 
минимальному количеству, но она при данном обязана «прокормить» рабочего 
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и его семью. По его воззрению, подобный расклад неправомерен, потому что 
мысль о заработной плате как источнике «для поддержания жизни» станет 
всякий раз приводить к наращиванию количества сотрудников и понижению 
стоимости труда до прежнего (минимального) значения. В следствие этого во 
избежание регулировки стоимости незатейливого труда по принципу 
минимального количества средств существования им рекомендовано сведение 
больше высочайшей стоимости других обликов труда на затрату денежных 
средств, на ренту с таланта и т.д. 

Суть обмена сведена большей частью к персональному акту партнеров, 
итог которого будто бы обоюдовыгоден, но не эквивалентен. 

По его текстам, любой финансовый замен благ для обменивающихся 
индивидов значит присоединение к их имуществу свежего имущественного 
объекта, и в следствие этого замен возможно сопоставить в домашнем значении 
с продуктивностью промышленной и сельскохозяйственной работы. Совместно 
с что замен — это не лишь только выгода, но и финансовая жертва, вызванная 
меновой операцией, отнимающей «часть финансовой полезности, которую 
возможно извлечь из имеющегося менового отношения», собственно, что 
зачастую готовит неосуществимой реализацию там, где она была бы ещё 
мыслима. 

Все, кто содействует обмену, т.е. финансовым меновым операциям 
считаются этими же производителями, как землепашцы и фабриканты, ибо 
задача каждого хозяйства произведено не в физиологическом повышении числа 
благ, а в вполне вероятно больше полном ублажении человечных 
необходимостей. 

Фридрих поле Визер. Был учащимся Менгера. Развивал концепцию 
значения в собственных работах «О происхождении и ведущих 
законодательстве финансовой ценности» (1884), «Естественная ценность» 
(1899), «Теория социального хозяйства» (1914). Он ввел в научный виток эти 
определения, как «предельная полезность», «законы Госсена», «вменение». 

Визером была разработана доктрина других потерь, допускающая другие 
методы применения ресурсов. 

Ойген поле Бем-Баверк. Еще был учащимся Менгера, продолжил 
становление маржиналистской доктрине в книжках «Капитал и прибыль» 
(1884), «Позитивная доктрина капитала» (1889), «Основы доктрине значения 
домашних благ» (1886). 

Он изучил не лишь только личный замен, но и целый базар. Разглядел 
дилемму, как альтернативу установления тарифов на моменты изготовления. 
Весомое пространство в его работах занимает «теория ожидания», центральной 
мыслью которой считается появление выгоды (процента) на капитал. В связи с 
длительностью времени производительные способы преобразуются в продукт, 
появляется разница в тарифах данных средств и продукта, в которой кроется 
выгода на капитал. 

Австрийская среднее учебное заведение возымела своё заглавие от 
происхождения её основоположников и ранних сторонников, охватывая Карла 
Менгера, Ойгена поле Бём-Баверка и Людвига поле Мизеса. В количество 
популярных экономистов XX века, относимых к австрийской школе, еще 
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входят Генри Хэзлитт, Мюррей Ротбард и нобелевский лауреат Фридрих поле 
Хайек. 

Традиционная финансовая доктрина основывалась на трудящийся 
доктрине цены (англ. Labor theory of value), в согласовании с которой цена 
продуктов ориентируется численностью труда, потраченного на его создание. В 
конце XIX века, впрочем, забота экономистов переключилось на концепцию 
максимальной полезности. Австрийская среднее учебное заведение была одним 
из трёх источников маржиналистской революции 1870-х, при данном её 
ведущей лепта состоял в использовании субъективистского расклада к 
экономике. Вышедшая в 1871 году книжка Карла Менгера Основы экономики 
(англ. Principles of Economics) стала стимулом становления сего 
направленности. Кругом Менгера в рамках широкого направленности 
маржинализма сложилась больше узенькая среднее учебное заведение, 
возымевшая заглавие «Психологическая школа», «Венская школа» или же 
«Австрийская школа». После чего Торстейном Вебленом в его работе 
Preconceptions of Economic Science (1900) был нарочно введён термин 
«неоклассическая экономика», чтобы отличить маржинализм в 
объективистские обыкновения последователей Альфреда Маршалла от 
маржинализма австрийской средние учебные заведения, исповедовавшей 
субъективистский расклад к цене.[3] 

Австрийская среднее учебное заведение оставалась влиятельным 
направлением финансовой думы в 1 половине XX века и некое время 
рассматривалась как обязательная доля финансового мейнстрима. Её лепта в 
становление финансовой думы подключает неоклассическую концепцию цены 
(включая личную концепцию цены (англ. subjective theory of value), а еще 
осмысление трудности финансовых вычислений и невозможности 
централизованного планирования в экономике. 

В окончание предоставленного историко-экономического 
диссертационного изучения нужно обобщить и классифицировать главные его 
теоретико-методологические положения, сконструировать выводы, 
характеризующие научную новизну и практическую значимость итогов 
выполненной работы. 

1. Австрийская среднее учебное заведение - 1 из более популярных и 
известных теоретических средних учебных заведений вселенской финансовой 
думы, образовавшихся в итоге «маржинальной революции» конца XIX века. 

2. Маржинализм до сих времен животрепещущ, т.к. определение функции 
спроса и тарифов личными предельными оценками полезности товаров имеют 
большой авторитет в экономике. 

3. Место и роль австрийской средние учебные заведения маржинализма в 
российских историко-экономических источниках русского времени 
рассматривались самая критически. В постсоветский этап эти оценки но и стали 
не настолько критическими, но остаются в значимой мере противоречивыми. 
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Аннотация. Жастар кәсіпкерлігін дамытудың стратегиялық бағыты 

қазіргі заманғы кәсіпкерлердің жеке қасиеттеріне, сондай-ақ олардың жеке 
әлеуетін қалыптастыратын факторларға байланысты болады. Жас кәсіпкердің 
инновациялық белсенділігі жеке тұлғаны нарықтың дамуына, жекелеген 
өндірістердің және жалпы экономикалық жүйенің дамуын ынталандырады. 
Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда жастардың әлеуетін тиімді пайдалану 
еліміздің экономикасын өркендетудің стратегиялық мақсаттарының қатарында 
болуы абзал. 

Аннотация. Основные направления развития молодежного 
предпринимательства зависит от индивидуальных качеств современных 
предпринимателей, а также от факторов, формирующих их личный потенциал. 
Инновационная активность молодого предпринимателя способствует развитию 
личности, отдельных производств и экономической системы в целом. 
Эффективное использование потенциала молодежи в развитии малого и 
среднего предпринимательства должно быть в числе стратегических целей 
развития экономики страны. 

Annotation. The main directions of development of youth entrepreneurship 
depends on the individual qualities of modern entrepreneurs, as well as on the factors 
that shape their personal potential. Innovative activity of a young entrepreneur 
contributes to the development of the individual, individual industries and the 
economic system as a whole. Effective use of the potential of young people in the 
development of small and medium-sized businesses should be among the strategic 
goals of the country's economy. 
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Қазіргі кездегі бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту идеясы, әсіресе, жастар 
кәсібін дамыту қарқынды жүргізілуде, себебі объективті себептерге 
байланысты жастар арасында жұмыспен қамту мәселелері аса өткір болып 
табылады. Жастар кәсіпкерлігін дамыту мәселелері, оны жандандырудың 
тиімді және оңтайлы жолдарын ұсыну Қазақстан экономикасының маңызды 
стратегиялық бағыттарының бірі болуда.  

Маңғыстау облысында қазіргі кездегі шағын және орта кәсіпкерліктің 
дамуын қарастыратын болсақ, аймақ бойынша тіркелген шағын және орта 
кәсіпкерлік (ШОК) нысандарының саны 2017 жылы 56 256 бірлікті құрады, бұл 
– 2016 жылдың деңгейінен 3,4%-ке (54 423 бірлік) көп және 2015 жылдың 
деңгейінен 5%-ке жоғары (54 357 бірлік) [1]. 

01.11.2018 жылғы жағдай бойынша тіркелген ШОК субъектілерінің саны 
56 256 бірлікті құрады, бұл – 2013 жылға қарағанда 6,5%-ке көп.  

 
Кесте 1 – Маңғыстау облысындағы ШОК дамуының негізгі көрсеткіштері 

Көрсеткіштер Өлшем 
бірлігі 

2013 
жыл 

2014 
жыл 

2015 
жыл 

2016 
жыл 

2017 
 жыл 

Тіркелген ШОК 
субъектілерінің 
саны 

бірлік 49 602 55 195 54 357 54 423 56 256 

ШОК-тің белсенді 
субъектілерінің 
саны 

бірлік 32 835 35 620 46 488 46 610 47 015 

Тіркелген ШОК 
субъектілерінің 
жалпы санындағы 
белсенді 
субъектілердің 
үлесі 

% 66,2 64,5 86,7 85,6 83,6 

ШОК-те 
жұмыспен 
қамтылғандар 
саны 

адам 83 016 96 655 111 665 112 022 116 175 

ШОК 
субъектілерінің 
өнім шығаруы 

млн. 
теңге 325 497 683 224 640 770 878 499 784 844 

ШОК 
субъектілерінің 
өнім шығаруының 
НКИ 

% 96,2 109,0 87,0 116,7 83,7 

Облыс ЖӨӨ-нің 
құрылымындағы 
ШОК үлесі  

% 9,7 17,6 19,9 22,9 15,6 

Ақпарат көзі: ҚР Статистика комитеті 
 Шағын және орта кәсіпкерліктің жалпы өңірлік өнім құрылымындағы үлесінің 
төмен 9,3% болуы, облыстағы тау-кен өндіру саласында және карьерлерді игеру 



 155  
 

саласындағы жалпы өңірлік өнімінің артуына сай болды (өсу қарқыны – 2016 
жылмен салыстырғанда 171,5%) [1]. 

2018 жылы халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету шеңберінде 
«Өнімді жұмыспен қамту және бұқаралық кәсіпкерлік» бағдарламасын іске 
асыруды ескере отырып, 35 мыңнан астам жұмыс орны құрылды, оның ішінде 
тұрақты жұмыс орны - 28 978 адам, маусымдық жұмыс орындарымен - 4 050 
адам, жергілікті бюджет есебінен төленетіні қоғамдық жұмыстарға - 3148 адам 
тартылды. 

Бұдан басқа, әлеуметтік-еңбек саласын цифрландыру шеңберінде 
электрондық еңбек биржасы табысты жұмыс жасайды. Нәтижесінде жұмысқа 
орналасу үдерісі ашық түрде жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта қор 
биржасында 1,2 мыңнан астам жұмыс беруші тіркеліп, 4,5 мыңнан астам өтініш 
беруші бар. 4 мыңдай бос орын және 9 мыңнан астам резюме орналастырылды. 
Enbek.kz порталы арқылы облыстың 4 мыңға жуық тұрғыны жұмыс істейді. 
Порталға жеке меншік жұмыспен қамту агенттіктері қосылған [2]. 

Кәсіпкерлердің белсенділігінің өсу факторларының бірі жастар арасында 
кәсіпкерлік бастаманы дамыту мен қолдау үшін қолайлы жағдайлар жасау, 
оның ішінде жеңілдікпен қаржыландыру болып табылады. Қазақстанда 
кәсіпкерлікті дамыту, әсіресе шағын және орта кәсіпкерлікті қолдау және 
дамыту барысында бірқатар маңызды бағдарламалар қабылданған, солардың 
арасында 2010 жылдан бастап «Бизнестің жол картасы – 2020» бағдарламасы 
(БЖК-2020) іске асырылып келеді. 2015 жылы бағдарламаның атауы «Бизнестің 
жол картасы-2020» бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы 
(БЖК-2020 бірыңғай бағдарламасы) деп өзгертіліп, Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 168 қаулысымен бекітілді. Мұндай 
қадам елімізде кәсіпкерлікті жандандыру мақсатында жасалған шара болатын. 
Республикалық бюджеттен кәсіпкерлікті қолдау мен дамытуға, бағдарламаның 
басым бағыттарын іске асыруға Маңғыстау облысына 2015-2017 жылдары 3,7 
млрд. теңге бөлінді. 

Бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлікті дамыту үшін қаржылық және 
қаржылық емес әртүрлі іс-шаралар қарастырылды. Кәсіпкерлік қызметті 
дамытудың және жастардың әлеуетін тиімді іске асырудың ең басым түрі 
микробизнес болып табылады. 

БЖК-2020 бағдарламасы бойынша аймақта кәсіпкерлікті дамыту 
қарқынды жүзеге асырылып, мемлекеттік қолдау құралдарының көмегімен 555 
жобаға қолдау көрсетілді (2-кесте).  

 
Кесте 2 – Маңғыстау облысы бойынша «Бизнестің жол картасы-2020» 

бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы бойынша 
қаржыландырылған жобалар саны  

 

Қолдау құралдары 2015ж 2016ж 2017ж Барлығы : 
 

Субсидиялау 72 119 152 343 
Кепілдік беру 44 53 56 153 
Гранттар 7 7 - 14 
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Инфрақұрылым 1 - - 1 
Микрокредит беру 13 31 - 44 
Барлығы 137 210 208 555 

 
Кестеде көрсетілгендей, 2015-2017 жылдары 343 жоба субсидияланды, 

153 несие бойынша ішінара кепілдік берілді, 14 грант берілді, 1 кәсіпорын үшін 
инфрақұрылым тартылды, 44 микрокредит берілді [2]. 

БЖК-2020 бойынша көрсетілген қолдау шараларын жүзеге асыру 
нәтижесінде 2015-2017 жылдары облыста 5,2 мыңдай бұрынғы жұмыс 
орындары сақталып, жаңадан 1,2 мың жұмыс орындары ашылды. 

Жастар кәсіпкерлігін қолдау аясында өз кәсібін ашқысы келетін 
тұлғаларға кәсіпкерлікті ашуды жоспарлау, басқару, ұйымдастыру, бизнес-
жоспарлар дайындау туралы курстарда қосымша кеңестер берілді. Осы 
мақсатта облыста «Бизнес-кеңесші», «Бизнес-Өсу», «Жас кәсіпкерлер мектебі», 
«Жобалық оқыту», «Аға сеньорлар», «Топ менеджмент» курстары 
ұйымдастырылып, өз ісін бастағысы келетін азаматтарға кеңестер берілді. 

Маңғыстау облысы бойынша бүгінгі таңда 14 пен 29 жас аралығында 145 
657 жастар бар, бұл жалпы облыс тұрғындарының 22,1% пайызын құрайды. 
Қалаларда – 70 174, ауылдық жерлерде 75 483 жас тұрады. 

Облыста 8 жастар ресурстық орталықтары қызмет атқарады, оның ішінде 
1- облыстық және аудан, қала деңгейінде 7 «Жастардың ресурстық 
орталықтары» коммуналдық мемлекеттік мекемелері. 

Облыста «Нұр-Капитал» қаржылық көмек көрсету бағдарламасы бар. 
Бағдарлама облыс экономикасының жетекші секторларында жүзеге 
асырылатын жобаларға жеңілдкпен несие беру, несиелерді субсидиялау сияқты 
қаржылық қолдау көрсетеді. Яғни, шағын кәсіпкерліктің дамуына қаржылық 
қолдау жасау. «Нұр-Капитал» бағдарламасы бойынша барлығы 2,9 млрд. 
теңгені құрайтын 162 жобаға қолдау жасалды [2]. 

«Нұр-Капитал» бағдарламасы бойынша бойынша жеңілдікпен 
қаржыландырылған салалардың арасында жетекші орында өңдеу өнеркәсібі 
саласы (39,5 %), ауыл, орман және балық шаруашылығы саласында (16,7 %), 
көлік және қоймаға жинау саласында (11,1 %), денсаулық сақтау және 
әлеуметтік қызметтер саласында (8,6 %), тұру және тамақтану бойынша 
қызметтер (4,3 %) және т.б. бар. 

Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда жастардың әлеуетін тиімді 
пайдалану барысын қорытындылай келе, келесідей ұсыныстарды жүзеге асыру 
керек деп санаймыз: 

–жастар арасындағы кәсіпкерліктің дамуын зерттеумен, маркетингтік 
қызмет көрсетумен айналысатын агенттіктер жұмысын жандандыру керек; 

–салалық және инженерлік инфрақұрылымды жетілдіру қажет, бұл 
мақсатта өндірістік қуаттарды орналастыру картасын дайындау керек. Бұл 
жұмыс аймақтардың жергілікті атқарушы органдары, басқармалары және басқа 
да маңызды орталықтарының бірлескен қызметтерінің арқасында ғана нәтижелі 
болады. Өндірістік қуаттарды орналастыру картасы барлық кәсіп түрлерінің 
жаңаша жұмыс істеуіне, ал бұл жастардың әлеуетін толық пайдалануға 
мүмкіндік береді. 
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Сонымен қатар, жастар арасындағы кәсіпкерлікті дамыту мақсатында 
болашағы мол жастарды тәжірибе алмасуға ірі экспорттаушы елдерге жіберу 
мақсатында жұмыс сапарын ұйымдастыру керек [3]. 

–жастарға онлайн-кеңес беру пункттерін құру жұмыстарын дамытуды 
жеделдету керек.  

–кәсіпкерлікті жаңадан бастаған ауыл кәсіпкерлерін қажетті әдістемелік 
құралдармен, ұқсас бизнес-жоспарлармен қамтамасыз етіп, аймақтық жергілікті 
атқарушы органдар мен бизнес-орталықтар тарапынан жастар арасындағы 
кәсіпкерлік жобаларды қолдау жұмыстарын жүзеге асыру керек. 

Шағын бизнес қазіргі уақытта жаһандық экономиканың негіздерінің бірі 
болып табылады, ол жастарды жұмыспен қамтуды қамтамасыз етеді, 
бәсекелестікті қалыптастырады, нарықты жаңа тауарлар мен қызметтермен 
кеңейтеді, сондай-ақ нарықтық өзгерістерге жауап береді.  

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 
 
1. Маңғыстау облысы Статистика департаментінің www.stat.gov.kz 

Интернет-ресурсы 
2. Маңғыстау облысын дамытудың 2016-2020 жылдарға арналған 

бағдарламасы. Маңғыстау облысы мәслихатының 2018 жылғы 12 
желтоқсандағы № 22/275 шешімімен бекітілген.   

3. Гафятуллина Д., Каримов Е.С. Орта кәсіпкерлік экономикалық 
өсімнің генераторы ретінде. Экономика/қаржы/зерттеулер. №3 – 4 (44), 2018. 
130-137 бб. 
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасының экономикалық 

қауіпсіздігін қамтамасыз етудің заманауи мәселелері, экономикалық 
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің аймақтық ерекшеліктері талданған. 
Сонымен бірге, экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз етуде мемлекеттік 
іс-шараларды жүзеге асыру бағыттары мен мемлекеттік құралдарды 
жетілдіру мүмкіндіктері айқындалған. 

Аннотация. В статье проанализированы современные проблемы 
обеспечения экономической безопасности Республики Казахстан, региональные 
особенности обеспечения экономической безопасности. Вместе с тем, 
определены основные направления реализации государственных мероприятий 
по обеспечению экономической безопасности и возможности их 
совершенствования. 

Abstract. The article analyzes the modern problems of economic security of the 
Republic of Kazakhstan, regional features of economic security. At the same time, the 
main directions of implementation of state measures to ensure economic security and 
the possibility of their improvement are determined. 

 
Кілт сөздер: экономикалық қауіпсіздік, мемлекеттік саясат, сыртқы 

факторлар. 
Ключевые слова: экономическая безопасность, государственная 

политика, внешние факторы. 
Key words: economic security, state policy, external factors. 
 
Елдің экономикалық қауіпсіздігі туралы айтқанда, экономиканың екі 

жүйесі - рынок пен мемлекеттің қауіпсіздігі қозғалады. Қауіпсіздік мәселелерін 
зерттеуде мемлекеттің ролі белсенді, өйткені мемлекет - халықтың тәуелсіздігін 
білдіретін ресми субъект.  

Экономикалық қауіпсіздік мәселелерінде маңызды аспектіні елдің ішкі 
экономикалық саясатының кешенді түрде жүргізілуі алады. Ел 
экономикасының табысы мен шығындарын белгілі бір тепе-теңдікте ұстап тұру 
арқылы ұлттық экономикалық қауіпсіздік мәселелерін нақтылау мен олардың 
алдын-алу жолдарын алу мүмкіндіктері айқындалады. 

Қазақстан, орасан зор аумақта орналаса отырып, әлеуметтік-экономикалық 
дамудың аймақтық ерекшеліктерге ие, олар шаруашылық байланыстарға, 
тауарлардың, капиталдың, жұмыс күшінің ағымының шарттарына және жалпы 
мемлекеттің экономикалық әлеуетіне едәуір ықпал етуге қабілетті. 
Аймақтардың бірінің екіншісінен артта қалушылығы өмір сүру деңгейінің 
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төмендеуіне, шаруашылық қызметтің аз қарқындылығына, өнеркәсіптің аз 
диверсификацияланған салалық құрылымына, ғылыми-техникалық әлеуеттің 
төмендеуіне, әлеуметтік саланың дамымауына әкеледі. Берілген қатерлер 
мемлекетке экономикалық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша күрделі 
қиындықтар туғызады. 

Тұрғындардың өмір сүруінің аймақтар бойынша әр түрлілігі аймақтағы 
тұрғындардың өмір сүру деңгейінің біркелкі еместігін және поляризациясын 
сипаттайды. Аймақтық әлеуметтік ерекшеліктерді адам әлеуетінің даму индексі 
(АӘДИ) арқылы бағалауға болады, ол БҰҰ-ның Даму бағдарламасымен 
әзірленген. Бұл интегралды көрсеткіш үш құрамдастан тұрады: табыстан (жан 
басына шаққандағы жалпы аймақтың өнімнен), өмір сүру ұзақтығынан 
(туылғанда күтілетін өмір сүру ұзақтығынан) және білім деңгейінен тұрады, 
соңғы құрамдас ересектердің білімділігімен және балалар мен жастардың 
біліммен қамтылуын сипаттайды [1]. 

АӘДИ бойынша аймақтық ерекшеліктер едәуір, мәселен, 0,745 жоғары 
индексі тек төрт аймаққа ғана сәйкес келеді: Астана, Алматы қалаларына, 
Атырау және Маңғыстау облыстарына. Басқа аймақтарды АӘДИ төменірек. 
Жеке алғанда, Ақтөбе облысының индексі 0,551-ге тең және Үндістанның 
АӘДИ-не сәйкес келеді. Шығыс-Қазақстан облысының индексі 0,399 бұл 
Ауғанстанның индексіне сай келеді (кесте 1). Салыстыру үшін кестеде 
Қазақстан облыстарының АӘДИ-мен салыстыруға болатын елдер көрсетілген. 

 
Кесте 1 – Қазақстан аймақтары бойынша АӘДИ, 2018 ж. 

 
 

Өңір 
Адам 

дамуының 
индексі 

БҰҰ 
тізіміндегі 

 орны 

 
Мемлекет 

БҰҰ 
сыныптамасы 

бойынша АӘДИ 
Астана қ. 0,820 37 Катар 0,831 
Атырау 0,769 57 Мексика 0,770 

Алматы қ. 0,721 83 Эквадор 0,720 
Маңғыстау 0,653 110 Монғолия 0,653 

Ақтөбе 0,551 134 Үндістан 0,547 
Батыс Қазақстан 0,525 138 Лаос 0,524 

Оңтүстік 
 

0,491 147 Шығыс Тимор 0,495 
Қызылорда 0,487 148 Ангола 0,486 

Алматы 0,480 151 Мадагаскар 0,480 
Павлодар 0,476 153 Папуа-Жаңа 

 
0,466 

Қостанай 0,432 163 Коморлар 0,433 
Жамбыл 0,423 168 Гамбия 0,420 

Қарағанды 0,413 169 Судан 0,408 
ШығысҚазақстан 0,399 172 Ауғанстан 0,398 

Ақмола 0,359 175 Мали 0,359 
Батыс Қазақстан 0,356 176 Гвинея-Бисау 0,353 

Ескертпе - [2] негізінде құрастырылған 
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Тұрғындардың 40 %-дан астамы тұратын, АӘДИ-і төмен аймақтар адам 
ресурстарын миграциялық алмастыруға беруі мүмкін, бірақ олардың қарқыны 
олардың аймақтық орталықтарының өміршеңдігіне тәуелді болады, бұл өзінің 
ішкі перифериясының адам ресурстарын тарту және өз тұрғылықты халқын 
сақтап қалу үшін жасалады. Мұның барлығы егер оған тиімді әлеуметтік саясат 
қарсы тұра алмайтын болса, онда объективті факторлар әсерінен аймақтар 
тұрғындарының сапасы анағұрлым терең ерекшелетіндігін білдіреді. 

Сондай-ақ, Қазақстан үшін жұмыссыздық деңгейіндегі аймақтық 
ерекшеліктердің тұрақты өсуін экономиканың циклдылығымен ғана түсіндіру 
мүмкін емес. Себептердің бірі демографиялық факторлардың әсері болып 
табылады. Аймақтардың көбісінің жұмыссыздықтың төмен деңгейіне өтуі тек 
экономикалық өсу мен жаңа жұмыс орындарын қалыптастырумен ғана емес, 
сондай ақ еңбек нарығына келетін жастардың азаюы мен көптеген 
жұмысшылардың зейнетақыға шығуымен байланысты. Жұмыссыздықты 
төмендетудің төмен деңгейі байқалатын, артта қалған, ауыл шаруашылық 
аймақтардағы жағдай өзгеше – тұрғындар санының қарқынды табиғи өсімі 
кезінде жастардың еңбек нарығына келуі көбейеді, ал экономикада заңда 
жұмыс орындары инвестициялар үшін көптеген институционалдық және т.б. 
бөгеттердің болуы себебінен аз ашылады. 

Анағұрлым аз дамыған өңірлердің тұрғындарының мобильділігі жағдайды 
жұмсартады. Еңбек мигранттарының негізгі ағымы ірі агломерацияларға және 
жетекші мұнай-газ аймақтарына (Астана және Алматы қалалары, Атырау, 
Маңғыстау облыстары) кетеді. 

Олардың табыстары анағұрлым жоғары болады, жұмысбастылық 
қалалардағы қызмет көрсету саласында шоғырланады және ресми емес сипатта 
болады.  

тұрғындарының еңбек миграциясы аймақтарда қалатын жанұялардың 
табыстарын көтеруге мүмкіндік береді.Алайда мемлекет аймақтық еңбек 
нарығындағы сұраныс пен ұсынысты теңгерімнің бұл тетігін ешқалай 
қолдамайды, керісінше, әлсіз дамыған аймақтан келген еңбек мигранттарын 
қабылдаушы аймақ билігінің қарсы әрекеттері мен жергілікті қоғамның оларға 
көңілдерінің толмауы туралы айтуға болады. 

Тұрғындардың жан басына шаққандағы табыстарының реси еңбеақы 
көлемімен салыстырғандағы едәуір теңсіздігі себептерінің бірі демографиялық 
фактормен байланысты. Кедей аймақтарда жұмысбастыларға асырайтын 
адамдарының болуы себебінен жүктеме көбірек түседі, сондықтан жан басына 
шаққандағы табыс көлемі азаяды. Демографиядан басқа тағы бір себебі 
мемлекеттің қайта бөлістіру саясатында жатыр. Ол тұрғындар табыстарының 
әркелкілігін әлеуметтік трансферттер (төлемдер) арқылы жұмсартуы тиіс. 
Алайда, олардың теңгерімділік векторы шамалы. Әлеуметтік төлемдер 
жағрафиясында анағұрлым көп үлесті зейнетақы алады. Төмен дамыған 
аймақтарда реципиенттердің көп бөлігін балалар жәрдемақысын алатын 
тұрғындар құрайды, кедейлерге жәрдем көрсетудің басқа арнайы 
бағдарламалары әлсіз дамыған. Артта қалушы өңірлер тұрғындарының 
табыстарын көтеру және аймақаралық теңсіздікті жоюдың анағұрлым тиімді 
тетігі бюджеттік саладағы еңбекақы көлемінің өсуі болып отыр. 
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Жаппай кедейшілік мәселесі өтпелі кезеңнің ең өткір мәселелерінің бірі 
болды, 1990 жылдардың соңында кедейлердің үлесі ел тұрғындарының 30%- 
ын құраған болатын. Әлеуметтік әлсіз топтардың (көп балалы және толық емес 
жанұялар, мүгедектер, жұмыссыздар) дәстүрлі кедейшілігінен басқа, 
республикада кедейшіліктің жаңа түрі байқалады – әке-шешелері жұмыс 
істейтін, бірақ еңбекақыларының көлемі жанұяға ең төменгі күнкөріс көзін 
қамтамасыз ете алмайтын толық жанұялардың кедейлігі. 

Аймақтар тұрғындарының табыстарының өсуі және кедейшілік деңгейін 
төмендету факторлары алуан түрлі және олардың тізімін жүйелеуге болады: 

− экономикалық фактор: тұрғындар табыстарының табиғи 
артықшылықтары мен төмен табыс базасымен қарқындап өсуі; 

− республикалық орталықтың қайта бөлістіруші әлеуметтік саясаты: 
әлсіз дамыған аймақтардың көбісінің табыстарының қуып жетіп өсуі; 

− саяси фактор: кейбір аймақтарды ерекше қолдау, бұл олардың 
тұрғындары табыстарын өсіруден де көрінеді; 

− институционалды фактор: бизнеспен ерекше қарым-қатыначс, бұл 
аймақ табыстарын көбейте түседі. 

Жұмысқа тұру мүмкіндіктерінің болмауы тұрғындардың әл-ауқатының 
төмендеуінің және республиканың басқа аймақтарына, алыс және жақын шет 
елдерге миграцияның басты себебі болып табылады. Мәселен, Қазақстан 
Республикасы тұрғындарының миграциясының 2013-2018 жж. оң сальдосы тек 
Алматы және Маңғыстау облыстарында, Астана және Алматы қалаларында 
ғана бар. Қалған аймақтар теріс сальдоға ие. Қалалар мен ауылдар арасындағы 
айырмашылық болашақта ұлғаюы мүмкін. Бұл ең алғашқы кезекте, қаржы 
ресурстарының шоғырлану орталықтары – Алматы және Астана қалаларына 
мигранттардың үлкен ағымдары кететіндігімен байланысты [3]. 

Сараптама бағалауларына сәйкес, аймақтардың шектен тыс экономикалық 
теңсізідігі тек перифериялық аудандардың экономикалық тұрақсындануына 
және жалпы аймақтық өнім көрсеткішінің өсуінің қысқаруына ғана емес, 
сондай ақ болашақта – елдің экономикалық өсу қарқындарының төмендеуіне 
әкеледі  

Сондықтан, аймақтардың тұрақты дамуы тұрғысынан алғандағы 
мемлекеттік саясаттың негізгі міндеттерінің бірі олардың пропорциялық емес 
дамуындағы алшақтықты қысқарту болып табылады. Бірақ бұл шараны тек 
жетекші аймақтардың деңгейін төмендету есебінен ғана емес, сонымен бірге 
артта қалушы аймақтарды әлеуметтік-экономикалық көтеру негізінде іске 
асыру қажет. Берілген бағыттың артықшылығы аймақтардың өз күшіне – 
оныңэкономикалық әлеуетіне сүйемелденуі арқылы дамуында жатыр. Белгілі 
болғандай, аймақ ресурстарын пайдаланумен іске асырылатын жобалар 
аймақтық әртараптану деңгейінің әлсіреуіне, өз күшімен дамуы есебінен 
рационалды және әділ аймақтық пропорциялардың қалыптасуына ықпал етеді. 
Осылайша, мемлекет талпыныстарының ақырғы мақсаты – депрессивті және 
әлсіз дамыған аймақтардың жаңа жұмыс орындарын ашу және 
қолданыстағыларын сақтап қалу, инфрақұрылымды дамыту, экономиканы 
әртараптандыру, жергілікті салық базасын кеңейту және т.б. арқылы тұрақты 
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«өздігінен» дамытуға қол жеткізіледі. Мұның барлығы сонымен бірге 
аймақтардың экономикалық қауіпсізідігін қамтамасыз етудің өршіп келе 
жатқан өзекті мәселелерінің шешілуіне септігін тигізеді. 

Әлемдік экономиканың келтірілген дағдарыстық құбылыстарының 
дамуына байланысты Қазақстанның қаржы жүйесінің одан әрі жұмыс істеуіне 
әсер ететін мынадай факторлар анықталады – коммерциялық қаржы 
құрылымдарында сырттан қарыз алуға мүмкіндіктері шектеулі күйінде қалады 
(кредиттік ресурстардың бұрынғы донор-елдері бүгіндері қаржыны өздері 
қажетсініп отыр); әлемдік экономикадағы стагфляциялық үрдістер күшеюде. 
Жалпы экономикалық тұрғыдан алғанда Қазақстан экспортының негізгі 
баптары бағаларының қалыптасқан қолайлы конъюнктурасы дағдарыс 
салдарларының әсерінен ойламаған жерден өзгеріп кетуі мүмкін екендігін атап 
өткен жөн. 

Сондықтан да, Қазақстан, оның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 
мүмкіндік беретін реформаларды жүзеге асыруы керек. Экономикалық үлгіні 
өзгертуге және экстенсивті, шикізаттық даму жолынан индустриялық-
инновациялық дамуға көшуге жол ашылуы тиіс. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития аграрного 
сектора Казахстана в рыночной экономике. Сельское хозяйство Казахстана 
стабильность аграрного производства является основой продовольственной 
безопасности страны. Поэтому в аграрном секторе Казахстана 
предполагается экспорт зерна или другой сельскохозяйственной продукции на 
мировые рынки, увеличение производства экспансии, потенциальных продуктов 
и источников валютных поступлений. 

Аңдатпа. Бұл мақалада нарықтық экономикадағы Қазақстанның 
аграрлық секторын дамыту мәселелері қарастырылған. Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы аграрлық өндірістің тұрақтылығы елдің азық-түлік 
қауіпсіздігінің негізі болып табылады. Сондықтан Қазақстанның аграрлық 
секторындағы астықты немесе басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін 
әлемдік рыноктарға экспорттау, экспансия өндірісін, әлеуетті өнімдер мен 
валюталық түсімдер көздерін ұлғайтуды болжайды. 

Abstract. This article discusses the development of the agricultural sector of 
Kazakhstan in the market economy. The stability of agricultural production is the 
basis of food security of the country. Therefore, the agricultural sector of Kazakhstan 
is expected to export grain or other agricultural products to world markets, increase 
production expansion, potential products and sources of foreign exchange earnings. 

 
Ключевые слова: Аграрный сектор, агропромышленный комплекс, 

земельные ресурсы, крестьянские хозяйства, фермер, иностранные 
инвестиции. 

Кілт сөздер: Аграрлық сектор, агроөнеркәсіптік кешен, жер 
ресурстары, шаруа қожалықтары, фермер, шетелдік инвестиция. 

Key words: Agricultural sector, agro-industrial complex, land resources, 
farms, farmer, foreign investment. 

 
Экономиканың маңызды салаларының бірі – ауыл шаруашылығы. Ауыл 

шаруашылығы – өндірістің негізгі саласы, агроөнеркәсіптің жетекші саласы 
болып табылады. Ауылдағы жұртшылықтың тұрмыс-жағдайының 
жақсаруының, экономикалық белсенді халық қатарындағы ауыл халқы үлесінің 
артуының, пайданың, рентабельділіктің жоғарлауының, ұлттық байлық пен 
экспорттың көбеюінің, еліміздің экономикасы дамыған, бәсекеге қабілетті, 
индустрияланған елдердің қатарына қосылудың, бір сөзбен айтқанда еліміздің 
экономикалық дамудың жаңа сатысына көтерілуінің тікелей жолы – ауыл 
шаруашылығы. Жалпы ауыл шаруашылығы дүние жүзінің барлық 
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аумақтарында таралған. Оның 50-ден астам салаларында 1,3 млрд адам еңбек 
етуде.  

Қазіргі кезде дүние жүзінде экономикалық белсенді халықтың 45%-ы 
ауыл шаруашылығымен айналысады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында ауыл шаруашылығы мәселелеріне 
де ерекше тоқталады. Мәселен, Елбасының 2018 жылғы «Сындарлы қоғамдық 
диалог – қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына жолдауына сәйкес Президент Үкіметке мынадай міндеттерді жүктеген 
болатын: «Ауыл шаруашылығы – біздің негізгі ресурсымыз, бірақ оның әлеуеті 
толық пайдаланылмай отыр. Ел ішінде ғана емес, шетелде де сұранысқа ие 
органикалық және экологиялық таза өнім өндіру үшін зор мүмкіндіктер бар. Біз 
суармалы жер көлемін кезең-кезеңмен 2030 жылға қарай 3 миллион гектарға 
дейін ұлғайтуымыз керек. Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін 4,5 есе 
арттыруға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау ісінде 
шикізатқа негізделуден бас тарту керек. Өнім өңдейтін кәсіпорындар әлеуетінің 
40 пайызы ғана пайдаланылып отырғанына қарамастан, оның көлемі 70 пайызға 
жетті. Ауыл шаруашылығына шетелден инвесторлар тарту – маңызды міндет. 
Үкімет нақты нәтижеге қол жеткізуі керек» [2]. 

Ел тұрғындарының 40%-дан астамының қызметi мен тiршiлiк көзi 
ауылдық жер болып табылады, олардың көпшiлiгi үшiн жер - негізгi өндiрiс 
құралы. Аграрлық өндірiстiң тұрақтылығы - елдiң азық -түлiк қауiпсiздiгiнiң 
негiзi. Қазақстан жер ресурстарына бай. Алдын ала суландырмай-ақ егiн 
шаруашылығына жаратуға болатын алқап 39 млн. гектарды құрайды.  

Қазақстанның аграрлық секторы мынадай сипатқа ие:  
- ауыл шаруашылығына арналған жердің жалпы аумағы – 222,6 млн. га, 

оның ішінде 24 млн. га (10,8%) – егістік жерді, 5 млн. га (2,2%) – пішендік 
жерді, 189 млн. га (85%) – жайылым жерді алып жатыр;  

- ауыл тұрғындарының саны – 7,3 млн. адам немесе ел тұрғындарының 
жалпы санының 47,2%-ын құрайды;  

- топырақ және өсімдік жамылғысының тік және көлденең зоналары анық 
белгіленген. Орманды дала мен дала аймағында барлық жердің 10%, шөл және 
шөлейт аймағында - 60%-ға жуығы, таулы аймақтарда - 5%-ға жуығы жатыр;  

- елдің барлық егіншілік аймақтары жылдық жауын-шашынның 
аздығымен сипатталады – 150-320 мм.; 

- теңізге шығу жолының жоқтығы, бұл сыртқы нарыққа шығуға 
айтарлықтай қиындықтар тудырады;  

- маусымаралық кезеңдерде қант, өсімдік майы, құс еті, көкөніс пен жеміс 
сияқты өнімдерді қоспағанда, азық-түлік өнімдерінің көпшілігімен қамтамасыз 
етудің өзіндік жеткіліктілігі;  

- солтүстік аймақтардың астық дақылдарын өсіруге және мал 
шаруашылығына мамандандырылуы; суармалаудың айтарлықтай маңызы бар 
оңтүстік аймақтарда өсірілетін дақылдардың (астық, майлы, жеміс-жидек 
дақылдары, көкөніс, мақта) көбінше әртараптандырылған [3]. 

Кесте 1. 
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем 

индексі, шаруашылықтың барлық санаттарында (%) 
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      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Жалпы шығарылым  
Қазақстан 
Республикасы 104,5 108,5 93,1 114,6 88,3 126,8 82,2 
Ақмола 104,9 115,6 77,4 145,6 60,6 176,0 59,3 
Ақтөбе 96,9 117,5 107,2 101,6 95,9 115,1 93,4 
Алматы 103,7 103,5 97,0 113,6 101,2 103,4 104,6 
Атырау 104,0 106,5 105,5 96,1 99,4 112,2 102,7 
Батыс Қазақстан 103,8 111,2 114,6 83,2 97,3 123,1 82,8 
Жамбыл 91,7 104,3 92,6 122,7 99,6 106,8 96,9 
Қарағанды 113,2 106,7 101,1 107,5 93,1 114,1 95,8 
Қостанай 113,5 113,2 90,3 101,9 80,8 159,7 48,5 
Қызылорда 101,8 99,0 96,9 112,2 108,2 98,1 103,5 
Маңғыстау 105,5 99,3 108,4 94,9 100,8 119,5 99,6 
Оңтүстік Қазақстан 99,8 103,5 95,3 106,6 106,0 111,0 108,5 
Павлодар 107,5 110,6 87,0 142,5 78,0 109,0 89,2 
Солтүстік Қазақстан 112,0 106,5 95,8 118,0 76,2 159,7 69,6 
Шығыс Қазақстан 95,9 107,6 85,1 131,5 96,5 102,1 106,2 
Астана қаласы 57,3 105,1 123,6 100,9 86,2 108,6 79,1 
Алматы қаласы 104,9 115,4 73,1 87,5 99,7 93,7 39,4 

Дерек көзі: 2018 жылғы статистикалық агенттіктің материалдары 
 
Шаруашылықтың барлық санаттары бойынша ауыл шаруашылығы жалпы 

өнімінің нақты көлем индексінің әрдайым өзгеріп тұратындығын 1 кесте 
мәліметтерінен аңғаруға болады. Яғни, бұл көрсеткіштер ауылшаруашылығы 
саласының көптеген факторларға тәуелділігін айқындайды.  
 Ауыл шаруашылығында нарықтық жүйені құруда жүргізілген 
жекешелендіру нәтижесінде жаңа құрылымдар қалыптасты: ауылшаруашылық 
кәсіпорындары, жеке шаруа қожалықтары және ауыл тұрғындары 
шаруашылығы, жалпы өндірілетін өнімдерде осылардың әрқайсысының үлесі 
бар. Реформа басталғаннан бері ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде ауыл 
тұрғындарының үлес салмағы 50%-ға дейін артса, сол мерзімде 
ауылшаруашылық өнеркәсіптерінің үлесі 25%-ға төмендеді, ал шаруа 
қожалықтарының үлесі 25%-ды құрады. Бұл көрсеткіштер өндірілетін өнімнің 
көпшілігі ұсақ шаруашылықтардың үлесінде екенін анықтады. 
 Ауыл шаруашылығында басты байлық та, негізгі өндіріс құралы да – жер. 
Оны тиімді пайдаланудың алғышарттарының бірі – ауылшаруашылық 
кәсіпорындарында салалық өндіріс құрылымының оңтайлы болуы. Ол 
ауыспалы егісті таңдауға, жер құнарлылығын сақтауға, өндірістегі 
маусымдылықты жеңуге, өндірістің жалпы мәдениетін көтеруге және еңбек 
өнімділігін арттыруға әсерін тигізеді. Бірақ ауылшаруашылық 
кәсіпорындарында және шаруа қожалықтарында осы алғышарт талаптары 
сақталмаған. Оларда өндірілетін өнімдер құрылымында өндіріс құрылымында 
мал шаруашылығы саласының үлес салмағы төмен, жетекші сала – өсімдік 
шаруашылығы, оның үлес салмағы 82%-дан артады. Сондықтан да оларда 
ауыспалы егіс жоқ, өндіріс мәдениеті төмен. Олардан айырмашылығы ауыл 
тұрғындары өндірісті дамыту үшін жер ресурстарының шектелуіне байланысты 
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қиындықтарды бастарынан өткеруде. Олардың меншігіндегі мал басының 
шоғырлануы жайылымдардың шамадан тыс мөлшерде тозуына әкеп соғуда.  
 Ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің жұмысындағы аталған 
кемшіліктер нарықтық инфрақұрылымдар мен ауылшаруашылық өнімдерін 
қайта өңдеу өндірістерінің артта қалғанымен күрделене түскені белгілі. Соған 
байланысты өнімді өткізуде табыстың көп бөлігі арада жүрген 
алыпсатарлармен меншіктелуде.  
 ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі ауыл шаруашылығына көрсетілетін 
мемлекеттік көмектің көлемін арттыру мақсатында бірнеше бағдарламаларды 
жүзеге асыруда, Мәселен, «Агробизнес-2020» бағдарламасының нәтижесінде 
мамандар Агроөнеркәсіптік кешендегі субъектілер саны 4,5 есеге көбейтпек. 
Бұл құжаттың басқа бағдарламаларға қарағанда ерекшелігі өте зор. Кедендік 
Одақты қоса алғанда, дүниежүзілік сауда ұйымына кірген күні бәсекелестіктің 
күшеюі салдарынан, елімізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге 
қабілеттіліктерін арттыру міндеті тұр. Яғни, бұл бағдарламаның басты мақсаты 
– агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін бәсекеге қабілетті ету. Сондай-ақ 2020 
жылға ел үкіметі Агроөндірістік кешенді дамыту туралы бағдарламаны 
қабылдады. Ауқымды бағдарламаны жүзеге асыруға ел қазынасынан 3 
триллионнан астам теңге бөлінеді. Бұл, көптеген жаңа кәсіпорындар ашуға 
бағытталған. Осылайша, 1,8 млн. өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған 
азаматтарды ауылшаруашылығы саласындағы еңбекке жұмылдыру көзделген. 
Егер ауыл шаруашылығының статистикалық көрсеткіштеріне көз жүгіртетін 
болсақ, 2018 жылдың соңында ауыл шаруашылық өнімдері 794,4 миллиард 
теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 0,3 %-ға төмендеген. Ал, 2013 
жылғы қаңтарда тұтастай республика бойынша ауыл шаруашылық өнімдерінің 
(қызметтерінің) жалпы шығарылымы 64659,1 млн. теңгені құрады, бұл өткен 
жылғы тиісті кезендегі деңгейден 1,4%-ға кем. Азаю мал шаруашылығы 
өнімдерінің 1,4%-ға, соның ішінде еттің барлық түрлері өндірісінің 1,8%-ға 
кемуімен түсіндіріледі. Республикада ағымдағы жылдың қаңтарында ауыл 
шаруашылығы өнімдер өндірісінің қысқаруы әсіресі Ақтөбе және Қостанай 
облыстарында байқалады. Ақтөбе облысында еттің барлық түрлері 16,9%-ға, 
сиыр сүтті 14,6%-ға, тауық жұмыртқасы 11,4%-ға өндірісі төмендеді. Қостанай 
облысында өндіріс кемуінің негізгі себебі еттің барлық түрлерінің 17,9%-ға 
қысқаруы болып табылады. Әрине, аталған көрсеткіштер көңіл толтырарлық 
емес [1]. Осыған орай жоспарлау көкжиегін кеңейтіп, алыс болашаққа көз 
тастаған Елбасы жаңа дәуірдің талаптарына сай болу үшін «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын жария етті.  Қойылған міндеттердің іске асыру шараларын 
белгілеуге негіз болған еліміздегі қалыптасқан жағдайда еңбек өнімділігінің 
төмендігі келтіріліп, оны көтеру үшін жаңа инновацияларды енгізу қажеттігі 
айтылған.  Жолдауда ауыл шаруашылығын бұрын белгіленген бағытта дамыту 
мен қатар мал шаруашылығын көтеруге ерекше назар аударылған. Ол орынды. 
Еліміздегі жайылымды жердің көлемі, етке деген сұраныс ауылды дамытуға 
жол ашады.  
 2019 жылы ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізу белгіленген, мұның 
құны – 4 млн тонна бидай экспортына тең. Бұл мақсаттың орындалуына 
байланысты 130 млрд теңгелік несие ресурстарын бөлу қарастырылған. Бұл 
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қарастырылған шаралар бір жағынан ауылдық жерлерде қосымша жұмыс 
орындарын ашуға мүмкіндік берсе, екінші жағынан ауыл тұрғындарының кіріс 
көзіне айналады. Мұның өзі малдың барлық түрінің асыл түліктері мен 
тұқымдарының бас санын көбейтуге мүмкіндік береді. 

Қорыта келе, 2050 жылға дейін ауыл шаруашылығы мәселелері 
қатарында мыналар шешілсе екен дейміз: Әлемдік азық-түлік нарығының 
көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін арттыру үшін: Егістік 
алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік барлық елдерде бірдей жоқ екенін атап 
өтеміз. Егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен елеулі 
көтеру қажет. Біз әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру 
үшін үлкен әлеуетке иеміз. Біз экологиялылыққа баса назар аудара отырып, 
ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде 
агроөнеркәсіптік кешеннің алдына - экологиялық таза өндіріс саласындағы 
жаһандық қатысушы болу міндеті тұр. Ауылшаруашылық қайта өңдеуде және 
саудада фермерлік пен шағын және орта бизнесті дамыту. Бұл - өзекті міндет. 
Бұл арада бізге: Жер өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми, 
технологиялық, басқарушылық жетістіктерді ескере отырып, мал 
шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет. Аса ірі экспорттық 
нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің жаппай өндірісін басты етіп 
қоятынымызды айқындауымыз керек. Қазақстан аграрлы ел болып 
табылатындықтан, сыртқы нарықты да қамтамасыз етуге ресурсы мен әлеуеті 
жетерлік, тек Үкімет агроөнеркәсіп кешенін дамыту қызметін белсенді атқарып 
отырса дейміз. Егер, аталған шаралар нәтижелі болса, 2050 жылға қарай ІЖӨ-
дегі ауылшаруашылық өнімінің үлесі 5 есе артуы тиіс деп сенеміз. 
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Аңдатпа. Мақалада еңбек нарығында әйел еңбегін пайдалану және 
нарықтың қалыптасуының негізгі факторлары мен даму ерекшеліктері 
гендерлік теңдік тұрғысынан айқындалған. Нарықта әйел жұмыс күшінің 
әлеуметтік мақсаттарға қосымша шығындарды талап етуіне байланысты 
жұмыс беруші үшін тиімсіз болып табылуына қатысты дәлелдер келтірілген. 
Яғни рыноктық экономиканың шарттары әйел жұмыс күшін, ерлермен 
салыстырғанда, қысқарту немесе шектеу қаупімен өзгешеленеді. 

Аннотация. В статье определены основные факторы и особенности 
использования женского труда и формирования рынка женской рабочей силы с 
точки зрения гендерного равенства. Последствия переходного периода усилили 
гендерное неравенство в политической, экономической и социальной сферах. В 
обществе существует реальная угроза сокращений инвестиций в человеческий 
капитал по гендерному признаку, так как на уровне отдельных домохозяйств 
приходит осознание неэффективности таких вложений. 

Abstract. The article identifies the main factors and features of the use of 
women's labor and the formation of the female labor market from the point of view of 
gender equality. The effects of the transition have exacerbated gender inequalities in 
the political, economic and social spheres. In society, there is a real threat of 
reduction of investments in human capital on the basis of gender, as at the level of 
individual households comes the awareness of the inefficiency of such investments. 

 
Кілт сөздер: еңбек нарығы, жұмыс күші, гендерлік теңсіздік, адами 

капитал. 
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, гендерное неравенство, 

человеческий капитал.  
Key words: labor market, labor force, gender inequality, human capital. 
 
Жұмыспен қамту теориясындағы көптеген талқыланып отырған 

мәселелердің бірі – еңбек нарығында әлеуметтік сипаты бар гендерлік теңсіздік 
пен қоғамдық өндірістерде әйелдер еңбегін қолдану болып отыр. 

Еңбек нарығында гендерлік теңдікке қол жеткізу, әйелдер арасындағы 
кәсіпкерлікті одан әрі дамыту, әйелдердің еңбек нарығындағы бәсекеге 
қабілеттілігін арттыру мен әйелдер жұмыссыздығын төмендету мәселелері 
бүгінгі күннің өзекті мәселесі. 

Еңбек нарығындағы жұмыссыз әйелдердің қалыптасу себептері көптеген 
факторларға байланысты, оның ішінде келесілерін бөліп көрсетуге болады: 

- еңбекке орналасудағы теңсіздік; 
- жалақының төмен болуы,тиімді жұмыс орындарының болмауы; 
- жұмыссыздығы бойынша әлеуметтік көмек мөлшерінің аздығы; 
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- дүниеге бала әкелу,оны бағып-қағу қызметіне мүмкіндік беру, төменгі 
экономикалық шығындар жұмсаумен байланысты; 

- жұмыс табу қиындығы; 
- жас балалы әйелдердің арнайы ортада жұмысбастылығы құқының әлсіз 

әлеуметтік қорғалуы; 
- дипломы бар, мамандандырылған жұмысшылардың қоғамдық 

жұмыстардың табысы төмен түрлеріне тартылуы. 
Елімізде әйелдер арасындағы жұмыссыздық деңгейі - 5,4%, яғни жалпы 

республикалық деңгейден 0,6%-ға артық. Ең көп жұмыссыз әйелдердің үлесі: 
Маңғыстау (5,9%), Қарағанды (5,5%), Жамбыл (5,0%) облыстарында 
тіркелген[1].  

Еңбекке орналасудағы жасырын алалаушылық, сол сияқты тиімділігі 
төмен жұмыс орындары еңбек нарығында тіркелушілерге әсерін береді, оның 
арнайы статусын төмендетеді. Осының салдарынан жұмыссыз әйелдер 
өздігінен жұмыс табуды артық санайды.  

Егер гендерлік жағдай ресми еңбек нарығында аймақтық және салалық 
деңгейдегі жоспарда жұмыстың құзырлы органдарымен реттелсе, ресми емес 
еңбек нарығында тіпті өзгеше. Бұл жерде жұмыссыздар саны, олардың 
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштері анық емес, еңбек нарығына әсер ететін 
факторлар жиынтығының бақылануы мен реттелуі өте қиын. Сондықтан 
мұндай реттелінуі қиын ортадағы жұмысыздарға қатысты жағдайлар 
мемлекеттік бағдарламалардан тыс қалады. Ресми емес жұмыссыздардың 
әлеуметтік мәселелеріне қатысты варианттарымен механизмдері қаралмайды 
және зейнеткерлік жасқа жеткен кездегі зейнетақы жүйесі мәселелері тыс 
қалады. 

Ресми емес еңбек нарығындағы әйелдер еңбегі үшін төмендегілер сипатты: 
- жұмыс орындары мен сегминттері талаптарының көп түрлілігі; 
- еңбек нарығында жұмыс күші сұранысы мен ұсынысы ұйымдаспаған 

өзіндік реттелінуі; 
- кедейшілік шеңберіндегі әйелдердің көп жақты әлеуметтік топтарының 

болуы: оқу орнын бітірушілер, еңбекке қабілеттілігі төмен егде жастағы 
әйелдер, жалғыз басты аналардың асырауындағы баланың болуы, кейбір 
әйелдердің күйеулері төменгі табыс табатын жұмыстарда болуы, әлеуметтік 
еңбек қатынастары шеңберінде алалаушылықтың орын алуы; 

- қызмет түрлері шеңберінде білімі, жасы, кәсіби құрылымы бойынша 
біркелкі болмауы; 

- ресми емес қызмет көрсетулер: сауда үйлері, нарықтар мен көшелерде 
сауда жасау, репититорлық, балалаларды үйде оқыту және т.б. өздігінен 
экономикалық белсенділік түрлері; 

- әлеуметтік қолдаулар көрсетуден шеттетілген жұмыссыздардың 
қалыптасуы; 

- жұмысқа жолдануда еңбек ақы төлеуде кәсіпкерлік қабілеттілігінің 
ескерусіз қалуы, жұмыс берушінің құқы негізінде жүргізілуі; 

- жалақы төлеуде зейнетақы төлемдері ұсталмайды, табыс салығы, 
әлеуметтік салық төлемеу, нәтижесінде жасырын жұмыс күші құны ресми 
тіркелген жұмыс құнынан төмен болады, 
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- әлеуметтік-еңбек қатынастары шеңберінде әлеуметтік серіктестер 
арасындағы пайда болған қарама-қайшылықтар нормативтік құқықтық 
актілермен реттелмейді. 

2018 жылғы дүниежүзілік экономикалық форумның гендерлік 
айырмашылық индексінде Қазақстан әйелдер мен ерлердің теңдігі 
рейтингісінде 142 елдің арасында 43-орында тұр. Рейтинг бойынша, бұл елде 
әсіресе жоғары лауазымды орындарда әйелдердің үлес салмағы аз екені 
байқалады. Парламентте әйелдер алатын орындардың үлесі 2018 жылы 20,1 
пайызды құрады. Ал, Ресейде жергілікті басқару деңгейінде 40%-ды әйелдер 
құрайды. Мемлекеттік билік органдарындағы мемлекеттік қызметтердің 70,6% 
әйелдерге тиесілі. 

Жұмысбасты әйелдердің орта және жоғары білімділері 64%, ал ерлердікі 
47% құрағанымен, әйелдердің басым бөлігі жоғары біліктілікті талап етпейтін 
жұмыс орындарында жұмыс істейді. 

Өнеркәсіптегі жұмысшылар арасында жоғары біліктілікті қажет етпейтін 
әйелдердің үлесі 2/3, ал жоғары біліктілікті талап ететін жұмысшылар арасында 
тек 1/5 құрайды. Кәсіпорындар мен ұйымдардың басшылары арасындағы 
әйелдердің саны да аз, бүтіндей экономиканың әртүрлі салалларында ол сан 6-9 
пайыздан аспайды [2]. 

Осыған байланысты ерлер мен әйелдердің еңбек ақысында және зейнетақы 
аударымдарында да айырмашылықтар орын алады.  

Әйелдер алалаушылығы әсіресе ашық түрде саясат, мемлекеттік басқару 
салаларында орын алады, 1-суретте көрсетілген. Сонымен бірге, әйелдердің 
саяси үдерістерге әсер ете алатын басқару тәжірибелері бар. 

 

 
 

Сурет 1 - Депутат әйелдер үлесі, 2018 жыл 
 

Ескерту - [2] әдебиет негізінде құрастырылды 
 
Қазақстан билігіндегі әйелдер санының төмен болуының бірнеше 

себептерін бөліп көрсетуге болады:  
- халықтың саяси сана-сезіміндегі гендерлік таптаурындардың болуы, яғни 

қоғамда әлі де болса теңдік ұстанымын құрметтеу мәдениеті қалыптасқан жоқ;  
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- әйелдер мен ерлер саясаттарындағы бар ресурстардың әр түрлілігі; саяси 
таңдаулылар негізінен ерлер ықпалы салалары болып табылатын өндірістік, 
шаруашылық, партиялық құрылымдардың жоғары жігінен құралған.  

Қазіргі қоғам дамуының екпінді үдерістері жаңалық енгізу факторының 
материалдық-техникалық базасын құрайтын салаларда қазіргі негізде өндірісті 
жаңғыртуды жүзеге асыруға қабілетті, жоғары білікті мамандар қажеттігін күн 
тәртібінен түсірмей отыр. Ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді орындаған 
қызметкерлер саны бойынша әйелдер мен ерлер арақатынасы республика 
бойынша: ерлер үлесі -51,7 пайыз, әйелдердің үлесі – 48,3 пайыз. 

Жоғарыда берілген мәліметтерде ғылыми зерттеулер мен әзірлемелерді 
орындаған қызметкерлер санында әйелдер үлесінің төмен екенін көруге болады 
және де, индустриялық-инновациялық даму үдерісіне әйелдер жеткілікті түрде 
тартылмай отыр. Мұның өзі, біздің көзқарасымызша, жаңғыртудың ілгерілеуіне 
кері әсер етуі мүмкін. Индустриялық-инновациялық даму басымдықтарын 
ілгері жылжыту үшін, әйелдер жетекші мақсаттағы топтардың бірі болуы тиіс. 

Қазақстандағы әйелдер экономикалық және әлеуметтік үдерістерге 
қатысып, әйелдердің 70-80%-ы әлеуметтік салаларда жұмыс жасағанымен де, 
әзірге ЖІӨ-нің 40%-ына жуығын ғана құрап отыр. Ел экономикасы жақын 
арадағы онжылдықта кем дегенде 30%-ға көтерілуі тиіс. Сондықтан, ЖІӨ-гі 
әйелдер салымдары гендерлік баланс 40%-дан өсуі тиіс, яғни ол 9,2-дан 15 
трлн. теңгеге өсуі қажет [3]. 

Ерлер мен әйелдер арасында салалық және кәсіптік жағынан саралану 
еңбеккақы төлеу деңгейіндегі айырмашылыққа айтарлықтай ықпал етеді. 
Саладағы еңбекақының жоғары деңгейі онда ерлердің жұмыспен қамтылуының 
артуына және тиісінше әйелдердің еңбекақысы төмен қызмет салаларына 
ығыстырылуына әкеледі. 

Ерлер мен әйелдердiң жұмыспен қамтылуындағы, олардың 
еңбекақысындағы айырмашылықтар, еңбек нарығында бәсекелестiк 
қабiлеттiлiгi әйелдердiң кедейлiгiне әсер ететiн факторлар болып табылады. 

Әйелдер, әдетте, еңбекақысы төмен секторларда (денсаулық сақтау, бiлiм 
бepу әлеуметтiк қызметтер саласы, мәдениет) жұмыс iстейдi. 

Дегенмен, қазiргi қоғамда жоғары жалақы төленетiн және беделді 
жұмыспен ерлер айналысады, бұл туралы мәліметтерді 6-кестеден көре 
аласыздар. 

Ерлер мен әйелдердің еңбек ақысындағы айырмашылықты туындататын 
факторлар: 

- әйелдердің жұмыспен қамтылуындағы сәйкессіздік пен деформация, 
соның нәтижесін де әйелдер көбіне жалақы аз төленетін салаларда жұмыс 
істейді; 

- кәсіптік сегрегация (бөлу)– бір салада жұмыс істейтін әйелдер мен 
еркектердің еңбекақысындағы айырмашылық, ол әйелдердің анағұрлым төмен 
мамандықтағы орындарда жұмыс істеуі және қызметтер атқаруының, 
әйелдердің басшылық жұмысқа нақты қол жеткізу мүмкіндіктерінің 
шектеулілігінің салдарынан болады; 

- Қазақстанда жұмыспен қамтылудың қоссекторлық үлгісін жасау және 
әйелдерді қосалқы секторға ығыстыру. 
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Осы аталған жағдайларға қарай әйелдер көбіне материалдық тұрғыда 
анағұрлым осал болады. Ерлер мен әйелдердің жұмыспен қамтылуындағы және 
табыстарындағы айырмашылықтар зейнетақымен қамсыздандырудағы 
гендерлік алшақтықты ұлғайтып, егде жастағы әйелдер үшін кедейлік қаупін 
күшейтеді. 70%-ға жуық егде жастағы әйелдер кедей тұрмыстылар санатына 
жатады. Жалпы зейнеткерлер кедейлік ахуалы бойынша қауіп тобын 
құрайтынын ескергенде, зейнеткерлік жастағы әйелдердің анағұрлым айқын 
көрінетін осалдығы тағы мына жағдаймен де анықталады, еркектер мен 
әйелдердің өмір сүру ұзақтығындағы елеулі айырмашылыққа байланысты 
әйелдердің көпшілігі қартайған шақта жалғыз қалады. 

Осылайша, гендерлік бюджет тақырыбын өзіндік логиканың құралдары 
бойынша қарастыруды талап етеді, мемлекеттік маңызды шешімдер 
қабылдауда ғана емес және де мемлекеттік басқару ісінде әйелдер құқықтарын 
қалыптастыру маңызды болып табылады. 
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Кіріспе Цифрландыру - жаһандық үрдіс. Бұл үрдістен бәсекеге қабілетті 
экономиканы дамытуды және халқының тұрмыс сапасын жақсартуды ойлаған 
мемлекеттердің ешбірі бас тартпайды. Қазақстан да осы елдердің қатарында. 
Сондықтан Мемлекет басшысы елімізде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасын 
цифрлық технологияларды қолдану арқылы халықтың өмір сапасын арттыруға 
жол ашады.  

Елімізде «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 2018-2020 жылдар 
аралығында іске асырылады. Бағдарламаның басты мақсаты – 
қазақстандықтардың өмір сапасын арттыру, әрі ұлттық экономиканы 
цифрландыру. Құжатты жүзеге асыру шеңберінде 2020 жылға дейін интернет 
қолданушылардың санын 80 пайызға дейін арттыру, тұрғындардың 95 пайызын 
цифрлық хабар таратумен қамту, азаматтардың цифрлық сауаттылығын 80 
пайызға дейін арттыру көзделуде. Жоба негізгі 4 бағыт бойынша жүзеге асатын 
болады. Бірінші бағыт – ауыл-аймақ кеңжолды интернетпен қамтамасыз етіп, 
Қазақстанның транзиттік әлеуетін арттыру. Екінші бағыт – экономиканың 
салаларына (көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы және электронды сауда) цифрлық технологияны енгізу. 
Үшіншісі – мемлекеттік органдар жұмысының сапасын арттыру және төртінші 
бағыт – IT-мамандарды даярлау[1].  

Негізгі бөлім Сапалы интернетке қол жеткізер күн жақын. Бүгінде 
елімізде бағдарламаның барлық бағыттарын жүзеге асыру бойынша нақты 
шаралар бекітіліп, жұмыстар жүргізілуде. Алғашқы бағыт – ауылдарды 
интернетпен қамтамасыз ету бойынша Ақпарат және коммуникациялар 
министрлігі іске кірісіп кетті. Министрлік 2021 жылға дейін 1249 ауылды 
жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз етуді жоспарлап отыр. 
Сонымен бірге, LTE-800 технологиясы бойынша 800 мың халық тұратын 2,5 
мың ауылдық елді мекен қамтылады. Өткен жылы Қазақстан 137 елдің ішінде 
ғаламторды қолдану деңгейі бойынша 5 сатыға көтеріліп, 36 орынға жайғасқан. 
Әрі алдын ала болжам бойынша ғаламторды пайдаланатын адамдар саны биыл 
78 пайызға жетпек.Демек, сұраныс күннен күнге артып келеді[2].  

Денсаулық сақтау саласы цифрлық жүйеге көшуде. «Цифрлық Қазақстан» 
бағдарламасы көлік және логистика, денсаулық сақтау, білім беру, ауыл 
шаруашылығы салаларын цифрландыруға және электронды сауданы дамытуға 
мән береді. Елбасы «Төртінші өнеркәсіп революция жағдайындағы дамудың 
жаңа мүмкіндіктері» атты Жолдауында: «Ақпараттық жүйелерді біріктіру, 
мобильдік цифрлық қосымшаларды қолдану, электрондық денсаулық 
паспортын енгізу, «қағаз қолданбайтын ауруханаға» көшу арқылы 
медициналық көмектің қолжетімділігі мен тиімділігін арттыру қажет», – деген 
болатын. Шын мәнінде, елімізде денсаулық сақтаудың бірыңғай ақпараттық 
жүйесін әзірлеу осыдан 13 жыл бұрын басталған. Бүгінгі таңда өңірлерде 
медициналық ақпараттық жүйелерді енгізу бойынша қарқынды жұмыстар 
жүргізілуде. Қазірдің өзінде аймақтарда жекелеген медициналық мекемелердің 
біразы цифрлық жүйеге өтіп үлгерді. Атап айтқанда, денсаулық сақтау 
ұйымдарын компьютерлік техникалармен жабдықтау, олардың интернет 
желісіне қолжетімділігін қамтамасыз ету бағытында оң динамика байқалады. 
Бүгінгі күні денсаулық сақтау ұйымдарында медициналық ақпараттық 
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жүйелерді енгізу үлесі 75,5 пайызды құрап отыр. Дәрігерлер мен орта 
медициналық қызметкерлерді компьютерлік техникалармен қамтамасыз ету 
82,7 пайызды құрайды. Ал денсаулық сақтау ұйымының 55,7 пайызына 
интернет желісі қолжетімді. Қостанай облысында барлық елді мекендердегі 
емдеу мекемелері компьютермен жабдықталуына 620 млн теңге қаражат 
бөлініп отыр. Бүгінде олардың тек 32 пайызы ғана интернетке қосылған. Қазіргі 
таңда облыс тұрғындарының 15 пайызы электронды денсаулық 
төлқұжаттарына ие. Медицина саласы бойынша цифрландыру жұмыстары 
Батыс Қазақстан облысында да қарқынды түрде жүзеге асып келеді. Елбасының 
тапсырмасына сәйкес облыстағы 23 мемлекеттік меднысан қағазсыз жұмыс 
істеуге көшті. Цифрландыру арқылы тұрғындарға көрсетілетін медициналық 
көмек сапасы жақсарады, дәрігерлердің есеп жазудан қолы босап, науқасқа 
көбірек көңіл бөледі. Ал Шығыс Қазақстан облысында медицина саласын 
толық цифрландыру бағдарламасы әлі жүзеге асырылуда. Осы орайда Үржар 
ауданының денсаулық сақтау жүйесі де жетіле түседі. Қазір орталық 
аурухананың компьютермен қамтылуы – 54 пайыз. Сондай-ақ, облыстық 
денсаулық сақтау басқармасына қосымша 123 компьютер құралдарын сатып 
алу жөнінде тапсырыс берілген. Цифрландыру бағдарламасын игеру үшін 
мамандар арнайы курстардан өтуде. 

Білім сапасын арттыру – негізгі мақсат. Цифрландырудағы негізгі мақсат 
– бәсекеге қабілеттілікті арттыру, халықтың өмір сүру сапасын жақсарту, кез 
келген процесті, қазіргі жағдайда, оқу-тәрбие процесін жеделдету және 
жеңілдету, балаларға, ұстаздарға, ата-аналарға жүктемені азайту. Ең бастысы – 
білім беру сапасын арттыру. Білім және ғылым саласын цифрландыруды 
дамыту бойынша 3 бағытта жұмыс жүргізіліп жатыр. Біріншісі – орта білім 
жүйесін ақпараттандыруды дамыту, екіншісі- білім беруді және ғылымды 
басқару процесін автоматтандыру, үшіншісі- IТ мамандарды даярлау. Осыған 
байланысты мұғалімдердің біліктілігін, оқушыларға робототехниканың 
қолжетімділігін арттыру мақсатында жұмыстар атқарылған. Қазіргі таңда үш 
мыңнан астам мектеп пен оқушылар сарайында роботты техника бойынша 
элективті курс енгізілген.  

Бүгінге дейін бес мыңнан астам ұстаз біліктілігін арттырса, биыл үш 
мыңға жуық мұғалімді оқыту жоспарда бар. Министрлік жүргізіп жатқан екінші 
бағыт – білім жүйесін басқару процестерін автоматтандыру. Осыған сәйкес, 
балабақшаларға кезекке тұру және жолдама беру кезегін автоматтандырудың 
жаңа стандарты бекітілді. Мектептерге қабылдау, өзара ауысу электронды 
режімде іске асырыла бастады. Ал ақпараттық технология саласындағы білім 
сапасын арттыру мақсатында университеттер рейтингі әзірленген. Мұндай 
қадам жоғары оқу орындарында бәсекелестіктің артып, оқу сапасының 
жақсаруына жәрдемдеседі. «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы аясында 
еліміздегі оқу орындарына жаңа технологиялар қарқынды түрде енгізілуде. 
Мәселен, қазірдің өзінде «Күнделік» ақпараттық жүйесі жұмыс істеп тұр. 
Бүгінгі күні электрондық «Күнделік» жүйесі 4 мыңнан астам мектепте 
енгізілген. Сонымен қатар, «Bilimal» және «Mektep» компанияларының 
электрондық күнделіктері 400 мектепте бар. Бұның бәрін шамамен 3,5 млн адам 
қолданады. ІТ өндіріске «2018 жылы компьютерлік бағдарламалау бойынша 
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122,4 млрд теңгенің қызметі көрсетілген. Бұл - соңғы жылдардағы аса жоғары 
көрсеткіш. 2017 жылы көрсетілген қызмет құны 99,8 млрд теңге болатын. Бұл 
көрсеткішке Алматы қаласының қосатын үлесі 46,3% болып отыр. Екінші 
орынға 47,8 млрд теңге көрсеткішпен Астана табан тіреді. Көшбасшылар 
үштігін 3,9 млрд теңге көрсеткішпен Қарағанды облысы түйіндеді. «Цифрлық 
Қазақстан» бағдарламасы бойынша 2022 жылға таман рейтингті 30-шы орынға 
көтеру көзделіп отыр. ҚР  

Ақпарат және коммуникациялар министрлігінің мәліметінше, былтыр ІТ 
саласын дамытуға 118,3 млрд теңге бөлінген. Сондай-ақ, 28,4 млн АҚШ 
доллары көлемінде шетелдік инвестиция тартылған[3]. Ал, Мемлекет басшысы 
Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен «Astana Hub» халықаралық технопаркі 
ресми түрде өз жұмысын бастаған болатын. Оны іске қосу үшін біраз істер 
атқарылды. Венчурлық қаржыландыру заңнамасы қабылданды. Бүгінде «Astana 
Hub» -та шетелдік компаниялар үшін визалық және еңбек режимдері 
жеңілдетілді. Салықтық жеңілдіктер де берілді. Технопарктің аясында 3 
акселераторлық бағдарлама өткізіліп, 47стартап іріктелді. Соның барлығына 
180млн теңгенің инвестициясы тартылды. Енді, аталған көрсеткішті 26 есе 
арттыру үшін 4,8 миллиард теңге тартылады[4]. Осы тұста ҚР банктерінің де 
цифрландыру арқылы электронды қызмет түріне ауысып жатқанында айта кету 
керек. Бүгін де Қазақстанда клиенттерге қашықтан қызмет көрсету – интернет-
банкинг қызметтері, мобильді банктік қосымшалар қарқынды дамуда, олардың 
көмегімен қашықтан төлемдер жүргізуге, қызметтердің ақысын төлеуге және 
банктердің өзге де сұранысқа ие өнімдеріне қол жеткізуге болады. Бұл 
жүйелерде 9 млн. аса пайдаланушы тіркелген, оның шамамен 30%-ы 
операцияларды тұрақты түрде жүргізеді. Интернет және мобильді банкинг 
жүйелері арқылы жүргізілетін операциялар көлемі қазірдің өзінде POS-
терминалдар арқылы жүргізілетін қолма-қол ақшасыз төлемдер көлемінен асып 
кетеді. Күн сайын елімізде цифрлық банкинг жүйесі арқылы шамамен 6 млрд. 
теңге сомаға халықтың қолма-қол ақшасыз 400 мыңнан аса транзакциясы 
жүргізіледі. Бизнес субъектілерінің қаржылық транзакцияларының 70%-ы да 
электрондық банктік қызметтер арқылы жүргізіледі[5]. 

Электрондық үкімет – цифрландырудың көрінісі. Қазақстанда ақпараттық 
технологияларды мемлекеттік секторға енгізу шаралары осыдан 10 жыл бұрын 
сәтті басталғанын айта кету қажет. Дәл осы жердегі бұлтартпас мысал, ол – 
eGov немесе Қазақстанның электронды Үкіметі. Оңтүстік Корея үлгісінде 
жасалған осы жүйе көмегімен жүздеген операцияларды ешқайда бармай-ақ 
компьютер алдында отырып жүргізе аласыз. Мұндай жобаның ТМД елдерінде 
бірен-саран екенін еске салу еш артық болмас. Құжат рәсімдеу, түрлі 
анықтамалар алу, коммуналдық қызмет түрлерінің ақысын, салықты, 
айыппұлды, сақтандыруды және өзге де қызмет түрлерін үйде отырып төлеуге 
кез келген азаматтың мүмкіндігі бар. Ал «Цифрлық Қазақстан» бағдарламасы 
аясында бұл жүйенің жұмысы одан әрі жетілдірілмек. Қазіргі кезде азаматтар 
анықтаманың бәрін электронды жүйе арқылы алады. Ал «ашық диалог» арқылы 
министрлерге сұрақ қойып, сан алуан мәселелерді талқылайды. Мұның 
барлығы мемлекеттік басқарудың біртіндеп цифрлық теxнологияларға ауысып 
жатқанын көрсетеді. Осындай игі шаралар ары қарай да жалғаса береді. Ендігі 
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кезекте аймақтарда ақпараттық теxнологияларды кеңінен дамыту қажет. Соның 
арқасында жергілікті өзін-өзі басқару жүйелерінің жұмысын басқаруға ғана 
емес, ауыл-аймақта атқарылып жатқан шаруаларды да бақылауға болады. 

Бүгінде «электронды үкімет» қызметтері қазақстандықтардың барлық 
өмір сүру қадамында – дүниеге келгеннен бастап зейнеткерлікке шығуына 
дейін бірге жүреді. «egov.kz»-те баланың туылғанын тіркеуге және куәлік алуға, 
балабақшаға кезекке тұруға, ЖОО-на құжаттар тапсыруға, некеге тұруға, 
медициналық ұйымын таңдауға болады, мұнда тегін көмек көрсету көлемін алу 
мүмкін. Қазіргі кезде «egov.kz» арқылы салықты, мемлекеттік баж-ды, жол 
қозғалысы ережелерін бұзғаны үшін айппұлды, телефон байланысын төлеуге 
болады. Осылайша, мемлекеттік басқару жүйесін цифрландырудың көзі – 
«электронды үкімет» арқылы жүзеге аса бастады. Мәселен, 2017 жылы 740-тан 
астам қызмет түрі электрондық үкіметке шоғырланып, оның 83-і мобильді 
қосымша арқылы іске асырылған. Ал электрондық үкіметтің веб-порталында 
«ашық үкімет» алаңы құрылып, 2376 дерек жиынтығы «ашық деректер» 
порталына орналастырылған. Бір сөзбен айтқанда, электронды үкімет – 
цифрландырудың құрамдас бөлшегі ретінде қалыптасты. Тек электронды 
құндылықты қолдануда халықтың сауаттылығын арттыруды қолға алу 
қажет[6]. 

 Қорытынды Цифрландыруда ең ерекшелігі бюджет қаржысын аса қажет 
етпейді. Өйткені онда ең маңыздысы адамның миы. Бірақ сонда да еліміз 
алдағы үш жылда «Цифрлы Қазақстан» бағдарламасын жүзеге асыруға 310 
млрд теңге жұмсамақ. Ол соманың 169 млрд теңгесі квазимемлекеттік 
субьектілердің есебінен алынса, 141 млрд теңге республикалық бюджеттен 
бөлінеді. Жоба ойдағыдай іске асса 2025 жылға қарай салық түсімін 1,7-2,2 
трлн теңгеге жеткізіп, 300 мың адамды жұмыспен қамтуға жол ашылмақ. 

Цифрландыру – Қазақстан болашағы. Осынау мерейлі міндетті жүзеге 
асыру үшін инфрақұрылымды жетілдіру, индустрияландыруды жеделету, 
инновациялық өзгерістерді өмірге шапшаң енгізу қажет. Еліміздің ғылыми-
техникалық әлеуеті бұл міндеттің үдесінен шығуға мол мүмкіндік беретініне 
сенімдіміз. 
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Аннотация. Эффективная политика банка по оздоровлению баланса 

кредитной организации путем реструктуризации проблемных кредитов 
позволяет минимизировать убытки, что представляется крайне важным на 
фоне общемировой тенденции снижения рентабельности банковского бизнеса. 
Для Казахстана проблема управления проблемными кредитами усиливает свою 
актуальность, так как показатели просроченной и сомнительной 
задолженности по кредитным портфелям отечественных банков по 
различным оценкам превышают уровень аналогичных показателей банков 
развитых стран. Именно по этой причине, а также исходя из мировой 
практики и процедур снижения рисков банковской деятельности, 
Национальный банк постоянно указывает казахстанским банкам на 
необходимость совершенствования управления рисками в целом, и прежде 
всего кредитным рискам. 

Аңдатпа. Проблемалы кредиттерді қайта құрылымдау жолымен 
кредиттік ұйымның балансын сауықтыру бойынша банктің тиімді саясаты 
шығындарды азайтуға мүмкіндік береді, бұл банк бизнесінің рентабельділігін 
төмендеуінің жалпы әлемдік үрдісі аясында аса маңызды болып табылады. 
Қазақстан үшін проблемалық кредиттерді басқару проблемасы өзінің 
өзектілігін күшейтеді, өйткені отандық банктердің кредиттік портфельдері 
бойынша мерзімі өткен және күмәнді берешек көрсеткіштері әр түрлі 
бағалаулар бойынша дамыған елдер банктерінің ұқсас көрсеткіштерінің 
деңгейінен асып түседі. Дәл осы себеппен, сондай-ақ әлемдік практика мен 
банк қызметінің тәуекелдерін төмендету рәсімдерін негізге ала отырып, 
Ұлттық банк қазақстандық банктерге тұтастай алғанда, ең алдымен 
кредиттік тәуекелдерді басқаруды жетілдіру қажеттігін көрсетеді. 

Abstract. The effective policy of the Bank to improve the balance of the credit 
institution by restructuring problem loans allows to minimize losses, which is 
extremely important against the background of the global trend of reducing the 
profitability of the banking business. For Kazakhstan, the problem of management of 
problem loans increases its relevance, since the indicators of overdue and doubtful 
debt on the loan portfolios of domestic banks, according to various estimates, exceed 
the level of similar indicators of banks in developed countries. It is for this reason, as 
well as based on the world practice and procedures to reduce the risks of banking 
activities, the national Bank constantly points out to Kazakh banks the need to 
improve risk management in General, and especially credit risks. 
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Проблемалы қарыздармен жұмыс істеу кезінде негізгі әрекет-бұл қарызды 

мойындау. Алайда, банк проблемалы қарыздарды мойындауға әрқашан ниет 
білдірмейді, қажеттілігін түсінеді және қабілетті. Корпоративтік басқару 
деңгейі проблемалы қарыздарды уақтылы мойындау және ол бойынша тиімді 
жұмыс жүргізу үшін негізгі және қажетті болып табылады [1]. 

Бірнеше жыл бойы іс жүзінде жұмыс істемейтін қарыздарды банктер есеп 
беруде проблемалы сияқты көрсете алмады, бұл банктердің қарыздар бойынша 
шығындарды мойындамауына, сондай-ақ тәуекелді жабу үшін банкті 
капиталдандырудың жеткіліксіз деңгейіне байланысты мұндай мүмкіндік 
болмауына байланысты болды. Заемдарды жұмыс істемейтін деп танудың 
неғұрлым кеш кезеңдеріне көшірудің және тиісінше проблемалы заемдармен 
жұмыс істеу жөніндегі рәсімдердің өзге себебі заемшылардың банкпен 
байланыстылығы, сондай-ақ кепілдіктермен проблемалар (өндіріп алу 
жөніндегі құқықтық аспектілер, талап-арыз қызметі, кепілдің нақты болуы, 
есептілікте көрсетілген қамтамасыз етудің нақты құнының сәйкес келмеуі және 
т.б.) болуы мүмкін. 

Жоғарыда көрсетілген себептер көбінесе басқару мәселелеріне жатады. 
Банк акционерлерінің және менеджментінің жеткілікті тиімді өзара іс-қимылы, 
ұзақ мерзімді даму стратегиясынан қысқа мерзімді нәтижелер алудың 
басымдығы, сондай-ақ кредит берудің, тәуекелдерді басқару және ішкі бақылау 
жүйелерінің жеткіліксіз тиімді ішкі процестері банктердің тұрақты дамуына 
кедергі келтіретін және өз шешімін талап ететін факторлар болып табылады [2]. 

Проблемалық қарыз бойынша шығындарды тануды көшірудің неғұрлым 
кең таралған тәжірибесі қарыздарды қайта құрылымдау, қайта қаржыландыру, 
сондай-ақ кепілді қамтамасыз етудің сапасы мен құнын арттыру болып 
табылады. Заемдарды қайта құрылымдауды және қайта қаржыландыруды 
жүргізу заемды қайта құрылымдауды/қайта қаржыландыруды жүргізу туралы 
шешім қабылдау кезінде қолданудың негізділігі, орындылығы, тәуелсіздік 
сияқты қағидаттарды сақтаған кезде жеткілікті тиімді тетік болып табылады. 
Алайда заемдарды қайта құрылымдау заем құнын және оның қайтарылу 
перспективаларын қалпына келтіруге емес, нарықта басым тәжірибеге сәйкес 
есептілікті жақсарту үшін негіздерді қалыптастыруға бағытталған. Сондай-ақ 
мұндай тетіктер есептегі деректерді манипуляциялау ретінде, банк қызметінің 
нәтижелілік көрсеткіштерін жасанды арттыру үшін қолданылады [3].  

Корпоративтік сектордың қарыз шарттары бойынша өтеу мерзімін 
ұзартудың барлық тіркелген фактілерінің шамамен 75%-ы осы тетікті 
қолданудың орындылығына қатысты күмән тудырады. Мысалы, 30%-да 
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мерзімін ұзарту шарт бойынша өтеу мерзімі аяқталғаннан кейін, 45% –да өтеу 
мерзімі аяқталғанға дейін бір ай бұрын жүргізілді (1-сурет) [4]. 

 

 
1-сурет. - Корпоративтік сектор қарыздарының мерзімін ұзарту 
2017 жыл ішінде Ұлттық банк банктердің кредиттік тәуекелін стресс-

тестілеуінің жаңа тәсілін әзірлеуді жүргізді. Бұл тәсіл дефолт ықтималдығын 
және әрбір қарыз деңгейінде дефолттан кейінгі шығындарды бағалауға және 
болжауға негізделген. Стресс-тестілеу модельдерін құру үшін ақпараттың 
негізгі көзі қарыздардың кредиттік тарихы бойынша Ұлттық Банктің деректер 
базасы болып табылатын – кредиттік регистр[5]. 

Стресс-тестілеу әдістемесі активтердің сапасын ағымдағы және 
болжамды бағалауды, сондай – ақ қажетті провизиялардың көлемін анықтауды 
(көкжиек-1 жыл) қамтиды. Әдістеменің негізгі принципі қарызға қызмет 
көрсету мәртебесін көрсететін ақша ағындарын бағалау болып табылады. 
Халықаралық тәжірибеге және корпоративтік қаржы теориясына сәйкес актив 
бойынша ақша ағынының болмауы оның жай-күйінің нашарлауының 
объективті индикаторы болып табылады. Белгілі бір уақыт ішінде байқалатын 
қарыз бойынша негізгі борыштың төмендетілмейтін балансы қарыз алушының 
қаржылық жағдайының нашарлауы себебінен де, шарт талаптарының себебінен 
де (мерзімнің соңында өтеу) ақша ағынының жоқтығын көрсетуі мүмкін. 
Алайда, кез-келген жағдайда, ұзақ уақыт кезеңі ішінде ақша ағындарының 
болмауы төмен қайтару активін көрсетеді және берешектің барлық сомасын 
өтеу бойынша тәуекелдерді арттырады. 

Ақша ағындары кредиттік регистрдың ағымдағы нұсқасында 
тіркелмегендіктен, қарыздың баланстық баптарының, атап айтқанда, негізгі 
борыш пен есептелген сыйақының төмендеу қарқынына байланысты 
өзгерістерге және деңгейлеріне негізделген бағалау рәсімі жасалды. Меншікті 
индикаторларды құру және пайдалану қажеттілігі проблемалық қарыздарды 
көрсету бөлігінде банктер есептілігінің төмен сапасымен, сондай-ақ қарыздың 
нақты сапасын анықтау үшін жеткілікті ақпараттың болмауымен негізделеді. 

Дефолт ықтималдығын болжау үшін әрбір қарыз бойынша статистикалық 
үлгілер салынды. Әдістеме кредит беру сегментіне және қарыз мөлшеріне 
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байланысты қарыздардың түрлі топтары үшін бірқатар модельдерді қамтиды. 
Бұл модельдер болжау дәлдігі, нәтижелердің тұрақтылығы және 
интерпретациялануы сияқты параметрлердің комбинацияларын ескере отырып 
таңдап алынды. 

Әрбір заемның сапасын бағалау негізінде дефолт ықтималдығы мен 
қамтамасыз ету құны ескеріле отырып есептелетін провизиялаудың қажетті 
деңгейі айқындалады. Қамтамасыз ету құнын бағалау қарыз бойынша бар 
қамтамасыз ету құнын мерзімі өткен мерзімге қарай прогрессивті дисконттауға 
негізделеді. 

Әдістеме өңдеу процесінде тұр, бірақ оның құндылығы 2016-2017 
жылдары Қазақстанның банк секторындағы активтер сапасының даму 
болжамдарымен расталады. Атап айтқанда, 2017 жылы өз шығындарын 
көрсеткен проблемалық банктердегі бэк-тестинг нәтижелері әдістеменің 
дефолттың жоғары ықтималдығы бар қарыздарды анықтау қабілетін көрсетті. 
Статистикалық модельдердің болжамды күші олардың сапа метрикасының 
жоғары мәндерімен расталады (1-кесте). 

 
1-кесте. - Стресс-тестілеу үлгілерінің сапасын бағалау 

 
 
Ескертпе: 1) Recall – дұрыс болжанған дефолтты кредиттер санының дефолтты 

кредиттердің жалпы санына қатынасы (Σ True positive/Σ Condition positive); Precision – дұрыс 
болжанған дефолтты кредиттер санының болжамдардың жалпы санына қатынасы (Σ True 
positive/Σ Predicted condition positive); F-score екі бұрын аталған метриканың гармоникалық 
орташасы (2/(1/Recall + 1/Precision)); ROC-AUC – ROC қисығы астындағы аудан, модель 
жұмысының сапасын сандық бағалау; 2) Кестедегі мәндер әр түрлі таңдау бойынша метрик 
нәтижелерінің шашырауын көрсетеді. 

 
Әдістеме проблемалық қарыздар мен проблемалық банктерді қадағалау 

процесінде және тәуекелдерді басқаруды ерте диагностикалауға бағытталған. 
Әдістемені одан әрі дамыту қарыз деңгейінен қарыз алушының деңгейіне 
талдау жүргізу бөлігінде жүзеге асырылатын болады. Бұл қайта құрылымдалған 
немесе оларды өтеу үшін жаңа шарттар жасалған проблемалық қарыздарды 
неғұрлым дәл анықтауға мүмкіндік береді. 

Бұл ретте Әдістеменің дамуының негізгі шарты деректердің сапасы мен 
толықтығы болып қалады. Бұл бағытта ақпараттың, атап айтқанда кредиттік 
регистрдың сапасын жақсарту бойынша және мемлекеттік дерекқорлармен 
интеграциялау бойынша одан әрі жұмыс талап етіледі. 
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Abstract. A great deal of research papers suggested that the performance audit 
is the type of public sector practice without the clear definition, scope and many 
other quality characteristics compared to financial audit. Moreover, the research on 
historical development of performance audit shows its complex nature and 
development stages in both different countries and sectors. Despite the less 
standardized framework of the performance audit, it has extremely high degree of 
contribution to the public accountability and policy-making process. In addition, the 
literature indicates its increasing importance for the Supreme Audit Institutions (SAI) 
across the world. This paper aims to identify milestones of the development of 
performance audit, analyze the current methodological support by audit 
organizations and discuss the significance of performance audit for SAIs. 

Аңдатпа. Көптеген ғылыми еңбектерде тиімділік аудиті қаржылық 
аудитпен салыстырғанда нақты анықтамасыз, көлемсіз және көптеген басқа 
сапалық сипаттамалары жоқ мемлекеттік сектор тәжірибесі болып 
саналады. Сонымен қатар, тиімділік аудитінің тарихи дамуын зерттеу әр 
түрлі елдерде де, әр түрлі секторларда да оның күрделі табиғаты мен даму 
кезеңдерін көрсетеді. Тиімділік аудитінің стандартталмаған құрылымына 
қарамастан, ол есеп беру процесіне және саяси құжаттарды 
қалыптастыруға өте жоғары дәрежеде үлес қосады. Сонымен қатар, 
әдебиеттерге шолу оның бүкіл әлемдегі жоғары мемлекеттік аудит 
органдары үшін маңыздылығының артып келе жатқандығын көрсетеді. Осы 
мақаланың мақсаты тиімділік аудитінің дамуының негізгі кезеңдерін анықтау, 
аудиторлық ұйымдардың қазіргі әдістемелік қамтамасыз етілуіне және 
жоғары аудит органдары үшін тиімділік аудитінің маңыздылығына талдау 
жасау. 

Аннотация. В большом количестве исследовательских работ было 
высказано предположение, что аудит эффективности является типом 
практики государственного сектора без четкого определения, объема и многих 
других качественных характеристик по сравнению с финансовым аудитом. 
Более того, исследования по историческому развитию аудита эффективности 
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показывает его сложный характер и этапы развития как в разных странах, 
так и в разных секторах. Несмотря на менее стандартизированную 
структуру аудита эффективности, он имеет чрезвычайно высокую степень 
вклада в процесс подотчетности и формирования политических документов. 
Кроме того, литература свидетельствует о ее возрастающей важности для 
высших органов аудита (ВОА) по всему миру. Цель этой статьи - определить 
основные этапы развития аудита эффективности, проанализировать 
текущую методологическую поддержку аудиторских организаций и важность 
аудита эффективности для ВОА.  

 
  Keywords. Performance audit, Supreme Audit Institutions, Audit standards. 

Кілт сөздер. Тиімділік аудиті, жоғарғы аудит органдары, аудит 
стандарттары. 

Ключевые слова. Аудит эффективности, Высшие органы аудита, 
Стандарты аудита. 
 
 Performance auditing is a core activity in public sector auditing that has a great 
diversity of approaches and constantly refined methodology. Hence, it is highly 
important to clarify and summarize main ideas of this type of audit, as it has already 
become an integral part of the mission of all the SAIs around the globe. The purpose 
of this article is to compare the initial idea of this notion with the current one, discuss 
the updated methodological documents issued by audit organizations and review the 
present role of the performance audit as part of the SAIs mandate. The article is 
structured as follows. First historical information on changes in audit practice and 
emergence of new approach, followed by the inherent theoretical characteristics of 
performance audit will be discussed. Then the existing methodological documents on 
performance audit developed by The International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) will be analyzed. Finally, based on the review of SAIs 
reports, the article highlights plenty of issues for further research. 
 It can be stated that the public sector audit is closely related to the historical 
development of public management. It is a social phenomenon with diverse social 
and organizational contexts, with mutual impact on each other [4]. Over the past 
decades, developed countries have been reconstructing the mechanisms of controlling 
the public funds [2]. The changes are not being implemented in a harmonized way as 
different countries have various economic, political and legislative peculiarities [5]. 
For example, in the United Kingdom New Public Management (NPM) is associated 
to the Premiership of Margaret Thatcher in 1980s. New approaches in public 
management touched many areas including audit and financial management. The UK 
had an impact on the other countries’ policies such as New Zealand, Australia [3]. 
Along with the expansion of this kind of reforms and regular financial crises, 
governments has started to focus on the efficiency and effectiveness of public 
organizations. The reason for that is the need to recover the confidence of the people 
in competent governmental spending. The literature is not able to show the concrete 
years of the emergence of performance audit. Nevertheless, the core elements and 
ideas of the concept that have been integrated into performance audit can be traced 
through the review of the research papers. Despite that there are four different claims 
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regarding to the emergence of the performance audit, all of them are in the second 
half of the previous century [1], [7]. Owing to the fact that the basic elements of the 
audit such as economy and efficiency were used as an indicator of good management 
from ancient times, some scholars consider it as a longstanding process and do not 
claim any periods or decades. Generally, it can be concluded that the specific decades 
are mostly linked to the policy reforms of the particular leaders that had significant 
impact on the public management of that time such as Thatcher, Sir John Major in the 
UK example. Below Table 1 demonstrates some important dates in the historical 
development of performance audit.  
 

Table 1: Key events in the evolution of Performance Auditing 
Date Place Event or context Pertinence 

Middle 
Ages and 
Beyond 

UK English manorial estate accounting. Beginning of internal 
(operational) audit and current 
ideas of accountability. 

XIV, XV 
c centuries 

Italy  
 

Medici Bank sent people to audit 
the London branch to ascertain 
whether the manager had made 
wise investments  

This was similar to compliance 
and performance audits. 

1657 Sweden In September 1657 the one of the 
biggest companies issued an audit 
report  

Reporting included one of the 
3Es (effectiveness). 

1780 Britain Authorized bodies for public sector 
audit were required to review in 
what more expeditious and 
effectual and inexpensive manner 

Framework of audits included 
elements of economy, 
effectiveness and timeliness. 

1827--30 US Two railway companies’ audit 
committees sought to identify and 
improve processes and address 
other operational and organisational 
problems. 

One of the first example of 
internal management audit or 
operational audit. 

1875 Germany Krupp Company audit manual: the 
auditors are to make suggestions for 
the improvement of existing 
facilities and procedures 

Scope of internal audit included 
compliance and identifying 
performance Improvement 
opportunities. 

1889 Japan The Japanese Board of Audit had 
examined also the substance of 
administration of budget. 

Scope of audits included 
compliance and aspects of 
efficiency and effectiveness. 

1932 UK The need for an audit of 
management was recognised in the 
UK as early as 1932. 

Scope of audit included aspects 
of 
Management effectiveness. 

1969 West 
Germany 

Federal Court of Audit established 
efficiency as an audit standard. 

Efficiency auditing. 

1972 US GAO standards defined auditing as 
reviewing: economy and efficiency 
of management practices; and the 
effectiveness of programmes in 
achieving a desired level of results. 

Auditing of the three Es. 

1977 New 
Zealand 

Public Finance Act 1977 provided 
for a national audit agency with 
authority to undertake performance 
audits. 

 
 
 
Performance audit 
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1979 Australia Audit Amendment Act 1979 
amended the Audit Act 1901 to 
give the Auditor-General a 
performance audit mandate. 

mandate. 

1983 UK UK Audit Commission came into 
being 
with a mandate to conduct broad 
scope (performance) audits in local 
government.  

Source: adapted from [6]. 
 

It is worth noting that the development of performance audit was a systematic 
process, the accurate temporal emergence of which is not clear. Not all the countries 
and events are included in the table; nevertheless, a few countries mentioned there 
seem to be pioneers in implementing the performance audit techniques [10].  

Following the growth of importance of performance measures, (SAIs) in many 
jurisdictions have introduced the practice of performance auditing. As noted earlier 
diverse roots of the development of the notion created diverse definitions. Moreover, 
performance audit has appeared in different sectors. For instance, in US and Canada 
it was primarily used in private sector and called operational audit. But, in Australia 
and New Zealand it was vice versa. There is no unified theoretical definition as any 
definition focuses on the particular elements of the PA missing other equally 
important ones. Currently, we can refer to perhaps most widely accepted explanation 
by the largest public audit organization in the world. INTOSAI Framework of 
Professional Pronouncements (IFPP) provided by INTOSAI sets the definitions not 
only for the audit types, also for the audit elements, procedures and principles. Figure 
1 illustrates this updated framework.  

According to the Strategic Development Plan 2017-2019 INTOSAI updated 
the structure of the standards [13]. Currently, there are 3 main blocks: The INTOSAI 
Principles (INTOSAI-P), The International Standards of Supreme Audit Institutions 
(ISSAI), The INTOSAI Guidance (GUID). From the figure 1 we can see that for 
performance auditing all the categories have been updated. Despite the fact that most 
of the SAIs set their regulatory documents based on this framework, there is no single 
way of conducting and reporting PA.  

Review of the functions and mandates of the European Union SAIs allows us 
to draw a conclusion that variety of the forms of PA still exist [12]. There might be 
different types of PA, different reporting structure or even different purposes of SAIs. 
Regarding the Kazakhstan system, the main document is the Law “On state audit and 
financial control”. The Law acknowledges 14 different directions for Accounts 
Committee to conduct performance audit [9]. Further, the “standard 100” or 
“Procedural standard for external state audit and financial control for conducting 
performance audits” defines the meaning, purpose and all the procedural steps in PA 
activity [11]. 

Figure 1: Three categories of professional pronouncements (2019) 
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Source: official website of INTOSAI [8]. 
 
One noticeable thing is the standard gives four criteria for PA adding the 
“productivity” criterion to the classical 3Es. Hence, the definitions of these criteria 
are provided in a different way though are not contradictory to the international 
standards. One of the main issues is the lack of methodological documents to conduct 
abovementioned 14 types of PA. There are a few projects that address the issue, but 
the major problem is feasibility of any of them. For instance, PA of activities of state 
audit objects may comprise all the central government organizations. State bodies in 
healthcare, education, transport etc. cannot be evaluated by the same indicators. 
Consequently, there is a need for specific guidance in different areas of the public 
sector. The official reports of SAIs regarding performance audit demonstrate myriad 
approaches, which makes extremely difficult to evaluate and compare the efficiency 
of SAIs activity.  

In conclusion, PA became a prominent feature in public management many 
centuries ago, but it does not have clear standardized understanding in different 
countries. Although there are international standards that give the idea to the SAIs 
how to construct the overall system of PA, it is not always feasible for all taking into 
account diverse nature of public administration. Moreover, it has been suggested that 
the reason for the gap in literature devoted to PA is neutral or confidential nature of 
audit legislation. Nowadays, the public and the governments demand transparent way 
of reporting, especially regarding the efficiency of public sector organizations. It is 
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clear that this requires future research in this domain. In order to conduct transparent 
performance audits there should be more guidance or accompanying documents for 
the public auditors.  
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 Д.Серікбаев атындағы ШҚМТУ ,Өскемен қ,Қазақстан 
 
Аңдатпа. Бұл мақалада маркетинг пен менеджменттің өзара 

байланысы қарастырылады. SMM арқылы әлеуметтік желілер арқылы 
компания қызметтерін жылжыту бойынша бірқатар тиімді ережелер 
келтіріледі. Уақыт өте келе, компаниялар өз қызметтерін жылжыту үшін 
жаңа арналарды іздейді, сондықтан Social Media Marketing осы саладағы 
жаңа және тиімді бағыт болып табылады, осы себептен бұл тақырып өзекті 
болып табылады.  

Аннотация. В данной статье рассматривается взаимосвязь маркетинга 
и менеджмента. Будет приведен ряд эффективных правил по продвижению 
услуг компаний через социальные сети по средством SMM. С течением 
времени, компании ищут все более новые каналы для продвижения своих услуг, 
поэтому Social Media Marketing является новым и эффективным направлением 
в данной сфере, по этой причине данная тема является актуальной. 

Annotation. This article discusses the relationship of marketing and 
management. A number of effective rules will be given to promote the services of 
companies through social networks through SMM. Over time, companies are looking 
for more and more new channels to promote their services, therefore Social Media 
Marketing is a new and effective direction in this area, for this reason this topic is 
relevant.  

Түйін сөздер: Маркетинг, менеджмент, SMM, Social Media Marketing, 
әлеуметтік желілер арқылы жылжыту. 

Ключевые слова: Маркетинг, менеджмент, SMM, Social Media 
Marketing, продвижение через социальные сети.Keywords: Marketing, 
Management, SMM, Social Media Marketing, promotion through social networks. 

 
Қазіргі әлемде компаниялар өз қызметтерін ілгерілетудің барынша тиімді 

құралдарын іздейді. Менеджмент мақсатты аудиторияны компанияның 
өнімдері мен қызметтері туралы ақпараттандыратын жаңа құралдарды 
қарастырады. Менеджмент бізге белгілі (ағылш. management-басқару, 
басшылық, әкімшілік ету, билік ету, иелену, басқару) - бұл қазіргі заманғы 
экономикалық ғылымның бір бағыты, компанияның пайдасын барынша 
арттыру, кәсіпорынды басқарудың тұрақты жүйесін құру мақсатында фирманы 
дамытуға бағытталған [1].  

Дәстүрлі маркетингпен салыстырғанда Интернет-маркетингті қолданудың 
негізгі артықшылықтары: 

• рентабельділік - тауарларды / қызметтерді жылжытумен, 
қызметкерлерді жалдаумен байланысты шығыстардың едәуір төмендеуі, соның 
ішінде келіссөздер жүргізу, қолдау және мәмілелер жасасуға байланысты 
шығындардың азаюы. 

• масштаб - аудиторияның географиялық және сағаттық орналасуына 
қарамастан кең көлемде кепілдендірілген; 

• мақсатты бағыт - барлық қол жетімді аудиторияның ішінен 
көрсетілген критерийлерге сәйкес келетін біреуін ғана (мақсатты аудиторияны) 
таңдауға мүмкіндік береді (аумақтық, жас, жыныс және т.б.); 
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• жедел іздеуді қоса, жоғары жылдамдықтағы ақпарат беру 
(компания, өнім, бәсекелестер) туралы қажетті ақпарат; 

• әлеуетті тұтынушылар туралы ақпаратты алудың бірегей көзі; 
• коммуникативтік қасиеттердің жоғары тиімділігі; 
• салыстырмалы төмен бағалар, интернет дүкеннен сатып алынған 

ұқсас тауардың бағасы әлдеқайда төмен болуы мүмкін (көлік шығындары мен 
басқа да шығындардың болмауы).  

Қазіргі уақытта Интернет желісін пайдаланушылар саны қарқынды 
жылдамдықпен өсіп келе жатқанын ескере отырып, өз тауарлары мен 
қызметтерін ілгерілету үшін интернет-маркетинг құралдарын пайдаланбайтын 
өз сайтынсыз қазіргі заманғы компанияны елестету мүмкін емес. 

Осылайша, 2018 жылдың басында Ресейде 16 жастан асқан интернет 
пайдаланушылар аудиториясы 87 млн адамды құрады, бұл 2017 жылмен 
салыстырғанда 3 млн-ға көп. Сонымен қатар, мобильді интернет аудиториясы 
20 % – ға, 47-ден 56% - ға дейін артуы байқалады. 

Сонымен, Statista мәліметтері бойынша, Ресейде YouTube,ВКонтакте 
белсенді пайдаланылуда, өз аудиториясының қарқынды өсуі сондай-ақ 
Instagram-да байқалады. Әлеуметтік желілердің танымалдығының өсуі бизнес 
тарапынан брендтер мен компанияларды жылжытуға арналған жаңа құрал 
ретінде осы алаңдарға қызығушылық туғызды. 

SMM көмегімен шешілетін негізгі міндеттер: 
• брендті Интернетке жылжыту; 
• компанияның танымалдығын арттыру; 
• пайдаланушылармен және клиенттермен тікелей қарым-қатынас [4]; 
• компанияның имиджін, оның дамуы мен алға жылжуын басқару; 
• мақсатты аудиторияны талдау, олардың нақты таңдауларын 

анықтау 
Маркетинг (ағылш. Маркетинг «нарықтық белсенділік») - пайда табу 

мақсатында нарық қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған қызмет. 
Осылайша, маркетинг-компанияның пайдасын барынша арттыруға ықпал 
ететін менеджмент құралдарының бірі. Бұл екі ұғым бір-бірімен өзара 
әрекеттеседі және жеке өмір сүре алмайды [1]. 

Осы ғылыми мақала барысында біз SMM - маркетинг көмегімен 
компанияның тауарлары мен қызметтерін жылжытуды қарастырамыз.  

Әлеуметтік желілер арқылы жылжыту (Social Media Marketing) - бұл 
мақсатты аудиторияны әлеуметтік желілер арқылы тұтынушы компаниямен 
диалогқа тарту, клиенттердің компанияның идеологиясына, оның 
құндылықтарына араласуын және оларды кәсіпорынның «өміріне» тартуды 
көздейтін маркетингтік қызмет түрі [2]. ].  

Ұйымның болашақ клиентпен өзара әрекеттесуінің ең тиімді әдісі - бұл 
әлеуметтік желілер де, тұтасымен Интернет те болып табылады [2]. Social 
Media Marketing шешуге көмектесетін міндеттер: 

– компанияны дамыту;  
– адалдықты арттыру, яғни идеялар мен идеалдарға бейілділік;  
– танымалдылықты арттыру;  
– сайтқа кіруді арттыру. 
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Facebook, Instagram, Вконтакте, Twitter, Instagram сияқты әлеуметтік 
желілерді күн сайын ондаған миллион адам пайдаланады. Бұл 
пайдаланушыларды әлеуетті клиенттер ретінде қарастыруға болады.  

Әлеуметтік желілердегі Өкілдіктің басқа жарнама құралдарынан өзгеше 
бір ерекшелігі бар: қызығушылық танытқан контентке қол қойған адам өте ұзақ 
мерзімге қоғамдастықтың ақпараттық алаңына түседі. «Соңғы минут» 
ұсыныстарының хабарландырулары, қызықты жаңалықтар, үнемі жаңартулар 
пайдаланушыны әлеуметтік желідегі өкілдігіңізге қайта-қайта әкеледі. 

Әр түрлі құралдар мен әдістердің тізімін қолдана отырып, сіз өзіңіздің 
қоғамдағы идеялардың ізбасарларының ең көп санын жинай аласыз, олардың 
назарын аудара аласыз және сайып келгенде, оларға бірдеңе сата аласыз. Бұл 
тиімді SMM маркетинг болады.  

Қауымдастық - ұқсас мүдделері бар пайдаланушылар тобы, яғни сіздің 
компанияңызға қызығушылық танытатын адамдар. Қауымдастық ВКонтакте 
тобы, Инстаграмдағы аккаунт, Facebook парақшасы бола алады. 

Қазір өмір сүріп жатқан әлеуметтік желілер тез өзгеріп отырады, 
жаңалары үнемі пайда болады, олардың функционалдығы мен мүмкіндіктері 
жетілдірілуде. Сонымен қатар, әлеуметтік желілерді қолданушылардың 
виртуалды санасы өзгеруде. Бүгінгі күні өзекті болып табылатын техникалар 
мен құралдар бірнеше аптадан кейін тиімділігін жоғалтуы мүмкін, өйткені 
адамдар уақыт өте келе жарнамаға назар аудармайды.  

SMM технологиялары тез өзгеріп отырады, бірақ кез-келген әлеуметтік 
желілерде компания бетін тиімді ұстай алатын белгілі бір тұрақты ережелер 
жиынтығы бар [2]. 

Осылайша, компания пайдасын арттыру түрінде тиімді ілгерілеуге және 
нәтижеге қол жеткізуге болатын бірқатар қағидаттарды бөліп көрсетуге болады. 
1) Егер пайдаланушы онымен байланысты болса, қоғамдастықпен өзара іс-
қимыл жасай бастайды. Өзара әрекеттесу, осы контексте сіздің мазмұныңызды 
мақұлдау, түсініктеме беру немесе келісу - осы әрекеттердің кез-келгені.  

Бұл осылай болады: пайдаланушы қоғаммен өзара әрекеттесуді сезінуі 
керек - диалогқа әлеуетті клиенттерді тарту қызығушылық тудырады, 
тұтынушылардың компания қызметтеріне деген сенімін арттырады. Егер бұл 
шарт орындалса, 99% жағдайда пайдаланушы ақпаратты таратады және өзінің 
«айналасындағы» жарнамалық ортаға айналады. Егер пайдаланушы жиі осы 
сезімді бастан кешірсе (шамамен 2-3 рет), онда ол қауымдастыққа енуі әбден 
мүмкін. Сондықтан өз аудиторияңмен "бір толқында" ойлау және оны түсіну 
өте маңызды. 2) қоғамдастықтағы тұрақты жүйелі белсенділік. Өйткені, 
қоғамдастықта оны табысты жүргізу үшін жаңа, қызықты, жаңа ақпарат жүйелі 
түрде пайда болуы тиіс. Клиенттерге компанияның белсенді және тұрақты 
жұмыс істейтінін көрсету қажет. Ақпарат күніне бірнеше рет пайда болуы 
керек. Ең қалыпты мөлшер - бұл күніне 2-3 ақпараттық блок. 
Жарияланымдардың оңтайлы уақыты - таңертеңгі 10-11, кешкі сағат 20-21 
уақыты.  

Сондай-ақ, тым көп мазмұн болмауы керек, өйткені көрермендер 
өздеріндегі жаңалықтардан «шаршай бастайды». Адамдар қауымдастықтан 
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кетеді немесе жаңалықтан бөлек, одан да жаманы, «қауымдастық туралы 
ақпаратты көрсетпеу» функциясы арқылы кете бастайды.  

3) Клиенттердің кері байланысын бақылау. 
Клиенттерден кері байланыс алу - бұл әлеуметтік желілердегі 

қауымдастықтың негізгі функцияларының бірі. Клиенттердің пікірлерін немесе 
кері байланыстарын бақылауға мыналар кіреді: түсініктемелер немесе 
қызметтерге қатысты қарапайым сұрақтар, сонымен қатар шолулар, ұсыныстар, 
шағымдар және т.б. Жүйелі талдау жүргізу және жаңа әрекетке тезірек жауап 
беру қажет. Қауымдастықпен өзара іс - қимыл, жүйелілік, кері байланысты 
қадағалау-тиімді SMM-маркетингтің негізі.  

Осылайша, SMM (Social Media Marketing) маркетингтің заманауи тиімді 
құралы және жылжытудың перспективалық тәсілі болып табылады деген 
қорытынды жасауға болады. Оның арқасында компанияның веб-сайтына 
әлеуметтік желілерден, қауымдастықтардан, форумдардан және т.б. келушілер 
тартылады. SMM - алға жылжу ғана емес, сонымен бірге мақсатты 
тұтынушымен байланыс орнату болып табылады.  
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Аңдатпа. ЖОО-ның үдемелі дамуы стратегиялық маркетингті 

ұйымдастыру деңгейіне байланысты. Маркетингтік стратегия және бренд-
стратегия оның құрамдас бөлігі ретінде ЖОО-ның табысты жалпы 
стратегиясын қалыптастыра алады. Университеттің негізгі 
стратегиясымен брендинг стратегиясын интеграциялау және 
университеттің бренд-бағытталған имиджін қалыптастыру көбінесе 
брендтің бірегейлігімен алдын ала анықталған. ЖОО брендінің бірегейлігі 
маркетингілік объектаралық коммуникациялардың үдерісіндегі 
байланыстылық болып табылады және стратегияны әзірлеуде басым рөл 
атқарады. Жоғары оқу орнының Бренд-стратегиясын біз жоғары оқу орны 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_%20marketing/
http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_s/social_media_%20marketing/
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брендінің әлеуметтік-этикалық құндылығын бірігіп құру ретінде қарастырып 
отырмыз. 

Аннотация. Поступательное развитие вуза зависит от уровня 
организации стратегического маркетинга. Маркетинговая стратегия и бренд-
стратегия, как её составная часть, могут сформировать успешную общую 
стратегию вуза. Интеграция стратегии брендинга с основной стратегией 
вуза и формирование бренд-ориентированного имиджа университета во 
многом предопределено идентичностью бренда. Идентичность бренда вуза 
выступает своего рода связкой в процессе маркетинговых межсубъектных 
коммуникаций и играет приоритетную роль в разработке стратегии вуза. 
Бренд-стратегия вуза рассматривается нами, как совместное создание 
социально-этической ценности бренда вуза, на основе применения лучших 
практик его идентификации, дифференциации и влияния на целевые 
аудитории. 

Abstract. The ongoing development of the university depends on the level of 
strategically marketing organization. Marketing strategy and brand strategy as a 
component of it can form a successful overall strategy of the university. The 
integration of branding strategy with the main universities’ strategy and the 
formation of brand-oriented university image are destined by the brands’ identity. 
The identity of the universities’ brand acts as a kind of a bunch during the 
intersubjective marketing of communication and plays a priority role in the 
development of the university strategy. Brand of universities’ strategy regarded by us 
as the joint creation of social and ethical values of the universities’ brand, based on 
the use of best practices of its identification, differentiation and impact on the target 
audience.  

Түйінді сөздер.ЖОО бренді, бренд-стратегия, Стратегиялық 
маркетинг, бренд параметрлері, ЖОО-ның Әлеуметтік-этикалық бренді, 
ЖОО брендінің бірегейлігі  

Ключевые слова. Бренд вуза, бренд-стратегия, стратегический 
маркетинг, параметры бренда, социально-этический бренд вуза, 
идентичность бренда вуза. 

Key words: University brand, brand strategy, strategic marketing, brands’ 
options, social and ethical brand of the university, identity of the universities’ brand. 

ЖОО-ның бренд-стратегиясын әзірлеу кластерлік тәсілді және 
инновациялық білім беру жүйесін құруды жүзеге асыратын көп деңгейлі 
брендті құрудың теориялық-әдіснамалық платформасына негізделеді. Брендтің 
көп деңгейлі форматы жоғары оқу орны қызметінің Әлеуметтік-этикалық 
құндылықтарын бірлесіп құру және ілгерілету негізінде құрылған "ЖОО-өңір-
ел" байланыстырымы болып табылады. ЖОО брендінің әлеуметтік-этикалық 
әлеуетін басқару ғылыми-зерттеу, білім беру және жалпы мәдени қызметте 
оның даму мақсаттары мен басымдықтарын ескере отырып, ЖОО бренд-
стратегиясын әзірлемей тиімді бола алмайтыны анық. Бұл ретте ЖОО-ның 
табысты дамуы стратегиялық маркетинг пен бренд-менеджменттің даму 
деңгейіне байланысты 

Стратегиялық маркетинг концепцияларының эволюциялануы екі аса 
маңызды стратегияны белгіледі – саралау және көшбасшылық. В. Н. Домнин 
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"брендтер дифференциация Стратегиясының басты құралдарының бірі бола 
отырып, көшбасшылық стратегиясын жүзеге асыруға ықпал етеді" [3]. 
Маркетингтегі брендтің стратегиялық рөлінің өсуі туралы И. В. Семенов 
жазады [6]. Бұл тезисті дамыта отырып, әсер ету маркетингі жүйесіндегі бренд-
стратегияның дәстүрлі түсіндірмесіне тұжырымдамалық өзгерістер енгізу 
қажеттілігін айтуға болады. Біз маркетингтік стратегия мен бренд-стратегия 
оның құрамдас бөлігі ретінде жоғары оқу орнының табысты жалпы 
стратегиясын қалыптастыра алады деген қорытынды жасаймыз.  

«Стратегия пирамидасы» ретінде белгілі Томпсон-Стрикланд моделіне [7] 
жүгінейік. Онда стратегиялық басқарудың 4 деңгейі ұсынылған: корпоративтік 
стратегия; бизнес бөлімшесінің стратегиясы; функционалды стратегия; 
операциялық стратегия. Біз жоғарыда аталған барлық деңгейлерде 
университеттің даму басымдықтарын мұқият іріктеп, тиісті инвестициялармен 
қамтамасыз етілген, университеттің брендін қайта құрылымдаудың ғылыми 
негізделген бағдарламасын жасаудың маңыздылығына назар аударамыз. Бұл 
университет қызметіндегі құрылымдық өзгерістерді маркетинг жүйесімен, 
брендтің негізгі параметрлеріне ықпал ету құралдарымен үйлестіру қажеттілігін 
білдіреді. Сонымен, маркетингтік стратегия функционалды деңгейге, ал 
брэндтік стратегия операциялық деңгейге тағайындалады. 

Стратегиялық менеджмент идеяларын дамыта отырып, И. В. Семенов 
маркетингтік стратегияның 3 деңгейлі пирамидасын ұсынады: корпоративтік 
деңгей; бизнес-бірлік деңгейі және өнім-менеджмент деңгейі (өнім желісі, 
маркалар, бренд). Маркетингтік стратегиялық жоспарлауға мұндай көзқарасты 
ол заманауи ұйымды басқару кезінде қызметаралық компонентті іске асыру 
қажеттілігімен түсіндіреді.  

ЖОО бренд-стратегиясын оның бас даму стратегиясымен келісу 
қажеттігіне назар аударамыз. "Егер брендинг стратегиясы мен ЖОО 
стратегиясы келісілмеген болса, бұл брендті дамыту үшін проблемалар 
туғызады" [3]. ЖОО бренд-стратегиясының қажеттілігін негіздеп, маркетингтік 
стратегиялық жоспарлаудың келесі негізгі бағыттарына назар аударамыз: 

• оның маңызды сипаттамаларының нақты ұқсастығымен күшті 
брендті қалыптастыру қажеттілігі; 

• ЖОО-ның материалдық емес активтерінің құнын ұлғайту; 
• бренд-коммуникацияларды біріздендіру және ЖОО-ның тұтас 

брендін қалыптастыру; 
• Маркетингтік коммуникациялардың синергетикалық әсері; 
• ішкі көріністердің айқындығы және брендтің әлеуметтік-этикалық 

параметрлерінің оның басқа сипаттамаларымен келісілуі; 
• ЖОО брендінің стратегиялық серіктестерге және мақсатты 

аудиторияларға оң әсері. 
Брендинг стратегиясын университеттің брендін дамытудың жалпы 

стратегиясымен үйлестіру SWOT талдау және маркетингтік форсайт әдістерін 
қолдану арқылы жүзеге асырылады. Университеттің негізгі стратегиясымен 
брендинг стратегиясын интеграциялау және университеттің бренд-бағытталған 
имиджін қалыптастыру көбінесе брендтің бірегейлігімен алдын ала анықталған. 
Сондықтан ЖОО брендінің тән ерекшеліктерінің жиынтығын анықтайтын осы 
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параметр стратегиялық маркетингтік жоспарлауда басты рөл атқарады. Осыған 
байланысты "бренд параметрлерінің ұқсастығы"ұғымын анықтаудың 
қалыптасқан тәсілдерін атап өтеміз. 

Сонымен, В.Н. Домнин брендтің сәйкестігін оның сәйкестендірілуіне 
баса назар аударатын және бәсекелес брендтерге қатысты саралауға мүмкіндік 
беретін негізгі атрибуттар жүйесі ретінде түсінеді. Брендтің бірізділігін бағалай 
отырып, Ю.A. Бичун бұл тұжырымдаманы « оферент ұсынатын идеалды 
мазмұн» ретінде сипаттайды[2]. Бренд стратегиясын университеттің жалпы 
стратегиясымен үйлестіру қажеттілігіне сүйене отырып, Г.Л. Тульчинский 
брендтің өзіндік ерекшелігі «индивидуалдық, корпоративтік сана, брендтің 
символизміне метафоралық түрде жазылған құндылықтар жүйесімен» 
сипатталатындығын айтады [8]. 

Біз ұсынған бренд бірегейлігінің сипаттамалары белгілі бір дәрежеде Д. 
Аакер ұсынған осы ұғымның анықтамасымен үндес. Оның түсіндіруінде 
"брендтің бірегейлігі-бренд жасаушысын құруға немесе қолдауға ұмтылатын 
маркалық қауымдастықтардың бірегей жиынтығы" [1]. Біздің көзқарасымызша, 
ЖОО брендінің бірегейлігі ұғымы-бұл Негізгі сипаттамалар жүйесі-оның 
сәйкестендіргіштерінің жиынтығын, оның ішінде көрінуін іске асыратын 
ерекшеліктер брендті мақсатты аудиториялармен тануды қамтамасыз ететін, 
оның қайталанбастығын қалыптастыратын бірегей Әлеуметтік-этикалық 
сипаттамалар. Сонымен, жоғары оқу орнының брендінің бірегейлігі, оның 
маңызды құрамдас бөлігі ретінде, біздің көзқарасымызша, оның құндылығын 
жиынтық құру процесінде қалыптасатын әлеуметтік-этикалық сипаттамаларды 
қамтуы тиіс. 

Біз жүргізген талдау брендтің жиынтық құндылығын бірлесіп құру 
процесінде әсер ету маркетингі сындарлы рөл атқаратынын көрсетті. В. Н. 
Домнинмен ұсынылған брендтің әсер ету моделіне "қатынас арқылы 
шаруашылық субъектілерінің өзара іс-қимылы кезінде тұтыну 
қауымдастықтары мен қондырғыларын қалыптастыру" үшін негіз ретінде 
қисынды қарау [3]. Сонымен қатар, ЖОО бәсекелестігінің рөлі күшейтілуде: 
Ресейде олардың саны 2016 жылы 876 бірлікті құрады. Жоғары оқу 
орындарының халықаралық бәсекелестігінің рөлі артады. ЖОО қызметін 
стандарттау және білім беру қызметін біріздендіру аясында ЖОО брендінің 
бірегейлігі бірегей және тартымды білім беру бағдарламаларын әзірлеу 
қажеттілігін негіздейді. ЖОО бренд-стратегиясын әзірлеу кезінде "ЖОО 
брендінің имиджі"ұғымына жүгіну қисынды. Айта кету керек, "ЖОО брендінің 
бірегейлігі" және "ЖОО брендінің имиджі"ұғымдарының белгілі бір 
айырмашылықтары бар. Мәселен, "ЖОО брендінің бірегейлігі" ұғымы 
әзірлеушілердің брендті қалай көргісі келетінін және ЖОО бренді мақсатты 
аудиторияларды қалай қабылдайтынын сипаттайды. Сонымен қатар, "ЖОО 
брендінің имиджі" ұғымы оның нақты қабылдауын және мақсатты 
аудиториялардың бағалауын куәландырады. Яғни, ЖОО брендінің бірегейлігі 
ұғымы-ол қалай қабылдануы керек, ал ЖОО брендінің имиджі ұғымы – ол іс 
жүзінде қалай қабылданады екенін түсіндіреді [3]. Түсініктердің мазмұндық 
толтырылуын салыстыру оның ұқсастығын сипаттайтын негізгі параметрлер 
негізінде ЖОО брендінің позициялануының орындылығы туралы айтуға 
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мүмкіндік береді. Яғни, ЖОО брендін позициялау процесін оның әлеуметтік-
этикалық сипаттарын сипаттайтын координаттарда көрсетуге болады. Біз 
оларды ЖОО брендінің базалық платформасы ретінде қарастырамыз. Мұндай 
тәсіл Ж. Н. Капферердің ұсынымдарына негізделген. Брендтің негізгі 
ерекшеліктерін "бренд платформасы" деп аталатын жеке құжатта біріктіруді 
ұсынады.  

Осылайша, біз ЖОО брендінің параметрлерінің бірегейлігі тек бірегей, 
қайталанбас және түсінікті ғана емес, сонымен қатар ЖОО-ның Әлеуметтік-
этикалық, қоғамдық маңызы бар рөлін мазмұнды түрде растауы тиіс екендігін 
түсінеміз. Осыған орай, жоғары оқу орнының бренд-стратегиясын біз ЖОО 
брендінің әлеуметтік-этикалық құндылығын бірігіп құру ретінде қарастырып 
отырмыз, оны сәйкестендірудің, саралаудың және мақсатты аудиторияларға 
әсер етудің үздік тәжірибелерін қолдану негізінде. 
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Аңдатпа. Жаһандану жағдайында әлемдік экономикада болып жатқан 

инновация мен техникалық прогрестің дамуына байланысты сапалық 
өзгерістер, елдер, аймақтар, кәсіпорындар арасындағы бәсекелік күресті 
өршіктіре түсе отырып, өндірушілердің бәсекегеқабілеттілігін мемлекеттің 
күшіне айналуына ықпал жасайды. Мақалада жаһандану жағдайындағы 
ұлттық бәсекеге қабілеттілікті қалыптастырудың теориялық аспектілері 
қарастырылып отыр. Отандық және шетелдік ғалымдардың көзқарастарына 
талдаулар жасалды. Осыған орай, ұлттық бәсекегеқабілеттілік дегеніміз – 



 195  
 

елдің даму бағытына қарай, экономиканың шектеулі ресурстарды тиімді 
пайдалана отырып, инновациялық технологияларды қолдануға негізделген, елді 
сапалы білім, дамыған әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылым және 
экономикалық өсудің жоғарғы қарқындарымен қамтамасыз ете алу қабілеті.  

Аннотация. Качественные изменения, связанные с развитием 
инновациии техническим прогрессом, происходящиев мировой экономике в 
условиях глобализации, обостряют конкурентную борьбу между странами, 
регионами, предприятиями, способствуя тому, что конкурентоспособность 
производителей становится силой государства. В данной статье 
рассмотрены теоретические аспекты формирования национальной 
конкурентоспособности в условиях глобализации. Приведены и 
проанализированы теория и взгляды отечественных и зарубежных ученых, а 
также авторский подход к определению сущности национальной 
конкурентоспособности. Исходя из этого, национальная 
конкурентоспособность, по моему мнению, это способность экономики 
обеспечить страну с высокими темпами экономического роста, достигнутые 
на основе применения инновационных технологий, при эффективном 
использовании имею-щихся ограниченных ресурсов, качественным 
образованием и развитой социальной и производственной инфраструктурой в 
зависимости от направления развития страны. Рассмотрены сути каждого 
уровня конкурентоспособности и факторов, способствующих к повышению 
уровня конкурентоспособности региона, предприятия, продукции, их 
взаимосвязи. Проанализированы основные и ключевые элементы, от которых 
зависит уровень конкурентоспособности предприятия, a также критерии 
оценки индекса глобальной конкурентоспособности, место и роль Казахстана 
в нем. 

Abstract. Qualitative changes, associated with the development of innovation 
and technological progress in the world economy in the context of globalization, 
sharpen competition between countries, regions, enterprises, contributing to the fact 
that producers’ competitiveness becomes a force of the state. 

This article deals with theoretical aspects of national competitiveness in a 
globalizing world. The theory and views of domestic and foreign scientists are 
presented and analyzed, as well as the author’s approach to the definition of national 
competitiveness. Accordingly, the national competitiveness, in our opinion, is the 
ability of the economy to provide the country with high rates of economic growth 
achieved through the application of innovative technologies, while making efficient 
use of the limited resources, quality education and social and industrial 
infrastructure, depending on the direction of the country. The authors examined the 
substance of each level of competitiveness and the factors contributing to increase of 
competitiveness of the region, businesses, products, their relationship. The main and 
key elements, that determine the competitiveness of enterprises, and a criteria for 
evaluating the global competitiveness index, the place and role of Kazakhstan in it 
are analyzed. 
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Қазіргі уақытта ұлттық бәсекегеқабілеттілік ұғымы кез келген елдің 

дамуының басты көрсеткіші болып табылады. Жаһандану үрдістері 
нәтижесінде әлем мемлекеттерінің басым көпшілігі әлемдік нарықтардағы 
ұлттық бәсекегеқабілеттілікке көп көңіл аударуда.  

Осыған дейін Елбасымыз Үкіметтің алдына Қазақстанды әлемнің 
бәсекеге ең қабілетті 50-елдер қатарына қосуды міндететіп қойған болатын. Ал 
Қазақстан Елбасшысының Жолдауы барысында мемлекетіміздің алдына жаңа 
асу – осы дүниежүзілік абыройлы «жарыста» 30-қатарға көтеріліп, 2050 жылға 
қарай әлемнің ең дамыған 30-мемлекеттері санына қосылуды қойып отыр. 

 Осыған орай, Қазақстанда бәсекеге қабілетті ұлттық экономика 
қалыптастыру мен ұлттық бәсекеге қабілеттіліктің мәнін анықтау үшін отандық 
және шетелдік ғалымдардың көзқарастары мен теорияларын кешенді әрі жүйелі 
түрде қолдану қажеттілігі туындайды. Көптеген жылдар ішінде, бәсеке мен 
бәсекеге қабілеттіліктің мәнін зерттеуші ғалымдар түрлі қағидаларды анықтап, 
сондай-ақ әрқайсысы түрлі көзқараста бәсекеге қабілеттіліктің қайнар көздері 
мен факторларын ұсынды. 

Экономикалық әдебиеттерде бәсекеге қабілеттілікке түрлі анықтамалар 
келтіріледі. Мәселен, ресейлік профессор Л.С.Бляхман: «Бәсекеге қабілеттілік – 
бұл тауарлар мен қызмет түрлерінің әлемдік немесе ұлттық (егер басқа 
елдерден импорт мүмкін емес немесе қиын болса) нарықтарының берілген 
сегментінде жасалған қосымша құн үлесін қалыпты ұстап тұру және көбейте 
алу қабілеті, өзінің бәсекелік артықшылықтарын дамы-ту және тиімді 
пайдалана алу қабілеті» деп анықтама береді. Және мұнда ол, ғаламдық, ұлттық 
және аймақтық деңгейлердегі бәсекеге қабілеттіліктің негізгі нысанына 
бүтіндей саланы емес, өзара алмастырылатын тауарлар мен қызметтер, 
баламалы өндіріс технологиялары, өткізу мен сатудан кейінгі қызметтер 
ұсынылатын, мезаэкономикалық кешендер әрекет ететін, саларалық кластерлер 
құрылу шегінде жаңа өнім жасалатын, шикізаттан соңғы өнімге дейінгі – бүкіл 
технологиялық цикл, әрі өнімді сатқаннан кейінгі, оны тұтыну барысындағы 
талап, қажеттіліктерді қанағаттандыру жүзеге асатын нарық сегментін 
жатқызады. Бәсекеге қабілеттілікті бағалаудың құндық көрсеткіші ретінде 
еңбек өнімділігін атайды. У.Б. Баймұратовтың ойы бойынша: «Ұлттық 
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі, экономикалық жүйенің бәсеке 
жағдайында, тауарлар мен қызмет түрлерінің ішкі және сыртқы нарықтарында 
адамдардың материалды және рухани қажеттіліктерін халықаралық 
экологиялық стандарттарды қадағалай отырып қанағаттандыра алу қабілеті». 
Бәсекеге қабілеттілік елдің түпкі мақсаты емес, тек өмір сүру сапасын жақсарту 
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құралы екенін, әрі экономиканың адамдардың денсаулығына зиян келтіретін 
тауарлар мен қызмет түрлерін өндіре алу қабілетін гуманитарлық тұрғыда 
бәскеге қабілеттілік ұғымына қарсы екенінде атап көрсетеді.  

Академик К.А. Сағадиев бәсекеге қабілеттілікті әрбір елдің жоғары әрі 
тұрақты экономикалық өсу қарқынын қамтамасыз ете алу қабілетімен 
анықтайды. Оның анықтамасының профессор Л.С. Бляхманнан 
айырмашылығы, К.А. Сагадиев еңбек өнімділігін бәсекеге қабілеттіліктің 
негізгі нысаны ретінде емес, бәсекеге қабілеттіліктің индексін анықтаушы 
факторы ретінде қарастыруында болып тұр. Бәсекеге қабілеттілік әрі қуатты 
талдаушы құрал, себебі осы көрсеткіш арқылы әрбір елдің жай-күйін білуге, әрі 
саяси құрал, себебі бәсекеге қабілеттілік бір мезгілде қоғамның демократиялық 
дамуымен өмір сүрудің жоғары стандарттарын қамтамасыз етеді, деп атап 
көрсетеді.  

Профессор Р.А. Фатхутдинов, бәсекеге қабілеттілікті субъектінің дәл сол 
мезгілдегі, нақты бір нарықта көшбасшы бола алу қабілетімен, бәсекелестер 
мен бақталастықта жоспарланған мақсаттарға жету жолында, өзінің 
бәсекелестік артықшылықтарын, басқарылатын нысанның артықшылықтарын 
басқара алу қабілетімен анықтайды. Бәсекеге қабілеттілікті ол стратегиялық 
(ұзақ мерзімдік, нысанға немесе жүйеге енуде), тактикалық (қысқа мерзімдік, 
нысан үдерісінде) және шұғыл (ағымдағы уақыттағы нарықта) деп бөледі.  

Ұлттық бәсекеге қабілеттілік дегеніміз, менің ойымызша, елдің даму 
бағытына қарай, экономиканың шектеулі ресурстарын тиімді пайдалана 
отырып, инновациялық технологияларды қолдануға негізделген, елді сапалы 
білім, дамыған әлеуметтік және өндірістік инфрақұрылым және экономикалық 
өсудің жоғарғы қарқындарымен қамтамасыз ете алу қабілеті. Табиғи 
ресурстардың шектеулігі, оларды тиімді пайдаланумен қатар, инновацияға 
негізделген экономикаға көшу қажеттілігін тудырады.  

Адами нновацияның қайнар көзі мен қозғаушы күші. Сондықтан, елдің 
инновациялық дамуы адам еңбегінің, оның ғылыми ағартушылық деңгейінің 
тікелей нәтижесі болып табылады.  

Ұлттық бәсекеге қабілеттілік өте кең ұғым, ол бәсекеге қабілеттіліктің 
түрлі деңгейлерінің әсерінен құралып, экономиканың түрлі субъектілерінің 
тиімді шаруашылық қызметтерінің нәтижесі болып табылады. Сондықтан, 
экономиканың маңызды субъектісі ретіндегі кәсіпорындардың нарықтық 
экономикадағы бәсекелік артықшылықтарын қалыптастыруға ықпал ететін 
факторларды бағалап, олардың жаңа жағдайларда әрекет ету ерекшеліктерін 
қарастырудың маңызы зор.  

Сонымен, бәсекеге қабілеттілік категориясын бірнеше деңгейлерде 
қарастыруға болады: 

- I деңгей – өнімнің бәсекеге қабілеттілігі: бұл сол нарықтағы балама 
тауарлармен тең түсуге ықпал ететін, тауардың сапалық және құндық 
қасиеттерін бойына жинайтын, сондай-ақ, тұтынушылардың талаптарымен 
сұранысын қанағаттандыруда бәсекелесінің тауарына қарағанда қандайда бір 
артықшылықтарға ие бола алатын, тауалар мен қызмет түрлерінің қасиеті.  

- II деңгей – кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі: кәсіпорынның 
өндірісінің экспортқа бағытталуынан, материалдық капиталды тиімді 
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пайдалану мен сату көлемінен, сыртқы ортаның өзгеруіне жылдам бейімделуі 
мен даму қабілетінен, сондай-ақ, еңбек ресурстарының жоғарғы даму 
деңгейінен, қойылған мақсаттың орындалуына жетелейтінен жоғары буын 
жетекшілері мен бизнестің қаржылай қамтамасыз етілуінен тәуелді; 
кәсіпорынның шығаратын өнімінің бәсекеге қабілеттілігіне қарай нарықтағы 
(ішкі және сыртқы) алатын үлесінің дәрежесі.  

- III деңгей – аймақтың (саланың) бәсекеге қабілеттілігі: аймақтық 
органдардың жеткілікті табиғи шикізат ресурстары (климат, географиялық 
жағдай), еңбек ресурстары және олардың біліктігі, ғылыми, басқарушылық 
әлеуеті, өндірістік базасы, сондай-ақ, кәсіпкерлік климат, жұмысшы күші құны, 
осы аймақтың инфрақұрылымы сияқты бәсекелік артықшылықтарды пайдалана 
отырып, бизнес ортаға инвестициялар тарту, экономиканың басым салаларын, 
инфрақұрылымдар мен шағын бизнесті дамыту арқылы, тұрғындардың өмір 
сүру деңгейін көтеру қабілеті. Бұл кезде аймақ нарық кеңістігінде басымшылық 
жағдайға ие бола отырып, өндірістік күштерін дамыту мен шаруашылықты 
аймақтық ұйымдастырудан жоғары пайда алуға мүмкіндік алады. 

- IV деңгей – елдің немесе ұлттық бәсекеге қабілеттілік: экономикалық 
(адами, табиғи және қаржы ресурстары, капитал, ғылыми-ақпараттық әлеует, 
инфрақұрылым), әлеуметтік (өмір сапасы факторлары) және саяси (ақша-несие, 
фискал саясаты, инвестициялық тартымдылық, елдегі саяси тұрақтылық) 
факторлармен берілетін, ішкі және сыртқы нарықтардағы жағдайы мен 
динамикасын сипаттайтын көрсеткіштер арқылы бейнеленетін елдің жай–күйі. 

Бәсекеге қабілеттіліктің бұл деңгейлері арасында тығыз байланыс пен 
тәуелділік бар. Оларды деңгейлер иерархиясы түрінде көрсетуге болады: өнім – 
кәсіпорын – аймақ – ұлттық экономика.  

Өнімнің бәсекеге қабілеттілік деңгейі кәсіпорынның бәсекелік 
қабілеттілік деңгейін анықтайтын негізгі элемент болып табылады. Себебі, 
кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін бағалау, оның тауарын басқа 
фирмалардың көпшілік арасында жоғары деңгейде бағаланған және дәл сол 
уақыт кезеңінде жоғары бәсекелік қабілетке ие болған, өнімдерімен салыстыру 
негізінде жүргізіледі.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтайтын басқа шешуші 
элемент кәсіпорынның өзі, яғни оның басқарушылық әлеуеті, өндірісті 
ұйымдастыру әдістері, өндірістік база, техникалық деңгейімен оны 
пайдаланудан келетін экономикалық тиімділігі мен өнімнің өзіндік құны болып 
табылады.  

Аймақтың бәсекеге қабілеттілік деңгейі оның аймақтық органдарының 
бизнес ортаға инвестициялар тарту арқылы осы аймақтың кәсіпорындарына 
қаржылай және басқалай қолдаулар көрсетулері, тұрғындарының өмір деңгейі 
мен білім сапасын жақсарта отырып, табиғи ресурстар мен климаттық 
жағдайлар, еңбек ресурстарымен, олардың біліктілігі, ғылыми, басқарушылық 
әлеуеті, осы аймақтың дамыған инфрақұрылымы сияқты бәсекелік 
артықшылықтарын дұрыс пайдалана алу қабілетімен анықталады.  

Ұлттық бәсекеге қабілеттілік деңгейіне орта мерзімдік перспективада 
тұрақты болатын, елдің аймақтары мен институттары көрсеткіштерінің ұлттық 
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экономикалар бәсекеге қабілеттілігін бағалау рейтингісінің критерийларына 
сәйкес келетін жай-күйі.  

Жаһандық бәсекеге қабілеттілік Индексі, алғаш рет 2004 жылы 
жарияланған, 12 көрсеткіштен тұратын - «Институттар сапасы», 
«Инфрақұрылым», «Макроэкономикалық тұрақтылық», «Денсаулық және 
бастауышта білім беру», «Жоғарғы білім беру және кәсіптік дайындық», 
«Тауарлар мен қызмет көрсету нарықтарының тиімділігі», «Қаржы нарығының 
дамуы», «Технологиялық деңгей», «Нарық көлемі», «Компанияның бәсекеге 
қабілеті», және «Инновациялық әлеует» бағалау критериі болып табылады.  

Профессор К.Б. Бердалиевтің ойы бойынша, «Бәсекеге қабілеттілікті 
кешенді қарастыру керек, себебі ол өзін тек өндіріспен айналымда ғана емес, 
сонымен бірге қоғамдық қызметтер аясында, соның ішінде интеллектуалдық 
меншікті көрсетеді, ал соңғысы бәсекеге қабілеттің күрделі және шешуші 
негізін құрайды» дейді. Кәсіпорын үшін, адами ресурс басты әлеуеттік 
мүмкіншілік, себебі, оның кәсіби сапасының арқасында, адам жасайтын еңбек 
өнімділігі бәсекеге қабілеттіліктің шешуші элементіне айналады. 

Еңбек өнімділігін елдегі білім деңгейі мен сапасы, сондай-ақ 
кәсіпорынның персоналды оқыту, жұмысшылардың біліктілігін арттыру 
жөніндегі өзінің шешімдері және менеджменттің тиімді жүйесін құру сияқты 
түрлі факторлар анықтайды. 

Кез келген саланың бәсекеге қабілеттілігін дамыту ішкі және сыртқы 
факторлардың үйлесімді кешенін құру арқылы қол жеткізіледі. Ішкі факторлар 
кәсіпорынның өзіне тәуелді, даму басымдығы қаншалықты дұрыс таңдалуынан, 
оның қызметінің сәтті болуы анықталады. Сыртқы факторлар, кәсіпорынға 
тәуелсіз, олар мемлекет пен нарықтың әсерінен құралады.  

Осыған байланысты кәсіпорынның бәсекеге қабілетінің деңгейінің 
артуына әсер ететін басты факторларды анықтауға болады:  

- өндірістің ұйымдық-басқарушылық, материалдық-техникалық, 
логистикалық деңгейлері;  

- маркетинг деңгейі, жарнаманы, кәсіпорынның ақпараттық 
қамсыздандырылуын қоса алғанда тауарды жылжытуға шығындар; 

- тұтынушылардың талаптарына, техникалық шарттар мен стандарттарға, 
және ең бастысы экология тұрғысынан нормативтік талаптарға сәйкес келетін 
өнімнің сапасы; 

- кепілдемемен қамтамасыз ету, тауарды жеткізу мерзімі (өңдеу, жасау, 
сату), сервисті ұйымдастыру; 

- өндірушінің имиджі, бренд жасау, сауда маркасы, өнімінің авторлық 
құқығы; 

- кәсіпорын шығаратын тауарға деген ішкі және сыртқы 
тұтынушылардың сұраныс көлемі, яғни өнімнің экспортқа бағытталуы; 

 - өнімді сатып алушы жақтың персоналдық оқытуды қамтамасыз ету; 
- кәсіпорынның тауарға беретін кепілдеме мерзімі, тауардың өзіндік құны 

мен сату бағасы, төлем шарттары; 
- өнімнің инновациялық сипаты, тауар немесе қызмет түрінің 

жаңашылдығы, сондай-ақ нақты нарықта шығарған тауардың өзектілігі; 
- тұтынушының тауар (қызмет түрі) жайында хабарлылығы; 
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- елдің макроэкономикалық саясаты.  
Қорыта келгенде, кез келген салада шаруашылық субъектілердің қызмет 

етуі мен бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтаушы факторлар арасындағы ең 
маңыздысы бизнестің дамуына, яғни дамыған нарықтық инфрақұрылым, 
жағымды фискалдық және ақша-несие саясаттары сияқты, жалпы 
экономикалық жағдай жасаушы мемлекеттік реттеу болып табылады. Дегенмен 
де, менің ойымызша әлемдік бәсекеге қабілеттілікке қол жеткізу үшін 
кәспорындардың өз әрекеттерінің маңызы басымырақ. Кәсіпорын – бұл 
экономиканы бәсекеге қабілетті етуші нағыз күш. Сондықтан, үкімет өзінің 
макроэкономикалық құралдарымен экономиканың дамуына немесе керісінше, 
әсер ете алғанымен де, осы елде жұмыс жасаушы кәсіпорындардың өз 
әрекеттері мен стратегиясынсыз, елді бәсекеге қабілетті ете алмайды. 
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы туристік қызметтерді дамыту 
аспектілері, сондай-ақ оның перспективалық бағыттарына негізделген Шығыс 
Қазақстан облысындағы туристік кластердің жай-күйі қарастырылған. Туризмді 
дамытудағы маркетингтің рөлі оның сипаттамаларының және туристік 
қызметтің ерекшеліктерінің ажырамас бөлігі болып табылады. 

Аннотация. В статье рассмотрены аспекты развития туристских услуг в 
Казахстане, а также рассмотрено состояние туристского кластера в ВКО, на 
основе перспективных направлений его развития. Роль маркетинга для развития 
туризма является неотъемлемой частью ее характеристики и для его 
особенности туристской деятельности.  
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Annotation. The article considers the aspects of the development of tourist 
services in Kazakhstan, as well as the state of the tourism cluster in East Kazakhstan 
region, on the basis of promising directions of its development. The role of marketing 
for tourism development is an integral part of its characteristics and for its features of 
tourism activities. 

Кілт сөздер: туристік кластер, экологиялық туризм, туризм, әлеуметтік 
медиа маркетинг, маркетинг. 

Ключевые слова: туристский кластер, экологический туризм, туризм, 
social медиа маркетинг, маркетинг. 

Keywords: tourism cluster, ecological tourism, tourism, social media 
marketing, marketing. 

 
Қазақстан Республикасы үшін туризмді дамыту елдің экономикалық 

жағдайын жақсарту және ілеспе салаларды дамыту үшін жағдай жасау кезіндегі 
басым міндеттердің бірі болып табылады. Бұл үшін барлық қажетті 
алғышарттар бар: республиканың қайталанбас табиғи ресурстары және көшпелі 
халықтың өзіндік мәдениеті бар. 

Туризмді дамыту Қазақстан Республикасының келу және ішкі туризмін 
дамытудың 2019-2023 жылға арналған мемлекеттік бағдарламасында, сондай-ақ 
"5 институционалдық реформаны іске асыру жөніндегі 100 нақты қадам" Ұлт 
жоспарында, атап айтқанда, туристік кластерлерді құрудың табысты тәжірибесі 
бар стратегиялық инвесторларды тарту шеңберінде индустрияландыру және 
экономикалық өсу жөніндегі институционалдық реформаны іске асыру 
бойынша, сондай-ақ Қазақстан Республикасының экономикасын 
әртараптандырудың негізгі бағыттарына сәйкес көзделген., "Қазақстанның 
әлемдегі ең дамыған 30 мемлекеттің қатарына кіруі жөніндегі тұжырымдама 
туралы" Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығына сәйкес Қазақстан 
Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында және 
Қазақстанның 2050 жылға дейінгі ұзақ мерзімді дамуының стратегиялық 
бағыттарында белгіленген [1].  

Туризм индустриясы басқалардан ерекшеленеді, тұтынушыға 
ұсынылатын өнім бұл жай зат емес, тауарлар мен қызметтердің жиынтығы. 
Бәсекелестіктің жоғары деңгейі туристік қызметке шығармашылықпен ерекше 
көзқарасты талап етеді. Бұл салада сәттілікке жету үшін жылжыту мен 
маркетингті үнемі жетілдіріп отыру керек және кең көлемде қызығушылықты 
тиімді тәсілдермен туғызу қажет [2]. 

Соңғы уақытта туристік бағыт ретінде Қазақстанға деген қызығушылық 
бүкіл әлемде айтарлықтай өсті және тиісінше, жылдан жылға саяхатшыларды 
тарту үшін жергілікті туроператорлар ұсынатын туристік қызметтер спектрі 
ұлғаюда. 

Табиғи көрікті жерлерден басқа, Қазақстан Ұлы Жібек Жолында 
орналасқан, дүниежүзілік маңызы бар тарихи-мәдени ескерткіштерге бай. Ұлы 
Жібек жолында транзиттік турларды ұйымдастыру аса өзекті, өйткені бұл 
Қазақстанға Жапония, Малайзия, ҚХР, Корея сияқты елдердің, сондай-ақ 
Еуропа елдерінің қызығушылық аймағына кіруге мүмкіндік береді. 

Қазақстан Республикасындағы туризм мемлекеттік деңгейде 
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экономиканың басым салаларының бірі болып танылды. Қазақстан 
Республикасының Үкіметі елдің туристік саласын дамыту тұжырымдамасын 
бекітті. Тұжырымдамада 5 ұлттық туристік кластер айқындалған: Астана, 
Алматы, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан және Батыс Қазақстан. 

Бүгінгі таңда туристік кластерлердің бірі — Шығыс Қазақстан жағдайын 
қарастырайық. "Шығыс Қазақстан" кластері "табиғат ғажайыптары әлемі" 
ретінде көрініс табатын және экологиялық туризмді дамыту орталығы болып 
табылатын болады. Осы кластерде әзірленуі мүмкін негізгі туристік өнімдерге 
белсенді және шытырман оқиғалы туризм, таулар мен көлдердегі демалыс 
жатады. Бүгінде экологиялық туризм әлемдік туризм және қонақжайлылық 
индустриясында маңызды рөл атқарады. Дүниежүзілік туристік ұйым 
сарапшыларының болжамы бойынша оның өсу қарқыны бұрынғысынша 
жоғары болады, ал әкелінетін кірістер әлемнің әр түрлі елдерінің, әсіресе 
дамушы елдердің экономикаларының дамуына елеулі үлес қосады [3]. 

Экологиялық бағыттар негізінен ұлттық саябақтар мен қорықтар арқылы 
өтеді. Саяхатшылар қоршаған ортамен танысады, үңгірлерге, сарқырамаларға 
барады,олардың табиғи мекендеу ортасындағы жануарларды бақылайды. 

ҚР туризм индустриясы департаментінің мәліметтері бойынша Шығыс 
Қазақстанда 2019 жылғы жағдай бойынша 111 турфирма (47 туроператор және 
64 турагент) туристік қызмет көрсетеді. 

Облыс республикада орналастыру орындарының саны бойынша бірінші 
орында, Астана қаласынан кейін ішкі туризм көлемі бойынша екінші орында, 
шетелдік келушілер саны-16858 адам, қазақстандықтар-367045 адам. Облыста 
келушілерді орналастырумен айналысатын 444 орналастыру орны жұмыс 
істейді, оларда 8243 нөмір бар, бұл ретте біржолғы сыйымдылығы 25531 
орынды құрайды [4]. 

Туризм басқармасының ақпараты бойынша, ШҚО делегациясы Зимұнай 
округінде өткен шекаралас аудандардың туризмін дамыту саласындағы Шығыс 
Қазақстан облысының және Шыңжаң-Ұйғыр автономиялық ауданының Алтай 
округінің екі жақты форумына қатысты. Делегация құрамына туристік 
операторлар мен агенттіктердің басшылары, облыстың шағын және орта бизнес 
өкілдері кірді. Қазіргі уақытта Ресей және Қытай нарығының Қазақстанға және 
жалпы алғанда Шығыс Қазақстанға үлкен қызығушылығы байқалады. 

Сондай-ақ 2023 жылға дейін Қазақстан Республикасының туристік 
саласын дамытуды насихаттау үшін міндеттердің бірі ретінде Шығыс Қазақстан 
облысының солтүстік және шығыс бөліктерін қамтитын "Алтай маржаны" 
туристік кластерін қалыптастыру көзделеді. Өскемен қаласы сегіз негізгі орны 
анықталған туристік қызығушылықтың кластер орталығы болып табылады. 
Олар: Берел қорғандары, Бұқтырма су қоймасы, Ертіс өзені-Зайсан көлі, 
Қатонқарағай мемлекеттік ұлттық табиғи паркі, Қиын-Керіш, Риддер қаласы-
Батыс Алтай мемлекеттік қорығы, Алакөл көлі (солтүстік бөлігі), Семей қаласы 
және Абай ауданы (Жидебай) [5]. 

Жарнама туристік өнімдерді сату кезінде негізгі қозғаушы күші болып 
табылатынын ескере отырып, қаланың танымалдығын арттыру үшін туристер 
арасында ШҚО туристік әлеуеті туралы жарнамалық-имидждік өнімдер 
әзірленіп, таратылды. 
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Осылайша, жүргізілген зерттеу ШҚО-да туризмді дамыту үшін жүйелі 
және жоспарлы негізде түрлі іс-шаралар жүргізілетінін куәландырады. 

Өңірдің туристік бизнесінің әлсіз буыны қонақ үйлер мен көлік болып 
табылады. Сондықтан туристік кластерді дамыту үшін инфрақұрылымды 
дамытуға инвестиция салу қажет. Туризмді дамыту көлік инфрақұрылымының 
дамуымен тікелей байланысты. Облыс аумағына резидент емес туристер 
негізінен автожол немесе әуе көлігімен келеді. Ішкі туризм мақсатында 
автожолдар жиі пайдаланылады. Турлар мен экскурсиялық маршруттарды 
ұйымдастыру автомобиль жолдарының жағдайына байланысты. 

ШҚО халықаралық деңгейдегі туризм орталығы ретінде танымал ету 
үшін жыл сайын әлемдік деңгейдегі жұлдыздар өнер көрсетуімен, жетекші 
спортшыларды, туроператорларды және әлеуетті инвесторларды көркем 
жерлерге шақырумен халықаралық фестивальдар өткізу қажет. Керуен, 
автостоп, сафари сияқты туризмнің тартымды түрлерін дамыту үшін отандық 
туристік компаниялар турлар әзірлеуі қажет. 

ШҚО туристік кластерінің қызметін талдау қазіргі кезеңде туристік 
ұйымдар маркетингті толық көлемде пайдаланбайтынын көрсетеді. Осыған 
байланысты туристік кластерді дамыту үшін туризмдегі маркетингтің орасан 
әлеуетін одан әрі пайдалану мәселесі неғұрлым өзекті болып табылады. 

Туристік өнім - бұл туристік маркетингтің сипаттамаларын анықтайтын, 
адами фактордың маркетингке тигізетін әсерінен тұратын бірегей 
сипаттамалары бар қызметтер мен тауарлар кешені. Туристік қызмет көрсетуді 
стандарттауға болады, яғни қызмет көрсетуді мүмкіндігінше тез және нақты 
етіп жасауға, тек жауапкершілікті және сыпайы адамдарды тартуға болады, 
бірақ стандарттау ең жоғары болса да, туристік қызметтерді ұсыну сапасына 
қол жеткізу мүмкін емес. Сонымен, қазіргі уақытта туристік салада білікті 
жұмыс жасау үшін тиісті психологиялық дайындық және тұлғааралық қарым-
қатынасты білу қажет. 

Осыған байланысты туристік қызметтерді ілгерілету үшін social медиа 
маркетингтің дамуы туризм индустриясына елеулі әсер етті. Social медиа 
маркетинг-бұл әлеуметтік желілер, қауымдастықтар, блогтар мен форумдардан 
сайтқа келушілер тартатын тиімді құрал. Тұтынушылардың назарын жарнама 
арқылы аударуға немесе сатып алуға болады. Мақсатты аудиторияның сенімін 
сатып алуға болмайды. Әлеуметтік медиа платформалар-мақсатты 
аудиториямен өзара іс-қимыл жасауға арналған заманауи құрал. Бүгінгі таңда 
әлеуметтік желілер аудиториясын телевизиялық телеарналардың 
аудиториясымен салыстыруға болады, бірақ ол белсенді және тиімді. SMM 
жарнамаға қарағанда желілік PR-ға көбірек ұқсайды. SMM - бұл мақсатты 
пайдаланушылар тобын қамтитын қауымдастықтардағы тікелей жұмыс. Бұл 
мақсатты аудиториямен тікелей және жасырын әрекеттесу құралдары. 

SMM көмегімен шешуге болатын міндеттер: 
- брендинг, брендті жылжыту;  
- адалдық пен танымалдықты арттыру; 
- PR; 
- компания сайтына кіруді ұлғайту [6]. 
Туристік компаниялар клиенттерді тарту үшін әлеуметтік желілердегі 
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жарнаманы белсенді қолдана бастады және көп ұзамай осы маркетинг 
құралдарының тиімділігіне көз жеткізді. Бизнесті сәтті жүргізу және 
бәсекелестік артықшылықтарға ие болу үшін туристік кәсіпорындардың иелері 
тұтынушыларды тартудың және ұсыныстарын мақсатты аудиторияға 
бейімдеудің инновациялық тәсілдерін іздейді. Бұл белгілі бір 
пайдаланушылардың көз алдында пайда болатын мақсатты жарнаманы реттеуге 
мүмкіндік беретін тиімді жарнама құралы. Сіз қаланы, жасты, жынысты, 
отбасылық жағдайды және басқа параметрлерді бөліп көрсете аласыз. Мысалы: 
Instagram – өте қызықты құрал, белгілі бір қауымдастықтарға қатысушылар 
арасында жарнама орнату. Осылайша, сіз өзіңіздің қалаңыздағы бәсекелестер 
арасында турларыңызды жарнамалай аласыз. 

Маркетинг процесі туристік өнімді сатқаннан кейін де жалғасады. 
Компания мен тұтынушының өзара әрекеттестігі ұзақ уақыт қызмет етеді. 
Жасалған жұмысты талдау нәтижені бағалауға және сіздің өніміңізді 
жақсартуға мүмкіндік береді, осылайша клиенттердің талаптарын 
қанағаттандырады. 

Нарықты сегментациялау маркетингтік стратегияны құрудың бастапқы 
нүктелерінің бірі болып табылады. Тек сәтті жылжыту әлеуетті туристерді 
межелі жерлерге келуге ынталандырады және тарта алады. Жыл сайын жаңа 
бағыттардың саны артып келеді, ал олардың кейбіреулері өте ұқсас. Осылайша, 
туристік сұранысты қанағаттандыру үшін бірнеше элементтер қажет. Егер 
олардың біреуі жоқ болса, туризмнің стратегиялық мақсатына қол жеткізу 
мүмкін емес. 

Өткізілген талдау ШҚО туристік қызметі үшін маркетингтің кең 
мүмкіндіктерін пайдалану бойынша келесі ұсынымдарды әзірлеуге мүмкіндік 
береді: 

- орналастырудың арзан құралдарын салу жолымен туризм 
инфрақұрылымын дамыту; 

- әлемдік стандарттарға сәйкес келетін клиенттерге қызмет көрсету 
сапасын арттыру бағдарламасын әзірлеу; 

- social media маркетинг мүмкіндіктерін пайдалану; 
- озық технологияларды пайдалана отырып жаңа қызмет түрлерін енгізу; 
- белсенді жарнамалық іс-шаралар өткізу және маркетинг кешенінің 

элементтерін кеңінен пайдалану. Бұл ретте барлық іс-шараларды климаттың 
ерекшеліктерін, географиялық орналасуын және ұлттық мәдениеттің 
ерекшеліктерін ескере отырып және нарық талаптарын ескере отырып жүргізу 
қажет екенін атап өту қажет.  
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Аннотация. На сегодняшний день особую актуальность приобретают 
проблемы оптимизации государственного и негосударственного воздействия 
на сектор предпринимательства, отсутствие целостной системы управления 
предпринимательством на уровне государства и его регионов, конкретного 
предприятия. Государство нуждается в ряде исследований, посвященных как 
теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего бизнеса, 
так и изучению практических вопросов создания и эффективного 
функционирования малых фирм. 

Аңдатпа.. Бүгінгі таңда кәсіпкерлік секторға мемлекеттік және 
мемлекеттік емес әсерді оңтайландыру проблемалары, мемлекет пен оның 
аймақтары деңгейінде және нақты кәсіпорын деңгейінде бизнесті басқарудың 
біртұтас жүйесінің болмауы ерекше өзекті болып отыр. Мемлекетке 
бизнестің теориялық аспектілеріне, шағын және орта бизнесті анықтауға, 
сондай-ақ шағын фирмалардың құрылуы мен тиімді жұмыс істеуінің 
практикалық мәселелерін зерттеуге арналған бірқатар зерттеулер қажет.  

Abstract. o date, the problems of optimizing the state and non-state impact on 
the business sector, the lack of a holistic business management system at the level of 
the state and its regions, and a specific enterprise are becoming particularly 
relevant. The state needs a number of studies devoted to both the theoretical aspects 
of business, the definition of small and medium-sized businesses, and the study of the 
practical issues of creating and efficient functioning of small firms. 

Ключевые слова: предпринимательство, рыночная экономика, 
Предпринимательский кодекс, индивидуальное предпринимательство. 

Кілт сөздер:. кәсіпкерлік, нарықтық экономика, кәсіпкерлік кодекс, жеке 
кәсіпкерлік. 
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В современном мире основой развития каждого государства выступает 

предпринимательство. Уровень его развития выступает показателем 
успешности функционирования экономической системы государства, 
состояния конкурентной рыночной среды.  

В экономической литературе имеется множество определений самого 
понятия «предпринимательство», каждое из которых имеет цель 
охарактеризовать особенности предпринимательства своего времени. Так, Ж.Б. 
Сэй (1767-1832 гг.) определял предпринимательство как деятельность по 
комбинированию трех факторов производства – труда, земли, капитала. А. 
Смит считал, что в рыночной экономике предпринимательство является 
самоинициирующейся и саморегулирующейся деятельностью, возникающей 
при наличии основных факторов производства. Позднее Й. Шумпетер (1883-
1950 гг.) определял предпринимательскую деятельность как способность 
продвижения инноваций на рынок посредством рискового бизнеса [3]. Имеются 
и другие определения.  

В современной экономической литературе принято предпринимательство, 
предпринимательскую деятельность определять как самостоятельную, 
осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг. 

В Республике Казахстан под предпринимательством понимается 
самостоятельная, инициативная деятельность физических и юридических лиц. 
Это деятельность предполагает получение чистого дохода посредством 
использования имущества, производства, продажи товаров, выполнения работ, 
оказания услуг. Правовые, экономические и социальные условия и гарантии 
предпринимательства определяет Предпринимательский кодекс Республики 
Казахстан [2]. 

Включение субъектов предпринимательства в ту или иную категорию 
определено Предпринимательским кодексом. Так, субъектами малого 
предпринимательства могут быть индивидуальные предприниматели, 
предприятия и крестьянские или фермерские хозяйства.  

К индивидуальному предпринимательству относится инициативная 
деятельность физических и юридических лиц. Цель индивидуального 
предпринимателя - получение дохода. Индивидуальный предприниматель 
рискует сам под свою собственную имущественную ответственность. 
Государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей 
осуществляют налоговые органы, определяя их как индивидуальные 
предприниматели без образования юридического лица. Отнесение того или 
иного предпринимателя в категорию малого предпринимательства 
предопределено Предпринимательским кодексом Республики Казахстан [2]. 

Отнесение того или иного предприятия к субъектам среднего бизнеса в 
соответствии с Предпринимательским кодексом связано со среднегодовой 
численностью работников и размером среднегодового дохода 
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предпринимателя. При численности работников предприятий не более ста 
человек и среднегодовом доходе не выше трехсоттысячекратного месячного 
расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и 
действующего на 1 января соответствующего финансового года, предприятия 
относят к субъектам среднего бизнеса. Они юридические лица, 
осуществляющие предпринимательство.  

Крестьянским или фермерским хозяйством признается семейно-трудовое 
объединение лиц, в котором осуществление индивидуального 
предпринимательства неразрывно связано с использованием земель 
сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной 
продукции, а также переработкой и реализацией этой продукции. 
 В Республике Казахстан роль малого и среднего бизнеса в развитии 
экономики страны значительна. За 2016-2018 гг. по данным официальной 
статистики в республике наблюдался рост продукции малого и среднего 
предпринимательства в стоимостном выражении. Так, если в 2016г. они 
произвели продукции на 19609 млрд. тенге, то в 2018 г. уже на 26473,1 млрд. 
тенге (выпуск увеличился на 35%). Такой рост производства товаров и услуг 
этой категорией товаропроизводителей позволил увеличить долю их продукции 
в республиканском ВВП с 26,8% в 2016 г. до 28,4% в 2018 г. (или на 1,4 п.п.). 

Как показывает анализ данных официальной статистики, в 2018 г. около 
69% валового выпуска продукции этой категории товаропроизводителей 
произвели юридические лица малого предпринимательства, 19,3% - среднего 
предпринимательства, 6,7% - индивидуальные предприниматели и 5% - 
крестьянские и фермерские хозяйства.  

Проведенные нами исследования показывают, что малый и средний 
бизнес вносит значительный вклад в обеспечение занятости, повышение 
доходов населения и социальной стабильности в стране.  

Эта категория товаропроизводителей республики обеспечивала занятость 
почти 40% занятых страны в 2018 г., что почти на 5% больше, чем в 2016 г. 
Причем наибольший число рабочих мест обеспечивали юридические лица 
малого предпринимательства – 40,8%; 39,7% - обеспечивало индивидуальное 
предпринимательство; 11% - предприятия среднего предпринимательства и 
8,5% - крестьянские и фермерские хозяйства. Анализ показал, что почти 35% 
предприятий малого и среднего бизнеса сосредоточено в сферах торговли и 
строительства – соответственно 35% и 17%.  

Размещение предприятий по регионам страны неравномерно – большее 
их количество в городах Алматы – 26,9%, Нур-Султане - 17,6%, Шымкенте – 
5,3%, соответственно здесь выше доля занятых у товаропроизводителей этой 
категории [1]. 

Исследование развития малого и среднего предпринимательства в стране 
показывает динамичное развитие данной категории товаропроизводителей. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что дальнейшее развитие требует усиления 
ответственности сторон за соблюдением законодательства Республики 
Казахстан. К наиболее важным следует отнести по части не ущемления прав и 
законных интересов физических и юридических лиц; обеспечения безопасности 
и качества товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями 
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законодательства Республики Казахстан; предоставления потребителям 
товаров, работ, услуг полную и достоверную информацию о товарах, работах, 
услугах. 
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Аннотация. Для Республики Казахстан, как и других стран мира, к числу 

важнейших проблем относятся проблемы занятости и безработицы. Именно 
занятость населения влияет на доходы и расходы, социальную стабильность в 
стране. При высокой занятости обеспечивается относительно высокий 
потребительский спрос на товарных рынках страны, что, в свою очередь, 
ведет к росту ВВП и ВРП, в то время как безработица ведет к недополучению 
доходов. На поведение этих показателей оказывают влияние процессы, 
происходящие как в республике, так и в мире.  

Аңдатпа. Қазақстан Республикасы, басқа елдер сияқты, жұмыспен 
қамту және жұмыссыздық проблемалары ең маңызды болып табылады. Бұл 
халықтың жұмыспен қамтылуы кірістер мен шығыстарға, елдегі әлеуметтік 
тұрақтылыққа әсер етеді. Жоғары жұмыспен қамту жағдайында елдің тауар 
нарықтарында салыстырмалы түрде жоғары тұтынушылық сұраныс 
қамтамасыз етіледі, бұл өз кезегінде ЖІӨ мен ЖӨӨ-нің өсуіне әкеледі, ал 
жұмыссыздық табыстың төмендеуіне әкеледі. Республикада және әлемде 
болып жатқан процестер осы индикаторлардың әрекетіне әсер етеді. 

Abstract. For the Republic of Kazakhstan, as well as other countries, the 
problems of employment and unemployment are among the most important. It is the 
employment of the population that affects incomes and expenses, social stability in 
the country. With high employment, relatively high consumer demand is ensured in 
the country's commodity markets, which, in turn, leads to an increase in GDP and 
GRP, while unemployment leads to income shortfalls. The processes that occur both 
in the republic and in the world influence the behavior of these indicators. 

Ключевые слова: занятость населения, туризм, туристская 
деятельность, туристские услуги, рынок труда.  

Кілт сөздер: жұмыспен қамту, туризм, туризм, туристік қызметтер, 
еңбек нарығы. 

Key words: employment, tourism, tourism, tourism services, the labor market. 
 
В Республике Казахстан вопросы развития туристической отрасли 

регулируются Законом Республики Казахстан от 13 июня 2001 года N 211 «О 
туристской деятельности в Республике Казахстан». С целью развития отрасли в 
республике принята и утверждена «Государственная программа развития 
туристской отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы». Необходимость 
этих документов вытекает из того, что процессы, происходящие в отрасли, 
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оказывают влияние на уровень развития страны, социальную стабильность, 
благосостояние ее населения. В этой связи с целью выработки рекомендаций по 
формированию условий повышения занятости населения нами были проведены 
исследования по выявление возможностей роста доходов населения 
посредством повышения занятости в сфере туризма [1]. 

В современном мире туризм является не только крупнейшей, но и 
наиболее быстро развивающейся отраслью мирового хозяйства. Мировая 
практика показывает, что туризм способствует увеличению налоговых 
поступлений в бюджет страны, притоку иностранной валюты, развитию в 
стране таких секторов экономики, как строительство, транспорт, связь, 
сельское хозяйство, производство товаров массового спроса. Развитие 
туристической отрасли приводит к увеличению занятости населения и росту 
его благосостояния. 

В экономической литературе встречаются различные определения 
термина «туризм», что связано с многообразием выполняемых функций и 
большим числом форм проявления. Вместе с тем, исследователи отмечают, что 
каждое толкование отражает те или иные стороны данного процесса. 

В современной отечественной практике туризм определяется как 
путешествие физических лиц продолжительностью от двадцати четырех часов 
до одного года либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой в целях, не 
связанных с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного 
пребывания. Физическое лицо, посещающее страну (место) временного 
пребывания на период от двадцати четырех часов до одного года и 
осуществляющее не менее одной ночевки в ней (в нем) в оздоровительных, 
познавательных, профессионально-деловых, спортивных, религиозных и иных 
целях без занятия оплачиваемой деятельностью получает статус туриста [6].  

Законом также определено, что предпринимательская деятельность 
физических или юридических лиц по предоставлению туристских услуг - 
туристская деятельность.  

Наличие в стране рынка туристических услуг ведет к необходимости 
определения самого термина «туристические услуги». В категорию таких услуг 
в республике отнесены услуги, предоставляемые в период его путешествия. 
Они необходимы для удовлетворения потребностей туриста, и в связи с этим 
путешествием. В данную группу услуг относятся услуги по размещению, 
перевозке, питанию, экскурсии, услуги инструкторов туризма, гидов (гидов-
переводчиков, а также другие услуги, предусмотренные договором на 
туристское обслуживание. Перечень услуг, которые может получить турист, 
зависит от целей поездки [6]. Туристы могут быть размещены в гостиницах, 
мотелях, кемпингах, туристских базах, гостевых домах, домах отдыха, 
пансионатах и других зданиях и сооружениях, определяемых законом как 
«Места размещения туристов». 

В рамках нашего исследования в качестве исходной информации для 
анализа были использованы данные Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан [4], Министерства культуры и 
спорта Республики Казахстан. Для обеспечения комплексного исследования в 
работе использовались такие методы анализа, как сводка, группировка, 
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сравнение, ранжирование, визуализация статистических данных, прикладная 
программа VS Excel. 

В Республике Казахстан по данным официальной статистики в 2017 г. 
непосредственно в сфере туризма было создано 688,2 млрд. тенге валовой 
добавленной стоимости, что составляет 1,3% валового внутреннего продукта 
республики. Значение данного показателя выше на 0,1% - чем в 2016 г. и на 
0,3% - чем в 2015 г. [4], что свидетельствует об увеличении значимости отрасли 
в экономике страны. По данным разработчиков программы развития 
туристской отрасли в республике, рассчитанный по методологии WTTC доля 
туризма в 2017 году составила 6 %. общего объема ВВП страны. В состав 
показателя вошли три составляющие - прямой вклад отрасли (1,9 %), 
косвенный (2,9 %) и производный (1,2 %) [1]. 

С целью выявления влияния отрасли на обеспечение занятости населения 
республики нами был исследован республиканский рынок труда [7,8]. Анализ 
данных официальной статистки показал, что в 2018 году численность рабочей 
силы в возрасте 15 лет и старше достигла 9,1 млн. человек. В общей 
численности рабочей силы городское население составило 5,3 млн. человек 
(57,7%), женщины – 4,5 млн. человек (48,8%). В экономике республики были 
заняты 8585,2 тыс. человек. Уровень занятости к рабочей силе достиг 95,1%, к 
населению в возрасте 15 лет и старше – 66%. Из общей численности занятого 
населения в туристической отрасли трудились 44,6 тыс. человек (7,4 тыс. 
человек - в туристических фирмах, 29,2 тыс. человек - в местах размещения, 8 
тыс. человек – в санаторно-курортных учреждениях) или 0,5% занятого 
населения. 

Увеличение доли отрасли в валовой добавленной стоимости республики 
обеспечивалось увеличивающимся туристическим потоком. По данным 
пограничной службы Республики Казахстан, количество путешествий 
постоянно проживающих в Республике Казахстан в другие страны в 2018 г. 
увеличилось на 1,04 % относительно 2017 г. и на 1,1% - относительно 2016 г. 
[5]. Более значительно возросло количество желающих въехать в республику 
как турист. Так если в 2018 г. относительно 2016 г. численность желающих 
посетить республику возросло на 18,3%, то относительно 2017 г. – уже на 35%. 
Необходимость обеспечить все увеличивающий поток туристов в республику 
способствовало увеличению рабочих мест в данной сфере. Так, по данным 
официальной статистики численность работающих в сфере туризма 
увеличилось в 2018 г. относительно 2017 г. на 3%, относительно 2016 г. – на 5% 
[5]. 

Вместе с тем, в исследуемый период заработная плата работников 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма выросла только на 0,9% 
и в 2018 г. составила 62% от среднемесячной номинальной заработной платы в 
республике. Наибольший рост наблюдался у работников санитарно-курортных 
организаций – на 15,8% и составила в 2018 г. 62,8% от среднемесячной 
номинальной заработной платы в республике. Наибольшая заработная плата у 
работников организаций, предоставляющих услуги по проживанию. В 2018 г. 
оно составляла 80,8 % среднемесячной номинальной заработной платы в 
республике и выросла в 2018 г. относительно 2016 г. на 10,3%. 
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Как свидетельствуют проведенные нами исследования, в настоящее 
время отрасль туризма развивается, однако его вклад в повышение 
благосостояния населения невелик. С целью увеличения туристских потоков в 
Республику Казахстан необходимо создать благоприятные условия для 
развития потенциала отрасли посредством: создания благоприятного 
туристского климата в республике; разработки мероприятий, направленных на 
повышение доходов работников сферы; повышения экономической 
доступности туристической продукции. В частности, целям повышения 
экономической доступности туристической продукции могло бы 
способствовать предоставление субсидий на организацию туристических туров 
для детей, пенсионеров и другим группам населения. 

Эти и другие мероприятия будут способствовать более эффективному 
использованию выгодного геополитического положения республики. 
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Аннотация 
В данной статье рассматривается представление о социальной помощи и 

социальной поддержке, роль поддержки в обществе. 
Аnnotation 
This article discusses the concept of social assistance and social support, the 
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Қоғамдағы әлеуметтік көмек және қолдау туралы түсніктерді нақты 

қарастыру үшін, әлеуметтік мемлекеттің атқаратын қызметін білу арқылы, 
негізгі мақсатын түсіну қажет. 

 Қазақстан Республикасының Конституциясының 1-бабының 1-
тармағында (30.08.1995 ж.) көрсетілгендей:«Қазақстан Республикасы өзін 
демократиялы, құқықты әлеуметтік мемлекет ретінде жариялайды. Оның 
жоғарғы құндылығына жататын адам, оның өмірі, құқық және еркіндігі». Ата 
заңымызда Қазақстан мемлекетінің мүмкіншілігіне қарай отырып, өзінің 
азаматтарына игілікті өмір сүру үшін жағдай жасау және жеке адамның еркін 
дамуы ақылы әлеуметтік теңсіздікті жұмсартуға міндеттеме алатын мемлекет 
ретінде дамуға ниет танытады дегенді білдіреді.[4] 

Жоғарыда келтірілген фактілерді негізге ала отырып, келесі қортындыға 
келуге болады. Әлеуметтік мемлекет–өз азаматтарының өмір сүруіне лайықты 
жағдаймен қамтамасыз етуге, әлеуметтік жағдайының қорғалуына, 
материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға, өндірісті 
басқаруға, қоғам мен мемлекет іске араластыруға ұмтылатын мемлекет. Яғни, 
жағдайы нашар қамтамасыз етілген топтың пайдасына ұлттық табыстың қайта 
бөлудің көмегімен, халықты жұмыспен қамтамасыз ету, еңбекті қорғау, білім 
алу, денсаулық сақтауды, бүкіл қоғамның мәдениетін, т.б. дамыту саясатын 
жүргізуді жүзеге асыру барысында кол жетіп, орындалады. Әлеуметтік 
мемлекет қоғамдағы экономикалық, әлеуметтік және т.б. теңсіздіктерді 
бәсеңдетуге, жуып-шаюға бар күш-жігерін жұмсайды. 

Қазір қоғамда «әлеуметтік көмек» және «әлеуметтік қолдау» түсінігі бір 
мағынада, яғни адам баласына мемлекет тарапынан ақшалай немесе 
материалды түрде берілетін көмек деген түсіністік қалыптасқан. Алайда, бұл 
екі бағытта қарастырылатын түсінік екендігін ескерген жөн. 

 Жалпы «әлеумет» - халқымыздың дәстүрлі түсінігінде-жамағат, 
жұртшылық, қауым...дегенді білдіреді екен. Сонымен қатар, «әлеумет» деген- 
отбасынан, ағайын, туыс, жекжат-жұрттан бастап, ел-жұрт мағынасына дейін 
қамтиды. Әлеумет ұғымының қазіргі заманғы мағынасы қоғам, қауым, 
қауымдастық сөздерінің ғылыми ұғымдарымен мәндес [1]. Демек, әлеуметтік 



 214  
 

көмек және қолдау – қоғамдағы халықтың тұрмыс жағдайын бір қалыпты 
сақтауды қарастырады. 

Көмек адамзат қоғамында әр түрлі көріністерге ие болады мысалы: 
күнделікті өмірде отбасында, мектепте, достар, әріптестер және т.б. Қоғам 
дамыған сайын медициналық көмектің, әлеуметтік жұмыстың, қорғаншылық, 
қамқоршылық, қайырымдылық, демеушілік, волонтерлық және т.б. сипаттағы 
әртүрлі көмек түрлері қабылданады. 

Әлеуметік көмек ұғымын әртүрлі салаларда зертеліп ғалымдар зерделеп 
ойларын білдіреді. Атап айтқанда: философия, әлеуметтану, психология, 
медицина, экономика, құқық. Осы салалар бойынша зерттелген жұмыстардың 
негізгі басты мақсатының бірі- халықтың тұрмыс жағдайын жақсарту жолдарын 
қарастыру арқылы, өмірлік тәжірибеге қолдану. Мақсатқа жету үшін дамыған 
және дамушы ерлдердің халыққа әлеуметтік көмек беру механизіміне көңіл 
аударған жөн. Осы мәселе бойынша шет ел және отандық ғалымдардың 
тұжырымдары мен ғылыми жұмыстарда әртүрлі көмек түрлеріне арналған 
әлеуметтік көмек туралы ұғымдардың жалпы түсініктің кейбір мәселелері 
қарастырылған.  

Мысалы: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. талқылама түсіндірме сөздігінде 
«көмек» деген сөзді- «біреуге бірдеңеге көмектесу, бірдеңеге қатысу, жеңілдік 
әкелу, өзара көмек» - деп түсінік берген. [5]  

Орыс тіліндегі сөздікте: «көмек»- кез-келген жолмен қолдау»; «басқа 
біреуге берілген материалдық-техникалық қамтамасыз ету, ақшалай 
жәрдемақы, құрал-жабдықтар, бұйымдар және т.б.» [6] 

ХХ ғасырдың басында П.А. Кропоткин «Өзара көмек эволюция факторы 
ретінде» кітабында көмек, ынтымақтастық, жабайы табиғат пен қоғамдағы 
көмек туралы көптеген фактілерді зерттей келе, өзара көмекті табиғи заңдылық 
деп таныған. [3] 

Дудкин А. С. ф.ғ.к. өз еңбегінде «Әлеуметтік көмек дегеніміз- тәуелсіз 
әлеуметтік қолайлы шешім таба алмайтын қиын өмірлік жағдайға тап болған 
адамдардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға байланысты іс-әрекеттер 
негізінде пайда болатын нақты тарихи әлеуметтік қатынастардың формасы 
ретінде түсінік» -деп қарастырған. [2]. 

Әлеуметтік көмек түсінігі-жалпы қоғамдық тарихи қатынастар жеке 
адамдар қабілетілігін қанағаттандыру, қиыншылық жағдайдан құтқару, т.б. өз 
беттерімен орындалмайтын қиыншылықтан арылту. 

Әлеуметтік көмек-социалдық жұмыстың негізгі категориясы, ғылыммен 
білімді дамытуда ыждағатты өршейтін өндірістің бөліктері. 

Өмірде көп деген жағдайларға байланысты адамдар әлеуметтік көмекке, 
қолдауға мұқтаж болады:мысалыға өмір соққысы (мүгедектік өзін-өзі 
қамтамасыз ете алмау, жасының ұлғаюы, денсаулығына байланысты, жетім өсу, 
қараусыз қалу, жұмыссыздық, белгілі тұрақты жерінің болмауы, жанұялық 
айқай шу, жалғызбастылық т.б.). 

Біздің қоғамда қалыптасқан жағдай: мемлекет тарапынан кедейшіліктің 
алдын алу мақсатында мұқтаж жандарға берілетін көмек. Әлеуметтік көмек пен 
қатар әлеуметтік қолдау- өмір сүру немесе тұрмыс жағдайы нашар адамдарға 
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мемлекет және мемлекеттік емес, жеке және түрлі нысандағы ұйымдар 
қарастырылған демеушілік жасалады.  

Әлеуметтік қолдауға тоқталатын болсақ, қолайсыз жағдайға байланысты 
экономикалық белсенді бола алмайтын және лайықты еңбекақы төленетін 
еңбекке қатысу жолымен өзін табыспен қамтамасыз ете алмайтын азаматтар 
үшін өмірлік қажетті игіліктердің және әл ауқаттың белгілі бір деңгейін 
қамтамасыз етуге арналған қолдау. 

 Демек, әлеуметтік көмек және қолдау қоғамда өмір сүру деңгейі төмен 
(нашар) деп танылған адам баласына беретін жәрдем деп айтуғада болады. 

Әлеуметтік қолдау өмірде өндірісті дамыту барысында, ұлғайтуға, 
өркендетуге болмаса жаңа технологияны еңгізуге қажет. Бұндай қолдаулар 
көбіне- көп жеке адамдардың қолдауы, мекемелердің қолдауы болып табылады. 

Қорытындылай келе, әлеуметтік көмекке төмендегідей анықтаманы 
ұсына аламыз, халықтың мұқтаждықтарын мүмкіндігінше толық 
қанағаттандыру үшін және өмірлік проблемалық жағдайды шешуде атаулы, 
кәсіби және ұйымдасқан жәрдем. 

Әлеуметтік қолдау қоғамдық құбылыс ретінде қалыптасуында сондай-ақ, 
оның теориялық және әдістемелік негізінің жасалуында маңызы зор, 
төмендегідей глобальды мәселелер үлкен маңызға ие болады: қоршаған 
ортаның ластануы, демографиялық жарылыс қаупі, әлсіз дамыған мемлекеттер 
мен аумақтардағы жаппай ашаршылық, жаппай қырып – жою қыруын қолдау, 
нәтижесінде адамзаттың өзін-өзі жою қаупі, моральды деграция мәселесі, 
әлеуметтік – мәдени қарама-қайшылықтар, дәстүрлі әлеуметтік институт 
ретінде отбасының бұзылуы,т.б. Әлеуметтік дефференцияның өсуі, түрлі 
мемлекеттердің халықтарының өмірлік деңгейлеріндегі айырмашылықтың 
ұлғайюы, миграция мәселесінің өткірлілігі, индустриалды дамыған және 
дамушы елдердегі өмірлік маңызды бағдарларды таңдау,т.б. жатқызуға болады. 
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Аннотация. В статье проведен рестроспективный анализ развития 

концепции экономической безопасности. Особое внимание уделено вопросам 
влияния вызовов глобализации на угрозы экономической безопасности. В 
качестве важного условия обеспечения экономической безопасности 
государства выделена возможность государственной независимости в сфере 
осуществления экономической политики.  

Аңдатпа. Мақалада экономикалық қауіпсіздік тұжырымдамасына 
ретроспективті талдау жасалған. Экономикалық қауіпсіздікке жаһандану 
жағдайларының ықпал ету мәселелеріне баса назар аударылған. Мемлекеттің 
экономикалық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің маңызды шарты ретінде 
экономикалық саясатты жүргізудегі мемлекеттік еркіндік мүмкіндігі 
көрсетілген. 

Annotation. There is made a retrospective analysis of the development of the 
concept of economic security through the prism of the development of the concept of 
security of the state as a whole in the article. Special attention is paid to the impact of 
globalization processes on ensuring economic security. As an important condition for 
ensuring the economic security of the state, the possibility of state independence in 
the field of economic policy is highlighted. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность, глобализация, 

интернационализация, мировая экономика. 
Түйін сөздер: экономикалық қауіпсіздік, жаһандану, 

интернационализация, дүниежүзілік экономика. 
Keywords: economic security, globalization, internationalization, world 
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Усиление конкуренции в экономике, увеличение информационной 
нагрузки на людей, повышение вероятности возникновения новых финансовых 
кризисов обусловили необходимось поиска новых методов обеспечения 
экономической безопасности, как хозяйствующих субъектов, так и страны в 
целом. Вместе с тем, тема экономической безопасности является продолжением 
давнейших исследований о богатстве населения, фундамент которых был 
заложен в знаменитом труде А. Смита. Вопросы, связанные со стабильным 
развитием богатого общества являются причиной и одновременно результатом 
обеспечения экономической безопасности страны. Из этого следует, что 
экономическая безопасность объединяет накопленный потенциал 
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экономической теории и новейшие горизонты актуальных экономических 
исследований.  

Для того чтобы лучше представить особенности сложившихся научных 
подходов к исследованию проблем безопасности необходимо рассмотреть 
процесс их зарождения и эволюции. В основе подобного анализа лежит так 
называемая историко-методологическая реконструкция различных подходов к 
исследованию безопасности.  

Вплоть до XVIII века под безопасностью понимали только 
территориальную защищенность государства от вторжения вооруженных сил 
извне. Жан-Жак Руссо говорил, что «забота о самосохранении и безопасности 
есть самая важная из всех забот государств» [1]. Однако, по мере того, как 
технический прогресс увеличивал благосостояние стран, а также увеличивалось 
влияние меркантилизма, в понимании государственной безопасности появились 
экономические аспекты. Была выявлена зависимость между военной 
безопасностью и уровнем экономического развития страны. Наилучшим 
способом обеспечения экономической безопасности стал протекционизм – 
импортные пошлины на товары для защиты местной промышленности и 
сельского хозяйства от «экономической агрессии» других стран. При этом 
анализ международных отношений не включал экономическую составляющую 
[2]. 

Вопросы обеспечения экономической безопасности были включены в 
официальные документы отдельных государств еще в начале XX века. Так, 
Теодор Рузвельт в 1904 г. в своем послании Конгрессу США обосновал 
целесообразность военной акции в районе будущего Панамского канала 
интересами экономической безопасности [3]. В 1934 года по его же указу был 
создан Федеральный комитет по экономической безопасности и 
Консультативный совет при нем, которые занимались экономической 
безопасностью отдельных лиц – борьбой с безработицей. Несмотря на это, сам 
термин в тот период не был обобщен и не воспринимался на уровне 
государства.  

В некоторых случаях до сих пор под экономической безопасностью 
понимается защищенность домохозяйств от ухудшения финансового 
положения [2]. К примеру, Международный комитет Красного Креста (МККК) 
определяет экономическую безопасность как способность отдельных лиц, 
домашних хозяйств или общин удовлетворять свои основные потребности 
устойчивым и достойным образом. Это может варьироваться в зависимости от 
физических потребностей человека, окружающей среды и преобладающих 
культурных стандартов. Еда, основное жилье, одежда и гигиена считаются 
основными потребностями, так же, как и соответствующие расходы; основные 
активы, необходимые для зарабатывания на жизнь, и затраты, связанные со 
здравоохранением и образованием, также соответствуют требованиям [4]. 

Во время «холодной войны» под экономической безопасностью 
подразумевалось обеспечение глобального противостояния сверхдержав, в 
особенности экономических аспектов гонки вооружений. Однако 
«безопасность» как термин, все еще подразумевал участие силовых органов 
(вооруженных сил, разведки, спецслужб), однако сама их деятельность также 
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получила экономическую составляющую (промышленный шпионаж, защита 
стратегически важных индустриальных зон). 

Новый виток исследований произошел после окончания противостояния 
сверхдержав, когда экономическая составляющая национальной мощи 
получила самостоятельное выражение. Комплекс политических, социально-
экономических, геополитических и технологических изменений, 
происходивших во второй половине XX века, носил фундаментальный 
характер. Они затронули все аспекты международных отношений в сфере 
национальной и международной безопасности. Сформировались три 
долговременные стратегические парадигмы, оказывающие влияние на 
функционирование государства в условиях рыночной экономики: 

1. Переход от концепции баланса сил к концепции баланса интересов 
в международных отношениях. 

2. Структуры национальной безопасности государств перешли от 
конфронтационного типа к колаборационному, основанному на партнерстве и 
равноправном международном сотрудничестве. 

3. Принцип защиты территории был дополнен принципом 
обеспечения безопасности личности. 

В этот период возникли две исследовательские школы экономической 
безопасности, развивавшиеся параллельно и практически не соприкасавшиеся. 

Западные исследователи интерпретировали термин «безопасность» 
государства более узко, рассматривая в первую очередь защищенность от 
внешних угроз, в особенности от злонамеренных действий противников. 
Ученые из России – наоборот. В этом отразилось остаточное влияние терминов 
времен «холодной войны», когда главной теоретической проблемой было 
определение оптимального соотношения между объемами и структурой 
расходов на оборону и эффективностью и конкурентоспособностью 
национальной экономики. 

Исследователь из Великобритании В. Кейбл не связывал понятие 
«экономическая безопасность» с применением военной силы. Включение 
применения военной силы в список рассматриваемых вопросов экономической 
безопасности, по его мнению, более свойственно геоэкономике – узкому 
направлению теории международных отношений [5]. Сторонники этого 
направления трактовали международные отношения как новую «холодную 
войну», главными участниками которой являются США, ЕС и Япония. 

Американский ученый Дж. Киршнер из университета Корнела, 
подчеркивал важность «национальной жизненной силы» (national vitality) для 
государства. Она трактовалась как способность общества решать встающие 
перед ним проблемы, в первую очередь экономические [6]. 

В практике официальных документов США термин «экономическая 
безопасность» применительно к государству практически не применяется (в 
отличие от домохозяйств). Однако обсуждение экономических вопросов 
периодически рассматривается с точки зрения национальной безопасности в 
целом. В таком контексте наиболее важным документальным источником для 
понимания американской интерпретации термина «экономическая 
безопасность» является Стратегия национальной безопасности США [7]. В ее 
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последних редакциях выделены три главные цели внутренней и внешней 
политики США, одна из которых – экономическое процветание. 

Стратегия национальной безопасности 1997 года отражает новый подход 
к раскрытию сущности безопасности страны. В стратегии определены 
тенденции развития мировой экономики в ближайшем будущем, обозначены 
национальные приоритеты, а также оценена мощь национальной экономики и 
её резервы повышения. Изучение структуры Стратегии показывает, что ядром 
национальной безопасности США является ее экономическая составляющая, 
т.е. экономическая безопасность. 

Вопросы обеспечения экономической безопасности были приоритетными 
для правительства США и до принятия Стратегии. Так, во время президентства 
Дж. Форда был основан межведомственный Комитет по иностранным 
инвестициям в целях регулирования иностранных инвестиций в США. 
Основная задача организации заключалась в отслеживании экономической 
активности иностранных компаний в США. Однако в связи с неэффективность 
деятельности Комитета, в 1988 году Конгрессом США было принято 
«положение Эксона-Флорио», согласно которому президент был уполномочен 
запретить любыесделки, предполагающие слияния или поглощения 
американских компаний, угрожающие национальной безопасности США. Но в 
этом документе не было сформулировано определение понятия «национальная 
безопасность». 

О национальной экономической безопасности страны впервые было 
упомянуто в 1982 г. Министром внешней торговли и промышленности Японии, 
который выступил с одноименным докладом. В его докладе экономическая 
безопасность была представлена как состояние экономики, при котором она 
защищена, прежде всего, экономическими средствами, от серьезных угроз ее 
безопасности, возникающих под воздействием международных факторов [8].  

В Китае экономическую безопасность связывают с «экономическим 
суверенитетом», что подразумевает независимость в процессе принятия 
решений. Китайским ученым Джангом Ёнгом дана краткая формулировка 
понятия «экономическая безопасность»: «Для развивающихся стран, в том 
числе и для Китая, экономическая безопасность означает способность 
обеспечения постепенного роста качества жизни населения через развитие 
национальной экономики с условием сохранения экономической 
независимости. Таким образом, экономическая безопасность обладает двумя 
сторонами «медали»: конкурентоспособность и независимый экономический 
суверенитет». Из рассматриваемых «сторон» автор больше концентрирует 
внимание на второй и почти все свое исследование посвящает отрицательным 
последствиям засилья иностранного капитала в китайской экономике [9]. 

Как видно, зарубежные ученые основной целью государств в области 
обеспечения экономической безопасности обычно выделяют стабильный 
экономический рост, независимость и сохранение суверенитета государства. 

Российская наука отличается иным направлением разработки проблем 
экономической безопасности. В России термин «безопасность» впервые был 
употреблен еще в 1881 г. в Положении «О мерах к сохранению 
государственного порядка и общественного покоя». Позднее данный термин в 
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России связывался с охраной общественной безопасности, с борьбой 
контрреволюцией и установлением порядка в обществе. Современная трактовка 
понятия безопасность берет начало в XVII-XVIII веках, когда практически во 
всех странах появляется точка зрения, что главной целью государства является 
общее благосостояние и безопасность.  

Большинство российских ученых считают безопасность идеально 
возможной в перспективе, но нереальной в прежних и нынешних конкретно-
исторических условиях, так как в точном смысле она означает отсутствие 
опасностей и угроз [10]. Также можно отметить, что некоторые российские 
ученые не считают, что экономическая безопасность является экономическим 
понятием, и в целом научным. 

В законодательстве Республики Казахстан экономическая безопасность 
закреплена как «…состояние защищенности национальной экономики 
Республики Казахстан от реальных и потенциальных угроз, при котором 
обеспечивается устойчивое ее развитие и экономическая независимость» [11]. 
В том же законе среди основных национальных интересов заявлены 
экономическое развитие на благо всего народа Казахстана, а также устойчивое 
функционирование субъектов промышленного, топливно-энергетического 
комплексов, транспортной и производственных отраслей, финансовой системы. 
Кроме того, с учетом текущих международных тенденций важными стали 
вопросы устойчивого развития и защиты окружающей среды, отраженные в 
том же законе как необходимость эколого-экономической сбалансированности 
развития и размещения производственных сил. 

Таким образом, одной из ключевых проблем в условиях проявления 
глобализационных интеграционных процессов выступает возможность 
государственной независимости в сфере осуществления экономической 
политики. Открытость глобальной экономики, непрозрачность, нестабильность, 
несправедливость глобальных рынков, недостаточная управляемость 
глобальными экономическими процессами и транснациональными 
корпорациями обуславливают возникновение угроз экономической 
безопасности. Многие ученые утверждают, что в рамках глобализации 
проявляется монополия государств и олигополистического корпоративного 
бизнеса масштабных и рентабельных видов деятельности; 
несбалансированность глобального производства и потребления, 
крупномасштабная виртуализация мирового промышленного и финансового 
капитала, низкое качество управления экономическими процессами 
глобального уровня и т. д. В процессе экономического развития проявляется 
неравномерность распределения преимуществ глобализации по отдельным 
странам и отраслям национальной экономики, возникает вероятность потери 
контроля над экономикой страны, сужение рамок для экономической политики 
отдельных государств [12]. 

Некоторые страны, с целью минимизации рисков и угроз, а также 
получения наибольших выгод глобализации объединяются в союзы. Одним из 
примеров может быть Европейский Союз (ЕС). Но и тут, как показывает 
практика, далеко не все гладко. Кризис одной страны, входящей в Союз, 
отрицательно влияет на союзные государства.  
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Таким образом, постепенно вопросы экономической безопасности 
переходят от национального на наднациональный уровень. Начиная с 1985 г., 
проблемы экономической безопасности стали постоянными объектами 
обсуждения Резолюции 40/173 Генеральной Ассамблеи, Организации 
Объединенных Наций (ООН). При этом, исследования ООН рассматривают 
международные аспекты обеспечения экономической безопасности, имеющих 
особое значение в развитии отношений между промышленно развитыми и 
развивающимися странами, а также фокусируют внимание на выявлении 
проблем развития мировой экономики, анализе национальных и 
международных источников угроз экономической безопасности 
развивающихся стран [13]. 

Резюмируя изложенное, можно отметить, что в настоящее время 
сложились научные школы и сформировались теоретические и 
методологические знания, позволяющие проводить научные исследования и 
разрабатывать рекомендации по повышению экономической безопасности 
государства. Однако не все структурные элементы и проблемы обеспечения 
экономической безопасности государства достаточно системно исследованы. 
Многими учеными и практиками экономическая безопасность рассматривается 
в основном в направлении развития экономики, защиты интересов государства, 
то есть защиты национальных интересов. В недостаточной степени 
рассматриваются вопросы устойчивого экономического развития, обеспечения 
благоприятных правовых организационных и экономических условий для 
эффективного функционирования секторов и отраслей экономики. 
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Аннотация. 
В данной статье рассматривается необходимость постоянного 

совершенствования системы управления предприятием на основе его 
инновационного развития. В работе раскрывается роль и цель инновационного 
развития предприятия. Предложена модель системы управления на базе 
развития инновационного потенциала.  

Аңдатпа. 
Бұл мақалада кәсіпорынды инновациялық дамыту негізінде басқару 

жүйесін үнемі жетілдіру қажеттілігі қарастырылады. Жұмыста 
кәсіпорынның инновациялық дамуының мәні мен мақсаты ашылады. 
Инновациялық әлеуетті дамыту негізінде басқару жүйесінің моделі ұсынылды.  

 Abstract. 
This article discusses the need for continuous improvement of the enterprise 

management system based on its innovative development. The work reveals the role 
and purpose of innovative development of the enterprise. The authors propose a 
model of a management system based on development of innovative potential.  

 
Ключевые слова: инновационное развитие предприятия, система 

управления, инновационный потенциал. 
Кілт сөздер: кәсіпорынның инновациялық дамуы, басқару жүйесі, 

инновациялық әлеует. 
Key words: innovative development of the enterprise, management system, 

innovative potential. 
 
Үздіксіз экономикалық өсу жағдайында өндірілетін тауарлардың бәсекее 

қабілеттілігін арттырудың, кәсіпорындардың жоғары даму қарқыны мен 
табыстылық деңгейін қолдаудың негізгі тәсілі инновацияларды енгізу болып 
есептеледі. Бұл кәсіпорынның инновациялық даму қажеттілігін негіздейді. 
Технологиялардың, тұтынушылардың қалауы мен талғамының өзгеруі және 
соның салдарынан қатаң бәсекелестіктің пайда болуы жоғары қарқынға ие. 
Жаһандану жағдайындағы қазіргі экономикаға бейімделе алмайтын, өз 
өндірісін кеңейтуге мүмкіндігі жоқ кәсіпорындар озық ұйымдарға өз 
позицияларын береді.  

Заманауи кәсіпорынның жетістігі көбінесе таңдалған стратегия мен 
инновациялық дамудың деңгейіне, сонымен қатар өзгерістерге дайындығы мен 
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басқарудағы икемділігіне байланысты. Инновациялық даму әрбір жеке 
кәсіпорын мен жалпы аумақтың бәсекеге қабілеттілігін дамыту мен сақтауда 
маңызды рөл атқарады.  

Зерттеудің мақсаты кәсіпорыннын бәсекеге қабілеттілігін артыру 
мақсатында инновациялық дамуға негізделген басқару механизмін жетілдірудің 
теориялық және әдіснамалық тәсілдерін әзірлеу.  

Қойылған мақсатқа жету үшін бірқатар негізгі міндеттерді шешу керек: 
- кәсіпорынның инновациялық дамуының мәнін, оның мақсаттарын, 

міндеттерін және негізгі факторларын анықтау; 
- кәсіпорындардың қазіргі инновациялық саясатының мазмұны мен 

ерекшеліктерін зерттеу; 
- кәсіпорындардың инновациялық дамуына негізделген басқару 

жүйесінің моделін әзірлеу. 
Кәсіпорынның инновациялық дамуының басты мақсаты енгізілген 

технологиялық шешімдердің, басқарудың жаңа әдістерінің, жаңа өнім немесе 
қызмет өндірісінің арқасында ішкі факторларды мақсатты түрде өзгерту 
жолымен оның экономикалық пайдасын сақтау болып табылады. Ол 
кәсіпорынның менеджмент, өндіріс, қаржы, кадрларды даярлау сияқты жеке 
құрамдас бөліктері мен соңғы нәтижеге әсер ете отырып, барлық саланы 
қамтамасыз етеді.  

Ғылыми дереккөздерде кәсіпорынның инновациялық дамуының үш 
негізгі жолы бар: 

1) Өнімдік, ол өткізу саласындағы әлеуетті жаңарту процесін 
қамтамасыз етеді, бұл өз кезегінде жаңа нарықтарды игеруді, халықты жаңа 
жұмыс орындарымен қамтуды, тұтынушылар базасын кеңейтуді болжайды, 
осының барлығы кәсіпорын кірістерінің ұлғаюына әкеледі; 

2) Технологиялық, ол кәсіпорынның өндіріс саласындағы әлеуетін 
жаңарту үдерісін көздейді, нәтижесінде өнімділіктің ұлғаюына, сондай-ақ 
никізатқа жұмсалатын шығындардың азаюына әкеледі. Бұл өз кезегінде 
кәсіпорын табысының өсуіне себепші болып, қоршаған ортаға жүктемені 
азайтады, кәсіпорын ішінде инновациялық жаңалықтарды қолданудың 
тиімділігін арттырады; 

3) Әлеуметтік, бұл кадрлардың ұйымдастырылуын жақсартуды, 
сонымен бірге осы саладағы міндеттемелерге деген сенімді арттыруды 
негіздейтін әлеуметтік саланың сапалық сипаттамаларын арттыруды қамтиды 
[1]. 

Ұйымның инновациялық дамуынан алынған тиімділік мәні оны іске 
асыру нәтижесінде пайда болған тиімділік пен шығындардың арақатынасына 
тең.  

Кәсіпорынның инновациялық дамуы тудыратын әсерлердің түрлері 1-
суретте келтірілген. 
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Сурет 1 Кәсіпорынның инновациялық даму әсерінің түрлері [1] 

 
Кәсіпорынның инновациялық дамуы әр түрлі әсерлерді тудырады: 

техникалық әсер (жаңа техниканың, технологиялардың, өнертабыстардың, ноу-
хаудың және басқалардың пайда болуы); ресурстық әсер (кәсіпорын бойынша 
материалдық, қаржы, еңбек ресурстарын босату); экономикалық әсер (еңбек 
өнімділігінің өсуі, еңбек сыйымдылығы мен өндіріс шығындарының төмендеуі, 
пайда мен рентабельділіктің артуы); әлеуметтік әсер (қызметкерлердің өмір 
сүру деңгейін арттыру, еңбек жағдайларын жақсарту) [1]. 

Кәсіпорынның инновациялық дамуы инновация, инновациялық қызмет 
және инновациялық үдерістермен өзара байланыста болады (сурет 2). 

 

 
Сурет 2 Кәсіпорынның инновациялық дамуының негізгі құрамдас 

бөліктерінің өзара байланысы [2] 
 
Осы құрамдас бөліктердің өзара байланысы инновация саласында 

кәсіпорынның табысты дамуын қамтамасыз етеді, алайда белгілі бір шарттарды 
орындау қажет: тиісті инновациялық климат құру; инновациялық әлеуеттің 
болуы, соған сәйкес кәсіпорын инновацияларды дамыту үшін технологиялық, 
экономикалық және ресурстық мүмкіндіктерге ие болуы керек. Қарқынды 
инновациялық қызмет нәтижесінде кәсіпорынның инновациялық дамуы жүзеге 
асырылады, бұл инновациялық әлеуеттің өсуіне ықпал етеді [2].  

Инновациялық дамудың негізгі теориялық тұжырымдамаларын талдай 
отырып, кез келген деңгейдегі кәсіпорынның экономикалық өсуіне 
инновациялық әзірлемелер мен прогрессивті технологияларды генерациялау 
қабілеті, инновациялық әлеуеті ықпал етеді деген қорытынды жасауға болады.  

Инновациялық әлеуетті дамыту мақсаттарын жүзеге асыру үшін 
кәсіпорынның ұйымдық құрылымы өз құрамында кәсіпорынның инновациялық 
әлеуетін үйлестіру және стратегиялық дамыту, осындай даму бағыттары 
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бойынша қағидаттық шешімдер қабылдау, бағдарламаларды іске асыру 
барысын бағалауды іске асыратын штаб элементі болуы тиіс. Аталған мақсатта 
кәсіпорынның инновациялық әлеуетін дамытуға негізделген басқару жүйесінің 
моделі ұсынылады (сурет 3). 

 

 
Сурет 3 Инновациялық әлеуетті дамытуға негізделген басқару жүйесінің 

моделі 
мәліметтер негізінде авторлармен құрастырылған [3] 
 
Инновациялық даму стратегиясын жоспарлау фирманың ішкі және 

сыртқы ортасын талдауға бағдарланады, оның барысында қарастырылып 
отырған кезеңдегі барлық өзгерістер бағаланады, кәсіпорынның дамуына қауіп 
төндіретін факторлар анықталады, фирма қызметінің қолайлы факторлары 
зерттеледі, кәсіпорынның нарықтық ұстанымдарын нығайтуға ықпал ететін 
жаңа енгізілімдер жоспарланады. Модельге сәйкес кәсіпорынның басқару 
жүйесін қайта құрылымдау, яғни матрицалық құрылым жасау қажеттілігі 
туындап отыр. 

Басқарудың матрицалық (штабтық) құрылымын таңдау келесі 
жағдайларға байланысты. Матрицалық формада екі немесе одан да көп басқару 
арналарын үйлестіру мүмкіндігі бар. Кәсіпорынның инновациялық әлеуетін 
дамытуды басқару және кәсіпорынның қызметін функционалдық басқару 
матрица құрып қиылысады. Осылайша, матрицаның әрбір элементінде әлеуетті 
дамытудың стратегиялық шешімдерін қабылдау жауапкершілігі инновациялық 
әлеует элеметтерін дамыту жобаларының менеджерлері және функционалдық 
бөлімшелер менеджерлері арасында бөлінеді. 
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Ұсынылған кәсіпорынды басқару жүйесінің модельді қолдану 
нәтижесінде кәсіпорынның жоғары даму қарқыны мен табыстылық деңгейін 
сақтай отырып, өндірілетін тауарлардың бәсекеге қабілеттілігінің артуы 
күтіледі. Сондай-ақ, кәсіпорынға ұзақ мерзімді перспективада нарықтағы 
позицияларын ұстап тұруға, уақтылы өзгерістерді жүзеге асыруға және оларға 
неғұрлым икемді әрекет етуге мүмкіндік береді. 
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Аннотация. Последние несколько лет казахстанская практика 
бухгалтерского учета претерпевает изменения в связи с введением на 
территории Республики Казахстан международных стандартов финансовой 
отчетности 

 (МСФО). Применяя данные стандарты, организации сталкиваются с 
методом оценки по справедливой стоимости. Однако, в то же время имеется 
достаточное количество споров по поводу данного метода оценки, в связи с 
чем в научной среде данный вопрос является наиболее обсуждаемым. 

Аңдатпа. Соңғы бірнеше жыл ішінде Қазақстандық бухгалтерлік есеп 
тәжірибесі Қазақстан Республикасында халықаралық қаржылық есептіліктің 
стандарттарын (ХҚEС) енгізуге байланысты өзгерістерге ұшырады. Осы 
стандарттарды қолдана отырып, ұйымдар әділ құн әдісіне тап болады. 
Алайда, сонымен бірге, осы бағалау әдісіне қатысты даулар жеткілікті, 
сондықтан бұл мәселе ғылыми ортада ең көп талқыланатын мәселе болып 
табылады. 

Abstract. Over the past few years, the kazakh accounting practice has 
undergone changes in connection with the introduction of international financial 
reporting standards (IAS) in the Republic of Kazakhstan. Applying these standards, 
organizations are faced with the fair value method. However, at the same time, there 
is a sufficient number of disputes regarding this assessment method, and therefore, 
this issue is the most discussed in the scientific community. 
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Как известно, целью финансовой отчетности является предоставление 
достоверной информации об организации для принятия правильных 
экономических решений. Следовательно, способы оценки активов должны 
отражать экономическую сущность создания экономических выгод для 
организации. С данной целью при оценке активов предлагается использование 
справедливой стоимости. 

В Республике Казахстан термин «справедливая стоимость» известен 
бухгалтеру только из теории и практики международных стандартов 
финансовой отчетности. В национальном стандарте финансовой отчетности, 
утвержденным Министром финансов РК 31 января 2013 года, не используется 
данный термин. Однако, на практике используется сходное понятие «текущая 
рыночная стоимость». Для устранения несоответствий при определении 
справедливой стоимости, изложения принципа оценки и определения 
необходимого раскрытия информации 12 мая 2011 года былвыпущен стандарт 
IFRS 13 «Оценка справедливой стоимости», в основе которого лежит алгоритм 
поиска адекватной рыночной стоимости [4]. 

В простом понимании справедливая стоимость – это стоимость актива, на 
которую согласны как продавец, так и покупатель. Ранее в международных 
стандартах финансовой отчетности справедливая стоимость определялась как 
сумма, на которую можно обменять актив и произвести расчет по обязательству 
при совершении сделки между осведомленными и желающими совершить 
сделку независимыми сторонами. 

Согласно IFRS13 справедливая стоимость представляет собой цену, 
которая была бы получены при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства в ходе обычной сделки на наиболее выгодном рынке на дату 
оценки в текущих рыночных условиях, независимо от того, является ли данная 
цена наблюдаемой или рассчитывается с использованием другого метода 
оценки [3]. Таким образом, это цена выхода, которую смогут получить 
продавцы, а не за которую хотели бы продать актив. 

Цена выхода вычисляется ожиданиями касательно будущих денежных 
потоков, которые связаны с активом или обязательством с позиции участников 
рынка, владеющих активом или обязательством на дату оценки. 

Перечислим стандарты, которые посвящены учету активов, и способы 
оценки, прописанные в них. В МСФО 16 «Основные средства» разрешается 
использование двух моделей учета: по себестоимости и по переоцененной 
стоимости, которая представляет собой справедливую стоимость на дату 
переоценке.  
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В МСФО 38 «Нематериальные активы» разрешается также использовать 
две модели. Однако, нематериальные активы могут учитываться по 
справедливой стоимости только при наличии активного рынка.  

МСФО 40 требует учет инвестиционного имущества по справедливой 
стоимости на каждую отчетную дату с отнесением изменений в стоимости за 
отчетный период на отчет о прибылях и убытках. 

МСФО 41 «Сельское хозяйство» в момент сбора урожая устанавливает 
учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции по 
справедливой стоимости за минусом затрат на продажу, с целью отражения 
результатов биотрансформации с их возникновением. 

МСФО (IFRS) 3 «Объединение компаний» подразумевает оценку 
приобретаемых дочерней компанией активов и обязательств по справедливой 
стоимости на дату приобретения. 

МСФО (IFRS) 5 «Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращенная деятельность» требует отражение переклассифицированных 
долгосрочных активов в оборотные активы по справедливой стоимости за 
минусом затрат на продажу.  

Однако, IFRS 13 применяется только в том случае, если другой стандарт 
требует оценку справедливой стоимости. Применение IFRS 13 не разрешается в 
отношении: 

o операций по выплатам на основе акций (IFRS 2 «Выплаты на основе 
акций»); 

o операций по аренде (МСФО 17 «Аренда»); 
o оценка запасов (МСФО 2 «Запасы»); 
o МСФО 36 «Обесценение активов»; 
o раскрытия информации активов программы, оцениваемых по 

справедливой стоимости (МСФО 19 «Вознаграждения работникам»); 
o раскрытия информации инвестиций пенсионной программы, 

которые оцениваются по справедливой стоимости (МСФО 26 «Учет и 
отчетность по пенсионным программам» [5]. 

Организация может применять как один, так и несколько методов оценки 
справедливой стоимости. Рыночный метод заключается в использовании 
информации по рыночным сделкам с аналогичными активами или 
обязательствами. Доходный метод подразумевает представление, что актив 
стоит столько, сколько может принести дохода. Однако, данные будущие 
доходы необходимо скорректировать на временную стоимость денег и риски, 
связанные с активом. Затратный метод отражает величину затрат, необходимых 
для замены полезной ценности актива. Данные методы необходимо применять 
последовательно от одного отчетного периода к другому. 

 IFRS 13 также вводит понятие иерархии справедливой стоимости: 1 
уровень представляет собой наблюдаемые данные, 2 уровень – 
скорректированные наблюдаемые данные, 3 уровень – ненаблюдаемые данные. 
Можно увидеть, что справедливая стоимость для первого и второго уровня – 
это текущая рыночная стоимость, а для третьего – цена, полученная расчетным 
путем. Организация должна стремиться использовать данные первого уровня 
(котируемые цены (некотируемые) на активных рынках для идентичных 
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активов и обязательств). Для активов и обязательств первого и второго уровня 
больше подходит рыночный метод, поскольку имеется основной рынок или 
рынок с аналогичными товарами [1]. 

 Использование оценки активов и обязательств по справедливой 
стоимости до сих пор является спорным вопросом. FASB оправдал 
использование учета по справедливой стоимости, утверждая увеличение 
уместности бухгалтерского учета. Нонекоторые утверждали, что измерение по 
справедливой стоимости снижает надежность финансовой отчетности. 
Рассмотрим мнения специалистов в отношении преимуществ и недостатков 
оценки финансовых активов по справедливой стоимости (таблица 1) [2].  

 
Таблица 1. Преимущества и недостатки оценки финансовых активов по 

справедливой стоимости 
Год Исследователь «За» использование 

справедливой стоимости 
«Против» использования 
справедливой стоимости 

1992 А. Шляйфер, 
Р. Вишни 

 Влияние кризиса 
ликвидности на значение 
справедливой стоимости 

2000 А. Шляйфер  Фундаментальная ценность 
может отличаться от 
справедливой стоимости 

2003 И.К. Хурана, 
М.С. Ким 

Справедливая стоимость 
активов, имеющихся в 
наличии для продажи, 
лучшим образом 
описывают показатели 
капитала 

Для оценки депозитов и 
кредитов справедливая 
стоимость является менее 
репрезентативной 

2007 С. Раян Справедливая стоимость 
повышает 
информативность 
финансовой отчетности 

 

2007 С. Пенман Справедливая стоимость 
представляет собой 
решение проблемы 
оценки доходов 

Оценка по справедливой 
стоимости неэффективна в 
определенных случаях 

2007 Р. Бойер Справедливая стоимость 
исправляет недостатки, 
которые имеются при 
учете по первоначальной 
стоимости 

Возможность оценки 
финансового положения 
неустойчивым и неточным 

2008 Д. Ронен  Введение инвесторов в 
заблуждение при оценке 
финансовых активов, когда 
рыночная информация 
недоступна 

2008 У. Исаак  Обострение мирового 



 231  
 

финансового кризиса 
2008 Ф. Аллен, Е. 

Карлетти 
 Создание на финансовых 

рынках «эффекта 
эпидемии» 

2009 У.Н’Диайе  Оценка инструментов, 
которые удерживаются до 
погашения, по 
справедливой стоимости 
может привести к 
непрезентативному 
представлению 
финансового положения 
организации 

2010 К. Лаукс, К. 
Леус 

Имеется мало причин, 
что справедливая 
стоимость повлияла на 
кризис 

В кризисный период 
предоставляет 
возможность 
манипулирования и 
ухудшает прозрачность 
финансовой отчетности 

 
Таким образом, мнения исследователей совпадают в повышении 

прозрачности финансовой отчетности. Основной аргумент «против» 
использования справедливой стоимости заключается в не отражении во время 
рецессии «фундаментальной» стоимости активов и обязательств, поскольку 
подвержена цикличности. Также возникли существенные убытки от 
обесценения и имеется возможность манипулирования при отсутствии 
активного рынка. 

Можно сделать вывод, что выпуск МСФО (IFRS) 13«Оценка по 
справедливой стоимости» решил задачи по определению справедливой 
стоимости, созданию общего набора требований для оценки справедливой 
стоимости, повышению качества информации, которая раскрывает методы 
оценки и исходные данные. Данный стандарт представляет собой прикладной 
инструмент для финансово-экономического подразделения организации, 
который помогает изложить в отчетности адекватную информацию о стоимости 
активов и обязательств. В современных условиях необходимость 
использования оценки по справедливой стоимости в Республике Казахстан 
становится более актуальна. Поскольку имеется несоответствие традиционных 
способов оценки потребностям управления экономики. Оценка по 
справедливой стоимости применяется во многих странах мира, повышая 
прозрачность финансовой отчетности, что также предусматривает уделение 
внимания на данный вопрос. 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются особенности 
бюджетного планирования Республики Казахстан. Авторы считают что 
реформирование бюджетной системы в Республике Казахстан предполагает 
повышение эффективности и качества управления общественными 
финансами. В статье наряду с положительными моментами отечественной 
системы планирования рассматриваются и проблемы такие как 
неурегулированность вопроса по распределению среди государств – членов 
ЕАЭС ввозных таможенных пошлин. Вместе с тем, авторами отмечается 
что, несмотря на перевыполнение доходной части бюджета остались не 
исполнены поступления по 16 позициям налогов и неналоговых платежей. По 
мнению авторов, в результате современная форма бюджета включает все 
исторически сложившиеся форматы бюджета, однако ключевое значение 
прибрели бюджет, ориентированный на результат, программный бюджет и 
бюджет на основе общественного участия.  

Аңдатпа. Ғылыми мақалада Қазақстан Республикасының бюджеттік 
жоспарлау ерекшеліктері қарастырылған. Авторлардың ойынша, Қазақстан 
Республикасындағы бюджеттік жүйені реформалау қоғамдық қаржыны 
басқарудың тиімділігі мен сапасын арттыруды қамтиды. Мақалада отандық 
жоспарлау жүйесінің жағымды жақтарынан басқа, ЕАЭО мүше-
мемлекеттер арасында импорттық кедендік баждарды бөлу сұрағының 
реттеуге алынбаған мәселесі шешілмеген деп қарастырылған. Сонымен бірге, 
авторлар бюджеттің кіріс бөлігінің асыра орындалғанына қарамастан, 

http://www.ipbr.org/
http://www.cyberleninka.ru/
http://www.minfin.gov.kz/
http://www.msfo-dipifr.ru/
http://www.msfo-dipifr.ru/
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салықтың және салықтық емес төлемдерден түскен түсімдер 16 түрінен 
орындалмағанын атап өтеді. Авторлардың пікірінше, нәтижесінде 
бюджеттің қазіргі нысаны тарихи қалыптасқан бюджеттік форматтардың 
барлығын қамтиды, бірақ маңызды мәнге ие болды нәтижеге бағытталған 
бюджет, бағдарламалық бюджет және қоғамның қатысуына негізделген 
бюджет. 

Abstract. The scientific article deals with the features of budget planning in the 
Republic of Kazakhstan. The authors consider that the reform of the budget system in 
the Republic of Kazakhstan assumes to improve the efficiency and quality of public 
finance management. In the article along with the positive aspects of native planning 
system, the problems such as lack of issue regulation in the distribution of import 
custom duties among the ЕAEU member states are mentioned. At the same time, the 
authors note that despite of the budget over-fulfillment of the revenue part of the 
budget, 16 items of taxes and non-tax payments left unfulfilled. According to the 
authors, the modern form of the budget includes all historically established budget 
formats, but the key importance has come to budget oriented the program budget and 
the budget on the basis of public participation.  

 
Ключевые слова: бюджетное планирование, система государственного 

планирования, поступления республиканского бюджета, налоговые 
поступления, бюджет, ориентированный на результат, программный бюджет, 
бюджет на основе общественного участия. 

  
Реформирование бюджетной системы в Республике Казахстан 

предполагает повышение эффективности и качества управления 
общественными финансами. Наряду с такими составляющими, как развитие 
практики среднесрочного бюджетного планирования, переход к программно-
целевым методам планирования и организации бюджетного финансирования, 
обеспечение полной «прозрачности» всего бюджетного процесса, задача 
существенного улучшения качества управления общественными финансами на 
всех уровнях бюджетной системы страны включает и ориентацию на 
повышение эффективности местных бюджетов. 

В том случае, когда требуется более широкая ответственность и 
прозрачность, повышение социальной эффективности программ развития или 
необходимы реальные результаты политических обещаний, государственные 
власти и организации должны быть в высшей степени ответственны при 
представлении результатов, принятых ими мер и решений в различных 
отраслях экономики. Требования повышения социальной эффективности 
государства уже достигли критических пропорций во многих развивающихся 
странах, где власти не смогли обеспечить даже такие фундаментальные 
категории, как право на частную собственность, здравоохранение и 
образование [1, с. 48]. 

Система государственного планирования определяется Правительством 
Республики Казахстан по согласованию с Президентом Республики Казахстан. 

В бюджетном процессе используются следующие документы [2]: 
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1) прогноз социально-экономического развития Республики Казахстан 
или области, города республиканского значения, столицы; 

2) закон о республиканском бюджете, решение маслихата о местном 
бюджете; 

3) стратегические планы государственных органов; 
3-1) бюджетные программы; 
4) операционные планы. 
Система государственного планирования включает следующие 

взаимосвязанные уровни: 

 
Рисунок 1 – Система государственного планирования  

Республики Казахстан 
 
Центральный уполномоченный орган по государственному 

планированию осуществляет методологическое руководство по 
государственному планированию, вырабатывает предложения по 
совершенствованию системы государственного планирования и развитию 
бюджетной системы, а также формирование бюджетной политики. 

Для реализации стратегического плана государственный орган 
разрабатывает операционный план. Операционный план представляет собой 
документ, содержащий конкретные мероприятия государственного органа в 
текущем финансовом году, ответственных исполнителей и сроки 
осуществления этих мероприятий по достижению утвержденных целей, задач 
и показателей результатов деятельности государственного органа в 
соответствии со стратегическим планом во взаимосвязи с показателями 
результата бюджетных программ. 

Прогнозирование поступлений в государственный и республиканский 
бюджеты, в Национальный фонд Республики Казахстан по категориям, 
классам и подклассам единой бюджетной классификации осуществляется 
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центральным уполномоченным органом по государственному планированию с 
учетом прогноза социально-экономического развития. 

За 2018 год поступления в республиканский бюджет составили 11 517,5 
млрд тенге, или 100,9% к уточненному плану, с перевыполнением на 103,0 
млрд тенге [3]. 

Таблица 1 
Информация о поступлениях республиканского бюджета  

за 2017 – 2018 годы, млрд тенге 
 

Наименование 
показателей 

2017 год 2018 год факт. 2018 г./ факт. 2017г. 

факт. % исп. утвержде
н. 

уточн./ 
скор. факт. (+,- ) 

% исп. 
уточн. 
/скор. 

(%) рост/ 
сниж. 

Итого 
поступлений, 
в том числе: 

8 775,9 99,1 8 986,4 11 414,5 11 517,5 103,0 100,9 2 741,6 131,2 

доходы 7 662,2 100,2 7 896,7 9 609,0 9 691,8 82,8 100,9 2 029,6 126,5 
погашение 
бюджетных 
кредитов 

93,6 101,9 83,6 82,4 107,5 25,1 130,4 13,9 114,9 

поступления от 
продажи 
финансовых 
активов 
государства 

3,7 99,1 2,9 0,0 0,0 0,0  -3,7 0,0 

поступление 
займов 1 016,4 91,8 1 003,2 1 723,1 1 718,2 -4,8 99,7 701,9 169,1 

 
Доходы республиканского бюджета составили 9 691,8 млрд тенге, 

уточненный годовой план исполнен на 100,9%, или перевыполнен на 82,8 млрд 
тенге. 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018год 
 

Поступления трансфертов 
Поступления от продажи основного капитала  
Неналоговые поступления 
Налоговые поступления  
Исполнение доходов, % 

Рисунок 2- Структура доходов республиканского бюджета  
за 2014 - 2018 годы, % 

 
Налоговые поступления сложились в сумме 4 848,0 млрд тенге и 

перевыполнены к уточненному плану на 37,1 млрд тенге, или на 0,8%, что 
обеспечено за счет перевыполнения плана по налогам на международную 
торговлю и внешние операции на 90,8 млрд тенге (8,2%), НДС на 
импортируемые товары, кроме НДС на товары, импортируемые с территории 
Российской Федерации и Республики Беларусь на 14,2 млрд тенге (0,9%)[3]. 

100, 9 
50,0 

100, 
155,8 99, 54,3 362,0 99, 567,8 

48,3 40,2 42,9 
7 

 
105, 

35,6 30,1 
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Сохраняется устойчивая тенденция сокращения доли налоговых 
поступлений в структуре доходов республиканского бюджета. 

При этом растет доля трансфертов (включая трансферты из 
Национального фонда), которая в структуре доходов достигла в 2018 году 
48,3% (в том числе трансферты из Национального фонда – 45,5%). 

Доля налогов на международную торговлю и внешние операции в 
структуре налоговых поступлений выросла до 25% (в 2017 году – 22%). 

 
 

Рисунок 3- Структура налоговых поступлений республиканского 
бюджета за 2017 год, % 

 
Неурегулированным остается вопрос по распределению среди государств 

– членов ЕАЭС ввозных таможенных пошлин за 2015 - 2018 годы в объеме 8,3 
млрд тенге. 

Неналоговые поступления перевыполнены на 14% и составили 159,9 
млрд тенге. 

Поступления части чистого дохода республиканских государственных 
предприятий зафиксировано в объеме 11,7 млрд тенге (101,4% к плану), 
сократившись к уровню 2017 года на 6,5 млрд тенге. 

Фактическое поступление дивидендов на государственные пакеты акций, 
находящихся в республиканской собственности, составило 22,3 млрд тенге, или 
164,8 % к плану. Рост связан с получением чистой прибыли от компании-
нерезидента в сумме 7,1 млрд тенге, дивиденды от которой ранее не поступали. 

Основная доля уплаченных в бюджет дивидендов (53,3%) приходится на 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук– Қазына». 

Несмотря на перевыполнение доходной части бюджета остались не 
исполнены поступления по 16 позициям налогов и неналоговых платежей на 
сумму 108,5 млрд тенге. 

Налоги, сборы и обязательные платежи,  
по которым не исполнены плановые показатели за 2018 год, млн тенге 

 
Наименование показателей План Факт Неисп. % исп. 

Корпоративный подоходный налог с 
юридических лиц, за исключением 
поступлений от организаций нефтяного 
сектора 

1 625 226,2 1 538 785,5 -86 440,7 94,7 
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Налог на добавленную стоимость на 
произведенные товары, выполненные 
работы и оказанные услуги на территории 
Республики Казахстан 

551 771,7 532 863,8 -18 907,8 96,6 

Налог на игорный бизнес 12 080,7 11 746,4 -334,3 97,2 
Вознаграждения по оплаченным 
Правительством Республики Казахстан 
требованиям по государственным 
гарантиям 

1 009,7 456,3 -553,4 45,2 

Поступления от возмещения потерь 
сельскохозяйственного и 
лесохозяйственного производства при 
изъятии сельскохозяйственных и лесных 
угодий для использования их в целях, не 
связанных с ведением сельского и лесного 
хозяйства 

2 767,7 2 645,3 -122,3 95,6 

Поступления дебиторской, депонентской 
задолженности государственных 
учреждений, финансируемых из 
республиканского бюджета 

2 452,6 2 250,6 -202,0 91,8 

Прочие 16 020,0 14 110,3 -1 909,7 88,1 
Итого 2 211 328,5 2 102 858,1 -108 470,4 95,1 

 
Несмотря на восстановление роста в отраслях экономики не исполнен 

план по поступлению корпоративного подоходного налога (далее – КПН) на 
86,4 млрд тенге (5,3%). По информации Министерства финансов основными 
факторами, повлиявшими на сокращение платежей по КПН, являются 
снижение доходов и увеличение убытков БВУ (сокращение КПН на 29,1 млрд 
тенге), снижение авансовых платежей по Филиалу Компании ОО «Аджип 
Карачаганак Б.В.» из-за увеличения доли Казахстана в соответствии с 
Окончательным Соглашением о разделе продукции (с 20% в 2016 году до 
55,7% в 3-4 кварталах 2017 года), а также сокращение прибыльности по 11 
компаниям системы НАК «Казатомпром» из-за снижения цены реализации и 
объемов добычи урана (поступления КПН сократились на 20,9 млрд тенге) [3]. 

Одной из причин расхождений между плановыми и фактическими 
показателями исполнения поступлений республиканского бюджета, по 
экспертной оценке, является несовершенство методики прогнозирования 
поступлений республиканского бюджета. Так, применение МНЭ средней 
эффективной ставки по оценке поступлений КПН и НДС по текущему году 
позволяет вносить корректировки в плановые показатели с целью их 
максимального приближения к фактическим показателям. 

Между тем, как показывает эволюция форматов бюджета, акцент 
сместился с внутренних процессов в области бюджетных отношений на 
внешние процессы, связанные с взаимодействием с общественностью и 
достижением общественно значимых результатов. На наш взгляд, на 
современном этапе происходит конвергенция бюджетных моделей. 
Исследование научной литературы позволяет сделать вывод о том, что в 
современной практике формат нового бюджета, ориентированного на 
результат, включает различные инструменты предыдущих моделей бюджетов. 
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Тем самым можно говорить о некоем синтезе накопленного опыта в области 
бюджетирования. В результате современная форма бюджета включает все 
исторически сложившиеся форматы бюджета, однако ключевое значение 
прибрели бюджет, ориентированный на результат, программный бюджет и 
бюджет на основе общественного участия.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения в работу системы 

управленческого учета организаций (предприятий), что позволит повысить 
эффективность управленческих решений, будет способствовать гибкости и 
приспособляемости организации к изменениям внешних условий, повышению 
производительности и эффективности использования всех ресурсов 
организации в цифровом пространстве 

Аңдатпа. Мақалада қайта түрлендіретін тың жаңалықтар мен 
ғылыми-техникалық шешімдер дәуірі цифрлық экономиканы дамыту ұйымның 
одан әрі даму бағыттарын негізді таңдау қажеттілігі туындайды. Бұл 
ұйымның басқару қызметінің қолайлы өзгерістерін, қызмет тиімділігінің 
өсімін алдын-ала көру, болжамдық-талдау процесстерімен қалыптастыру 
қажеттілігі, осы проблеманы зерттеу тақырыбының өзектілігін анықтайды 

Abstract. The article is devoted to the implementation of the management 
accounting system of organizations (enterprises), which will improve the efficiency of 
management decisions, will contribute to the flexibility and adaptability of the 
organization to changes in external conditions, increase productivity and efficiency 
of use of all resources of the organization in digital space 

 
Ключевые слова: управление, управленческое решение, управленческий 

учет, управленческая информация 
Кілт сөздер: басқару, басқарушылық шешім, басқару есебі, басқарудағы 

ақпарат,  
Key words: management, management decision, management accounting, 

planning, management information 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K040000548
http://www.esep.kz/r3/expert/preliminary/


 239  
 

 
Бүгінгі таңда басқару есебі тақырыбы – Қазақстандағы басқару теориясы 

мен тәжірибесінде ең пікір-таласты көп тудыратын мәселелердің бірі болып 
саналады.  

Зерттеу жұмыстары көрсеткендей, басқару есебі концепциясын анықтау 
бірнеше жыл бойы пікірталас тудырып жүрген мәселе болып отыр. Осы салада 
барлық мамандарды қанағаттандыратын ешбір мінсіз анықтама жоқ. Авторлар 
пікірлері басқарушылық есепті, осы сөздің тар мағынасы бойынша, ақпаратты 
жинау, тіркеу және жинақтауды қамтитын бухгалтерлік есептің ішкі жүйесі 
ретінде түсінуден, кең мағынасында, басқарудың барлық қызметтері – 
ұйымдастыру, есепке алудың өзі, бақылау, талдау, шешім қабылдауды 
қамтитын кәсіпорынды басқару қызметі ретінде қарастыруға дейін 
ерекшеленеді. Әдеби тілмен айтатын болсақ, басқарушылық есеп сөз тіркесінде 
бір авторлар екпінді есепке қойса, басқалары басқарушылық сөзіне қояды[8].  

Басқару есептің басқарушыларға тиімді басқару шешімдерін қабылдауға 
көмектесу мақсаты, төмендегі атап көрсетілген міндеттері арқылы жүзеге 
асырылады: 

- ішкі шаруашылық процестер, қызмет нәтижелері туралы нақты және 
толық ақпараттарды қалыптастыру және осы ақпараттарды ішкі басқарушылық 
есептеме жасау арқылы әртүрлі деңгейдегі менеджерлерге беру; 

- ұйым және оның жауаптылық орталығының қызметінің экономикалық 
тиімділігін жоспарлау және бақылау; 

- өнімнің (жұмыстар мен қызметтердің) нақты өзіндік құнын есептеу және 
оның қабылданған нормалар, стандарттар және сметалардан ауытқуын анықтау; 

- жоспарланған нәтижелерден болған ауытқуларды талдау және ауытқу 
себептері мен жауаптыларды анықтау; 

- материалдық, ақша және еңбек ресурстарын және олардың пайдалануын 
бақылауды қамтамасыз ету; 

- ұйым қызметінің тиімділігін арттыру резервтерін анықтау. 
Басқарушылық есепте көптеген пәндердің (талдаудың, стратегиялық және 

оперативті жоспарлаудың, басқаудың, кәсіпорын экономикасының) жедел, 
бухгалтерлік, сатистикалық, экономикалық, математикалық әдістері 
қолданылады.  

Ұйым қызметіндегі басқарушылық есеп рөлін қарастыра отырып, тарихи 
тұрғыдан оның қаржылық есепке қарағанда төменгі дәрежеге ие болып келгенін 
атап өткен жөн, тіпті қазірдің өзінде басқару есебі көптеген ұйымдарда 
қаржылық есептеме үдерісінің жанама өнімі ретінде қарастырылып келеді. 
Бірақ, бизнес масштабының өсуі, сандық технологиялардағы өзгерістер, соңғы 
онжылдықтағы менеджерлердің білім деңгейінің өсуі басқару есебінің дамуына 
оң әсерін тигізіп отыр. Бұл нарықтық экономика жағдайында қаржылық 
есептен бөлек оның зерттеу саласы ретінде мойындауға әкеліп соқты. Осы 
тұрғыдан алғанда болашақта басқарушылық есеп рөлінің одан әрі дами 
түсетінін толық сеніммен айтуға болады[9]. 

Енді мекемені басқару жүйесіндегі басқарушылық есептің орнын кеңірек 
қарастыратын болсақ, онда ұйымды кез келген басқа басқару жүйесі сияқты 
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басқару субъектісінің, басқару объектісінің жиынтығы түрінде, олардың өзара 
байланысы ретінде көрсетуге болады. 

Басқару субъектісі басқару объектісіне берілетін бұйрықтар мен белгілер 
арқылы басқарушы әсер етеді. Басқару объектісі басқарушы әсерді қабылдап, 
оған берілген басқарушы белгіге сай әрекет етеді. Объектінің басқарушы 
әрекетті қабылдап, оған жауап бергенін, басқару субъектісі кері байланыс 
көмегі арқылы біледі. Басқару жүйесін төмендегі 1 сурет түрінде бейнелеуге 
болады. 

Мекемені басқару жүйесіндегі басқару субъектісі ретінде менеджерлер, 
шешім қабылдау бойынша белгілі бір өкілеттілікке ие басқарудың барлық 
деңгейіндегі менеджерлер болады. Басқару объектісі ретінде мекеменің түрлі 
ресурстары – қызметкерлер, еңбек құралдары мен заттары, ұйымның ғылыми-
техникалық және ақпараттық қуаты саналады. Басқарушылық есеп жүйесіндегі 
басқарудың негізгі объектілері болып кірістер мен шығындар ғана емес, 
сонымен қатар ұйым қызметінің нәтижелері де басқарушылық есептің 
объектілері болып саналады[10.,б.157].  
 

Басқарушыға әсер ету 
 

Кері байланыс 
 

1 сурет. Ұйымды басқарудың жалпы сызбасы 
 
Е с к е р т у – авторлық өңдеу[1-3,5,9] 

 
Басқарушылық әсер ету өзара байланысы мен өзара әрекеті басқарудың 

келесідей тұйық қайталанатын циклін құрайтын басқарудың негізгі қызметтері 
көмегімен жүзеге асырылады, яғни талдау, жоспарлау, ұйымдастыру, есептеу, 
бақылау, реттеу, талдау. Бұл жерде шешім қабылдау функциясы 
байланыстырушы басқарушылық функция болып саналғандықтан, көрсетілген 
басқару кезеңдерінде бөлек көрсетілмеген. Яғни, ол басқару циклінің барлық 
кезеңдерінде қатысып отырады деп ұйғарылады. Басқарушылық есеп орны 
басқарушылық шешімді дайындау және қабылдау кезеңінде көрінеді. Сонымен, 
басқарушылық есеп басқарудың барлық қызметтерінде пайдаланылады. 

Осымен қатар басқару есебі мамандарының біліктілігіне олардың 
лауазымды міндеттеріне жоғары талап қойылады. Әдетте, басқарушылық есеп 
мамандарының қызметтері төмендегідей болады: 

- ұйым бөлімшелері мен жалпы ұйымның мақсаттарын және жоспар-
ларын үйлестіру; 

- басқарушылық есептеме жүйесін құру бойынша жұмыстарды ұйым-
дастыру; 

- ұйым қызметінің экономикалық нәтижелерін жоспарлау және бақылау 
үрдістерін үздіксіз іске асыру; 

- ұйымның пайдалылығы мен өтімділігін басқару үшін әдістемелік және 
ақпараттық базаны құру: 

- менеджерлік шешімді қабылдау үшін тиісті материалдар дайындау және 
оларды ұйым басшылығына ұсыну;  

Басқару субъектісі Басқару объектісі 



 241  
 

- басшыларға қызмет жасаудың ең тиімді басқару баламаларын таңдауда 
кеңес беру; 

- шығындар мен нәтижелерді басқаруда көмек көрсету[11.,б.97]. 
Басқарушылар қызметін талдай отырып, басқарушылық шешім 

қабылдауда басқарушылық есеп мамандарының қандай маңызды рөл 
атқаратыны көрінеді. 

Егер басқару есебі мақсаты атқаратын қызметтері, жауапты орталығы 
бойынша шығындарды есепке алу және жұмыстар мен қызметтердің өзіндік 
құнын калькуляциялау болса, онда кәсіпорынның жалпы қаржылық жағдайы 
мен тиімділігі туралы мәлімет беруге арналған.  

Басқару есебінің экономикалық мазмұны оған тән мінездемелер арқылы 
ашылады, олар икемділік, соңғы нәтижеге нақты бағыттылық, өзіндік құнның 
әр түрлі категориясымен қызмет, шарттылық, автономдық [12.,б.117]. 
Авторлық пiкiр, бұл мінездемелер кәсіпорында басқарушылық есепті 
ұйымдастыру қағидаларын анықтауда ғылыми мәнге ие болады. 

Белгілі қазақстандық ғалымдардың бірі, академик С.С. Сатубалдин 
басқарушылық есептің экономикалық мәніне, оны өндіріс шығындарын 
басқарумен тікелей байланыстыра отырып, «...басқарушылық есеп 
менеджелерді ағымдағы және стратегиялық жоспарлау, ресурстарды тиімді 
пайдалану және компания мен оның бөлімшелерінің қызметін бағалау 
мақсатында шешімдер қабылдауға қажетті ақпараттармен қамтамасыз ететін, 
компанияның өнімінің шығындарын басқару тармағы» деп түсіндіреді 
[12,13.,б.17]. 

Бірақ, біздің ойымызша есептің бірыңғай тұжырымының құрамдас бөлігі 
бола отырып, қаржы және басқару есебі бірдей белгілерге ие, өйткені кәсіпорын 
қызметінің нәтижелерін анықтауға арналған кірістермен, шығындар, 
активтермен, міндеттемелер және ақшалай қаражаттардың қозғалысымен 
байланысты, бастапқы құжаттарды пайдаланады және шешім қабылдауға 
арналған екі түрі әртүрлі. Біріншіден, олар мәліметтерді әртүрлі 
пайдаланушылар үшін құрады. Екіншіден, қаржы есебінде шығындар жалпы 
сомада қарастырылады, ал басқарушылық есеп шығындар әрекеті 
(шығындардың қызметтің көлеміне байланысты өзгеруін) мен қабылданатын 
шешімдерге байланысты шығындардың өзгеру тенденциясын бақылайды, 
шығындарды арнайы бағдарлама бойынша бақылауды жүзеге асырады. 
Басқарушылық есептің мiндеттерi қызметі және шекарасы кәсіпорын типіне, 
қызмет түрі мен басқару мақсатына тәуелді болады. Барлық елдерде қаржы 
есебін жүргізу арнайы жалпыға бірдей қабылданған принциптермен, жағдайлар 
тәртіптер мен стандарттармен реттеледi, оларды сақтау есепті мәліметтерді 
қалыптасыру кезінде міндетті болады. Кәсіпорындарда басқарушылық есептің 
ұйымдастыру, олардың әдістері мен принциптерін енгізу қиын, күрделі және 
қымбат іс. Бұл қазақстанда біріңғай нормативті-құқықтық базаның және 
басқарушылық есептің концепциясының болмауынан байланысты. ҚР 
«Бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беру туралы» Заңында бухгалтерлік 
есепті қаржылық және басқарушылық деп бөлу қарастырылмаған. Қазіргі кезде 
басқарушылық есепті енгізу қиын болып отырса да, Қазақстанда жұмыс істеп 
отырған кейбір отандық және шетелдік компанияларда басқарушылық есепті 
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ұйымдастыру кең ауқыммен жүзеге асырылып келеді. ТМД елдерінің 
тәжірибелі экономистері компанияның өндірісіне басқарушылық есепті 
енгiзудiң әр түрлі нұсқаларын жасаған.  

Бірақ Қазақстанда қазіргі таңда сүт өнімдерін өндіріетін кәсіпорындарда 
басқарушылық есепті ұымдастырудың қандай да бір жобалары жоқ. 
Жүргізілген зерттеу жұмысының нәтижесінде біз басқарушылық есеп – бұл 
басқару қызметін тиімді атқаруға, яғни, шешім қабылдау, жоспарлау, талдау, 
бағалау, бақылау мен реттеуге қажеттi ақпаратпен қамтамасыз ететін, 
басқарудың жалпы жүйесіне жекеленгенбухгалтерлік есептің бір бөлігі деп 
түсіндіреміз. Бұл процесс компания ішінде өздерінің қызметін атқару үшін 
басқарушылық аппаратқа қажетті мәліметтерді теңдестіруді, өлшеуді, жинауды, 
жүйелеуді, талдауды, дайындауды, беру мен қабылдауды қамтиды. 
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ЕСЕПТІК АҚПАРАТ ӘДІСІМЕН АВС ӘДІСІН ҰСЫНУ 
МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Серікбаева Дариға Талғатқызы 1 курс магистранты  

Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 
 
Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения объективной 

информации, поэтому разработка современных подходов в преобразовании 
данных, обеспечивающих принятие решений, приобретает особую значимость 
на сегодняшний день. В данной статье проведен сравнительный анализ 
традиционных и современных методик управленческого учета. Особое 
внимание уделено учету затрат по методу АВС. 

Аңдатпа. Мақалада ұйымның басқару қызметінің қолайлы өзгерістерін, 
қызмет тиімділігінің өсімін алдын-ала көру, болжамдық-талдау 
процесстерімен қамтамасыз ететін шешімдер қабылдау, айрықша 
қатынастар-құны бүгінгі күні. Бұл мақалада қазіргі заманғы әдістер 
басқарушылық есеп пысықталады. Есепке алуда шығындар әдісі бойынша АВС 
ерекше назарға қойылған. 

Abstract. The article is devoted to the implementation of objective information; 
therefore, the development of modern approaches in the transformation of data that 
provide decision-making is of particular importance today. This article provides a 
comparative analysis of traditional and modern methods of management accounting. 
Particular attention is paid to cost accounting using the ABC method 

 
Ключевые слова: Управленческий учет, методики управленческого 

учета, АВС-метод 
Кілт сөздер: басқару есебі, басқару есебінің әдісі, АВС-әдісі 
Key words: management accounting, management accounting techniques, 

ABC-method,  
 
ABC – әдісі негізінде шығындардың есебі мен талдауы жағдайында, 

өндірістің жаңа бағытына бухгалтерлік есеп әдіснамасы тиісті түрде жауап 
беруі тиіс. Әсіресе шығындар есебі және процестер мен өнімдерді есептеу 
әдіснамасын қайта ойластыру және әзірлеу проблемасы өзекті мәселеге 
айналып отыр. Мәселені шешу бұрынғы қызметті талдау және болашақты 
жоспарлау қажеттілігінен туындады. 

Көптеген зерттеушілер цифрлық экономика жағдайындағы ABC – әдіс 
негізінде шығындардың есебі мен талдауы мен есептілік теориясын жетілдіру 
аспектісінде трансформацияның негізгі бағыттарын көрсетеді. ABC – әдісінің 
мәні жалпы ұйымның және оның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің 
барлық басқару циклі процесінде өндірістік және бизнес қызметі болып 
межеленеді. 



 244  
 

Ұйымда жүргізілетін барлық есептіліктердің арасында ABC –әдіс 
негізінде шығындардың есебі алатын орны ерекше. Сол себептен дағдарысқа 
қарсы мүмкіншіліктерді жүзеге асыру жағдайында ABC –әдіс негізінде 
шығындардың есебі мен қаржылық есептілікке жүктелетін міндеттер күрделі 
және ауқымды болып отыр. «Басқарушылық есеп жүйесін шешім қабылдайтын 
тұлғалардың мүддесі үшін әзірлеу керек, олар белгілі бір шешім үшін тек нақты 
ақпарат алуға тиіс» деп есептейтін К. Уордпен келісу керек. Бұйым бірлігінің 
өзіндік құнын калькуляциялау нәтижесінде алынған ақпаратты қолдану 
салалары, негізінен өнімнің бағалануы және пайдалылығын талдау болып 
табылады.Қазіргі уақытта басқарушылық талдау өзіндік құнның өзгеру 
динамикасын зерттеуге, оның құрылымын талдауға және өзіндік құн 
көрсеткіштерінің өзгеруін негіздейтін шығын баптарын анықтауға мүмкіндік 
береді[1]. Алайда, мұндай талдаудың мүмкіндігінше және маңыздылығы 
кезінде, барлық жерде бәсекелестік жағдайында ол жеткіліксіз. Өндірістік 
кәсіпорындардағы шығындар баптарының номенклатурасы өте кең болуы 
мүмкін. Бұрын айтылғандай, АВС-әдісті енгізу кезінде ұйымның шығыстарын 
тікелей және жанама ретінде жіктеу қажет. Бөлінген операциялардың құнына 
тікелей шығыстар енгізілмейді,өйткені олар өз анықтамасы бойынша 
шығындарды есепке алудың соңғы объектілеріне тікелей жатқызылуы мүмкін. 
Сондықтан әрі қарай жұмыста біз тек жанама шығындарды талдайтын боламыз. 
Операциялар арасындағы бір баптың шығындарын бөлу процесінде негізгі 
проблема шығындарды бөлудің дұрыстығын қамтамасыз ету болып табылады. 
Шығындар операцияға тікелей қатысты болса, ең дәл бөлуге қол 
жеткізіледі.Бұл тәсіл шығындардың әрбір бабын бөлуді көздейді. Бұл ретте 
«шығындар – пайда» арақатынасы тұрғысынан оңтайлы «бөлінетін» 
шығыстардың егжей-тегжейлі деңгейін таңдау қажет. Шығындардың талдау 
баптары бойынша ақпаратты ұйымда пайдаланылатын бастапқы құжаттардан 
білуге болады. Бұл нұсқа шығын баптарының салыстырмалы аз тізбесі бар 
ұйымдарда қолайлы. Алайда көптеген шығын баптары бар кәсіпорындар үшін 
операциялар арасында шығындарды бөлудің барабарлығы проблемасы 
туындайды. Жанама шығыстардың неғұрлым өсіп келе жатқан үлесі назар 
аударуды күшейту қажеттігін және оларды жекелеген объектілер арасында 
бөлудің негізділігін талап етеді. Өйткені баға белгілеу бойынша шешім 
қабылдау үшін өндірістің тиімділігін анықтау үшін өнімнің толық өзіндік 
құнымен жұмыс істеу қажет[4]. 

Қазіргі уақытта барлық жанама шығындар қандай да бір шығын 
тасымалдаушысы (тарату базасы) – жұмыс уақыты немесе негізгі өндірістік 
жұмысшылардың жалақысының шамасы, жабдықтың жұмыс уақыты және т.б. 
бойынша бөлінеді. Бұл ретте жанама шығыстар кешенді баптар болып 
табылатыны есепке алынбайды және өзінің экономикалық мазмұны бойынша 
және шығындардың іскерлік белсенділік деңгейіне байланысты өзгеру сипаты 
бойынша әртүрлі жиынтық болып табылады. 

Нақты операциялар бойынша шығындарды бөлу үшін әрбір операцияға 
қатысты шығындар үлесін табу қажет. Өту барысында менің практика, 
бухгалтер ұйым жұмыс істеді айына 240 сағат, бұл ретте ол қатысқан орындау, 
төрт операция жасалды. Бірінші операцияны орындауға ол 103 сағат жұмсады, 
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екіншісін орындауға 45 сағат және тиісінше үшінші және төртінші 
операцияларды орындауға 80 және 12 сағат жұмсады. Бұл ретте 1-формуласы 
арқылы әрбір операцияға шығындар драйверін пайдалану коэффициенті 
есептеледі: 

 
=  (1) 

 
Коэффициентпен қатар шығындар драйверінің мөлшерлемесін қолдануға 

болады: 

 (2) 
 
Есепшінің еңбекақысы 15 000 теңгені құрады, онда шығындар 

драйверінің мөлшерлемесі 62,50 теңге болады. Бұдан әрі шығындар драйверінің 
мөлшерлемесі әр операция бойынша сағаттар саны көбейтіледі, нәтижесінде 
әрбір операцияға шығындарды бөлу жүргізіледі. Коэффициент, сондай-ақ 
мөлшерлемелерді пайдалану арқылы есептеу қорытындылары ұқсас. 

Калькуляция объектілері бойынша әрбір пулдың шығындарын есептеу 
үшін әрбір шығындар пулы үшін операциялардың тиісті драйвері таңдалуы 
тиіс, мысалы: ретке келтіру, тасымалдау, тексеру саны; ретке келтіру, 
тасымалдау, тексеру жүргізу уақыты және басқалар.Объектілер бойынша 
шығындарды жатқызу тиімділігінің нәтижесі операция драйверінің дұрыс 
таңдауына байланысты екендігін атап өту қажет[6]. АВС-модельде тарату 
базасы ретінде операцияның практикалық қуаты пайдаланылады.Шығындар 
драйверінің әрбір бірлігіне қосылатын шығындар көлемі операция драйверінің 
мөлшерлемесін пайдалану жолымен анықталады (3 формула): 

 
 (3) 

 
Драйвер ставкасын анықтағаннан кейін қолданылатын және 

пайдаланылмайтын операциялар ресурстары арасындағы тәуелділікті көрсету 
мүмкін болады. 

Қызмет түрлері үшін жеткізілетін ресурстар мен олар үшін тұтынылатын 
ресурстар арасындағы тәуелділікті қалыптастыру үшін 1992 жылы туған Купер 
мен Р. Каплан ресурстарды тұтыну моделін жасады.Олардың жұмысында 
функционалдық жүйелер өз мәні бойынша ресурстарды тұтыну модельдері 
болып табылатыны көрсетілді.Модель теңдеумен көрінеді: 

 

(4) 
 
Формуланы қалай пайдалану керектігін көрсету үшін келесі мысалды 

қолданамыз. Өнімді жөнелтуге (операция) өтінімдерді 14 қызметкер өңдейді. 
Бағаланатын жылдық шығындар 840 000 теңгеге тең, өйткені әрбір 
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қызметкердің төлем – жылына 60 000 теңге. Бұл сан қойылған ресурстарға 
арналған шығындарды білдіреді. Бұл шығыстар жөнелтуге 56 000 өтінімді 
өңдеуге мүмкіндік береді, демек, әрбір өтінімді өңдеуге бағаланатын шығындар 
15 теңгеге тең (840 000/56000). Кез келген кезең ішінде өңделген өтінімдердің 
саны әртүрлі болуы мүмкін, мысалы, жылына 50 000 өтінім.Өзіндік құнды 
есептеудің дәстүрлі жүйесі барлық 840 000 тг. АВС жүйесі басқаша: бір жыл 
ішінде тапсырыс берілген өнім бойынша 750 000 тг (50000 x 15) соманы бөлу. 
Бұл сома пайдаланылған ресурстарға арналған шығындарды білдіреді. 
Пайдаланылмаған ресурстарға арналған шығындар – жеткізілетін ресурстарға 
арналған шығындар мен пайдаланылған ресурстарға арналған шығындар 
арасындағы айырмашылық. Бастапқыда ресурстар жылына 56000 өтінімді 
өңдеуді қамтамасыз ету есебінен сатып алынды,бірақ іс жүзінде осындай 
өтінімдер 50000 ғана болды, соның нәтижесінде пайдаланылмаған қуат жылына 
6000 өтінімге тең. Пайдаланылған ресурстарға шығындар 90 000 теңгеге тең. 

Пайдаланылмаған қуат кейбір ресурстарды жеткізу алдын ала дискретті 
мөлшерде жүзеге асырылатындықтан туындайды, сондықтан қысқа мерзімді 
кезеңде осы ресурс бойынша сұраныс пен ұсынысты түзету мүмкін емес.Бұл 
санаттың типтік шығыстары жабдықты сатып алу немесе штаттағы 
қызметкерлерді жалдау болып табылады. Р. Каплан мен Р. Купер оларды 
бөлінген ресурстар ретінде сипаттайды.Ресурстардың басқа түрлері бар, оларды 
жеткізу олардың нақты пайдаланылуын ескере отырып, үнемі түзетілуі 
мүмкін.Мысалы: материалдар, уақытша жұмысшылардың еңбегі, э/энергияны 
жеткізу және т.б. бұл жағдайда пайдаланылмаған қуаттар туындамайды 
[5.б.73].  

ақпараттық жүйелер негізгі рөл атқарады. Байланыс операторы үшін 
мұндай жүйелер бірінші кезекте OSS/BSS класының жүйелері болып 
табылады.Олардың трансформациясы – бизнес-үдерістердегі өзгерістерге 
жауап. 

Толық OSS - немесе BSS-жүйесін құру үлкен қаржылық және уақытша 
шығындарды талап етеді. Компания келетін тұрақты өзгерістер жағдайында 
мұндай шығындар ағыны ешқашан таусылмауға тәуекел етеді. Осыған 
байланысты OSS/BSS жиі трансформация процесінің «тар орны» болады. 
Бизнес жүйені енгізгеннен кейін жасау қажет етілетін жаңа өзгерістерді 
қаржыландырғысы келмейді. Демек, қайта өңдеу өзгерістерін қолдауғаміндетті 
шығындарды азайту үшін OSS/BSS-жүйеге трансформациялау мүмкіндігін салу 
маңызды[7.б.137]. 

OSS/BSS-жүйесі деп нақты өнім емес, оператордың операциялық бизнес-
үдерістерін қолдайтын көптеген жүйелерден тұратын кешенді шешім 
түсінілетінін атап көрсетеміз. Трансформация мүмкіндіктері бірінші кезекте 
OSS/BSS-шешімге кіріктірілуі тиіс. Бизнес-үдерістерді өзгертуге ақпараттық 
кеңістіктің жылдам реакциясын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін 
жүйелердің арнайы сыныбы бар. BPM (Business process management)-жүйелер 
бизнес-үдерістердің тұжырымдамалық сипаттамасын ақпараттық жүйелердің 
функциялары мен деректерімен біріктіруге мүмкіндік береді. OSS/BSS 
компоненттері BPM-жүйесіне сервистерді ұсынады, ол өз кезегінде оларды 
бизнес-үдерістің жекелеген қадамдарын қолдау үшін пайдаланады. 
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BPM жүйесі тұрғысынан сервисті кім ұсынатыны маңызды емес. Бүгін 
бұны бір жүйе жасайды, ал ертең сол қызметті жаңасы, яғни енгізілген жүйе 
ғана іске асырады. Осының арқасында міндеттерді (бизнес-үдерістерді) оларды 
орындаудан (сервистерден) бөліп алу мүмкіндігі пайда болады. Осыған 
байланысты операторда пайда болатын маңызды артықшылықтардың бірі – бұл 
бір сервистің көмегімен қосымша шығынсыз түрлі бизнес-үдерістерді қолдау 
мүмкіндігі. Бұл өзгерістердің бөлігі OSS/ BSS жүйесіне өзгерістер енгізбестен 
қолдау білдіреді. Бизнес-үдеріс қайта қарауға ұшырағанда, оны OSS/BSS-
жүйемен қолдау мәселесі қажетті сервистің болуын тексеруге түседі және ол 
жоқ болған жағдайда ғана жаңа жүйе енгізіледі немесе қолданыстағы жүйе 
модификацияланады. 

Негізінде BPM-жүйесі басқаратын сервис-бағдарланған платформа 
жатқан OSS/BSS жүйесі байланыс операторын трансформациялау үшін 
максималды мүмкіндіктерді қамтамасыз етеді. «Тар жерден» OSS/BSS-жүйе 
цифрлық экономикаға көшу кезінде жаңа мүмкіндіктер көзіне айналады 
[8.б.91]. 

Қорытындылай келе, кез келген байланыс операторына жарамды 
бірыңғай трансформация рецептілерін беру мүмкін емес екенін атап өткен жөн. 
Операторлар әртүрлі жағдайда жұмыс істейді, қызметтің әртүрлі бағыттары мен 
мақсаттары бар, алайда оларды біріктірген нәрсе, бұл – қайта құру қажеттілігі, 
трансформация идеясын қабылдау, өз бизнесін талдау, компанияны жаңа даму 
деңгейіне шығара алатын өзгерістер бағыттарын анықтау және іске асыру 
қажеттілігі.  

Р. Каплан мен Р. Купер икемді ресурстар сияқты ресурстарды жіктейді, 
бірақ оларды дәстүрлі ауыспалы шығындар санатына жатқызады. 

Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, АВС-әдісті беретін 
артықшылықтарды тұжырымдауға болады:  

- ол (әдіс) шығарылатын өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің өзіндік 
құны мен пайдалылығын шынайы бағалауға мүмкіндік береді;  

- баға белгілеу мақсаттары үшін өнімнің, жұмыстардың, қызметтердің 
өзіндік құны туралы алынған ақпаратты қолдану кезінде нарық жағдайында 
өнімнің бәсекеге қабілеттілігін барабар бағалауға болады;  

- әдіс шығындарды төмендету және кәсіпорын жұмысының тиімділігін 
арттыру үшін бастапқы нүкте бола алады;  

- әдіс кәсіпорын жұмысының табыстылығы немесе шығындылығы туралы 
ақпаратты тек жалпы ғана емес, сонымен қатар клиенттер бойынша да алуға 
мүмкіндік береді;  

- әдіс негізделген басқару шешімдерін қабылдау үшін база жасайды[5-9]. 
Жаһандық бәсекелестік жағдайындағы табысты жұмыс шығарылатын 

өнімнің номенклатурасы мен сапасын тұрақты жаңартуды ғана емес, сондай-ақ 
қажетсіз немесе қайталанатын функцияларды (жұмыстарды) қысқарту үшін 
кәсіпорын қызметіне мұқият талдауды талап етеді. Көбінесе кәсіпорындар 
шығындарды қысқарту мақсатын көздей отырып, шығындарды жаппай кесу 
саясатын қабылдайды. Мұндай шешім өте нашар. Басқа әдістемелермен 
біріктірілген ABC әдіснамасы кәсіпорынға шығындарды біртіндеп қысқартуға 
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ғана емес, сонымен қатар ресурсты тұтынудың артығын анықтауға және 
өнімділікті арттыру мақсатында оларды қайта бөлуге мүмкіндік береді. 
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ІШКІ АУДИТ ЖҮЙЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ  
 

Жүніс Арайлым Нұрланқызы 1 курс магистранты  
Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
Аннотация. В статье рассмотрено независимые проверки надежности 

и эффективности систем внутреннего контроля, системы управления рисками 
и управления дают собственнику дополнительные гарантии эффективности 
деятельности компании, а также сохранности ее активов. Сильная и 
энергичная функция внутреннего аудита важна для здоровой компании, 
корпоративного управления, про активного управления рисками.  

Аңдатпа. Мақалада қаралды компания қызметінің тиімділігін, сондай-ақ 
қосымша кепілдіктер сақталуын, оның ішкі бақылау жүйесінде активтердің 
тәуелсіз сенімділігін және тиімділігін тексеру жүргізіледі. 

Abstract. The article discusses independent checks of the reliability and 
effectiveness of internal control systems, risk management and management systems 
give the owner additional guarantees of the effectiveness of the company, as well as 
the safety of its assets. A strong and vigorous internal audit function is important for 
a healthy company, corporate governance, pro-active risk management. 

http://www.ids-scheer.com/set/6473/ARIS
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Ішкі аудит – ішкі бақылау жүйесінің тиімділігін, қаржылық және 

басқарушылық ақпараттың сенімділігі мен шынайылығын; басқару қызметі мен 
үдерістерінің тиімділігін, көрсетілетін қызметтердің сапасын, активтердің 
сақталуын және Қазақстан Республикасының бюджет және өзге де 
заңнамасының, сондай-ақ мемлекеттің қаржы қаражаты мен активтерінің 
пайдаланылуын регламенттейтін нормативтік және құқықтық актілердің 
талаптарының сақталуын тәуелсіз және объективті бағалау. 

Осыған байланысты мемлекеттік аудиттің мақсаты бюджет қаражатын, 
мемлекет активтерін және квазимемлекеттік сектор субъектілерін басқару мен 
пайдаланудың тиімділігін арттыруында. 

Ішкі аудит жағдайын талдау көп аспектілі проблемаларының сөзсіз 
маңыздылығы және жеткіліксіз зерттелуі, ұйымдар қызметінің тиімділігін 
шынай және әлеуетті бағалауға мүмкіндік беретін аудиторлық-аналитикалық 
бақылау жүйесін қалыптастыру қажеттілігі, және оның құрамдас 
компоненттерін белгілеу осы проблеманы зерттеу тақырыбының өзектілігін 
анықтайды. Бүгінде бүкіл әлемдегі ішкі аудит айрықша өзекті. Оны дамыту мен 
жетілдіруге үлкен көңіл бөлінеді, өйткені ішкі аудит компания қызметінің 
тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін анықтауға арналған пәрменді құрал болып 
табылады және оның бәсекелестік артықшылықтарының бірі болып табылады. 

Ішкі аудит мемлекет тиімділігін арттыру резервтерін анықтауға мүмкіндік 
беретін мекемелердің қызметін оңтайландыру және бақылау жөніндегі шаралар 
кешенін қамтитын ішкі бақылаудың тиімді құралы болып табылады. Бір 
жағынан, ішкі аудит қызметі бақылау іс-шараларына тікелей қатысады, ал 
екінші жағынан ішкі бақылаудың жұмыс істеп тұрған жүйесінің тиімділігін 
бағалайды, оны жетілдіру жөніндегі іс-шараларды әзірлейді. Қазіргі уақытта, 
мемлекеттік мекемелерде ішкі аудиттің болуы квазимемлекеттік секторлар 
үшін өзекті болып табылады, бұл көптеген жағдайларда қаражатты 
айтарлықтай елеулі үнемдеуге, мемлекеттік мекемелердің жай-күйі, 
нарықтардың перспективалық дамуы туралы қаржылық және қаржылық емес 
ақпарат беруге әкелуі мүмкін [1]. Мемлекеттік мекемелерде ішкі аудиттің 
тиімді қызметін құру үшін ішкі аудиттің мәнін зерттеу қажет, бұл өз кезегінде 
оның сапасын арттыруға бағытталған ішкі аудиттің бірыңғай стратегиясын 
әзірлеу мақсатында оның дамуын зерттеуді көздейді. 

Шетелдік ғалымдар – Л. Совьер, В. Бринка, К. Пиккета және қазіргі 
заманғы Р.А. Алборов, В. Д. Андреев, А. А. Аренс, Я. В. Соколов, Б. Н. 
Соколов, А. М. Сонин, В. В. Бурцева сияқты ғалымдардың зерттеулерінде ішкі 
аудитті дамыту қажеттілігіне, бірақ ішкі аудитке, оның қалыптасуы мен жұмыс 
істеуіне бірыңғай тәсілдің болмауына назар аударылады. 
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А.Е. Джонның зерттеулері бойынша ішкі аудит XIX ғасырда пайда 
болған.Алғашқы ішкі аудиторлар әсіресе теріс пайдалану қаупі бар мемлекеттік 
мекемелерде пайда болды (бұған іскерлік операциялардың үлкен көлемі, 
жеткізушілермен және тұтынушылармен күрделі мемлекеттік сатып алу, 
аумақтық орналастыру және т.б. ықпал етті) [2]. Оның ХІХ ғасырдың соңында 
кеңінен таралған алғашқы мемлекеттік мекемелерде болғандығына таңдануға 
болмайды. Оның рөлі мекеменің шаруашылық жүргізуші субъектілерінің 
қызметінде бұрмалаудың алдын алу мен анықтаудан тұрды.Ішкі аудиттің 
серпінді дамуы 1941 жылы басталды және В. Бринканың «Внутренний аудит» 
кітабының жариялануына байланысты, онда бухгалтерлік есеп шеңберінен 
шығатын ішкі аудиттің рөлі негізделген.Осы кезеңде кәсіби қауымдастық - ішкі 
аудиторлар институты (IIA) құрылды. 2000-2001 жылдары түрлі мекемелерде 
(WorldCom, Enron (АҚШ) және т.б.) қаржылық алаяқтыққа байланысты ірі 
корпоративтік жанжалдар, 2002 жылы Сарбейнс-Оксли Заңын қабылдау ішкі 
аудитті дамытуға жаңа серпін берді. Ішкі аудиторлардың қызметі қолданыстағы 
заңнаманың сақталуын, қаржылық есептіліктің шынайылығын және субъект 
қызметінің тиімділігін қамтамасыз етуден тұратын өзара байланысты үш 
мақсатқа қол жеткізуге бағытталған тексеріске дейін қаржылық операцияларды 
қарапайым тексеруден өзгеріске ұшырағанын атап өткен жөн.Қазіргі ішкі 
аудиттің ерекшелігі ұйымның тәуекелдерін басқару стратегиясына қызмет 
көрсету үшін тәуекел-бағдарланған тәсілді пайдалану болып табылады[3.,c 23]. 

Ішкі аудиттің пайда болу алғышарттары мекемелер көлемінің өсуімен 
және басқару процестерінің күрделілігінің артуына байланысты.Ішкі аудит 
басшылыққа ұйымның құндылығын барынша арттыруға және қызметін 
жетілдіруге бағытталған кепілдіктер мен консультациялар беруді қамтамасыз 
етуге мүмкіндік береді. 

Ғылыми әдебиетте аудиторлық қызметтің тарихи кезеңділігіне 
әдістемелік тәсілдер әзірленді.Алайда ішкі аудитке қатысты мұндай тәсілдер 
бүгінгі күні әзірленбеген.Ішкі аудитті кезеңдеудің әдістемелік тәсілдерін 
әзірлеу кезінде ішкі аудиттің ерекшелігін ескере отырып, мемлекеттік 
аудиторлық қызметтің кезеңдері негізге алынды.Біз ішкі аудитті дамытудың 
тарихи ерекшеліктерін және әртүрлі ғалымдар жүргізген кезеңділікті 
зерттеудеміз (1-кесте). 

1-кесте - Ішкі аудитті дамыту кезеңдері 
Автор Кезеңдер  Мазмұны  
Л.П.Северенко
ва 

1941 – 1950-шы 
жылдардың аяғы. 
Ішкі аудитор 
мамандығынқалы
птастыру 
 

Ішкі аудиторлар институтын құрғаннан 
кейінгі алғашқы жылдары ішкі аудит 
сыртқы аудиторлардың жұмысымен 
тығыз байланысты қондырма ретінде 
қарастырылды. Көбінесе ішкі 
аудиторлар қаржылық есептілікті 
сыртқы тексеруге жәрдемдесуге немесе 
шамамен есептік функцияларды 
орындауға, оның ішінде есептік 
деректерді салыстыру бойынша 
шақырған. 
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1958 – 1970-шы 
жылдардың аяғы. 
Операциялық 
аудит 
 

Операциялық қызметке бағдарлау 1958 
жылы пайда болған ішкі аудиттің жаңа 
дефинициясын қалыптастыруда да 
көрініс тапты және олардың 
рентабельділігін арттыру мақсатында 
операциялардың барлық түрлерін 
зерттеуде компанияның қызметкері 
ретінде ішкі аудитор тарапынан терең 
қызығушылықтың болуына баса назар 
аударды. 

1978-2002 
жж.Стандарттау 
кезеңі 
 

Ішкі аудиттің кәсіби қызметінің 
стандарттары алғаш рет 1978 жылы 
шығарылды және стандартталған 
рәсімдер негізінде ішкі аудит 
қызметінің жаңа кезеңі басталды 

2002 ж. – қазіргі 
уақытқа 
дейін.Ішкі 
аудиттің таралуын 
жаһандандыру 
кезеңі 
 

Сарбейнс-Оксли (Sarbanes-Oxley Act, 
SOA) Заңын 2002 жылы қабылдау ішкі 
аудиттің жаһандық жария етілуін атап 
өтті.ЕО 9 директивасы, Базель 2 және 
ішкі аудитті міндетті жүргізуді талап 
ететін басқа да бірқатар нормативтік 
құжаттар пайда болады 

А.Н. 
Кизилов,О.В.О
вчаренко  

Бастапқы кезең Қаржылық есептіліктің дұрыстығын 
растау; теріс пайдалануды болдырмау 
және анықтау 

Өтпелі кезең Қаржылық есептіліктің дұрыстығын 
растау; ішкі бақылау жүйесінің 
тиімділігін тексеру 

Қазіргі кезең Ұйым қызметінің тиімділігін арттыру 
С.В.Величко  Бастапқы кезең 

 
Қаржылық есептілікті тексеру, сондай-
ақ тексеру қызметін жүзеге асыру-
тауарлық-материалдық 
құндылықтардың сақталуын және 
ұйым басшылығының өкімдерінің 
орындалуын тексеру 

Өтпелі кезең  Ішкі аудит қаржылық бақылау 
жүйесіне шоғырланатын қаржылық 
тексерулермен қатар барлық ұйым 
шеңберінде ішкі бақылау жүйесін 
тексеруді жүзеге асырады 

Қазіргі кезең 
Современный этап 

Ішкі аудит тәуекелдерді басқару, 
бақылау және басқару процестерін 
жетілдіруге қатысады 

ХХ ғасырдың 
40-70 жж.  

ХХ ғасырдың 40-
70 жж. Дәстүрлі 
рөлі 

Қаржылық есептілікті тексеру, 
активтердің сақталуын, қаражатты 
пайдалану тиімділігін тексеру 
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ХХ ғасырдың 40-
70 жж.Өтпелі рөл 

Ішкі бақылау жүйесін тексеру, арнайы 
жобалар 

70 жж. ХХ ғасыр. 
Қазіргі рөлі 

Тәуекелдерді басқару, бақылау және 
басқару процестерін жетілдіру 

У.Б.Баймурато
в 
А.Б.Зейнелгабд
ин 
 

1941 ж. дейін – 
растаушы аудит 
 

Пайда болу кезеңіндегі ішкі аудит 
активтердің нақты болуын растаумен 
және олардың есептілікте 
көрсетілуімен байланыстырылады 

1999 ж.дейін – 
жүйелік 
бағдарланған 
аудит 

Ішкі аудитті бағалауға ішкі аудитті 
қайта бағдарлау 

1999 ж.бастап – 
тәуекелге 
негізделген аудит, 
тәуекелге 
бағытталған аудит 

Ішкі аудит менеджмент тәуекелімен 
және ұйым өз қызметі барысында 
ұшырайтын сыртқы және ішкі 
тәуекелдерді бағалаумен байланысады 
 

Ескертпе – 10,34,41 материалдар негізінде жасақталды 
 
Осылайша, ішкі аудитті дамытудың төрт негізгі кезеңін атап өтуге 

болады: 
1 Растайтын аудиттің 1-кезеңі (кәсіпті қалыптастыру кезеңі) - 1941 

жылдан 1970 жылға дейін. 
2 Жүйелік-бағдарланған аудиттің 4-кезеңі - 1970 жылдан 1990 жылға 

дейін. 
3 Тәуекел-бағдарланған аудиттің 5-кезеңі - 1990 жылдан 2013 жылға 

дейін. 
4 Ішкі өндірістік резервтерді анықтауға бағдарланумен кешенді ішкі 

аудиттің 6-кезеңі - 2013 жылдан бастап. 
Ішкі аудитті дамытудың алғашқы үш кезеңі тұтастай алғанда аудитті 

дамыту кезеңдеріне ұқсас болып бөлінеді.Бірінші кезеңде ішкі аудит 
активтердің нақты болуын растаумен және олардың бухгалтерлік есептілікте 
көрсетілуімен байланысты. Екінші кезең ішкі аудитті ішкі бақылау жүйесін 
бағалауға қайта бағыттады.Үшінші кезең ішкі аудитті тәуекел-менеджмент 
процестерімен және ұйым өз қызметі барысында ұшырайтын сыртқы және ішкі 
тәуекелдерді бағалаумен байланыстырады.Төртінші кезең ішкі өндіріс 
резервтерін анықтауға бағытталған кешенді ішкі аудит кезеңі деп аталған.Ол 
мемлекеттік мекемелердің құндылығын арттыруға бағытталған және «қосылған 
құн» функциясымен байланысты.Тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау 
үшін деректер жинау процесінде ішкі аудиторлар экономикалық қызметті 
зерттейді және ішкі өндірістік резервтерді және оларды іске асыру жолдарын 
анықтау негізінде ұйымды басқарудың тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар 
кешенін әзірлейді[4.,c 43]. 

Осы кезеңде ішкі аудит ұйымның қосылған құнының өсуіне және 
тұтастай алғанда басқару тиімділігін арттыруға, тәуекелдерді басқаруға және 
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атап айтқанда бизнес-процестерді басқаруға бағытталған.Одан әрі ішкі аудит 
ұйымның өзінің қызметіне ғана емес, барлық экономикалық субъектілер мен 
тұтастай экономиканың қызметіне оң әсер етуі мүмкін.Осыдан, егер бұрын ішкі 
аудит шеңберінде есептіліктің жекелеген баптарын растауға бағытталған 
қызметтер жоғары сұранысқа ие болса, онда қазіргі уақытта өндіріс ішіндегі 
резервтерді анықтау және әзірленген ұсынымдарды орындау жоспарын әзірлеу 
бойынша қызметтер бірінші жоспарға шығады деп қорытынды жасаймыз. 
Батыстағы бақылау қызметінің ерекше бағытына ішкі аудиттің дамуы мен 
бөлінуіне қарамастан, қазіргі уақытқа дейін есепке алу-талдау әдебиетінде 
«ішкі аудит»ұғымының өзі шетелдік, сондай-ақ отандық ғалымдармен басқаша 
түсіндіріледі[5., c 3]. Заңнамалық және нормативтік актілердегі «ішкі аудит» 
ұғымының, оның мақсаттарының, функцияларының бірлігін қамтамасыз ету 
терминология бірлігін қамтамасыз ету үшін қағидатты түрде маңызды.Біз «ішкі 
аудит» ұғымын анықтауға шолу жүргіздік (2-кесте). 

 
 
 
2-кесте- Ғалымдардың «ішкі аудит» ұғымының түсіндірмесіне шолу 

Түсіндірме ұғымдар  Ғалымдар 
1 Ішкі аудит түсінігіоныңтар мағынасымен түсіндіріледі 

1.1 Ішкі аудит «ревизия» 
терминімен 
 
 

В.П. Суйц, Р.А.Алборов, В.В.Скобара, 
А.Н.Ахметбекова, Т.А. Дубровина, В.И. 
Подольский К.Ш.Дюсембаев, 
М.С.Ержанов 

1.2 Ішкі аудит ішкі бақылаудың 
құрамдас бөлігін ұсынады 
 

Р. Додж, Р. Адамс, С. Бельский, О.Н. 
Горбунова, Е.Ю. Грачева, С.К. Егорова, 
С.М. Бычкова, Ю.Ю. Кочинев, М.В. 
Мельник, А.С. Пантелеев, А.Л. Звездин, 
А.А. Терехов, В.Д. Андреев, Г.Б. 
Полисюк 

1.3 Ішкі аудит жалпы аудиттің бір 
бөлігі ретінде 

А.М. Богомолов, Н.А.Голощапов, 
Э.А.Аренс, Дж.К.Лоббек, 
У.Б.Баймуратов, М.А.Жолаева 

2 Ішкі аудит түсінігіоның кең мағынасында түсіндіріледі 
2.1 Ішкі аудит – ұйым және 
басқару органдары қызметінің 
тиімділігін тәуелсіз бағалау тәсілі 
 

Т.Н.Гуськова, T.L.Slyunina, Y.S.Glushach, 
Т.М. Конопляник, А.Н. Романов, Л.В. 
Сотникова Ю. Воропаев, О.В. Ковалева, 
Ю.П. Константинов,  

2.2 Ішкі аудит-тәуелсіз және 
объективті кепілдіктер мен 
консультациялар беру жөніндегі 
қызмет 

IIA анықтамасы, Ю.П. Липунцов, А.Б. 
Зейнелгабдин 

Ескертпе – 10,15,34,37,41,44 материалдар негізінде жасақталды 
 
«Ішкі аудит» ұғымын зерттеу нәтижесінде оны түсіндірудің бірнеше 

базалық тәсілдерін анықтауға болады. 
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Тар мағынада ішкі аудит түсінігі көбінесе «ішкі бақылау» және «ревизия» 
терминдерімен теңдестіреді. Бірінші тәсілге сәйкес, ішкі аудит түсінігі белгілі 
бір уақыт кезеңінде шаруашылық жүргізуші субъектінің өндірістік-қаржылық 
қызметін жан-жақты және терең құжаттық және нақты тексеру түсінілетін 
ревизиямен теңестіріледі.Белгілі болғандай, бұл екі ұғымның жалпы саны көп, 
атап айтқанда: қаржылық есептіліктің дұрыстығын бағалау және салыстыру 
салықтық және қаржылық есепті жүргізудің бірдей әдістері бойынша 
жүргізіледі, құжаттамалық және нақты бақылау бірдей жүзеге асырылады [6.,c 
23]. Бірақ егер ұғымға тереңірек қарайтын болсақ, тексеру бюджеттік құқықтық 
қатынастарды тексеру мақсатында мемлекет тарапынан мемлекеттік мекемені, 
ұйымды немесе компанияны бақылау нысаны болып табылады, ал ішкі аудит 
бақылау функцияларын ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік мекемелерді 
басқару шешімдерін қабылдау үшін ақпарат алуға бағыттайды.Сондықтан 
ревизия мен ішкі аудит арасындағы айырмашылық айқын, бірақ бір қарағанда 
бұл ұғымдар өте ұқсас. 

Ғалымдардың көпшілігі ішкі аудит жоғары басшылық тарапынан 
басқарудың әртүрлі буындарын бақылауды жеңілдететін ішкі бақылаудың 
құрамдас бөлігі болып табылады деп санайды.Мұндай ұстанымды шетелдік 
ғалымдар бөліседі: Р. Додж, Р. Адамс және С. Бельский, О.Н. Горбунова, Е.Ю. 
Грачева. Ішкі бақылау жүйесіндегі ішкі аудит орнын анықтау оның басқа 
нысандармен ортақтығын көрсетеді,бірақ бұл ретте ол жоғары басқару 
мүдделеріне қызмет көрсететін дербес бағыт болып табылады.Басқа 
түсіндірмеде ішкі аудит ішкі шаруашылық субъектісінде ұйымдастырылатын 
жалпы аудиттің бір бөлігі ретінде қаралады.Бұл анықтама ішкі аудит 
бағыттарының бірі – есептіліктің дұрыстығын бағалау және ұйымның 
есептілігіне тән бұрмалауды анықтау анықталды, ол үдерістер мен ішкі бақылау 
және тәуекелдерді басқару жүйесінің сәйкестігі мен тиімділігін бағалау сияқты 
басқа да міндеттерді ескермейді.Кең мағынада, бірқатар ғалымдар ішкі аудитті 
ұйым мен басқару органдары қызметінің тиімділігін тәуелсіз бағалау тәсілі 
ретінде қарастырады, бірақ жалпы ұйым қызметінің тиімділігін жетілдіру және 
арттыру жөніндегі іс-шараларды әзірлеуге назар аудармайды. Қазіргі заманғы 
түсіндіруде, ішкі аудит деп нақты нәтижелерге қол жеткізуге және ұйымның 
жұмысын жақсартуға, оның құндылығын арттыруға бағытталған кепілдіктер 
мен консультациялар беру жөніндегі тәуелсіз және объективті қызмет 
түсініледі[7.,c 56]. Мұндай көзқарас IIA халықаралық ішкі аудиторлар 
институтымен бөлінеді.Біздің ойымызша, бұл тәсіл ішкі аудиттің мәнін нақты 
көрсетеді. Қазіргі уақытта мамандар арасында «ішкі аудит» терминін анықтау 
тәсілдерінде бірлік байқалмайды.Олардың біреуі ішкі аудитті сыртқы аудитті 
теңестіруге тырысады немесе кем дегенде олардың арасында ұқсастықты 
табуға тырысады, басқалары керісінше айырмашылықтар мен қайшылықтарды 
табуға тырысады. 

Осылайша, «ішкі аудит» ұғымының әр түрлі түсіндірмелеріне шолу жасау 
негізінде ұйым қызметін жетілдіру мақсатында негізгі тәуекелдерді тиісінше 
басқару негізінде объективті кепілдіктер мен консультацияларды қамтамасыз 
ететін, оның меншік иелері мен жоғары басшылықтың мүддесінде жүзеге 
асырылатын ұйымда тәуелсіз қызмет ретінде түсіндіретін мынадай анықтама 
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ұсынылады. Ұғым ішкі аудиторлар институтын анықтаумен ұқсас, бірақ оның 
айрықша ерекшелігі тәуекелге бағытталған тәсілді қолдануға баса назар аудару 
болып табылады.Ішкі аудитті дамытудың тарихи аспектілерін және оның 
перспективаларын зерттеу, оның даму кезеңдерін нақтылау және ұсынылып 
отырған «ішкі аудит» анықтамасы ұйымда оны жүргізу әдістемесін жетілдіру 
бағыттарын негіздеу үшін теориялық негіз жасауға мүмкіндік береді. 
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БАСҚАРУ АҚПАРАТТЫҚ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ 
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Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 

 
Аннотация. Статья посвящена вопросам управленческого учета 

организаций управленческих решений, будет способствовать гибкости и 
приспособляемости организации к изменениям внешних условий, повышению 
производительности и эффективности использования всех ресурсов 
организации в информационном технологическом пространстве 

Аңдатпа. Мақалада тың жаңалықтар мен ғылыми-техникалық 
шешімдер дәуірі цифрлық экономиканы дамыту ұйымның басқару қызметінің 
қолайлы өзгерістерін, қызмет тиімділігінің өсімін алдын-ала көру, 
болжамдық-талдау процесстерімен қалыптастыру қажеттілігін анықтайды 

Abstract. The article is devoted to the issues of management accounting of 
organizations of management decisions, will contribute to the flexibility and 
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adaptability of the organization to changes in external conditions, increase 
productivity and efficiency of use of all resources of the organization in the 
information technology space 

 
Ключевые слова: управленческое решение, управленческий учет, 

управленческая информация 
Кілт сөздер: басқарушылық шешім, басқару есебі, басқарудағы ақпарат,  
Key words: management decision, management accounting, planning, 

management information 
 
 
Барлық авторлар басқару есебінің келесі сипаттамаларына сәйкес келеді:  
– басқару есебінің нәтижелері құпия ақпарат болып табылады және ұйым 

басшылығының ішкі пайдалануы үшін ғана қызмет етеді; 
– басқару есебінің нәтижелері ұйымның қызметін бағалау үшін 

көрсеткіштер бола алады; 
– басқару есебінің негізгі бөлігі шығындарды есепке алу мен 

оңтайландыруды құрайды.Егер алғашқы екі тармақты сөзсіз мойындауға 
болатын болса, үшінші тармақты басқару есебінің мүмкіндіктерінің бір бөлігін 
ғана қозғайды.Басқару есебін басқару шешімдерінің үш түрін қабылдау үшін 
қолдануға болады.Осы шешімдерді қабылдау үшін қандай факторлар қажет 
екенін 1-кестеде қарастырайық. 

 
1- кесте Шешім қабылдау факторлары 

Операциялық басқару 
шешімдері 

Тактикалық басқару 
шешімдері 

Стратегиялық басқару 
шешімдері 

Шығындарды есепке алу Кредиттік ресурстарды 
бақылау және басқару 

Маркетингке 
инвестицияларды талдау 

Сатуды бақылау Тұтынушылар бойынша 
пайдалылықты талдау 

Қазіргі және болашақ 
бәсекелестерді есепке алу 

Дебиторлық берешекті 
бақылау 

Өнімнің кірістілігін талдау Тұтынушыларды ұстау 
стратегиясы 

Өнімнің шығындары мен 
шығымы арасындағы 
тәуелділікті есепке алу 

 Саяси жағдайды талдау 
 

 Е с к е р т у – авторлық өңдеу[2] 
 
1-кестеде көрсетілгендей, басқару есебі, бұл – бухгалтерлік есеп немесе 

қаржылық есептің бөлігі емес, бухгалтерлік, қаржылық есептің, маркетингтік 
зерттеулердің, жалпы саяси және экономикалық ахуалдың нәтижелерін 
пайдаланатын неғұрлым жаһандық ұғым. 

Бұл ақпаратты басшыға жарты жылда кемінде бір рет ұсыну қажет. 
Кәсіпорынның ұйымдық құрылымына, басшылар мен мамандардың біліктілік 
деңгейіне, ұйымның ақпараттық жүйесінің техникалық мүмкіндіктеріне 
байланысты менеджменттің ақпараттық қажеттілігі кәсіпорында басқару есебін 
құрудың мазмұны мен моделін анықтайды.Басқару үрдісінің негізгі кезеңдері: 
алдын ала басқару; жедел басқару; бақылау [2.,б.17]. 
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Басқару есебі — бұл кәсіпорынның сауда қызметінің ерекше 
ерекшеліктерін ескере отырып, ұйымның жауаптылық орталықтарын басқару 
және басқару шешімдерін қабылдау үшін қажетті деректерді жинауды, өлшеуді, 
жүйелеуді, талдауды және беруді қамтамасыз ететін ақпараттық жүйе. Басқару 
есебінің тұжырымдамасы оның мақсаттарын, міндеттерін, функциялары мен 
принциптерін қалыптастырады. Басқару есебінің мақсаты — кәсіпорынды және 
оның бөлімшелерін тиімді басқару үшін ақпарат дайындау.Басқару есебінің 
міндеттері[2.,б.73]: 

- нормативтер мен сметаларда белгіленген материалдық, қаржылық және 
еңбек ресурстарының пайдаланылуын бақылау үшін ақпаратпен қамтамасыз 
ету; 

- кәсіпорынның қаржы тұрақтылығының ішкі шаруашылық резервтерін 
анықтау және шаруашылық қызметтің теріс нәтижелерін болдырмау. 

Басқару есебінің пәні — кәсіпорын жұмысының нәтижелілігін арттыру 
үшін қажетті есеп, жоспарлау және талдау. 

Басқару есебінің объектілері жауаптылық орталықтарының кірістері, 
шығыстары мен нәтижелері болып табылады.Нысандар, өз кезегінде, өз 
бөлімшесі бар:  

1.Кәсіпорын қызметі процесінде қызметкерлердің еңбек орындылығын 
қамтамасыз ететін ресурстар: 

– негізгі қорлар — жабдықтар, өндірістік үй-жайлар және т. б., яғни бұл 
өндіріс құралдары, олардың жай-күйі және пайдаланылуы; 

– материалдық емес активтер, бұл – лицензия, стандарттар, патенттер, 
сауда маркалары және т. б., яғни, бұл қаражат ұзақ мерзімді кезеңде; – 
материалдық ресурстар — еңбек заттары өңдеуге арналған құралдарының 
көмегімен өндіріс процесінде еңбек; 

- еңбек ресурстары, бұл – кәсіпорынның бар тірі еңбек көлемі, оны 
қызмет процесінде пайдалану және еңбек нәтижесі. 

2. Өндірістік қызметті құрайтын шаруашылық процестер мен осы 
процестердің нәтижелері. 

3. Басқару есебінің принциптері, бұл – әр түрлі мақсаттар үшін 
шығындарды пайдаланудың тиімділігін, осы мақсаттардың кәсіпорынның 
міндеттеріне сәйкестігін бағалауға болатын тәсіл[3., б.83]. 

Басқару есебінің келесі принциптері бар:  
- тиімділік принципі («шығындар — пайда» принципі). Ол ақпаратты 

қалыптастыру критерийі күтілетін пайданың күтілетін шығындардан асып түсуі 
болып табылатынына негізделеді;  

- «әр түрлі шығындар-әр түрлі мақсаттар үшін» қағидаты. Ол 
шығындардың әртүрлі топтарын, оларды бағалау әдістерін және есептеу 
жүйелерін қолдану арқылы іске асырылады; 

- бюджет пен есептерді жоспарлау кезінде кәсіпорын қызметкерлерінің 
мінез-құлқының себептері мен модельдерін ескеретін қағида. Ақпарат шешім 
қабылдау үшін ғана емес, менеджерлердің қызметін бағалау үшін де 
қалыптастырылады. Сондықтан кәсіпорынның мақсаттарына қол жеткізу үшін 
қызметкерлерді бақылау және ынталандыру жүйесін ұйымдастыру қажет. 

Осы қағидаттардан басқа мынадай қағидаттар бар:  
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- жауапкершілік. Менеджерлердің тиімді қызметі үшін олардың 
жауапкершілігі мен негізгі жеке нәтижелерін анықтау қажет;  

– басқарушылық (бақылауға алыну). Басқарушылық есепте менеджерлер 
әсер етуі мүмкін кірістер, шығындар, операциялар бөлінеді; 

– шынайылық. Ақпарат сенім тудыруы керек. Нақтылық ақпараттың 
көзіне, толықтығына және қол жетімділігіне байланысты; 

- өзара тәуелділік. Ақпараттың теңгерімділігі қажет, өйткені оны ішкі 
және сыртқы көздерден, сондай-ақ өзара іс-қимыл функцияларын орындайтын 
бөлімшелерден (өткізу, жабдықтау, өндіріс, персонал, қаржы) алады); 

- ақпараттың релеванттылығы. Шешім қабылдау үшін баламаларды 
пайдалана отырып, ақпаратты нақты және түсінікті нысанда уақтылы 
ұсыну[4.,б.73]. 

Басқару есебінің ақпараты коммерциялық құпия болып табылады, қатаң 
құпия сипатқа ие және тек кәсіпорын басшылығы мен менеджерлеріне 
арналған. Басқару есебін ұйымдастыру қаржылық есепке қарағанда іс жүзінде 
заңнамамен регламенттелмейді. 

Қаржылық және басқарушылық есепте өндіріске арналған шығындар 
туралы деректерді берудің мазмұны мен мерзіміне әртүрлі талаптар 
қойылғандықтан, қаржылық және басқарушылық есепте өндіріске арналған 
шығындарды дербес көрсетуді жүзеге асыру қажет. Алайда, бір есеп 
объектісінің жай-күйін сипаттайтын қажетті ақпаратты жинау мен тіркеуді бір 
рет жүзеге асыру қажет. 

Басқарушылық есеп – бұл кәсіпорында оның қызметін оңтайландыру 
үшін қажетті жүйе,өйткені басқарушылық есеп бөлімше басшыларына 
басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін қажетті ақпаратты жүйелейді. 

Кәсіпорын қызметінің тиімділігін арттыру үшін қаржылық жауаптылық 
орталықтарын бөледі[5]. 

Басқарушылар арасындағы өкілеттіктерді бөлу және өзара қарым-
қатынастар мәселелерін шешу оның бөлімшелерінің құрамы мен өзара 
байланысын көрсететін кәсіпорынның ұйымдық құрылымын белгілеумен 
байланысты. Басқарудың ұйымдық құрылымы — кәсіпорынның қаржылық 
жауаптылық орталықтарын қалыптастыру негізі. Қаржылық жауаптылық 
орталығы – бизнестің осы сегментінде инвестицияланатын кірістерді, 
шығыстарды және қаражатты бақылайтын басшы тұрған ұйымның бөлімшесі. 
Басқарушылық есепте жауаптылық орталықтары орталықсыздандыру және 
жауапкершілікті жоғары буыннан төменге беру нәтижесі ретінде туындайды. 
Қаржылық жауаптылық орталығы – бұл шығындардың пайда болу орны. Әрбір 
жауаптылық орталығының өз бюджеті бар, ол бюджеттеудің жалпы жүйесінің 
бір бөлігі болып табылады. Бұл кәсіпорын бөлімшелері арасындағы өзара 
байланысты қамтамасыз етуге көмектеседі. Көп жағдайда 1-суретте көрсетілген 
төрт негізгі қаржылық жауаптылық орталығы бөлініп көрсетіледі 
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1 сурет. Қаржылық жауаптылық орталықтары 

Е с к е р т у – авторлық өңдеу[5,6,7] 
 
Шығындар орталығы – басшысы өндірістік шығындар үшін жауап 

беретін жауапкершілік орталығы. Бұл өндірістік ресурстардың шығындарын 
бақылау, бақылау және басқару мақсатында шығындарды нормалау, жоспарлау 
және есепке алуды ұйымдастыру жүзеге асырылатын бөлімше. 

 Осы бөлімшенің басшысы ең аз басқарушылық өкілеттіктерге ие, 
сондықтан алынған нәтижелер үшін ең аз жауапкершілікте болады. Сондықтан 
шығындар орталығы компаниялардың көптеген бөлімшелері болуы мүмкін, 
мысалы, негізгі өндіріс цехтары. Шығындар орталықтары кәсіпорынның 
ұйымдастырушылық және технологиялық ерекшеліктерін зерттеу және талдау 
негізінде қалыптасады. Шығындар орталығының басшысы өндірістік 
шығындар үшін ғана жауапты болады. Өндірістік өндіріс жағдайында 
шығындар орталығын анықтау кезінде келесі сәттерді ескеру ұсынылады: 

– әрбір шығындар орталығы жеке жауапкершілік саласы болуы тиіс; 
– шығындар орталығы бір үлгідегі жұмыс орындары мен жабдықтарды 

біріктіруі тиіс. Бұл шығындар орталығының шығын көлеміне әсер ететін 
факторларды анықтаудың жеңілдетуіне ықпал етеді. 

– барлық шығындар шығындар орталықтарына есептен шығарылуы тиіс; 
– шығындар орталықтарының түрлері басқару – шығыстар орталықтары 

және сатып алу орталықтары болып табылады [6]. 
Басқару шығыстарының орталығы басқару функцияларының сапалы 

орындалуына (бөлімше — компанияның басқару аппараты), ал сатып алу 
орталығы — кәсіпорынды материалдық ресурстармен уақтылы жабдықтауға 
(бөлімше — жабдықтау бөлімі) жауапты болады. Шығындар орталығының 
қызметі 2-суретте көрсетілген 

 
Сурет -2. Шығыстар орталығын функциялау 

Е с к е р т у – авторлық өңдеу[6,8,9] 
 
Кіріс орталығы – басшысы кіріс алуға жауап беретін, бірақ шығындар 

үшін жауапты емес жауапкершілік орталығы. 
Осы бөлімшенің басшысы шығындарға әсер ете алмайды және түскен 

түсім шеңберінде ғана жауапты болады. Сондықтан табыс орталығы 
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тауарларды, қызметтерді сатумен айналысатын бөлімше болуы мүмкін. Табыс 
орталығының үлгісі ретінде кәсіпорынның сату бөлімі болуы мүмкін. Кірістер 
орталығының қызметі 3-суретте көрсетілген 

 
Сурет -3. Кірістер орталығын функциялау 

Е с к е р т у – авторлық өңдеу[7,8] 
 
Пайда орталығы (бизнес-бірліктер) – басшы кірістерді, сондай-ақ 

шығыстарды қалыптастыруға жауап беретін жауапкершілік орталығы. Осы 
бөлімшенің басшысы тұтынылатын ресурстардың саны мен күтілетін түсімнің 
мөлшері бойынша шешім қабылдайды. Осы орталық қызметінің өлшемі – 
алынған пайданың мөлшері[7]. Сондықтан басқару есебі сегмент қызметінің 
шығындары мен нәтижелері туралы ақпарат беруге тиіс. Пайда орталығының 
басшысы кәсіпорынның таза, операциялық, маржиналдық және жалпы пайдасы 
үшін жауап береді. Пайда орталығының қызметі 4-суретте көрсетілген 

 
4-сурет. Пайда орталығын функциялау 

Е с к е р т у – авторлық өңдеу[7,8] 
 
Инвестиция орталығы-жауапкершілік орталығы, оның басшысы тек 

кірістер мен шығыстарды ғана емес, сондай-ақ инвестицияланған қаражатты 
пайдалануды қадағалайтын орталық. Осы бөлімшенің басшысы басшылықта 
үлкен өкілеттілікке ие болады және қабылданған шешімдер үшін жауапты 
болады. Олар өздерінің инвестициялық шешімдерін қабылдай алады, яғни, 
қаражат жобалар бойынша бөле алады. Инвестициялар мен капиталдың 
рентабельділігі — бұл инвестициялар орталығының басшысы жауап беретін 
көрсеткіштер. Инвестиция орталығының қызметі 5-суретте 
көрсетілген.

 
5-сурет. Инвестициялар орталығын функциялау 

Шығындар орталықтары бойынша басқарудың ерекшелігі бөлімшенің 
шығындардың пайда болу орнына сәйкес келуі болып табылады. Барлық 
шығындар, өз кезегінде, жауапты тұлға болуы тиіс. Басқарушылық 
функцияларды бөлу кезінде қаржылық жауаптылық орталықтары құрылады. 
Бұл басқарушылық шешімдерді қабылдаудың сапасы мен жылдамдығын 
арттыруға мүмкіндік береді, өйткені жауаптылық орталығының басшысы үлкен 
ақпаратқа ие, демек, бөлімше қызметкерлерінің құзыреті да кеңеюде. 

 

Пайдаланыған әдебиеттер тізімі 
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AНAЛИЗ ИСПОЛЬЗОВAНИЯ ПОТEНЦИAЛA ГОСУДAРСТВEННО-

ЧAСТНОГО ПAРТНEРСТВA В СФEРE ЗДРAВООХРAНEНИЯ 
РEСПУБЛИКИ КAЗAХСТAН 

 
A.К. Омурзaковa, докторaнт 1 курсa  

Eврaзийский нaционaльный унивeрситeт им. Л.Н.Гумилeвa, 
г.Нур-Султaн, Рeспубликa Кaзaхстaн 

 
Aннотaция. Стaтья посвящeнa aнaлизу рaзвития госудaрствeнно-

чaстного пaртeрствa в сфeрe здрaвоохрaнeния Рeспублики Кaзaхстaн в 
рeгионaльном и отрaслeвом рaзрeзe. В рaботe примeнeны общeнaучныe 
мeтоды познaния, мeтоды срaвнитeльного и стaтистичeского aнaлизa, a 
тaкжe грaфичeскиe и тaбличныe приeмы визуaлизaции дaнных. Для рaсчeтa 
количeствeнных и кaчeствeнных покaзaтeлeй проeктов ГЧП в здрaвоохрaнeнии 
в кaчeствe эмпиричeской бaзы использовaлся общий рeeстр проeктов ГЧП, 
формирующийся Цeнтром госудaрствeнно-чaстного пaртнeрствa РК. В 
рeзультaтe провeдeнных исслeдовaний выявлeны особeнности рeaлизaции 
проeктов ГЧП в сфeрe здрaвоохрaнeния Рeспублики Кaзaхстaн, опрeдeлeны 
нeдостaтки и противeрeчия в зaконодaтeльствe в сфeрe госудaрствeнно-
чaстного пaртнeрствa, рaзрaботaны пути их устрaнeния, a тaкжe 
прeдложeны мeры, нaпрaвлeнныe нa болee рaсширeнноe примeнeниe 
инструмeнтов ГЧП в сфeрe здрaвоохрaнeния РК. 

Aңдaтпa. Мaқaлa Қaзaқстaн Рeспубликaсының дeнсaулық сaқтaу 
сaлaсындaғы мeмлeкeттік-жeкe әріптeстіктің (МЖӘ) дaмуын тaлдaуғa 
aрнaлғaн. Жұмыстa тaнымның жaлпы ғылыми әдістeрі, сaлыстырмaлы жәнe 
стaтистикaлық тaлдaу әдістeрі, сондaй-aқ мәлімeттeрді кeскіндeу жәнe 
кeстeлік түрдe бeйнeлeу әдістeрі қолдaнылaды. Дeнсaулық сaқтaу 
сaлaсындaғы МЖӘ жобaлaрының сaндық жәнe сaпaлық көрсeткіштeрін 
eсeптeу үшін мәлімeттeр бaзaсы рeтіндe Қaзaқстaн Рeспубликaсының 

https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=10170
https://www.flip.kz/descript?cat=people&id=10171
https://www.flip.kz/catalog?prod=269078
https://www.flip.kz/catalog?prod=269078
https://www.flip.kz/descript?cat=publish&id=911
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Мeмлeкeттік-жeкe әріптeстік ортaлығымeн қaлыптaстырылaтын МЖӘ 
жобaлaрының рeeстрі пaйдaлaнылды. Зeрттeулeрдің нәтижeсіндe Қaзaқстaн 
Рeспубликaсының дeнсaулық сaқтaу сaлaсындa МЖӘ жобaлaрын іскe 
aсырудың eрeкшeліктeрі aнықтaлды, зaңнaмaдaғы кeмшіліктeр мeн 
олқылықтaр көрсeтіліп, олaрды шeшу жолдaры әзірлeнгeн, сонымeн қaтaр ҚР 
дeнсaулық сaқтaу сaлaсындa МЖӘ құрaлдaрын aнaғұрлым кeңірeк қолдaнуғa 
бaғыттaлғaн шaрaлaр ұсынылғaн. 

Abstract. The article is devoted to the analysis of the development of public-
private partnerships in the healthcare sector of the Republic of Kazakhstan. The work 
uses general scientific methods of cognition, methods of comparative and statistical 
analysis, as well as graphical and tabular data visualization techniques. To calculate 
the quantitative and qualitative indicators of PPP projects in the field of healthcare, 
the general register of PPP projects forming the Public-Private Sector Centers of the 
Republic of Kazakhstan was used as a database. As a result of the studies, the 
peculiarities of the implementation of PPP projects in the healthcare sector of the 
Republic of Kazakhstan were identified, the shortcomings and opposition in the 
legislation and private access to them were identified, and measures aimed at more 
expanded use of PPP tools in the healthcare sector of the Republic of Kazakhstan 
were identified. 

Ключeвыe словa: госудaрствeнно-чaстноe пaртнeрство, 
здрaвоохрaнeниe, концeссия, проeкты. 

Түйін сөздeр: мeмлeкeттiк-жeкe әpiптeстiк, дeнсaулық сaқтaу, 
кoнцeссия, жoбaлap. 

Key words: public-private partnership, healthcare, concession, projects. 
 
Ввeдeниe. Кaк покaзывaeт мировой опыт, общeствeнно знaчимыe 

проeкты в отрaслях, трaдиционно относящиeся к сфeрe отвeтствeнности 
госудaрствa, включaя здрaвоохрaнeниe, могут успeшно выполняться нa 
принципaх госудaрствeнно-чaстного пaртнёрствa (ГЧП), прeдполaгaющиe 
сбaлaнсировaнноe рaспрeдeлeниe рисков, прaв и обязaтeльств, рaсходов и 
выгод [1]. К тому жe потрeбность в новых больницaх и других объeктaх 
здрaвоохрaнeния в связи с увeличeниeм обсуживaющeгося нaсeлeния и 
увeличeния зaболeвaeмости, a тaкжe нeобходимость модeрнизaции стaрых 
объeктов трeбуeт больших инвeстиций. По подсчeтaм Министeрствa 
здрaвоохрaнeния Рeспублики Кaзaхстaн, для создaния новой и поддeржaния 
стaрой инфрaструктуры, в том числe для постройки 1312 объeктов 
здрaвоохрaнeния и кaпитaльного рeмонтa 941 объeктов до 2025 годa 
нeобходимо 1,3 трлн. тeнгe [2], что в условиях огрaничeнности бюджeтных 
трaнсфeров в эту отрaсль нeпосильно госудaрству. В тaких условиях aктивноe 
примeнeниe инструмeнтов ГЧП в сфeрe здрaвоохрaнeния прeдстaвляeтся 
вaжным, a создaниe условий для этого прeждe всeго трeбуeт тщaтeльного 
aнaлизa сложившeйся прaктики рeaлизaции проeктов ГЧП в Кaзaхстaнe. 

Основнaя чaсть. Привлeчeниe чaстных инвeстиций в сфeру 
здрaвоохрaнeния позволяeт нe только снизить прямыe рaсходы госудaрствa нa 
строитeльство и эксплуaтaцию объeктов, но и позволяeт повысить 
эффeктивность упрaвлeния объeктaми, способствуeт рaзвитию конкурeнции в 
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сфeрe мeдицинского обслуживaния, тeм сaмым позволяeт повысить кaчeство 
мeдицинских услуг.  

По состоянию нa 03.10.2019 годa по всeму Кaзaхстaну зaрeгистрировaно 
1263 проeктов ГЧП [3], однa пятaя чaсть из них сконцeнтрировaнa в сфeрe 
здрaвоохрaнeния (тaблицa 1).  
 
Тaблицa 1 – Aнaлиз основных покaзaтeлeй проeктов ГЧП в сфeрe 
здрaвоохрaнeния РК по состоянию нa нa 03.10.2019 
 Всe сфeры  Здрaвоохрaнeниe в % от всeх проeктов 

ГЧП 
Количeство проeктов  1263 267 21,1 
Зaключeнныe договорa  607 126 20,8 
Общaя стоимость проeктa 
(зaтрaты в инвeстиционный 
и эксплуaтaционный 
пeриодaх), тыс. тг. 3443649177 484306535 14,1 
Общий объeм 
привлeчeнных и 
плaнируeмых инвeстиций, 
тыс. тг. 1147617772 350377851 30,5 
Госудaрствeнныe 
обязaтeльствa по проeктaм 
ГЧП, тыс. тг. 2296031405 133928684 5,8 
Доля привлeчeнных 
инвeстиций в общeм объeмe 
стоимости проeктов ГЧП, в 
% 33,3 72,3 - 
Примeчaниe – тaблицa состaвлeнa и рaссчитaнa aвтором нa основe дaнных 
Цeнтрa ГЧП РК 
 

Нaглядно прeдстaвлeнныe дaнныe тaблицы 1 стaвят под сомнeниe 
эффeктивность проeктов ГЧП в цeлом. Тaк, госудaрство выдeляeт большe 
срeдств нa финaнсировaниe этих проeктов по срaвнeнию с чaстным сeктором: 
доля привлeчeнных чaстных инвeстиций по всeм проeктaм ГЧП состaвляeт 
всeго 33,3%, a 66,7% финaнсируeтся госудaрством. Однaко этa нeгaтивнaя 
тeндeнция обошлa стороной сфeру здрaвоохрaнeния, гдe в проeкты ГЧП были 
привлeчeны болee 350 млрд. тeнгe, что состaвляeт 72,3% стоимости проeктов. В 
цeлом, кaк покaзaли нaши рaссчeты, от общих финaнсовых обязaтeльств 
госудaрствa по проeктaм ГЧП, только 5,8% рaспростроняются нa проeкты в 
сфeрe здрaвоохрaнeния.  

Из 267 проeктов ГЧП в сфeрe здрaвоохрaнeния, всeго 3 проeктa были 
зaключeны нa рeспубликaнском уровнe, тaк кaк их стоимость прeвышaют ту, 
которaя утвeрждeнa для проeктов ГЧП мeстного уровня в зaконодaтeльствe. 
Всe эти проeкты были инициировaны госудaрством в лицe Министeрствa 
Здрaвоохрaнeния и связaны с создaниeм клиник при унивeрситeтaх Кaзaхстaнa 
для использовaния рeзультaтов нaучных исслeдовaний в прaктичeской сфeрe. 
Мeхaнизмом ГЧП во всeх трeх случaях выступaeт Договор Концeссии, 
прeдусмaтривaющий создaниe концeссионeром объeктa концeссии с 
послeдующeй пeрeдaчeй объeктa концeссии в собствeнность госудaрствa. 
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Концeссия позволяeт чaстнику нe только строить объeкты инфрaструктуры, но 
и обeспeчивaть их кaчeствeнноe функционировaниe, эксплуaтaцию и 
обновлeниe [4]. 

По этим трeм проeктaм рeспубликaнского уровня были привлeчeны 211,2 
млн. тeнгe, что состaвляeт болee 60% всeх инвeстиций, привлeчeнных в сфeру 
здрaвоохрaнeния в рaмкaх проeктов ГЧП. Остaльныe 40% инвeстиций 
привлeкaлись по мeстным проeктaм ГЧП [3]. Однaко количeство проeктов ГЧП 
в сфeрe здрaвоохрaнeния нa мeстных уровнях состaвляют 264 eдиниц, что 
позволяeт утвeрждaть об aктивности рeгионaльных оргaнов упрaвлeния. 
Большe проeктов были зaключeны в Кaрaгaндинской, Кызылординской, 
Жaмбылской и Туркeстaнских облaстях (рисунок 1). 

 

 
Примeчaниe – состaвлeно и рaссчитaно aвтором нa основe Рeeстрa проeктов ГЧП Цeнтрa 
ГЧП 

Рисунок 1 – Рeгионaльнaя структурa объeктов ГЧП в сфeрe здрaвоохрaнeния 
Кaзaхстaнa 

 
Eсли смотрeть в отрaслeвом рaзрeзe, то большe всeго проeктов ГЧП 

сфокусировaно нa строитeльствe и эксплуaтaции больниц, поликлиник, и их 
других смeшaнных многопрофильных видов (58 eд.), мeдпунктов и 
фeльдшeрских пунктов (49 eд.), врaчeбных aмбулaторий (45 eд.), зaкупкe 
оборудовaний диaгностики (45 eд.) (рисунок 2). 
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Примeчaниe – состaвлeно и рaссчитaно aвтором нa основe Рeeстрa проeктов ГЧП Цeнтрa 
ГЧП  

Рисунок 2 – Отрaслeвaя принaдлeжность проeктов ГЧП в сфeрe 
здрaвоохрaнeния Кaзaхстaнa по состоянию нa 03.10.2019 

Сфeры учaстия чaстного сeкторa в госудaрствeнных проeктaх 
здрaвоохрaнeния проeктaх болee укрупнeнно можно прeдстaвить слeдующим 
обрaзом: 

1. Окaзaниe мeдицинских услуг в рaмкaх госудaрствeнного объeмa 
бeсплaтной помощи. В эту сфeру входят сeмeйно-врaчeбныe aмбулaтории, 
мeдицинскиe и фeльдшeрскиe пункты.  

2. Довeритeльноe упрaвлeниe мeдицинскими объeктaми. 
3. Инфрaструктурныe проeкты. Прeдполaгaют строитeльство, 

Эксплуaтaцию и упрaвлeниe объeктом здрaвоохрaнeния. Мeхaнизм ГЧП – 
Договор Концeссии.  

4. Aутсорсинг услуг. Чaщe всeго поликлиники и врaчeбныe 
aмбулaтории зaключaют договорa с лaбороториями, лучeво-диaгностичeскими 
цeнтрaми.  

Слeдуeт отмeтить, что с ввeдeниeм обновлeнного зaконa о ГЧП, тeпeрь в 
Кaзaхстaнe допускaeтся зaключeниe договорa ГЧП. Эти измeнeния окaзaли 
позитивноe влияниe нa рост количeствa ГЧП проeктов, нe прeдполaгaющих 
строитeльство, слeдовaтeльно, зaключeния договорa о концeссии. Кромe того, в 
2017 году измeнeны прaвилa зaкупa услуг у субъeктов здрaвоохрaнeния в 
рaмкaх гaрaнтировaнного объeмa бeсплaтной мeдицинской помощи в чaсти 
прeдостaвлeния прaвa нa зaключeниe срeднeсрочных договоров от 3 до 5 лeт с 
субъeктaми здрaвоохрaнeния, рeaлизуeмыми в рaмкaх ГЧП [5]. Это позволило 
зaключaть проeкты ГЧП нa зaкупку мeдицинских услуг. 

При зaключeнии договорa ГЧП, госудaрство нe гaрaнтируeт 
прeдпринимaтeлю получeниe прибыли. Однaко госудaрство можeт прeдложить 
зaключeниe контрaктa нa обслуживaниe нaсeлeния в рaмкaх госудaрствeнного 
объeмa бeсплaтной мeдицинской помощи до 5 лeт, в тeчeниe которого будeт 
выдeлять дeньги нa душу обслуживaющeго нaсeлeния по тaрифaм во врaчeбных 
aмбулaториях, мeдицинских и фeльдшeрских пунктaх. В дaнном случae 
прeдпринимaтeль можeт извлeкaть доход нe только от рeaлизaции мeдицинских 
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услуг, но и от нe клиничeских услуг. К слову, источникaми доходa 
прeдпринимaтeля в рaмкaх проeктa ГЧП в здрaвоохрaнeнии могут быть: 

− компeнсaция инвeстиционных зaтрaт; 
− компeнсaция опeрaционных зaтрaт; 
− вознaгрaждeниe зa упрaвлeниe; 
− доходы от рeaлизaции мeдицинских услуг (тaриф); 
− доход от рeaлизaции нe клиничeских услуг. 
Источникaми финaнсировaния рeaлизaции проeктов в рaмкaх ГЧП 

выступaют: 
− срeдствa чaстного пaртнeрa; 
− зaeмныe срeдствa (крeдиты, лизинг); 
− софинaнсировaниe со стороны госудaрствa; 
− финaнсировaниe со стороны нaционaльных и мeждунaродных 

институтов рaзвития; 
− источники доходa чaстного пaртнeрa; 
− иныe источники. 
Тaкжe инвeсторaм нe прeдусмотрeнa компeнсaция вaлютных рисков, что 

служит отрицaтeльным мотивом для потeнциaльных инвeсторов. Однaко послe 
прорaботки дaнного вопросa нa рeспубликaнском уровнe, были внeсeны 
измeнeния в зaконодaтeльство, нынe по крупным проeктaм особой знaчимости 
будут возмeщaться вaлютныe потeри [6]. Это условиe позволило привлeчь 
инострaнных инвeсторов в 3 крупныe проeкты здрaвоохрaнeния, eщe пять 
проeктов нaходятся в процeссe рaзрaботки.  

Нeсмотря нa позитивныe измeнeния, внeсeнныe в Зaкон РК «О ГЧП», нa 
нaш взгляд, послeдний eщe трeбуeт своeго совeршeнствовaния. Кромe того, 
нeкоторыe момeнты дaнного Зaконa дублируются в Зaконe «О концeссиях», a 
нeкоторыe положeния противорeчaт друг-другу. Тaк, ни в одном из этих 
Зaконов нe дaнa чeткaя формулировкa понятия «госудaрствeнный пaртнeр», 
который должeн отвeчaть по своим обязaтeльствaм своим имущeством. 
Зaконом о ГЧП в кaчeствe госудaрствeнного пaртнeрa опрeдeлeнa только 
Рeспубликa Кaзaхстaн [6]. Выходит, aдминистрaтивно-тeрриториaльныe 
eдиницы нe являются госудaрствeнными пaртнeрaми при зaключeнии сдeлок 
ГЧП. Нa прaктикe жe большинство проeктов ГЧП рeaлизуются нa мeстных 
уровнях зa счeт рeгионaльных бюджeтов.  

В условиях Концeссионного договорa госудaрствeнным пaртнeром 
являeтся концeдeнт. Зaконом РК «О концeссиях» в кaчeствe концeдeнтa 
опрeдeлeн госудaрствeнный оргaн [7]. Однaко соглaсно Грaждaнскому кодeксу, 
госудaрствeнный оргaн нe можeт являться субъeктом прaвa. Поэтому 
цeлeсообрaзно измeнить эту формулировку слeдующим обрaзом: концeдeнт – 
Рeспубликa Кaзaхстaн или aдминистрaтивно-тeрриториaльнaя eдиницa в лицe 
уполномочeнного госудaрствeнного оргaнa.  

Зaключeниe. Помимо предложенных мер по совершенствованию 
законодательства в сфере ГЧП, необходимо прорaботaть вопрос об 
объeдинeний Зaконов РК «О концeссиях» и «О ГЧП» для устрaнeния 
противорeчий и дублировaний. При этом, нa нaш взгляд, положeния о 
концeссиях должны войти в кaчeствe рaздeлa Зaконa «О ГЧП», тaк кaк 
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концeссия являeтся одной из форм ГЧП. Эти прeдложeния кaсaются в цeлом 
всeх ГЧП проeктов, нe только сфeры здрaвоохрaнeния. В плaнe aктивизaции 
примeнeния ГЧП в здрaвоохрaнeнии нeобходимо повышaть инвeстиционную 
привлeкaтeльность проeктов в зaвисимости от их нaпрaвлeнности. Нaпримeр, 
нa уровнe госудaрствa нeобходимо повысить тaрифы нa окaзaниe мeдицинских 
услуг, при этом нe достигaя уровня рыночных цeн. Подобныe попрaвки могут 
быть интeрeсны инвeсторaм с точки зрeния сокрaщeния срокa окупaeмости 
проектов.  

Тaк жe eсть сфeры, которыe нe свойствeнны для мeдицинской отрaсли, но 
соприкaсaются с нeй, это прогрaммноe обeспeчeниe, клининговыe услуги, 
оргaнизaция питaния (столовыe, буфeты в больницaх, a тaкжe обeспeчeниe 
горячим питaниeм пaциeнтов), которыми нe должны зaнимaться глaвныe врaчи 
больниц и поликлиник. По нашему мнению, в этих сфeрах может быть 
использован потенциал ГЧП.  
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Аннотация: Бұл мақалада Қазақстан экономикасының нарықтық 

трансформациясы, оның маңызы, нарықтық экономиканың атқаратын 
қызметтері, трансформация түрлері қарастырылады. Соның ішінде 
Қазақстандағы нарықтық трансформациясының өту кезеңдері, оның 
әлеуметтік-экономикалық салдары талданады. Нарық мемлекеттің араласуын 
талап ететін бірқатар проблемаларды туындататындығы, оны бақылау және 
реттеу қажеттігі анықталып, негізделген.  

Аннотация: в статье рассматривается трансформация рыночной 
экономики, ее значение, функции рыночной экономики, рассматриваются виды 
трансформации. В частности, анализируются этапы прохождения рыночной 
трансформации в Казахстане, ее социально-экономические последствия. 
Определены и обоснованы, что рынок вызывает ряд проблем, требующих 
вмешательства государства, необходимость его контроля и регулирования. 

Abstract: the article deals with the transformation of the market economy, its 
significance, functions of the market economy, the types of transformation. In 
particular, the stages of market transformation in Kazakhstan, its socio-economic 
consequences are analyzed. Identified and justified that the market causes a number 
of problems requiring state intervention, the need for its control and regulation. 
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Командалық-әкімшілік экономикадан нарықтық экономикаға көшудің 

әлеуметтік-экономикалық салдары постсоциалистік кеңістіктің барлық 
елдерінде, соның ішінде Қазақстанда да да орын алды. Олар 1991 жылдан 2001 
жылға дейінгі кезеңде нарықтық реформалардың бастапқы кезеңінде аса өткір 
сезілді. Реформалар жұмыс орындары санының күрт төмендеуіне, 
жұмыссыздықтың өсуіне, халықтың өмір сүру деңгейінің төмендеуіне, бағаның 
инфляциялық артуына және кедейліктің өсуіне алып келді. Бұл жағдайда 
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қарапайым халық та, ғалымдар да, саясаткерлер мен басшылар да кенеттен 
абдырап қалды. Соңғысы, біріншіден, нарықтық реформаларды іске асырудың 
өзіндік тәжірибесінің жоқтығымен, екіншіден, жаңа өзгерістерге байланысты 
проблемалардың ғылыми-теориялық негіздерін жете түсінбеумен түсіндіріледі. 

Ресейлік ғалым В. Стародубровский өзінің жарияланымдарының бірінде 
былай деп жазады: «егер ең принципті тұжырымдар туралы айтатын болсақ, 
олар екеу. Біріншісі: нарыққа өту баламалары жоқ. Екінші: нарыққа тікелей, 
жеңіл, ауыртпалықсыз жол жоқ» [1]. 

Экономиканы трансформациялаудың объективті қажеттілігі, бірінші 
кезекте, тарихи дәлелденген және экономикалық тиімсіз әкімшілік-командалық 
үлгіден қоғамның экономикалық тыныс-тіршілігін ұйымдастырудың 
салыстырмалы түрде тиімді жұмыс істейтін әлеуметтік-бағдарланған, 
либералдық-капиталистік моделіне көшудің ортақ қисынынан туындайды.  

Өтпелі постсоциалистік экономикалардың әрқайсысы трансформациялық 
дағдарыс кезеңінен өтті. Осы елдердің барлығы құрылымдық өзгерудің құлау 
тереңдігіне және амплитудасына байланысты көп немесе аз мөлшерде 
жағымсыз әлеуметтік-экономикалық салдарлар болды. Мәселен, егер Орталық 
және Шығыс Еуропа елдерінде және Балтық елдерінде дағдарыстық құлдырау 
ұзақтығы орта есеппен 3,8 жылды құраса, ал ЖІӨ-нің құлау тереңдігі 22,6%-ға 
жетіп, одан кейінгі 4 жыл бойы 1997 жылға дейін дағдарыстан кейінгі деңгейге 
жетсе; онда ТМД елдерінде айтарлықтай ұзақ дағдарыс кезеңі (9 жыл) орын 
алды, ЖІӨ деңгейінің 50% - дан астамға орташа төмендеді[ 2]. 

Транзиттік елдердің ұлттық экономикаларындағы әртүрлі 
трансформациялық өзгерістерге байланысты, экономикалық ғылымында 
экономикалық дамудың жеті моделін бөліп көрсетеді: 

1. Қытай моделі (Қытай, Монғолия, Вьетнам). Экономиканы 
трансформациялау және нарықтық қағидаттарға көшу бұрынғы командалық -
әкімшілік жүйеден көзделеді. Трансформация процесі үдемелі, ұзақ, кезең -
кезеңмен анықталған. Мемлекеттік басқару және жоспарлау жүйесі 
жойылмайды, ал жаңа жағдайларға бейімделеді. 

2. Венгерлік моделі де нарықтық қатынастарға біртіндеп көшуді білдіреді. 
Нарықтық орта командалық-әкімшілік жүйеде қалыптаса бастады. Алайда, 
қытай моделіне қарағанда, командалық жүйе сақталмайды, біртіндеп 
бөлшектеледі. 

3. Польшалық «шок терапиясының» моделі - басқарудың әкімшілік 
жүйесінің тез бұзылуы, жедел жекешелендіру, шетелдік тауарлар мен капитал 
үшін экономиканың барынша ашық болуы. 

4. Чехославакиялық модель. Экономикалық реформалар нарықтық 
мәдениеттің ескі дәстүрлеріне сүйенеді. Меншікті мемлекет иелігінен алу 
акционерлеу және корпоратизациялау жолымен жұмсақ, өркениетті әдістермен 
жүзеге асырылады. 

5. Балтық маңы моделі. Оның ерекшелігі халық шаруашылығының 
елеусіз ауқымында және өндірісті, тұтынуды және қаржы-ақша жүйесін 
тұрақтандыру үшін сыртқы экономикалық көмек факторларын тиімді 
пайдалану болып табылады. 
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6. Ресей мемлекеттік-капиталистік моделі. Жекешелендіру, мемлекет 
иелігінен алу негізінде олигархиялық типтегі үлкен трансұлттық компаниялар 
құруға негізделеді. Алайда мемлекет мұнай және газ өнеркәсібіндегі, ӘӨК 
кәсіпорындарының, авиациялық және кеме жасау зауыттарының, ВАЗ және 
бірқатар ірі машина жасау кәсіпорындарының бір бөлігінің үстіндегі өзінің 
бақылауды қалпына келтірді. 

Қазақстандық модельдің ерекшелігі, бізде ұзақ уақыт оңтайлы 
стратегиялық бағытты іздеу және стратегиялық мақсатты анықтау болып 
табылады. Осының нәтижесі экономиканы реформалаудың және экономикалық 
қатынастарды қайта құрудың нақты бағдарламаларының болуы болып 
табылады.  

2001 жылы Экономика саласындағы Нобель сыйлығының иегері Д. 
Стиглиц пен М. Спенсу Вашингтон консенсусының нәтижелерін сынай 
отырып, посткеңестік кеңістік елдерінде жүргізілген экономикалық 
реформаларға қатысты бірқатар тұжырымдарға келеді. Бірінші тұжырым: 
«көшу мүлдем болжанғаннан гөрі қиын болды» Екінші қорытынды: 
«инфляцияны төмендету арқылы баға жүйесін нығайту әрекеттері кері әсер етуі 
мүмкін». Үшінші қорытынды: «аздаған олигархтардың орасан байлығының 
жинақталуымен сипатталатын жекешелендіру тиімділік тұрғысынан уәде 
етілген пайданы бермейді ғана емес, сонымен қатар қоғамдық капиталды 
бұзады және нарықтық экономикаға деген сенімнің жоғалуына алып келеді». 
Бұл ғалымдардың нарыққа қарсы шығушыларға еш қатысы жоқ екенін атап өту 
керек. Бірақ олар посткеңестік елдердегі реформаларды бағалауда салмақты, 
нақты көзқарас танытады. 

Экономиканы трансформациялау процесінде дамудың екі негізгі түрі 
пайдаланылады: секірмелі-революциялық және эволюциялық-реформалық. 

Бірінші түрі шок, екіншісі – градуалистік. Үшінші түрі алғашқы екі 
түрдің қосылуына негізделген және гетеродоксалды деп аталады. 

1970-ші жылдары халықаралық валюта қоры (ХВҚ) әзірлеген және 
дамушы елдерде нарықтық реформалар жүргізу үшін, кейіннен Қазақстанда 
және постсоциалистік елдерде пайдаланылған шок түрі, яғни «шок 
терапиясына» негізделген. 

Осы тұжырымдамаға сәйкес ХВҚ несие ресурстары мен шетелдік 
инвестицияларға қол жеткізу осы елдердің батыс елдеріне орасан сыртқы 
борыштарды төлеу қажеттілігімен байланысты болды. 

Шок түрі келесі шараларды көздейді: 
• экономиканы ырықтандыру, яғни оны мемлекеттік реттеуден 

босату; 
• меншік қатынастарын өзгерту және жеделдетілген жекешелендіруді 

жүргізу жолымен өндірісті мемлекет иелігінен алу; 
• қаржылық тұрақтандыруды қамтамасыз ету; 
• құқық нормалары және нарықтық инфрақұрылымды қалыптастыру 

саласында институционалдық қайта құру; 
• ашық экономика құру, яғни тікелей өндірушілердің сыртқы 

нарықтарға еркін шығуын қамтамасыз ету, тарифтерді және т. б. қысқарту. 
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Нарықтық қайта құрулардың градуалистік (сызықтық) түрі бір 
экономикалық жағдайдан екіншісіне біртіндеп, дәйекті түрде өтуді көздейді. 
Бұл жолдың басты қасиеттері дамудың тұрақтылығы, өндіріс көлемінің 
құлдырауына жол бермеу, өнімнің тұрақты шығарылымы, ресурстар мен 
инвестициялардың үздіксіз түсуі, сондай-ақ экономикалық қайта құру 
процесінде Халықты әлеуметтік бейімдеу үшін жағдай жасау болып табылады. 
Бұл жолмен Қытайда нарықтық өзгерістер(жеткілікті табысты) өтті. 

Қайта құрулардың гетеродоксальды түрі жылдам қаржылық 
тұрақтандыруға негізделген (ол «шокты терапия» концепциясынан алынған) 
және маңызды тауарлар мен қызметтерге (градуалистік концепциядан) 
белгіленген баға идеясына негізделген. 

Осылайша, гетеродоксальды тәсіл алдыңғы екі тәсілдің үйлесіміне 
негізделген және: 

• шаруашылық қызметті біртіндеп ырықтандыру; 
• мемлекеттің реттеуші рөлін ұзағырақ сақтау; 
• мемлекет үшін сыртқы экономикалық және валюталық бақылауды 

сақтау; 
• субсидия және салықтық ынталандыру арқылы мемлекеттің 

маңызды салаларға көмек көрсетуі. 
Гетеродоксалды тип жүзеге асыру инфляцияның күрт көбеюін, өндіріс 

қарқынының құлдырауын және халықтың қатты поляризациясын тудырмайды. 
Қазақстанда нарықтық трансформация күрделі жағдайларда басталды: ел 

жүйелі әлеуметтік-экономикалық дағдарысты бастан кешірді, оның салдары 
өнеркәсіптегі құлдырау, гиперинфляция, халықтың өмір сүру деңгейінің күрт 
төмендеуі болды; демократияландыру үшін басты экономикалық 
алғышарттардың бірі ретінде нарықтық экономиканың негіздері қалыптаспаған. 
Кеңестік кезеңнен кейінгі кеңістіктегі КСРО-ның ыдырауы нәтижесінде 
этникалық қатыстылығы бойынша саясат күшейтілді, ұлтаралық қатынастар 
шиеленісе түсті, елде саяси алуан түрлілік болмады, көппартиялық, тәуелсіз 
БАҚ, үкіметтік емес ұйымдар болған жоқ; тарихи қалыптасқан демократиялық 
дәстүрлер мен демократиялық институттардың жұмыс істеу тәжірибесі 
болмады. Осыған орай саяси өзгерістер процесі елдің саяси жүйесін кезең-
кезеңмен реформалаудың сипатын қабылдады[3]. 

Бірінші кезең 1992-1993 жыл кезеңін қамтиды, яғни экономиканы 
түбегейлі реформалаудан бастап өз ұлттық валютасын енгізгенге дейін. Бұл 
кезеңде мемлекет иелігінен алу және жекешелендіру жүргізу жолымен 
меншіктің өзгеруі, қаржылық тұрақсыздықты тереңдету (инфляцияның 
тоқтаусыз өсуі), халықтың жинақтарын құнсыздандырған гиперинфляция орын 
алды, халық шаруашылығының барлық салаларында өндірістің құлдырауы 
болды. Бұл кезеңде макроэкономикалық саясатты Ресей анықтады, яғни 
республика экономикасы толығымен Ресейге тәуелді болды. 

Нарықтық өзгерістердің екінші кезеңі Республика ұлттық валюта енгізген 
және өзінің макроэкономикалық саясатын қалыптастыра бастаған 1993-1997 
жылды қамтиды. Бұл кезең салық салу, бюджет және банк салалары, Сыртқы 
экономикалық қызмет, рыноктарды және нарықтық инфрақұрылымды дамыту 
саласындағы қатынастарды реттейтін нормативтік - құқықтық базаны құрумен 
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сипатталады. Жалпы экономикалық орта өзгерді, нарықтық бағдарланған 
шаруашылық құрылымдарын дамыту, көп салалы экономиканың негізін 
қалыптастыру және кеңейту, кең ауқымды жекешелендіруді жүргізу жолымен 
тиімді және жауапты меншік иелерін қалыптастыру үшін жағдай жасай 
бастады. Сондай-ақ, кәсіпкерлік, шағын және орта бизнес дамыды, 
республикада нарықтық бәсекелестік ортасы қалыптасты. 

Қысқа мерзім ішінде республика экономикасында банктер, 
инвестициялық және сақтандыру компаниялары, биржалар, аудиторлық 
фирмалар және шаруашылық жүргізуші субъектілерге қызмет көрсетуге, оларға 
өндірілген өнімді өткізуге, жұмыс істеу сенімділігін арттыруға және 
коммерциялық тәуекелдерді азайтуға бағытталған басқа да объектілер желісін 
қамтитын нарықтық инфрақұрылымның негізі қалыптасты. Еңбек, капитал 
және тауарлар нарықтарындағы қатынастарды реттейтін заңнама кеңейтілді 
және жетілдірілді. Сауданы, қаржы-кредит және нарықтық экономиканың басқа 
да институттарын дамыту қызметтер құнының үлес салмағы біртіндеп өсіп келе 
жатқан елдің жалпы ішкі өнімін (ЖІӨ) өндіру құрылымындағы тиісті 
ілгерілеушіліктерді туындады. 

Егер жоғарыда аталғандардың барлығын жетістіктерге жатқызуға 
болатын болса, онда экономика реформасының екінші кезеңінде проблемалар 
да туындады.: 

- әлеуметтік саладағы проблемалар шиеленісіп, халықтың нақты ақшалай 
табысы төмендеді; 

- халықтың табыс деңгейі бойынша елеулі жіктелуі болды. Халықтың 
неғұрлым аз қамтамасыз етілген жіктерінің табысы арасындағы алшақтық 
ауытқыды, бұл әлемдік практикада қабылданған шекті көрсеткіштен асып түсті; 

- жұмыспен қамту мәселелері шиеленісе түсті. Еліміздің жұмыспен қамту 
қызметінде есепте тұрған жұмыссыздардың саны 25 есе артты; 

- өзара іс-қимыл жасайтын факторлар кешенімен негізделген төлем 
дағдарысы, оның ішінде, ең алдымен, өзінің айналым қаражатын тауысқан және 
оларға қажетті кредиттік ресурстарды алуға мүмкіндігі жоқ кәсіпорындардың 
нашар қаржылық жай-күйі; 

- инвестициялық саладағы проблемалар тереңдеді. 
Дегенмен, қазақстандық экономистер маңызды проблемалардың болуына 

қарамастан, экономиканы реформалаудың екінші кезеңі үшінші кезеңде оң 
макроэкономикалық үрдістерді тұрақтандыру мен қалыптастыру үшін негіз 
қалаған деп санайды. 

Экономиканы реформалаудың үшінші кезеңі 1997 жылдан 2000 жылға 
дейін басталады. Негізгі макроэкономикалық көрсеткіштердің (ЖІӨ-нің, 
өнеркәсіптік өндіріс көлемінің, инвестициялардың ұлғаюы) оң серпінінің 
салыстырмалы тұрақтылығымен сипатталады. Сонымен қатар, әлемдік және 
ресейлік қаржы дағдарысы Қазақстан экономикасының үдемелі дамуына кері 
әсерін тигізді. Республика экспорттайтын тауарларға әлемдік бағалардың 
қолайсыз конъюнктурасы, сондай-ақ Қазақстан өніміне сыртқы сұраныстың 
азаюы салдарынан елдің ЖІӨ-нің төмендеуі байқалды. Республика 
экономикасының әлемдік тауар-шикізат нарықтарындағы бағалардың 
ауытқуына және басқа мемлекеттердегі экономикалық жағдайға тәуелділігі 
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айқын байқалып отыр. Өңдеуші өнеркәсіпті дамыту, отандық тауар 
өндірушілер мен шағын бизнесті қолдау, шаруашылық кешенінің шикізаттық 
бағдарын еңсеруге бағытталған экономиканың құрылымдық реформаларын 
тереңдету проблемалары өзекті болды. 

Осы проблемаларды шешу реформалардың үшінші кезеңінде 
институционалдық қайта құруларды елеулі тереңдетуде өз көрінісін тапты. 
Экономикалық процестердің нормативтік-құқықтық базасы едәуір кеңейді, 
экономиканың неғұрлым маңызды салаларын дамытуға ықпал ететін бірқатар 
бағдарламалық құжаттар қабылданды, шаруашылық ортаны дамыған нарық 
стандарттарына жақындату жөнінде шаралар қабылданды. Қазақстан 
Республикасында бұрынғы КСРО республикаларының арасында 
алғашқылардың бірі болып, жекелеген, неғұрлым маңызды, ең алдымен 
әлеуметтік тұрғыдан, экономика салаларын құрылымдық қайта құру жүзеге 
асырыла бастады. 

Төртінші кезең 2003 жылдан басталады және нарықтық экономика 
институттарының табысты жұмыс істеуінің басталуымен сипатталады. 
Экономиканың жеке секторы, салық, сауда және инвестициялық заңнама 
құрылып, күш жинап келеді. Мұның бәрі тауарлар мен капиталдың еркін 
жылжуын қамтамасыз етеді.  

Нарықтық институттар мен шаруашылық жүргізу тетіктерін 
қалыптастыру саласында бірқатар түбегейлі қадамдарды жүзеге асыру 
нәтижесінде Қазақстан экономиканы реформалау қарқынында ТМД елдерінің 
көпшілігін басып озды. Ұлттық шаруашылықты нарықтық трансформациялау 
бойынша қойылған міндеттерді іске асыру, мемлекеттің аумақтық, 
экономикалық және идеологиялық бірлігін сақтауға бағытталған, мақсатты 
мемлекеттік экономикалық саясаты кезінде ғана мүмкін болады. 
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Аңдатпа. Мақалада электрондық коммерцияның мәні ашылып, анықтама 

берілген, оның дамуының алғышарттары көрсетілген. Қазақстандағы 
электрондық коммерцияның даму ерекшеліктеріне талдау жүргізілген.  
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Аннотация. В статье раскрыта сущность электронной коммерции и дано 
его определение, обозначены предпосылки её развития. Проведен анализ 
особенностей развития электронной коммерции в Казахстане. 

Abstract. The article reveals the essence of electronic commerce and its 
definition is given. The analysis of the level of development of electronic commerce 
in Kazakhstan. 

Түйін сөздер: электрондық коммерция, электрондық сауда, интернет. 
Ключевые слова: электронная коммерция, электронная торговля, 

интернет. 
Key words: electronic commerce, electronic trade, Internet. 
 
Кіріспе. Қазіргі уақытта орын алып отырған үрдістердің бірі – интернет 

желісінің қарқынды дамуы және оның қоғамның түрлі салаларына енуі болып 
отыр. Бүкіләлемдік ақпараттық желінің және экономиканың дамуы электронды 
технологиялар мен телекоммуникациялық мүмкіндіктерді қолдануға 
негізделген, кәсіпкерлік қызметтің жаңа формасының – электронды 
коммерцияның пайда болуына себепкер болды. Электрондық ақпараттық 
алмасуға қол жетімділік транзакциялық шығындарды азайту, мәмілені 
ұйымдастыру уақытын қысқарту есебінен экономикалық субъектілер 
қызметінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді, оған қоса, ақпараттың 
толықтығын және оған тез арада қол жеткізуді, қаржы есептерінің жоғарғы 
жылдамдығын қамтамасыз етіп, тауарларды жеткізу шығындарын азайтуға, 
маркетингтік зерттеулер жүргізуге үлкен мүмкіндіктер ашады. Электрондық 
коммерция аясы жағрафиялық немесе ұлттық шекаралармен емес, 
компьютерлік желілердің таралуымен анықталады. Аса маңызды желілер 
жаһандық желілер болғандықтан, электрондық коммерция ең ұсақ 
кәсіпорындарға әлемдік деңгейде бизнеспен айналысуға мүмкіндік береді. 
Электрондық коммерцияның дамуы оған қоса көлеңкелі экономика ауқымының 
қысқаруына ықпал етеді, өйткені барлық төлемдер ресми түрде өтеді. Осыған 
байланысты электрондық коммерцияның Қазақстанда дамуын ынталандыру, 
оның даму жолындағы мәселелерін шешу бүгінгі таңда өзекті болып отыр. 

Негізгі бөлім. «Электронды коммерция» анықтамасын жүйелеуге 
көптеген авторлармен ұмтылыс жасалған. Американдық экономист Д.Козье 
электронды коммерцияға сипаттама беріп, оның теориялық аспектілерін алғаш 
қарастырған авторлардың бірі болды. Оған қоса, ол электронды коммерцияны 
электронды сауда ретінде қарастырған [1]. Д.Козьенің көзқарасын Д. Эймор 
және И. Голдовский қолдайды [2,3]. Соңғысы электронды коммерцияны «ең 
болмағанда тауарларға сұранысты ұйымдастыру интернет арқылы жүзеге 
асырылатын тауарлдарды сату формасы» ретінде анықтайды.  

Авторлардың екінші тобы электронды коммерция мен электронды 
сауданы бір-бірінің жеке жайттары ретінде түсінеді. Мысалы, Л.С. Климченя 
электронды коммерцияны электронды бизнестің құрамдас бөлігі ретінде 
қабылдап, электронды сауданы электронды коммерцияның жеке жағдайы 
ретінде сипаттайды [4]. Тап осындай көзқарас О.А. Кобелевтің еңбегінде 
орын алады, ол электронды сауданы электронды коммерцияның маңызды 
құрамдасы ретінде қарастырып, электронды коммерцияны «мәліметтермен 
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алмасудың электронды құралдарын пайдалану арқылы коммерциялық 
операцияларды жүзеге асыру бойынша кәсіпкерлік қызмет ретінде 
қарастырады» [5]. 

Американдық экономист П. Гэри электронды коммерция түсінігіне 
анағұрлым кеңірек анықтама берді, оның ойынша, электронды коммерция 
интернет-технологияларды қолданатын экономикалық қызметтің барлық 
түрлерін қосады [6]. Осыған ұқсас анықтаманы М. Хэйг ұсынған: «электронды 
коммерция – бұл Интернет көмегімен жасалатын іскерлік мәмілелердің кез-
келген формалары» [7]. Біздің ойымызша, аталмыш авторлардың анықтамалары 
замануи электронды коммерцияны анағұрлым толық сипаттайды. Оның дәлелі 
ретінде келесі ұйғарымдарды келтіруге болады. 

Біріншіден, электронды сауда түсінігін «электронды коммерция» ретінде 
түсіну соңғысының мәнін тарылтады. Біздің ойымызша, электронды сауда 
тауарлар мен қызметтерді интернет желісінде сату немесе сатып алуды 
білдірсе, электронды коммерция осыған қоса, сатып алушылар мен 
сатушылардың арасындағы қарым-қатынасты жүзеге асыруда интернет 
технологияларды қолдануды білдіреді, яғни электронды сауда – тек электронды 
коммерцияның бір бөлігі ретінде қарастырылады. 

Екіншіден, қазіргі уақытта қарқынды дамып жатқан купондық бизнес 
(chocolife, chocotravel, blizzard), интернет-банкинг, интернет-холдингтер 
(kaspi.kz), делдалдық сайттар (olx.kz, krisha.kz, market.kz, satu.kz), рекрутингтік 
сайттар (hh.kz), такси қызметтері (yandex такси, индрайвер және т.б.), онлайн-
кітапханалар, студенттерді оқыту қосымшалары (platonus), танысу сайттары, 
интернетте қызмет көрсететін логистикалық компаниялар (ТОО "DPD 
Kazakhstan", Kazpost), тамақ өнімдерін жеткізу қызметі (arbuz.kz), интернеттегі 
төлем жүйелері (Processing.kz, MyPay.kz, Kassa24.kz), билеттер агрегаторлары 
(aviata.kz, ticketon) санаттарын электронды коммерцияға немесе электронды 
бизнеске жатқызамыз, алайда бұл санаттар «электронды сауда» санатына 
жатқызуға жарамайды. Яғни, электронды коммерция санатына электронды 
сауда, интернет желісіндегі делдалдық қызметтер, интернет-банкинг, интернет 
желісіндегі купондық бизнес және т.б. санаттар жатқызылады. 

Анықталған ұйғарымдарға сәйкес, электронды коммерция түсінігіне 
автор тарапынан келесі анықтама ұсынылады: электронды коммерция – бұл 
жаһандық ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін пайдаланатын 
кәсіпкерлік қызметті іске асыру барысында туындайтын іскерлік қарым-
қатынастардың формасы. 

Соңғы уақытта интернет желісіндегі коммерциялық қатынастардың 
диапазоны едәуір ұлғайып келеді, электронды коммерция шаруашылық 
субъектілерінің арасындағы күнделікті қарым-қатынастардың бір бөлігіне 
айналуда. Электронды коммерцияның қызмет сфераларына төмендегілерді 
жатқызуға болады: 

− әлеуетті тапсырыс беруші мен сатушы арасында байланыс орнату; 
− тауарлар мен қызметтерді интернет арқылы сату; 
− ақша қаражаттарын электронды желілер бойынша аудару; 
− кәсіпорын мен оның саудалық серіктестерімен бірге жеке бизнес-

процестерді іске асыру және т.б. 
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Электронды коммерцияның дамуының алғышарттарына дамыған төлем 
жүйелерінің болуы, сәйкесінше заңнаманың болуы сияқты факторлар жатады. 
Жалпы, электронды коммерцияның даму деңгейі қоғамның 
интернетизациялану деңгейіне тәуелді болады. Сондықтан дамыған елдердедегі 
интернет-сатылымдар көлемі дамушы елдермен салыстырғанда анағұрлым 
көбірек болады. Осы орайда мемлекет ішінде электрондық коммерцияның 
дамуы үшін интернет-қолданушылар санын көбейту маңызды. Әлемдік 
статистика бойынша, 2018 жылдың қазан айына интернет-қолданушылар саны 
4,2 млрд. адамды құраған, бұл жер бетіндегі халық санының 55%-ын құрайды. 
Батыс Еуропа және Солтүстік Еуропа елдерінде интернет-қолданушылардың 
үлесі сәйкесінше 90 және 94%-ды құрайды [8]. Қазақстанда бұл көрсеткіш 
соңғы он жылда 15,1%-дан 83,4%-ға дейін өскен (1-сурет). 

 

 
Ескерту: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері қолданылған 

 
Сурет 1 – Қазақстандағы 16-74 жастағы интернет-қолданушылар 

санының үлесінің 2008-2018 жж. өсуі 
 
Қазақстанда интернет қолданушылар санының ұлғаюын электронды 

коммерцияның дамуының бір факторы ретінде қарастыруға болады. Жалпы 
электрондық коммерция нарығының көлемі 2018 жылы 1 млрд. АҚШ 
долларынан асып, көлемі бойынша ТМД елдерінің ішінде Ресей мен 
Украинадан кейінгі үшінші орынға шыққан. ҚР МНЭ Статистика комитетінің 
мәліметіне сәйкес, электрондық құрылымында 2018 жылы интернеттегі бөлшек 
сауда көлемінің үлесі көбірек болған (2-сурет). 
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Ескерту: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің деректері қолданылған 

 
Сурет 2 – Қазақстандағы электрондық сауда нарығындағы 2016-2018 жж. 

құрылымдық өзгерістер 
Өкінішке орай, Статистика комитеті қолданатын әдістеме әзірге 

электронды коммерция нарығын толық қамтымайды, ресми деректер тек 
электрондық сауда және ол бойынша трансшекаралық төлем аударымдарын 
ғана ескереді. Электронды коммерцияның басқа салаларының даму 
ерекшеліктері мен тенденцияларына зерттеулер көбінесе «Қазақстандық 
интернет бизнес пен Мобильдік коммерция ассоциациясы» заңды тұлғалар 
бірлестігімен жасалады.  

Электронды коммерцияның қарқынды дамуына байланысты оның 
заңнамалық негізі қалыптастырылды. Мәселен, 2017 жылдың соңында 
«Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы әзірленді, оны іске асыру 
мақсатында 2018-2020 жж. арналған электронды сауданы дамыту бойынша 
Жол картасы жасалды. Ол электрондық сауданы заңды реттеу, электронды 
саудадағы төлем жүйелері, тұрғындар мен кәсіпкерлердің цифрлық 
сауаттылығын жоғарылату, электрондық сауданы дамыту, логистиканың 
инфрақұрылымын дамыту сияқты 5 негізгі бағыттар бойынша 28 іс-шарадан 
тұрады. Оған қоса, 2018 ж. 1 қаңтарынан бастап, интернет-дүкендердің иелері 
корпоративтік және жеке табыс салығынан босатылған. Бірақ бұл жеңілдік тек 
электронды сауда саласындағы кәсіпорындарға ғана қатысты қолданады, ал 
басқа интернет-сервис саласындағы кәсіпорындар үшін қарастырылмаған. Осы 
мәселені түбегейлі қарастырып, оларды қолдаудың тиімді тетіктерін әзірлеуді 
қажет етеді. 

Алайда қолданыста болған заңнама тек электронды сауда санатын 
реттеуге ғана бағытталған, электрондық коммерцияның басқа салаларын есепке 
алмайтын. Осыған орай, 2019 жылдың 2 сәуірінде «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне бизнес-ортаны дамыту және 
сауда қызметін реттеу мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» ҚР Заңы қабылданды [9]. Электрондық коммерция сферасына бұл 
Заңның ықпал ететін келесі тұстарын атап өтуге болады. Біріншіден, 
электрондық коммерция түсінігінің аясы электрондық саудамен шектелмей, 
оған қызметтер де кірістірілді. Екіншіден, пошталық құжаттарды декларация 
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ретінде пайдалану мүмкін болатын болды. Үшіншіден, логистикалық хабтар 
мен фулфилмент (сорттау) орталықтарының қызметінің құқықтық негіздері 
енгізілген. Мұндай орталықтарда электрондық коммерцияда қызмет ететін кез 
келген кәсіпкер тауарды қабылдау және сақтау, тапсырыстарды өңдеу, оларды 
жинақтау және қораптаудан бастап, жеткізу, төлем қабылдау және тауарларды 
қайтаруды өңдеуге дейінгі логистикалық қызметтердің толық спектрін ала 
алады. Аталған өзгерістер Қазақстандағы электрондық коммерцияның дамуына 
оң ықпалын тигізетіндігі сөзсіз. 

Қорытынды. Жүргізілген зерттеу нәтижелері көрсеткендей, электрондық 
коммерция экономикалық дамудың негізгі үрдістерінің бірі және өндіру мен 
тұтынудың басқа жаңа деңгейіне өтудің міндетті шарты болып табылады. 
Қазақстан жаһандық процестерге етене араласуына байланысты, электрондық 
коммерцияны дамытуға қолайла жағдайлар қалыптастыруды жалғастыру қажет.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности развития банковской 

системы Республики Казахстан на современном этапе. Проанализированы 
статистические показатели, отражающие институциональную структуру 
банковского сектора, структуру банков по размеру активов, структуру 
собственного капитала и привлеченных средств банковского сектора РК. 
Выделены основные проблемы развития банковской системы и предложены 
некоторые пути их решения. 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасының банк 
жүйесініңқазіргікезеңдегі даму ерекшеліктеріқарастырылған. Банк 
секторыныңинституционалдыққұрылымын, активтердіңмөлшері бойынша 
банктердіңқұрылымын, меншіктікапиталдыңқұрылымын және ҚР банк 
секторыныңтартылғанқаражатынкөрсететінстатистикалықкөрсеткіштер
талданды. Банк жүйесіндамытудыңнегізгіпроблемаларыанықталды және 
олардышешудіңкейбіржолдарыұсынылды. 

Annotation. The article considers the features of the development of the 
banking system of the Republic of Kazakhstan at the present stage. Statistical 
indicators reflecting the institutional structure of the banking sector, the structure of 
banks by assets, the structure of equity and attracted funds of the banking sector of 
Kazakhstan are analyzed. The main problems of the banking system developmentare 
highlighted and some ways of their solution are proposed. 

 
Ключевые слова: банковская система, коммерческие банки, 

привлеченные средства, рынок банковских услуг, проблемы банковского 
сектора. 

Түйінсөздер: банк жүйесі, коммерциялық банктер, тартылған қаражат, 
банк қызметтері нарығы, банк секторының мәселелері. 

Key words: banking system, commercial banks, attracted funds, banking 
services market, problems of the banking sector. 

 
Введение. В современных условиях банковская система Казахстана 

играет определяющую роль в полноценном функционировании рыночной 
системы хозяйствования и становится инструментом влияния на экономические 
процессы как во внутренней, так и во внешней политике государства. А значит, 
стабильное экономическое развитие страны в значительной степени зависит от 
надежно и эффективно функционирующего, динамично развивающегося 
банковского сектора. Постоянные экономические, политические, социальные 
изменения, происходящие не только в стране, но и в мире в целом, не только 
затрудняют развитие и функционирование отечественной банковской системы, 
но и приводят к необходимости ее постоянной адаптации к новым условиям. В 
этой связи, стабилизация и улучшение деятельности банковской системы 
Казахстана является важным толчком к улучшению экономической ситуации в 
стране и активизации ее участия в глобализационных процессах. 

Основная часть. За последние годы количество коммерческих банков в 
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Республике Казахстан сократилось с 35 до 28: часть лишена лицензий, а 
системообразующий Казкоммерцбанк при поддержке государства был 
выкуплен Народнымбанком. К такому сценарию привели проблемы, связанные 
с ликвидностью этих финансовых организаций и качеством их капитала. 
Причем они не возникли здесь и сейчас, а являются «наследием» мирового 
экономического кризиса 2008-2009 годов. Текущее ухудшение экономических 
условий лишь еще больше обнажило эти проблемы, вследствие чего банки 
оказались не в состоянии выполнять пруденциальные нормативы 
регулятора.Показатели, характеризующие институциональную структуру 
банковского сектора Казахстана приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Показатели, характеризующие институциональную структуру 
банковского сектора Казахстана за 2014-2018 гг.[3] 

Показатель 201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

Изменени
е  
(2018-
2014) 

Количество действующих банков 38 35 33 32 28 -10 
Количество банков с иностранным 
участием 16 16 15 13 14 -2 

Количество банков со 100% 
участием государства в уставном 
капитале 

1 1 1 1 1 0 

Количество дочерних банков 
второго уровня 14 13 11 11 12 -2 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупных активах банковского 
сектора РК % 

52,4 59,2 58,2 57,6 62,4 10 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупном ссудном портфеле 
банковского сектора РК % 

58,9 63,4 60,6 56,6 61,8 2,9 

Доля 5 крупнейших банков в 
совокупных вкладах клиентов 
банковского сектора РК % 

51 60,6 58,2 60,5 64,1 13,1 

 
Из данных таблицы видно, что количество действующих кредитных 

организаций (банков) в Республике Казахстан сократилось за последние пять 
лет на 10 единиц. Снижение количества коммерческих банков связано с 
процессами консолидации и укрупнениия банков второго уровня. По итогам 
2018 года банковский сектор Казахстана представлен 28 банками второго 
уровня. Приведенные процессы консолидации рынка повлияли на то, что на 
первую пятерку банков в 2015 году пришлось 59,2% банковского рынка. В 2018 
году данный показатель несколько сократился и составил 62,4%.Количество 
кредитных организаций (банков) с иностранным участием в Республике 
Казахстан за последние три года сократилось на 2 банка и составило на конец 
2018 года 14 единиц. В 2016 году с казахстанского рынка ушел корейский 
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Kookmin Bank. Количество дочерних банков второго уровня сократилось на 2 
единицы. 

В Казахстане имеется один банк со 100% участием государства в 
капитале – АО «Жилстройсбербанк Казахстана» - единственный банк в стране, 
реализующий систему жилищных строительных сбережений. Система 
жилищных строительных сбережений направлена на улучшение жилищных 
условий населения через привлечение денег вкладчиков в жилищные 
строительные депозиты и предоставления им жилищных займов. 

Банковский сектор можно охарактеризовать высоким сосредоточением 
активов у малой группы банковских учреждений. На долю банковских 
учреждений с активами, не превышающими 1 трлн. тенге, приходится не более 
42% активов от общего объема активов банковского сектора государства. 
Соответственно подавляющая часть активов сконцентрирована в пяти 
крупнейших банковских учреждениях, величина активов которых превышает 1 
трлн. тенге. 

Динамика привлеченных средств банковского сектора РК приведена на 
рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Динамика привлеченных средств банковского сектора РК [3] 

 
По состоянию на 1 января 2019 года совокупные обязательства банков 

второго уровня составили 22 222,3 миллиарда тенге, увеличившись по 
сравнению с 2014 годом на 6349,1 миллиарда тенге или на 40%. 

Увеличение вкладов клиентов в 2018 году по сравнению с 2014 годом 
составило 5692 миллиарда тенге или 50,1%. Выпущенные в обращение ценные 
бумаги за последние пять лет выросли по банковской системе на 450 миллиарда 
тенге или на 37%. В структуре совокупных обязательств банков второго уровня 
наибольшую долю занимают вклады клиентов – 76,7% и выпущенные в 
обращение ценные бумаги – 7,5%. Существенный рост активов вынуждает 
банки постоянно наращивать размер расчетного собственного капитала для 
соответствия регуляторным требованиям[1].  

В целом, можно сделать вывод, что на рынке банковских услуг работают 
исключительно частные банки. Банк развития Казахстана и Жилищный 
строительный сберегательный банк, созданные с участием государства, имеют 
особый статус и выполняют в финансовом секторе специфические функции. 
Наблюдаемое укрупнение банковского рынка РК в основном связано с 
ужесточением требований со стороны регулятора к банкам второго уровня. 
Консолидация может открыть новые возможности для казахстанского 
банковского сектора в ближайшие годы. В частности, позитивным фактором 
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станет меньшее количество более сильных игроков, которые смогут обеспечить 
экономию на масштабе. 

Анализируя макроэкономическую ситуацию, денежно-кредитной 
политики, финансовое состояние банков, можно выделить ряд проблем, 
которые требуют изучения и дальнейшего решения:  

1. Необходимо принять в Казахстане комплексную государственную 
программу создания условий для обеспечения экономики долгосрочными и 
дешевыми кредитами. Поэтому разработка и реализация комплексной 
программы развития внутреннего рынка долгосрочных финансовых ресурсов 
должны стать одним из важнейших задач и власти, и бизнеса.  

2. Во многих странах промышленно-финансовые и финансово-
холдинговые группы, объединяющие банковский и промышленный капитал, 
уже давно зарекомендовали себя действенной формой [2]. Банковский сектор 
станет эффективным лишь тогда, когда сможет предложить каждому члену 
общества, независимо от его материального положения, приемлемый механизм 
обслуживания. Поэтому особое внимание следует уделить созданию 
механизмов, которые бы действенно способствовали развитию местных, 
кооперативных и специализированных банков. Ведь создание банковских 
объединений, с одной стороны, позволит противостоять мировым финансовым 
корпорациям, которые поглощают банковские учреждения с невероятной 
скоростью и превращают их в свои функциональные подразделения, а с другой 
– будут способствовать укреплению банковской системы Казахстана и 
минимизации имеющихся рисков, повышению стабильности и возвращению 
доверия населения к государству.  

3. На государственном уровне регулирование банковской деятельности 
прежде всего должно касаться создания эффективной системы 
налогообложения, которая бы стимулировала переориентацию вложений 
банков в реальный сектор экономики.  

4. Низкое качество банковских активов и связанная с этим проблема 
значительных кредитных рисков, характерных для основного вида банковской 
деятельности – ссудных операций. Рисковые, некачественные активы является 
сегодня одной из основных причин низкого уровня рентабельности 
деятельности банков.  

5. Кроме этого, существенной проблемой банковской системы является ее 
территориальная неравномерность, характеризующаяся высокой 
концентрацией банков и их активов в рамках определенного региона. В 
частности, в г. Нур-Султан и г. Алматы сосредоточено 60% материнских 
банковских учреждений нашей страны. Сейчас по Казахстану в целом на 100 
тыс. человек приходится 0,3 банка. В развитых странах мира этот показатель 
значительно выше и составляет: в Германии – 5,0, Франции – 3,6, Италии – 
15,3, США – 3,3 банка[2].  

Заключение. Таким образом, для выявления предпосылок возникновения 
проблем в банковской сфере необходимо усовершенствовать процедуру 
банковского надзора на основные оценки рисков.  

Также банки должны формировать цели низшего уровня, 
ориентированные на достижение их главной стратегической цели: 
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- во-первых, это постоянное повышение кадрового потенциала как 
основы конкурентоспособности банка на глобальном уровне, ориентировано 
на: формирование клиентоориентированного подхода у сотрудников (цель 
которого – повысить лояльность клиентов к банковской учреждения), 
признание приоритета обучения персонала как основы совершенствования 
деятельности банка (что позволит внедрять в практику новые банковские 
услуги и технологии обслуживания клиентов, ориентированные на рост 
удовлетворенности клиентов предоставляемым сервисом), а также мотивацию 
всех менеджеров банка в активных продажа услуг клиентам; 

- во-вторых, это внедрение активной маркетинговой поддержки 
конкурентоспособности за счет реализации услуг, направленной и постоянное 
обновление и расширение набора банковских услуг (инновационная 
компонента продуктовой политики банка), освоение новых региональных 
сегментов банковского рынка и активное формирование и поддержание 
конкурентоспособного бренда банковского учреждения. 

Относительно решения имеющихся проблем, препятствующих 
эффективному развитию банковской системы в целом и банков в частности, и 
для того, чтобы обойти конкурентов и обеспечить себе конкурентные 
преимущества в будущем, банкам необходимо в стратегической перспективе 
уделять внимание рациональному формированию и использованию 
финансовых ресурсов и таким образом совершенствовать процессы 
формирования и реализации финансовой стратегии развития. Реализация 
предложенных мероприятий позволит повысить финансовую стабильность и 
устойчивость банковской системы Казахстана. 
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Аңдатпа. Мақалада кедейлік және кірістерді бөлу тетігіне тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету кез келген қоғамның ең күрделі әлеуметтік 
проблемаларының бірі екендігі қарастырылған. Бұл мәселе кедейлікпен күресте 
өзінің жалпыұлттық стратегиясын әзірлейтін Қазақстан үшін де өзекті 
екендігі, Қазақстанның экономикалық қауіпсіздігінің аса маңызды ішкі 
қатерлері халық өмірінің төмен деңгейі, оның табысын саралаудың жоғары 
дәрежесі және кедейліктің едәуір деңгейі болып табылатындығы 
негізделінген. 

Аннотация. В статье рассматривается, что вопросы бедности и 
обеспечения равного доступа к механизму распределения доходов является 
одной из самых сложных социальных проблем любого общества. Основываясь 
на том, что эта проблема актуальна и для Казахстана, разрабатывающего 
свою общенациональную стратегию в борьбе с бедностью, важнейшими 
внутренними угрозами экономической безопасности Казахстана являются 
низкий уровень жизни населения, высокая степень дифференциации ее доходов 
и значительный уровень бедности. 

Abstract. The article considers that the issues of poverty and ensuring equal 
access to the mechanism of income distribution is one of the most complex social 
problems of any society. Based on the fact that this problem is relevant for 
Kazakhstan, which is developing its national strategy in the fight against poverty, the 
most important internal threats to the economic security of Kazakhstan are the low 
standard of living of the population, a high degree of differentiation of its income and 
a significant level of poverty. 

 
Кілт сөздер: кедейлік индексі, күнкөріс деңгейі, кедейлік шегі, 

табыстарды саралау. 
Ключевые слова: индекс бедности, прожиточный минимум, черта 

бедности, дифференциация доходов. 
Key words: poverty index, living wage, poverty line, income differentiation. 
 
Мемлекеттің экономикалық қауіпсіздігін айқындайтын сыни 

параметрлердің белгілі бір жиынтығы бар, олардың бұзылуы елдің дербестігін 
жоғалтуға әкеп соғады және нәтижесінде мемлекет өмір сүруін тоқтатуы да 
мүмкін. Бұл сыни параметрлер көбіне өмір сүру мәселелеріне қатысты 
жағдайларды қамтиды. Елдің экономикалық және ұлттық қауіпсіздігіне әсер 
ететін әлеуметтік индикаторлар қатарына халықтың кедейлік деңгейін жатқызу 
қабылданған. Кедейлік - кез келген экономикалық жүйеге тән құбылыс ретінде 
әлемнің даму деңгейіне байланыссыз барлық елдерде бар. Кедейлік адамдардың 
өмір сүру деңгейіне ғана емес, сондай-ақ қоғамдық өмірдің әлеуметтік және 
саяси жақтарына әсерін тигізіп, көп жағдайда қылмыстың өршуі мен әлеуметтік 
келіспеушіліктің пайда болуының көзі болып табылады. Кедейлік аумағын 
қысқарту міндеті барша әлемдік қауымдастықтың алдында тұр. 

Кедейлік деп үй шаруашылығының немесе адамның ақшалай, мүліктік 
және басқа ресурстармен қамтамасыз етілуінің төмен деңгейі оның табиғи-
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физиологиялық, материалдық және рухани қажеттіліктерін қанағаттандыруға 
мүмкіндік бермейтін әлеуметтік-экономикалық жағдайды айтады. [1] 

Теңсіздік пен кедейлікті өлшеу және баға беру статистикалық функция 
бола отырып, танымдық және талдамалық мақсаттарда ғана емес, сонымен 
бірге нақты экономикалық және әлеуметтік саясат әзірлеу, сондай-ақ жағдайды 
бағалау мен елдегі кедейлік пен теңсіздік жағдайының мониторингін жүзеге 
асыру үшін де маңызды. Әр түрлі көрсеткіштер бар, солардың көмегі арқылы 
теңсіздік пен кедейліктің ауқымдары мен табиғатына баға беріледі. Мәселен, 
Қазақстандағы кедей тұрмысты халықтың үлесі «күнкөріс минимумы 
деңгейінен төмен табыстағы халықтың пайыздық үлесімен» анықталады, яғни 
олар ең төмен тұтыну себетіндегі тауарларды сатып алуға шамалары келмейтін 
халық үлесі. Одан басқа республикада «азық-түлік себетінің деңгейінен төмен 
табыстағы халықтың үлесі» есептеледі, сондай-ақ атаулы көмек алу үшін 
критерий ретінде күнкөріс минимумы шамасының 70% деңгейінде әкімшілік 
«кедейшілік шегі» белгіленді. Кедейлік шегінің мөлшері елдің нақты 
экономикалық мүмкіндіктерінен тәуелді болады және тек қана әлеуметтік 
қорғау мақсатында пайдаланылады Кедейлік шегінің бірнеше деңгейлерінің 
көмегі арқылы елдегі жалпы халықтың ішіндегі кедей тұрмыстылардың әр 
түрлі санаттарының үлесіне баға беруге болады. 

Кедейлік тереңдігі (табыс тапшылығы, тұтыну тапшылығы) кедей 
тұрмысты адамның қаншалықты дәрежеде кедей екенін және кедейліктің 
белгіленген шегіне қатысты кедей тұрмысты халықтың жиынтық табысының 
(тұтынуының) орташа тапшылығын көрсетеді. Егер халықтың ауқатсыз 
топтары табыстарының орташа мөлшері кедейлік шегінен көп төмен болса, 
онда кедейлік деңгейі терең болып есептеледі. 

Соңғы жылдары күнкөрістің ең төменгі деңгейіне қатысты кедейлер саны 
индексінің тұрақты түрде төмендеуі кедейлік тереңдігі мен өткірлігі 
индекстерінің төмендеуімен қатар жүрді. Табысы күнкөрістің ең төменгі 
деңгейінен төмен үй шаруашылықтары мүшелерінің саны біртіндеп төмендеп, 
кедейлер табысы көбейе бастады және кедейлер ішіндегі кедейлік деңгейіндегі 
айырмашылықтар азаюда. Кедейлік тереңдігі 2003 жылы 10,2%-дан 2018 жылы 
0,7%-ға дейін, кедейлік өткірлігі сәйкесінше 3,9%-дан 0,2%-ға дейін төмендеді 
(Кесте 1). Соңғы жылдардағы экономикадағы оң өзгерістерге байланысты 
елдегі кедейлік деңгейі де біртіндеп төмендей бастады. [4]  

 
 
Кесте 1- ҚР да табыстардың әркелкі бөлінуі 

Жылдар 

Табыстарынан төмен 
халықтың үлесі Кедейлік 

тереңдігі 
Кедейлік 
өткірлігі 

Джини 
коэффициенті күнкөріс 

минимумынан 
төмен 

азық-түлік 
қоржынының 

құнынан 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 

37,5 
33,9 
31,6 
18,2 
12,7 
12,1 

9,1 
6,3 
5,2 
2,7 
1,4 
1,2 

10,2 
8,3 
7,5 
3,9 
2,4 
2,3 

3,9 
2,9 
2,5 
1,3 
0,8 
0,7 

0,315 
0,305 
0,304 
0,312 
0,309 
0,288 
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2009 
2010 
2011 
2012 
2013 
2014 
2015 
2016 
2017 
20181 

8,2 
6,5 
5,5 
3,8 
2,9 
2,8 
2,7 
2,6 
2,9 
4,3 

0,6 
0,4 
0,5 
0,2 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 

1,3 
1,1 
0,9 
0,5 
0,4 
0,4 
0,3 
0,4 
0,4 
0,7 

0,3 
0,3 
0,3 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,2 

0,267 
0,278 
0,290 
0,284 
0,276 
0,264 
0,265 
0,264 
0,273 
0,275 

1) 2018 жылғы қаңтардан бастап ең төмен күнкөріс деңгейінің құрылымы өзгерді. Азық-түлік емес тауарлар 
мен көрсетілетін қызметтерге жұмсалатын шығыстардың тіркелген үлесі ең төмен азық-түлік себеті 
құнының 45% мөлшерінде белгіленді.[3] 

 
Теңсіздік көрсеткіштері сондай-ақ кедейшілікке қатысты хал-жағдайды 

талдауға көмектеседі. Кедейшіліктің құрамдастырылған көрсеткіштері ерекше 
қатардан орын алады, олар ортақ бөлімге арнайы формула бойынша келтірілген 
тұрмыс деңгейінің жеке көрсеткіштерінің әлдебір ең төмен табалдырықты 
мәндерінің құрамаларынан тұрады. Мәселен, Біріккен Ұлттар Ұйымының Даму 
Бағдарламасы адам туралы 1997 жылғы Баяндамасында дамушы елдерге 
арналған халықтың жоқшылық индексі (ХЖИ-1) қарастырылды, онда адам 
өмірінің үш аспекті көрсетілген (ұзақ өмір сүру, білім алу және лайықты 
тұрмыс деңгейі). ХЖИ-1 және ХЖИ-2 - сәйкестігіне қарай дамушы және 
дамыған елдердегі кедейшілікті сипаттайтын статистикалық көрсеткіштер. 
Қазақстан үшін олар толық жарай бермейді. Соған байланысты адам дамуы 
туралы 2000 жылғы қазақстандық есепте халықтың кедейшілік индексі 
енгізілді. Адамның дамуы туралы Біріккен Ұлттар Ұйымының даму 
бағдарламасының 2000 жылғы баяндамасында Қазақстан үшін халықтың 
кедейлік индексін есептеудің келесідей формуласы ұсынылды: 

 ХКИ = [1/4(P1
3+P2

3+P3
3+P4

3)]1/3, мұнда  
Р1-60 жасқа дейін жетпей өлген халықтың үлесі, 
Р2-оқумен қамтылмаған 16 жастағы жастардың үлесі, 
Р3-тұтыну деңгейі күнкөрістің ең төменгі деңгейінен төмен халықтың 

үлесі, 
Р4-жалпы жұмыссыздық деңгейі. 
Дүниежүзілік Банктің мәліметтері бойынша, елімізде халықаралық 

кедейлік көрсеткіші бойынша күніне 1,9 доллар шамасында өлшенетін аса 
кедейшілік түбегейлі жойылған. Қазақстан жататын табысы орташа деңгейден 
жоғары елдер үшін пайдаланылатын күніне 5,5 долларлық көрсеткіш бойынша 
кедейлікте халықтың 8,6 пайызы, яғни 1,2 миллион адам тұрады. Еліміз 2001 
жылдан бастап кедейлікпен күресте елеулі нәтижелерге қол жеткізді. 
Қазақстандағы кедейлік деңгейі 2001 жылы 65 пайыздан 2017 жылы 8,5 
пайызға дейін төмендеді. Дегенмен, Қазақстанда кедейшілік деңгейі қысқарып 
келе жатқанына қарамастан, қысқару қарқыны айтарлықтай баяулады, сондай-
ақ көптеген қазақстандықтар бұрынғысынша экономикалық тұрақсыздық 
алдында осал болып қала береді. Сарапшылар Қазақстанның қазіргі заман 
тарихындағы екі маңызды оқиғаны атап өтті, бұл кезеңдер аз қамтамасыз 
етілген адамдар деңгейінің өсуі – 2005 жыл және 2013-2016 жыл аралығында. 
Егер күніне $5,5 көрсеткіші бойынша кедейлік деңгейі 2013 жылы 6% құраса, 
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2016 жылы 11%-ға дейін көтерілді. Осы жылдары табыстың төмен өсу 
кезеңдері тіркелді, соның әсерінен көптеген адамдар аса шектен тыс кедейлікте 
болмағанымен, кедейлік сызығынан төмен өмір сүруге мәжбүр болды. Бұл 
кездегі кедей адамдардың санының көбеюін екі себеппен түсіндіруге болады, 
біріншіден, жалақы деңгейі экономика өсе түскен қарқынмен өскен жоқ, тек 
орташа жалақы өсті, екіншіден, сол кезеңде бүкіл әлемде экономикалық өсудің 
баяулауы болды.[2]  

Қазақстанның Статистика комитетінің мәліметтері Дүниежүзілік Банктің 
деректерінен ерекшеленеді. Ресми статистикаға сәйкес, кедейлік деңгейі 4,3 
пайызды құрайды, яғни елде шамамен 504 мың адам кедей. Елімізде кедейлік 
деңгейін есептеу кезінде ең төменгі күнкөріс деңгейіне сүйенеді. 2019 жылдың 
1 сәуірінен бастап Қазақстанда кедейлік шегі жаңа формула бойынша 
есептеледі. Егер бұрын ол тоқсан үшін есептелген ең төменгі күнкөріс 
деңгейінің 50% мөлшерінде болса, енді ең төменгі күнкөріс деңгейінің 70%-ын 
құрайды. Ең төменгі күнкөріс деңгейі 31982 теңгені (82 доллар) құрайды. Күн 
сайынғы шығыстар бір мың теңгеден асады, осы сомаға адам бір ай өмір сүре 
алады деп саналады. Бұл тұтыну қоржынының төменгі шегі, яғни бір мың теңге 
таңғы, түскі және кешкі ас ішуге және оның рационына ет, балық, жеміс-жидек 
және жармалар кіруіне жеткілікті. Еуропа елдерінде бұл себетке тауарлардың 
250 атауы, ал Қазақстанда тек 50 атауы ғана кіреді. Қазақстан халқының басым 
бөлігіне білім алу, жақсы емделу, бос уақыт өткізу үшін табыс жетіспейді. 
Сондай-ақ халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі бойынша Қазақстан 
бұрынғысынша кедей елдер қатарында. Елдің жалпы ішкі өнімін жан басына 
шаққанда есептеудің әлемдік стандарты бар. Егер 162 миллиард доллар 18 
миллион адамға бөлінсе, онда жан басына шаққандағы ЖІӨ шамамен тоғыз 
мың долларды құрайды. Әлемдік стандартқа сәйкес, егер ЖІӨ 10 мың долларды 
құраса, бұл табыс деңгейі орташа ел. Егер ЖІӨ көлемі 10 мың доллардан аз 
болса, онда бұл кедей ел. Егер жан басына шаққандағы ЖІӨ екі мың долларды 
құраса, онда өте кедей ел болып саналады. Осы стандарт бойынша біз әлі кедей 
елге жатамыз. Сондай-ақ Credit Suisse Research Institute жасаған 2017 жылғы 
жаһандық әл-ауқат туралы есеп бойынша еліміздің байлығының деңгейіне 
емес, оның бөлінуіне назар аударсақ, онда тек орташа емес, медиандық әл-
ауқаты да бағаланады, ал бұл өте маңызды. Орташа көрсеткіш, яғни олигарх-
миллиардердің байлығы оның мыңдаған қызметкерлерінің "байлығымен" 
қосылып және тең бөлінеді. Ал медиандық индикатор өте кедей және бай 
адамдардың әл-ауқатын болдырмайды, шындыққа жақындатады. Егер 
Қазақстанда бір ересек адамның орташа әл-ауқаты 2017 жылы 4441 доллар 
болса, ал медиандық әл-ауқаты-334 долларды құрады, яғни 13 есе аз. Барлық 
елдерде медиандық әл-ауқаттылық орташаға қарағанда төмен, бірақ мұндай 
айырмашылық іс жүзінде ешкімде де жоқ. Мысалы, африкалық Гвинеяда біз 
сияқты медианалық әл – ауқат деңгейі-374 доллар. Бірақ бұл жерде орташа 814 
доллар, арақатынасы 2 есе ғана.[5] 

Кедейлікпен күресу үшін өсіп келе жатқан және өркендеген қалалардағы 
қолжетімді тұрғын үйлер мәселелерін шешу, адамдарға жұмысқа орналасуға 
көбірек мүмкіндіктер беру қажет. Бұдан басқа, жалақысының өсуін 
ынталандыратын шаралар қабылдау және осал топтарға, олардың ішінде жастар 
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мен аз қамтылған азаматтарға әлеуметтік қолдау көрсету, сондай-ақ еңбек 
нарығында бәсекеге қабілетті болуы үшін қолдау көрсету керек. Биыл үкімет 
тарапынан кедейлікпен күрес бойынша аз қамтылғандардың несиелерін жабу 
сияқты бірнеше "жоспарланбаған" қадам жасалды. Алайда мұндай әлеуметтік 
қиындықтарға наразы азаматтарды уақытша тыныштандыратын бір жолғы 
акциялар бұл мәселені шешпейді. Бір жолғы көмектің орнына кәсіпорын ашып, 
халықты жұмыспен қамтамасыз ету тиімдірек болады, яғни кедейшілік деңгейін 
қысқарту және халықтың әл-ауқатын арттыру үшін жұмыспен қамту 
проблемасын жүйелі түрде шешу қажет. Көп балалы отбасыларға, мүгедек 
балалары бар отбасыларға, асыраушыларынан айырылған отбасыларға 
әлеуметтік көмек елдегі ең төменгі жалақы мөлшерінде-әр адамға 42 500 теңге 
(109 доллар) көрсетілуі тиіс. Соңғы мәліметтер бойынша Қазақстандағы 
кедейлік деңгейі төмендеді. Бірақ, мамандардың айтуынша, біздің еліміз 2013 
жылы қол жеткізілген төмен деңгейге әлі қайтып келмеді. 

Ел халқының екі не бес пайызы емес, жартысына жуығы (және одан да 
көбі) кедейлік жағдайында тұратын болса (1990 жылдардың аяғында-2000 
жылдардың басында өтпелі экономикасы бар елдер үшін белгіленген 
халықаралық өлшемдерге сәйкес Қазақстанда кедейлік ауқымы осындай 
болған), бұл мемлекеттің елеулі алаңдаушылығын туғызбауы мүмкін емес. 
Бірақ көбінесе мұндай алаңдаушылық ел халқының барлық жіктерінің өмір 
сүру деңгейі мен сапасы туралы нақты қамқорлыққа және әлеуметтік 
күйзелістерге жол бермеуге негізделуіне ғана емес, елдің және оның 
басшылығының теріс имиджін қалыптастыратын сандарды көргісі келмеуіне 
байланысты. Ең төменгі күнкөріс деңгейінің өсуі елдің кедей халқының саны 
бойынша статистикалық көрсеткіштердің нашарлауын білдіреді. Шындығында 
ең төменгі күнкөріс деңгейінің шамасы көбінесе саяси пайымдаулармен 
анықталады, осыған орай бұл көрсеткіш көп жағдайда объективтілікті 
жоғалтқан. Ең төмен күнкөріс минимумын белгілеу қазақстандық 
истеблишмент кең ауқымды кедейлікті басты қоғамдық проблемалардың бірі 
ретінде сақтауды қабылдамауына алып келді. Осылайша, Қазақстанда ең 
төменгі күнкөріс деңгейі көлемі бойынша да, құрылымы бойынша да түбегейлі 
қайта қарауды талап етеді. 
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Аннотация. В современном мире значение и роль придорожного сервиса 
для развития экономики стран, транзитных перевозок и, туризма очень 
велико. Республика Казахстан, как страна, которая расположена на 
перекрестке дорог между Европой и Азией, имеет все возможности для 
развития придорожного сервиса. 

Аңдатпа. Қазіргі әлемде елдердің экономикасын, транзиттік 
тасымалдар мен туризмді дамыту үшін жол бойындағы сервистің маңызы 
мен рөлі өте зор. Қазақстан Республикасының Еуропа мен Азия қиылысында 
орналасқан ел ретінде жол бойындағы сервисті дамыту үшін барлық 
мүмкіндіктері бар. 

Annotation. In the modern world, the importance and role of roadside service 
for the development of economies, transit and tourism is very great. The Republic of 
Kazakhstan, as a country located at the crossroads of Europe and Asia, has all the 
opportunities for the development of roadside service. 

Ключевые слова. Придорожный сервис; инфраструктура; 
автомобильные дороги; туризм; кемпинг. 

Кілт сөздер. Жол бойындағы сервис; инфрақұрылым; автомобиль 
жолдары; туризм; кемпинг. 

Keyword. Roadside service; infrastructure; highways; tourism; camping. 
 
Смена типа экономического развития, произошедшая в нашей стране, 

существенно способствовала увеличению значимости роли сферы услуг и 
сервиса, как важного сектора экономики, призванного повысить степень 
комфортности для населения и регулирующего его занятность. 

Однако, в настоящее время существует проблема отставания дорожной 
инфраструктуры от потребностей современного общества, что является 
следствием несбалансированного роста автопарка Республики и 
финансирования отрасли. 

Отставание в развитии сети автомобильных дорог в условиях 
активизации внешнеэкономических связей выступает фактором, 
ограничивающим реализацию транзитного потенциала Казахстана в качестве 
современного логистического центра между европейским и азиатско-
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тихоокеанским глобальными экономическими центрами. Таким образом, 
строительство и реконструкция автомобильных дорог международного класса 
выступает необходимым условием успешной интеграции Казахстана в мировое 
экономическое пространство. 

 Объект придорожного сервиса это комплекс, представляющий собой 
систему предприятий и сооружений, обеспечивающих полное обслуживание 
автомобильного движения по дороге, создающих удобства проезжающим, как 
водителям большегрузных автомобилей, так и туристам, способствующих 
повышению комфортности и безопасности движения, эффективности работы 
автомобильного транспорта и созданию бытовых условий для проезжающих. 

Формирование на территории Республики Казахстан автомагистралей 
международного класса требует создания необходимой инфраструктуры по ее 
обслуживанию. Введение в строй новых путей трансграничных коммуникаций 
международного значения требует обеспечения национальных автомобильных 
дорог объектами придорожного сервиса, отвечающих современным 
архитектурным требованиям при соблюдении международных стандартов.[4] 

Актуальность данного вопроса определяется также и географическим 
расположением Республики Казахстан, а именно месторасположением в 
Центральной Азии, с наличием общих границ с крупнейшими странами- 
партнерами – Россией и Китаем, и протяжённостью дорожной сети страны. 
Изучение данного вопроса показало высокую неравномерность в 
распределении объектов дорожного сервиса по территории Казахстана: на 
некоторых участках автомобильных дорог автозаправки, гостиницы и зоны 
питания встречаются часто или регулярно, а на других автотрассах расстояния 
между такими объектами равны 300 и более километрам, а если учесть, что 
наблюдается постоянный рост числа автотранспорта в стране, то это может 
вырасти в препятствие, как для развития международных автоперевозок, так и 
для развивающегося в настоящее время автотуризма. 

Система развития объектов придорожной инфраструктуры и сервиса, 
имевшая активное формирование и развитие в начале рыночных 
преобразований, в последнее время существенно снизила прежние темпы. 
Многие объекты дорожного сервиса, которые функционируют сегодня, к 
сожалению не отвечают международным стандартам ни по качеству, ни по 
количеству оказываемых услуг. 

В настоящее время перечень сервисных услуг, которые могут быть 
предоставлены объектами придорожного сервиса в Казахстане достаточно 
широк: продажа транспортных средств, запасных частей, материалов; 
поддержание работоспособности, ремонт и восстановление транспортных 
средств; обеспечение технической эксплуатации транспортных средств; 
обеспечение безопасности, и инфраструктура быта человека в пути (дороге).[3] 

Активное развитие сферы придорожного сервиса в Казахстане в 
настоящее время находится на стадии становления, с учетом перспектив. 
Учитывая, что социальной +целью придорожного сервиса является 
максимальное обеспечение транспортных средств как с социальной точки 
зрения, так и с пожарной, экономической и экологической безопасности, т.е. 
удовлетворить потребности клиента, который использует это транспортное 
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средство и обеспечить высококачественную работу самого транспортного 
средства на протяжении всего пути следования, необходимо разработать 
методику оценки эффективности расположения объектов придорожного 
сервиса с целью обеспечения продовольственной, пожарной, экономической и 
экологической безопасности участников дорожного движения, учитывая не 
только качественные показатели, но и нормативно-правовые вопросы. 

В 2014 году в Республике Казахстан был принят Национальный стандарт 
СТ РК 2476-2014, согласно которому все объекты придорожного сервиса 
подразделяются на четыре категории:  

Категория A: АЗС + мотель + СТО + охраняемая стоянка + санузлы + 
пункт розничной торговли + торгово-развлекательная зона.  

Категория B: АЗС + мотель + СТО + охраняемая стоянка + санузлы + 
пункт розничной торговли. 

Категория C: стоянка + пункт питания + санузлы + пункт розничной 
торговли.  

Категория D: АЗС + санузлы + пункт розничной торговли. 
К слову, на сегодняшний день в Национальный стандарт планируется 

внести дополнительную категорию E для кемпингов. Сегодня на дорогах 
республиканского значения функционирует 1819 ОПС(объектов придорожного 
сервиса), из них по итогам 2018 года соответствуют требованиям стандарта 
47% (850 ед.). В настоящее время «КазАвтоЖол» проводит работу по 
приведению в соответствие требованиям Национального стандарта 
действующих ОПС (установлены 12 павильонов модульного типа KazWay в 
2018 году, дополнительно будут установлены 53 павильона в 2019 году).[2]  

 Таким образом, стратегический взгляд к организации придорожного 
сервиса в Казахстане должен включать в себя: 

-увеличение количества объектов придорожной инфраструктуры, 
обустройство станций технического обслуживания, мест для отдыха, 
автостоянок на основе логистического подхода; 

- повышение уровня обслуживания потребителей и качества 
предоставляемых услуг, включающего в себя обеспечение комфорта и 
безопасности услуг, а также систематический контроль качества услуг; 

-применение современных технологий, направленных на повышение 
качества автотрасс; 

-привлечение малого и среднего бизнеса и инвестирование в развитие 
дорожной инфраструктуры в Казахстане, создание благоприятных условий для 
инвестиций в развитие придорожного бизнеса с учетом имеющихся 
возможностей, пропускной способности трасс и географической специфики 
местности; 

-приведение нормативно-правовой базы в соответствие с 
международными критериями регулирования деятельности объектов 
придорожного сервиса. 

При организации объектов придорожного сервиса необходимо не только 
обеспечить максимально полное удовлетворение потребностей клиентов, но и 
эффективно использовать имеющиеся в наличии ресурсы- территорию, 
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коммуникации, и, тем самым обеспечить максимальную прибыль и 
экономическую и социальную эффективность. 

В Казахстане возможно использование успешного опыта соседних стран, 
но можно добавить еще и места, где будет возможность приобрести местные 
продукты: кумыс, казы и другие национальные продукты. 

Экономически эффективно выстроенная система объектов придорожного 
сервиса по республике будет выгодна не только малому и среднему бизнесу, 
крестьянско-фермерским хозяйствам, но и областным и районным 
администрациям, так как собранные налоги будут идти в местный бюджет, 
кроме того, появятся новые рабочие места. 

Грамотно построенный придорожный сервис способен привлечь не 
только казахстанских, но и зарубежных туристов.[1] 

 Отсталость развития дорожной сети в Казахстане в условиях 
интенсификации внешнеэкономических связей выступает фактором, 
ограничивающим и тормозящим реализацию транзитного потенциала 
Казахстана в качестве логистического центра между европейским и азиатско-
тихоокеанским глобальными экономическими кластерами. Строительство и 
реконструкция автомобильных дорог, соответствующих международным 
требованиям выступает необходимым условием успешной интеграции 
Казахстана в мировое экономическое пространство  
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Аннотация.Интенсификация инноваций является одним из главных 
условий успешного выхода Казахстана на мировой рынок и его участия в 
глобальном разделении труда. Основным компонентом национальной политики 
в области инноваций и конкурентоспособности является государственно-
частное партнерство (ГЧП). Особое значение ГЧП как эффективного 
инструмента для реализации инновационной политики в настоящее время 
подчеркивается. 

Андатпа.Инновациялық қызметті жандандыру-бұл Қазақстанның 
әлемдік нарыққа табысты кіруінің және оның әлемдік еңбек бөлінісіне 
қатысуының басты шарттарының бірі. Инновация саласындағы саясаттың 
негізгі компоненті және ұлттық бәсекеге қабілеттілікті арттыру 
мемлекеттік-жеке серіктестік (МЖӘ) болып табылады. Қазіргі таңда МЖӘ-
нің инновациялық саясатты іске асырудың тиімді құралы ретінде айрықша 
маңыздылығы көрінуде. 

Abstract.Intensification of innovations is one of the main conditions for 
Kazakhstan's successful entry into the world market and its participation in the 
global division of labor. A major component of national policy in the field of 
innovation and competitiveness is a public-private partnership (PPP). The special 
importance of PPP as an effective tool for the implementation of innovation policy is 
currently emphasized. 
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Жаһандану жағдайында кез келген ел үшін тұрақтылық пен 

экономикалық тәуелсіздіктің маңызды шарты жекелеген өңірлердің де, 
тұтастай алғанда елдің де ішкі және сыртқы конъюнктураның өзгерістеріне тез 
әрі мұқият ден қою, инновациялық саясат құралдарының үлкен арсеналы 
есебінен жылдам бейімделуді жүзеге асыру қабілетін қоса алғанда, оның ішкі 
ұйымы болып табылады. Инновациялық қызметті жандандыру-бұл 
Қазақстанның әлемдік нарыққа табысты кіруінің және оның әлемдік еңбек 
бөлінісіне қатысуының басты шарттарының бірі және бүгінде өзекті болып 
табылады. Инновация саласындағы саясаттың негізгі компоненті жәнеұлттық 
бәсекеге қабілеттілікті арттыру мемлекеттік-жеке серіктестік (МЖӘ) болып 
табылады. МЖӘ-датүрлі анықтамалар қалыптасқан. "МЖӘ – бұл қосымша 
инвестициялар тарту мақсатында жасалатын инфрақұрылымдық қызметтерді 
өндіру және көрсету бойынша жария және жеке Тараптар арасындағы келісім, 
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бұл бюджеттік қаржыландырудың тиімділігін арттыру құралы ретінде одан да 
маңызды" [1]. 

"МЖӘ" барынша кең мағынада және мемлекеттік тапсырыс (Мемлекеттік 
сатып алу) бойынша келісімшарттарды қоспағанда, инфрақұрылымдық 
қызметтерді жақсарту және/немесе кеңейту мақсатында мемлекеттік және жеке 
құрылымдар арасындағы кез келген келісімшарттық немесе заңдық 
қатынастарды білдіреді [2]. 

МЖӘ 1990 жылдардың басында Ұлыбританияда мемлекет пен бизнестің 
дәстүрлі өзара іс-қимылының баламасы ретінде пайда болды. Мемлекеттік-
жеке меншік әріптестік маңызды салаларды немесе объектілерді (электр 
энергетикасы, көлік, коммуналдық шаруашылық және т.б.) жекешелендірудің 
өзіндік баламасы болды. Әлемдік тәжірибеде бірнеше негізгі нысан белгілі: 
мемлекеттік – жеке серіктестік-келісім-шарттар, жалдау, концессия, өнімді 
бөлу туралы келісім және бірлескен кәсіпорындар. Мемлекеттік-жекешелік 
әріптестіктің іске асырылатын нысандарында жеке кәсіпкерліктің іс жүзінде 
қатысу дәрежесі әріптестіктің таңдап алынған нысанына және меншік иесінің 
құқықтылығын жеке кәсіпорынға беру ауқымына қарай айтарлықтай өзгеше 
болуы мүмкін. Инновациялық саладағы мемлекеттік жеке меншік әріптестік 
тәжірибесі терең дәстүрлерге ие. Мемлекеттік зерттеу орталықтары мен 
өнеркәсіп арасындағы ынтымақтастық XIX ғасырдан бастап неміс зерттеу 
жүйесіне тән болды. 

АҚШ-тағы МЖӘ-нің алғашқы үлгілерінің бірі 1742 жылы Бенджамин 
Франклин құрған Филадельфиядағы американдық философиялық қоғам болып 
саналады [3]. 

МЖӘ көптеген еуропалық елдерде қалыптасқан дәстүрлерге ие және де 
Еуропадағы өнеркәсіптік революция тарихына сай келеді. Микродеңгейде 
МЖӘ-ні қолдау және мезодеңгейде бағдарламаларды бағалау көптеген 
еуропалық, ұлттық және өңірлік бағдарламалардың негізгі бөлігі болып 
табылады. 2000 жылдың басында Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-
конструкторлық жұмыстардағы (ҒЗТКЖ) МЖӘ жаңа парадигмасы туралы 
мәселе қойылды. ҒЗТКЖ-да МЖӘ саласындағы теориялық және практикалық 
мәселелерді әзірлеу COVOSECO (Coevolution of Science and Economy) 
еуропалық жобасы шеңберінде жүзеге асырылады. COVOSECO жобасының 
ҒЗТКЖ-да МЖӘ-ні бағалау үшін әмбебап құралдарды әзірлеу мақсаттары бар; 
ҒЗТКЖ-да МЖӘ-нің жай-күйі туралы ақпарат беру; ҒЗТКЖ-да МЖӘ-ні 
дамыту жөніндегі саясат саласында ұсынымдар әзірлеу. 

Біріккен Корольдікте ғылым мен техника және өнеркәсіп саласындағы 
университеттер факультеттері арасындағы ынтымақтастық 20-ғасырдың 
басында ғылыми қызметкерлердің мемлекеттік-жеке серіктестік өнеркәсібі 
үшін кеңес беру формасын қабылдады. Құрылымдық өзгерістер мемлекет 
жергілікті экономиканы дамыту үшін технологияларды игеру құралы ретінде, 
әсіресе жұмыс орындарын құруда өнеркәсіп пен университеттер арасындағы 
ынтымақтастыққа жәрдемдесу саласындағы бастаманы өзіне алуға түрткі 
болды [4]. 

Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің қысқа тарихы бар. 
Әлеуметтік-экономикалық даму міндеттерін бірлесіп шешу және оларды 
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мемлекеттік жеке меншік серіктестік нысанында ұйымдастыру жөніндегі 
практикалық қадамдар соңғы екі-үш жылда неғұрлым белсенді түрде 
қабылданып келеді. Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті 
жандандыру көбінесе соңғы жылдары мемлекеттік даму институттарын 
нығайтуға және оларды "Самұрық-Қазына" ұлттық әл-ауқат қоры шеңберінде 
ұйымдастырушылық жүйелендіруге, сондай-ақ мемлекет қатысатын басқа да 
институттарды дамытуға байланысты. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
экономикалық саясатты іске асырудың негізгі құралдарының бірі болып 
танылды, бұл көптеген бағдарламалық құжаттарда атап өтіледі. Елде МЖӘ-ні 
іске асырудың практикалық мысалдары Шар-Өскемен темір жол желісін, 
"Солтүстік Қазақстан - Ақтөбе облысы"электр беру желісін салу бойынша 
концессиялық жобалар болып табылады. Соңғы он жыл бойы қабылданатын 
барлық бағдарламалық құжаттарда мемлекеттік-жеке меншік әріптестік негізгі 
тетік болып табылады. 

Халықаралық практикада МЖӘ-нің екі нысаны: институционалдық және 
келісімшарттық.Қазақстанның көлік және энергетика секторындағы жобаларды 
іске асыру кезінде концессия шарты негізінде МЖӘ келісімшарттық 
нысандарының бірін қолдану бойынша заңнамасы мен тәжірибесі бар. МЖӘ 
тетігі бойынша қоғамдық маңызы бар жобаларды іске асырудың құқық қолдану 
практикасын одан әрі кеңейту үшін, Қазақстан осы саладағы құқықтық және 
институционалдық негізді жетілдіру қажет. МЖӘ дамытуды шартты түрде үш 
кезеңге бөлуге болады: дайындау, енгізу және жетілдіру. Қазіргі уақытта 
Қазақстанда дайындық кезеңі аяқталды. Бұдан басқа, енгізу кезеңінің кейбір іс-
шараларын жүзеге асыру екінші кезеңнің белсенді фазасының басталғаны 
туралы куәландырады: концессиялар мәселелері жөніндегі заңнамада бар; 
концессия мәселелері жөніндегі мамандандырылған ұйым ретінде 
Қазақстандық МЖӘ орталығы құрылды; концессиялық жобаларды дайындау 
және іске асыру жүзеге асырылуда. ҚР-да МЖӘ үшін құқықтық база құру. 
"Концессиялар туралы" ҚР бірінші заңы 1991ж. қабылданды және 1993ж.күшін 
жойды (объектілерді концессияға шетелдік инвесторларға берудің құқықтық 
шарттарын реттеді). "Ескі" заң бойынша Концессия – бұл "шетелдік жеке 
немесе заңды тұлғаға тапсыру" –концессионерге-мүлікті, жерді, табиғи 
ресурстарды жалға алуға". "Ескі" заң күшін және қолданыстағы "Концессиялар 
туралы" заңды қабылдау доменін жоғалтқаннан кейін Қазақстандағы МЖӘ 
жобалары үшін құқықтық база ҚР АК, ақ туралы Заңның, жекешелендіру 
туралы Заңның және т. б. жалпы нормалары қызмет етті [5]. 

2008 жылы "концессия мәселелері бойынша кейбір заңнамалық актілерге 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы" ҚР Заңы қабылданды. Өзгерістер 
салық, бюджет және жер кодекстеріне, ҚР "Концессиялар туралы", 
"Автомобиль жолдары туралы", "табиғи монополиялар туралы", "темір жол 
көлігі туралы" заңдарына қатысты болды, "Инвестициялар туралы"," Электр 
энергетикасы туралы "және" бағалы қағаздар рыногы туралы " Қазақстан 
Республикасының заңдарына сәйкес мынадай негізгі бағыттар бойынша: 
концессионерді мемлекеттік қолдау түрлерін кеңейту; объектілерді концессияға 
беру рәсімдерін жетілдіру; институционалдық жүйені күшейту; автожол 
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саласындағы концессиялық жобалардың тартымдылығын арттыру [6]. 
Осылайша, заңнамалық база қандай да бір дәрежеде жеке ірілендірілген 
концессиялық жобаларды іске асыруға мүмкіндік береді. 

Мемлекеттік-жекешелік әріптестікті дамыту бағыттарын қарастыра 
отырып, айта кету керек, бұл жағдайда МЖӘ-нің жаңа, неғұрлым күрделі және 
кешенді нысандарын іздестіру орынды. Бұл мемлекеттің бизнес-
құрылымдардың капиталына қатысуы, мемлекеттік сатып алу, Мемлекеттік 
кепілдіктер беру және Әкімшілік-реттеу сипатындағы әртүрлі құралдар сияқты 
дәстүрлі нысандардан бас тартуды білдірмейді. Алайда, индустриялық 
жаңғыртудың ерекшеліктері мен қажеттілігін назарға ала отырып, МЖӘ 
қарапайым нысандарының деректері жеткіліксіз болуы мүмкін. Индустриялық 
жаңғырту міндеттерінің ауқымынан басқа, мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
конфигурациясына әсер ететін басқа да маңызды фактор жаһандану 
процестерін жандандыру болып табылады. Жаһандану шарттары даму 
процестерінің жоғары серпінділігін және сыртқы орта мен бәсекелестік 
жағдайлардың тұрақты өзгеруін болжайды. Демек, индустриялық модерлендіру 
процестері, МЖӘ-ні қоса алғанда, оны жүзеге асыру әдістері сияқты, сондай-ақ 
осы жаңа жағдайларда жоғары серпінді және тұрақты өзгеріп отыратын сыртқы 
сын-қатерлерге бейімділікпен ерекшеленуге тиіс. Күрделі, көп компонентті 
нысандар мен бірлескен әдістер әзірлеу және енгізу қажет. 

МЖӘ саласындағы даму институттарының қызметі ерекше назар 
аударуды талап етеді. Индустриялық-инновациялық даму саласындағы МЖӘ-
ге бағытталған олардың мынадай негізгі функцияларын атап көрсетуге болады: 

Инвестицияларды тарту және инновациялық және индустриялық 
сипаттағы (Қазақстанның инвестициялық қоры, Даму Банкі, Қазинвест) 
жобаларды қаржыландыруға жәрдемдесу. 

Инфрақұрылымды және инновациялық қызмет субъектілерін құру 
(Технологиялық даму жөніндегі агенттік). Шетелдік инвестициялық қорлардың 
капиталына қатысу және шетелдік инвестициялар 

(Технологиялық даму жөніндегі агенттік, KazynaCapitalManagement). 
Қазақстан өнеркәсібінің шикізаттық емес секторының өнімдерін сыртқы 

нарықтарға жылжыту (инвестицияларды сақтандыру жөніндегі Корпорация, 
экспортты дамыту және жылжыту жөніндегі Корпорация). Мемлекет 
қатысатын ірі компаниялардың индустриялық-инновациялық бағдарын 
арттыру, негізгі буын ("Самұрық-Қазына") деңгейінде индустриялық 
жаңғыртуға жәрдемдесу. Инновациялық саланы, ғылымды, жоғары 
технологиялық салаларды дамытуға жәрдемдесу ("Парасат") [7]. 

Инновациялар саласындағы мемлекеттік-жеке меншік әріптестік 
қағидаттары Қазақстанда Ұлттық инновациялық жүйені қалыптастыруда 
қолданылады және мемлекет мемлекеттік тапсырыс шеңберінде ҒЗТКЖ-ға 
келісімшарттар арқылы, даму институттары арқылы, қалыптастырылатын 
технологиялық парктер мен бизнес-инкубаторлардың жарғылық капиталына, 
венчурлік қорлардың капиталына Жеке капиталмен қатар қатысу жолымен іске 
асырады. Ғылым мен инновация саласындағы МЖӘ-ні дамыту үшін жақсы 
мүмкіндіктер "индустриялық-инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау 
туралы" Қазақстан Республикасының Заңын жасайды [8]. Осы Заңмен қоса 
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қаржыландыру, жобалар, лизингтік қаржыландыру; қарыздар бойынша кепілдік 
міндеттемелер мен кепілдемелер беру; қаржы институттары арқылы кредит 
беру; қаржы институттары беретін кредиттер бойынша сыйақы ставкасын 
субсидиялау; жарғылық капиталдарға инвестицияларды жүзеге асыру; 
инновациялық гранттар беру; білікті кадр ресурстарымен қамтамасыз ету және 
т. б. сияқты индустриялық-инновациялық қызмет субъектілерін мемлекеттік 
қолдау шаралары енгізілді. 

Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік ғылымды қаржыландырудың жаңа 
тетігінің негізі болуы тиіс. Бюджет қаражатын бөлу зерттеулерді бірлесіп 
қаржыландырудың икемді тетіктерімен толықтырылуы тиіс және әзірлемелерді 
мемлекет пен бизнеспен қамтамасыз ету керек. Осы мақсаттар үшін, атап 
айтқанда, Қазақстанда құрылған даму институттарының (инвестициялық қор, 
Технологиялық даму жөніндегі агенттік, Ғылым қоры) және мемлекеттік 
холдингтердің мүмкіндіктерін кеңінен пайдаланған жөн. Әзірше олардың 
үлесіне ғылымға жұмсалған барлық шығындардың 0,4% ғана келеді [9]. 

Қазақстанда мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті дамыту үшін негізгі 
перспективалы салалар: Электр энергетикасы, Инфрақұрылым, шикізатты қайта 
өңдеу, мұнай химиясы, жаңа еркін экономикалық аймақтар құру, индустриялық 
және технологиялық аймақтарды дамыту, ауыл шаруашылығы өндірісі, 
Құрылыс материалдарын салу және өндіру, фармацевтика өнеркәсібі, жаңа 
технологиялар, туризм және басқалар. 

Қазақстанда, Патент заңына сәйкес, егер ол мен қызметкер арасындағы 
шартта өзгеше көзделмесе, қызметтік өнертабыстарға қорғау құжаттарына 
құқықтар жұмыс берушіге тиесілі (патенттік заң, 5-бап). Жұмыс берушілер деп 
меншіктің кез келген нысанындағы кәсіпорындар, ұйымдар түсініледі. Жұмыс 
берушіге тиесілі айрықша құқығы өз қалауы бойынша пайдалануға қорғалатын 
өнеркәсіптік меншік объектісін (11-бап) "Егер жұмыс беруші оны автор 
жасаған объект туралы хабарлаған күннен бастап төрт ай ішінде қорғау 
құжатын алу құқығын басқа адамға бермесе және тиісті объектінің құпия 
сақталуы туралы авторға хабарламаса, онда авторға құқық ауысады. Бұл 
жағдайда жұмыс берушінің тиісті өнеркәсіптік меншік объектісін патент 
иеленушімен өз өндірісінде пайдалануға басым құқығы бар" (10-бап). Патенттік 
Заң патент иесі Өнеркәсіптік меншік объектісін пайдаланбаған және ол 
лицензиялық шарт жасасудан бас тартқан жағдайда санкцияларды қолдануды 
көздейді[10]. Мұндай жағдайда, егер Өнеркәсіптік меншік объектісі 
Өнеркәсіптік меншік объектісіне қорғау құжатын беру туралы мәліметтер 
алғаш жарияланғаннан кейін осындай өтініш берілген күннің алдындағы кез 
келген төрт жыл ішінде үздіксіз пайдаланылмаса, кез келген тұлға өзіне ерекше 
емес мәжбүрлеп лицензия беру туралы өтінішпен сотқа жүгінуге құқылы. 
Мысалы, Еуропа елдерінде мемлекеттік бюджеттік ғылыми әзірлемелерге 
меншік құқығын анықтаудың әртүрлі ережелері қабылданды. Кейбір елдерде 
зияткерлік меншік құқығы өнертапқыштарға тиесілі, ал кейбір жағдайларда 
меншік құқығы мемлекеттің өзінде қалады. Көптеген дамыған елдерде 
инновациялық процеске тікелей мемлекеттік араласуды қысқарту және жеке 
бизнестің ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын шығыстардың өсуі басым қазіргі заманғы 
үрдіс болып табылады. Бұл ретте салықтық жеңілдіктер, жеңілдікті кредиттер, 
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шағын бизнесті мақсатты қолдау, қажетті инновациялық инфрақұрылымды 
қалыптастыру және технологияларды коммерцияландыру есебінен 
инновациялық белсенділікті жанама ынталандыру шараларының спектрі 
кеңейтіледі. Көптеген ЕО елдерінде инновацияларды әзірлеу мен енгізуге 
белсенді қатысатын кәсіпорындар үшін алынған пайдадан салық салынбайтын 
инновациялық қорларды қалыптастыру құқығы белгіленген. Мұндай қордың 
мөлшері кәсіпорынның пайдасының 16-дан 50% - ға дейін болуы мүмкін. 
Салық жеңілдіктері сондай-ақ компанияның ҒЗТКЖ жүргізуге жұмсалған 
шығындарының көлемі немесе өсімінен салықтық жеңілдіктер түрінде 
пайдаланылады[11]. 

Сондай-ақ арнайы құрылған кепілдік қорлары арқылы іске асырылатын 
мемлекеттік кредит беру схемасы бар. Мұндай жүйе Ұлыбританияда дамыған: 
инновациялық компания әдеттегі несие алу үшін кредиттік мекемеге өз бетінше 
жүгінеді, ал мемлекет бөлінген несие сомасының 70-85% төлем кепілдігін 
береді [12]. 

Қорытындылай келе көптеген дамыған елдерде мемлекеттің, жеке 
бизнестің, университеттердің, жергілікті биліктің басқа да құрылымдары бар. 
Ол АҚШ-та және бірқатар еуропалық елдерде (Ұлыбритания, Грекия, Испания, 
Нидерланды, Польша, Швеция) кеңінен таралған. Қаржыландырудың осы 
нысанын қолдану ҒЗТКЖ тапсырыс берушілер мен орындаушылардың 
мүдделерін жақсы біріктіруге мүмкіндік береді, сондай-ақ зерттеушілерді 
материалдық ынталандыруға, тартылатын қаражатты ұтымды бөлуге және 
инновациялық жобалардың барлық қатысушылары арасында оларды салу 
тәуекеліне ықпал етеді. 

Инновациялық салада мемлекеттік-жеке меншік әріптестікті 
қалыптастырудың мынадай негізгі бағыттары орынды: 

а) мемлекет пен нарықтың инновациялық процестерге өзара 
толықтыратын қатысуы. Мемлекет тарапынан инновациялық қызметті немесе 
нарықтық күштер апатының әсерінен оның қалыптасуын түгел қамтитын 
регламенттеудің баламасы болмауы тиіс. Мемлекет нарықтың дамуына 
жәрдемдеседі, бірақ оны алмастырмайды. Бюджеттік қаржыландыру бастапқы 
түрткі рөлін орындауы тиіс, мемлекетті жеке бизнеске жіберетін белгі болуы 
тиіс, сол арқылы оны неғұрлым белсенді іс-қимылдарға, бірінші қадам"; 

б) инновациялық тәуекелдерді мемлекет пен бизнес арасында бөлу. 
Мемлекет пен жеке сектор тең құқылы серіктестер ретінде шешімдерді 
іздестіруді бірлесіп жүзеге асыратын тәсіл талап етіледі. Инновациялық-
технологиялық даму проблемаларын шешу және инновациялық жобаларды іске 
асыру кезіндегі жауапкершілікті бөліседі. Озық және жоғары тәуекелді 
технологияларды іске асыруда жеке секторға жәрдемдесуге бағдарланған 
мемлекеттік-жеке меншік әріптестік бағдарламалары дамытылуға тиіс. Мұндай 
әріптестік нақты ғылыми-технологиялық нәтижелерге бірлесіп қол жеткізу 
үшін өнеркәсіп кәсіпорындарын, үкіметтік ведомстволарды, ҒЗИ мен ЖОО-
ларды түрлі комбинацияларда біріктіретін кооперациялық келісімдер. 
Жобаларды мемлекет тарапынан бірлесіп қаржыландыру кезінде жобаларды 
басқаруды бизнес немесе мамандандырылған делдалдық ұйымдардың қолында 
шоғырландырған жөн; 
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в) инновациялық белсенділікті мемлекеттік қолдаудың 
орталықсыздандырылған арналарын пайдалану. Мемлекеттің қолдауы тікелей 
қаржы әр түрлі арналарды бір мезгілде пайдалану арқылы жүзеге асырылады. 
Атап айтқанда, бұл талапқа "даму институттары" желісін жетілдіру, сондай-ақ 
мемлекеттік қолдау функцияларының бір бөлігін жеке делдалдарға беру сәйкес 
келеді, бұл сыбайлас жемқорлық қаупін төмендетеді; 

г) инновациялық қызметті, мемлекеттік қолдауды Натурализациялау. 
Егер өнеркәсіптік кәсіпорындарға қаржылық субсидиялар қызметтермен 
ауыстырылса, қолдау арналарының ашықтығы күшейтіледі. Мемлекет 
қызметкерлерді оқыту бағдарламаларын қаржыландыруды, шағын 
кәсіпорындарды халықаралық сертификаттауды, ақпараттық қамтамасыз етуді 
және бизнес үшін бұл бағдарламалар тегін болуы керек. Заттай гранттардың 
тағы бір түрі мемлекеттік ҒЗИ мен ЖОО аумағында технопарктерге, 
инновациялық орталықтарға жер учаскелерін беру болуы мүмкін. 

д) кәсіпорын желілерін қолдау. Шағын және орта бизнестегі 
инновацияларды қолдау бағдарламаларын жекелеген кәсіпорындарға емес, 
олардың топтарына, мысалы, салалық немесе аумақтық қауымдастықтар. 
Мемлекеттің кәсіпорындар топтарымен өзара іс – қимылы, бір жағынан, 
осындай бағдарламаларға арналған шығыстарды төмендетуге, екінші жағынан-
шағын кәсіпорындардың нарыққа дербес өндірушілер ретінде емес, өзара 
байланыстарға, техниканы, ресурстарды және т.б. бірлесіп пайдалануға 
қосылатын шаруашылық жүргізуші субъектілер ретінде шығуына ықпал етуге 
мүмкіндік береді. 
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Аннотация. Қазіргі жаһандану кезеңінде әлемнің барлық елдері бір-

бірімен тығыз байланыста. Қазақстанның да әлемдік нарықта өз орны мен 
үлесі бар. Дегенмен, Қазақстан сыртқы саудада бәсекеге қабілеттілігі 
жоғары деп айта алмаймыз. Сондықтан макроэкономикалық сипаттағы 
аталмыш мақала, әлемдік рынокта сыртқы сауданы жақсартудың 
алғышарттары, тәсілдері, жолдарын айқындауға бағытталған. 

Тірек сөздер: Сыртқы сауда, экспорт, импорт, инвестиция, жаһандану, 
экономикалық өсу. 

Аннотация. В период современной глобализации все страны мира тесно 
связаны друг с другом. Казахстан также вносит свой вклад в мировой рынок. 
Тем не менее, мы не можем говорить о высокой конкурентоспособности 
Казахстана во внешней торговле. В связи с этим данная статья 
макроэкономического характера направлена на определение предпосылок, 
способов, путей улучшения внешней торговли на мировом рынке. 

Ключевые слова: Внешняя торговля, экспорт, импорт, инвестиции, 
глобализация, экономический рост. 

Abstract. In the period of modern globalization, all countries of the world are 
closely connected with each other. Kazakhstan also contributes to the world market. 
However, we cannot talk about the high competitiveness of Kazakhstan in foreign 
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trade. In this regard, this article of macroeconomic nature is aimed at determining 
the prerequisites, methods and ways to improve foreign trade in the world market. 

Keyword: Foreign trade, exports, imports, investments, globalization, 
economic growth. 

 
Елбасы, тұңғыш президент Н.Ә.Назарбаев 2018 жылғы халыққа 

Жолдауында: «Экспортқа бағытталған индустрияландыру мәселесі 
экономикалық саясаттың негізгі элементі болуға тиіс»,- дей келе, үкіметке 
өңдеу секторындағы экспорттаушыларға қолдау көрсетуге баса мән беруі қажет 
және біздің тауарларымызды өңірлік және әлемдік нарықта ілгерілететін 
белсенді сипаталу керектігін айтып өткен болатын [1]. 

Әрине, Қазақстанның бәсекеге қабілеттілікті арттыруда сыртқы сауданы 
дамытудың маңызы зор. 

Елдер арасындағы экономикалық қарым-қатынастардың сипаты мен 
құрылымдық өзгерістері, ең алдымен, сыртқы тауар саудасынан көрінеді.  

Әлем нарығында сан ғасырлар бойы қалыптасып қалған өз алыптары бар, 
олар дамыған елдің компаниялары. Сондықтан дамушы елдердің сыртқы 
саудасының дамуы екіталай. Қазақстан географиялық орналасуы бойынша 
теңіз-мұхиттарға жолдары бар Ресей мен Қытаймен шектеседі, бұл экспорттағы 
бәсекелестікті тіптен қиындатады. 

Әлемдік сауда туралы деректері Қазақстанның негізгі экспорттаушы ел 
екенін растайды, алайда ол бірқатар елдерден әлдеқайда артта қалып келе 
жатыр. Бұл ретте Қазақстанның әлемдік экспорттағы экспорт үлесінің өсу 
қарқындары бойынша рейтингтегі орныққан орны тұрақты емес. Көбінесе бұл 
— экспорттың құндық көлемдерінің өзгеруі энергия қорларына, металдарға 
және шикізатқа бағаның құбылмалы динамикасымен анықталатынымен 
байланысты [2]. 

Қазақстандағы экономикалық өсудің бәсеңдеуінің маңызды себептерінің 
бірі экспорттың өсу қарқындарының төмендеуі. Импорттың жылдам өсуінің 
сақталуы барысында экспорттың өсуінің айтарлықтай бәсеңдеуі тұрғысынан, 
ІЖӨ-дегі таза экспорттың үлесі 2013 жылдың өзінде-ақ болымсыз болып 
қалды. Сол шақта ішкі сұраныстың өсуінің баяу қарқыны барысында, 
Қазақстанның әлемдік нарықтарға қатысуын кеңейту экономикалық өсуді 
жеделдетудің ең бір маңызды тәсіліне айналып отыр [2]. 

2014-2016 жылдар аралығындада Қазақстанның сыртқы саудасы өте 
баяулап кеткен болатын. оған себеп экономистердің пікірі бойынша, 
экономикадағы девальвация болатын. 2017 жылдан бастап, сыртқы сауда 
айналымы арта бастады. 

Статистикалық деректерге сүйенсек, 2019 жылғы қаңтар-қыркүйектегі 
Қазақстан Республикасының ЕАЭО елдерімен өзара саудасы 14752,4 млн. АҚШ 
долларын құрап, 2018 жылғы қаңтар-қыркүйекпен салыстырғанда 1,2% азайды, 
соның ішінде экспорт – 4434,5 млн. АҚШ доллары (2,8% азайды), импорт – 
10317,9 млн. АҚШ доллары (0,4% азайды). 

Қазақстан Республикасының ЕАЭО елдерімен сыртқы сауда айналымы 
жалпы көлемінде Ресей Федерациясына – 92,3%, Қырғызстан Республикасына – 
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4%, Беларусь Республикасына – 3,6%, Армения Республикасына – 0,1% келеді 
[3]. 

 

 
Ескерту: ҚР стат.агенттігінің жинақ материалынан алынды 
 
Сурет-1. Қазақстан Республикасының ЕАЭО елдерімен сыртқы сауда 

айналымының көрсеткіштері 
 
Алайда, Қазақстанның ерекше басымдығы бар – ол табиғи өнім шығару. 

Органикалық өнімдермен өндірістік сапалы тауарлар қашанда сұраныста 
болмақ. Отандық кәсіпкерлерді қолдау республикалық мәнге ие мақсат. Елбасы 
тікелей бастамасымен қазақстандық өнімді сыртқы нарықта «Ұлы дала елі» 
ортақ бренді аясында таныту қолға алынды. Осы орайда айтып өту қажет, 
Дүниежүзілік Банктің бизнес жүргізу жеңілдігі рейтингінде Қазақстан 190 елдің 
ішінде 36-шы орынға көтерілді. 2016 жылы Қазақстан 10 млрд теңге көлемінде 
ірі компаниялармен келісімдер жасады.  

Экспортқа шығудың тағы бір жолы – электронды сауда платформалары. 
Яғни интернет көмегімен кәсіпкер өз тауарын халықаралық сауда дүкендері 
арқылы сата алады. Мәселен, отандық тауар өндірушілер «Jumore.com», 
«Zoodel» сынды шетелдік электронды сауда платформаларына шықты, тиімді 
келіссөздер жүргізіп, жаңа инвестициялар тартуда. 2014 жылдың тамыз 
айынан 2017 жыл аралығында «Атамекен» ҰКП мен «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ» 
АҚ арасындағы ынтымақтастық аясында 500 млрд теңгеден астам сомада 1500 
ұзақмерзімді келісімшарт жасалған. Бүгінде жалпы сомасы 7,5 трлн теңге 
болатын 4006 ұзақ мерзімді келісімшарт аясында жұмыс істеліп жатыр. Бұл 
келісімшарттардың 35% тауарлар, 40% жұмыс, ал 25% қызметтерді қамтыған. 
Оның ішінде 2,1 трлн теңге сомасындағы 1898 келісімшарт отандық тауар 
өндірушілерге тиесілі екен[ 4].  
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Жаһандық экономикалық жағдайда елдердің сыртқы сауданы реттеу 
жүйесіндегі негізгі орынды ұлттық экспорттаушыларды ынталандыру тәсілдері 
алады. Бұл тәсілдер әр түрлі болып келеді. 

Сыртқы сауданы ынталандырудың негізгі құралы субсидиялау, 
экспорттық-импорттық операцияларды сақтандыру мен несиелеу; салық 
жеңілдіктері, сонымен қатар капиталдарды әкету мен әкелуді ынталандыру, 
тауарларды өндіру мен өткізуге мемлекеттің белсенді қатысуы, экспорттық 
өндіріске ұзақ мерзімді капиталдар салу болып саналады. 

Экспорттаушыларға қаржылық көмек беру кеңінен таралуда. Бұл 
экспорттаушы фирмаларға әртүрлі қаржы қызметтерін көрсету, мемлекеттік 
бюджеттен қаржы бөлу арқылы қамтамасыз етіледі. Халықаралық ұйымдардың 
тиым салуына қарамастан, кейбір елдер экспорттаушыларға мемлекеттік 
бюджеттен ішкі рыноктағы жоғары бағамен әлемдік рыноктағы сол тектес 
тауарларға деген төменгі бағаның арасындағы айырмашылықты жабу үшін 
субсидия беруге ұмтылады. Субсидия экспорттаушыларға шығарылатын 
тауарлардың бағасын төмендетуге мүмкіндік береді және осындай жолмен өз 
экспорттарын кеңейтуге, ал жеке фирмаларға қиындық туғызатын рыноктарға 
енуіне мүмкіндік береді. Ұлттық тауарлардың экспортын субсидиялаудың 
негізгі тәсілдерінің бірі болып ұлттық валютаның бағамын төмендету болып 
табылады. Бұндай тәсіл Жапонияда шетел рыноктарын жаулап алу үшін 
әрқашанда қолданылып келген. Осылайша көптеген елдер экспорттық 
жеткізілімдерді тікелей субсидиялаудан ауытқып, ғылыми зерттеулерді 
дамытып және оларды өнеркәсіпте пайдалануды қамтамасыз ете отырып, 
ынталандыруды жоғарғы экспорттық бағытталуы бар өндіріс саласына 
ауыстырады [4]. 

Әлемдік рыноктағы қатаң бәсекелестік жағдайында ұлттық фирмаларға 
жаңа рыноктарды иемдену мен экспорттық операцияларының көлемін кеңейту 
үшін мемлекеттердің ұйымдастырушылық-техникалық көмек беру рөлі артып 
жатыр. Олар мемлекеттік органдар арқылы әр түрлі коммерциялық 
ақпараттарды беру, үкімет ұйымдарында жеке экспорттаушылардың 
мүдделерін білдіру, сыртқы сауда үшін кадрларды дайындау.  

Қазақстан сыртқы саудада өзінің экспорттық потенциалын нығайту үшін 
капиталдар салымы көлемінің үздіксіз арттырып отыруы тиіс. Экспортқа 
бағытталған өндірісті және экспортты ынталандырудың қосымша көзі ретінде 
халықаралық лизингті пайдалану арқылы инвестициялық жобаларды аралас 
мемлекеттік, коммерциялық қаржыландыруды жалғасыра беру қажет. 

Сыртқы сауданы дамытудың алғышарты ретінде өнеркәсіптік 
кәсіпорындардың цифрландыру, өз экожүйесін дамыту, нақты сектор 
тарапынан жаңа технологияларға сұранысты ынталандыру және еңбек 
өнімділігін арттыру есебінен экспортқа бағдарлана отырып, технологиялық 
жаңғыру керек деп есептейміз. 
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Аңдатпа. Қазіргі таңдағы аймақтағы демографиялық үрдістер мәнінің 

теориялық және нақты маңыздылығының артуы, оның ҚР әлеуметтік-
экономикалық дамуының жағдайы мен келешегіне ықпалы, халықтың өмір 
сүру деңгейінің артуы, адами капитал сапасының өсімі мен отандық 
авторлардың еңбектеріндегі басқа да көтерілген мәселелер зерттеу 
жұмысының өзектілігін айқындайды. Мақаланың мақсаты – аймақтағы 
демографиялық дамуының негізгі үрдістерін зерттеу және соның негізінде 
мәселелерін, даму мүмкіндіктерін анықтау.  

Аннотация. Повышение теоретической и реальной значимости и 
сущности демографических процессов в регионе, его влияние на состояние и 
перспективы социально-экономического развития РК, повышение уровня 
жизни населения, рост качества человеческого капитала и другие поднятые 
проблемы в трудах отечественных авторов определяет актуальность 
исследовательской работы. Цель статьи – изучить основные тенденции 
демографического развития региона, и на их основе определить проблемы, 
перспективы развития. 

Annotation. Improving the theoretical and the real significance and essence of 
demographic processes in the region, its impact on the state and prospects of socio-
economic development of Kazakhstan, increase of level of living of the population, 
growth of human capital quality and other issues raised in the works of Russian 
authors determines the relevance of research. The purpose of the article is to study 
the main trends in the demographic development of the region, and on their basis to 
determine the problems and prospects of development. 

Кілт сөздер: демография, аймақ, даму, демографиялық ахуал, Батыс-
Қазақстан облысы, халық 
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Елдегі демографиялық ахуал әрқашан оның дамуының негізгі көрсеткіші 

болып табылады, сондықтан елдің дамуына, оның экономикалық жағдайына 
және ұлттық қауіпсіздігіне қатысты маңызды әлеуметтік мәселелерді шешу ең 
алдымен демографиялық мәселені шешуге байланысты. Кез-келген елдің 
экономикасын дамыту, экономикалық сипаттағы аймақтық және жаһандық 
саяси күштер көбінесе демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты. 
Айта кету керек, экономикалық факторлар халықтың құрылымына және санына 
айтарлықтай әсер етеді.  

Еліміздегі демографиялық ахуалды тұрақтандыру мен жақсарту, елдің 
мемлекеттік қауіпсіздігін нығайту, мемлекеттің бұдан әрі әлеуметтік – 
экономикалық дамуын адам әлеуетімен қамтамасыз етеді. Демографиялық 
саясаттың көкейтестілігі – ең алдымен, ол елдің экономикасы мен әлеуметтік – 
саяси қауіпсіздігіне әсер етеді [1]. 

Демографиялық саясаттың арқасында Қазақстан бірқатар жетістіктерге 
жетті. Мемлекет тарапынан депопуляция үдерісін және демографиялық 
дағдарыстың алдын алуға алғышарттар жасалды. 2000 жылдан бері елде туу 
көрсеткіштерінің өсуі, табиғи өсім және халықтың өмір сүру ұзақтығының 
тұрақтылығы байқалуда.  

Демографиялық үдерістер қоғамның дамуымен, ондағы әлеуметтік 
қарым-қатынастармен бірге қарастырылатыны заңды құбылыс. Демографиялық 
үдерістер саяси, экономикалық, әлеуметтік, заңдық, экологиялық факторларға, 
олардың даму заңдылықтарына негізделеді. Ал, демографиялық көрсеткіштер – 
халық саны, өсімі, қозғалысы басқа ғылымдар қажетсінетін деректерді береді. 
Демографиялық көрсеткіштер негізінде ғылыми салыстырулар мен 
қорытындылар жасау, алдын-ала демографиялық болжамдар жасау кез-келген 
елдің стратегиялық дамуына қажетті [2].  

Батыс-Қазақстан облысында некелесу саны азаюда, үйленудің орта жасы 
ұзарып келеді. Отбасылы болудың орта жасы бір орнында тұрмай, құбылмалы 
болуда. Сондықтан жастарды отбасы құндылығын сақтап, ажырасудың қасірет 
екендігі рухында тәрбиелеу керек, өйткені ажырасудың өзі демографиялық 
саясаттың алға баспауына кері әсерін тигізеді.  

Облыс бойынша қайтыс болғандар санының ең көбі қан айналымы 
жүйесінің ауруларынан, олардың үлесі 2018 жылы 35,6%-ды құрады, 
жазатайым жағдайдан, уланудан және жарақаттан қайтыс болғандар үлесі 
13,5%, жаңа ісіктерден қайтыс болғандар 16,0 %, тыныс органдары 
ауруларынан 19,0 %, ас қорыту органдары ауруларынан 15,1 %, инфекциялық 
және паразитарлық аурулардан қайтыс болғандар үлесі 0,6 % болды.  

Батыс-Қазақстан облысы бойынша орташа жас – 35,2. Бұл аймақтың 
адамдық әлеуетін сақтауға мүмкіндік береді. Бүгінгі күні алға жылжуға 
облыста жақсы негіз бар деуге болады [3]. 
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Облыста 2018 жылы өмір сүру ұзақтығы 72,38 жасты құрады, ерлер 
арасында 67,59 жас, ал әйелдердің орташа жасы 76,97 жасты құрады. Ерлердің 
өмір сүру ұзақтығы әйелдердің өмір сүру ұзақтығына қарағанда 9,3 жасқа 
төмен. Сонымен қатар, қала халқының өмір сүру ұзақтығы ауыл халқының өмір 
сүру ұзақтығымен салыстырғанда төмен [3]. 

Аймақтағы белең ала бастаған қартаю үдерісі өзекті демографиялық 
мәселелердің қатарында. ҚР Статистика комитетінің мәліметінше, Қазақстан 
қартаю үдерісінің табалдырығында тұр. БҰҰ-ның классификациясына сәйкес, 
жасы 65 және одан жоғары азаматтардың үлесі 7 пайызды құрайтын қоғам 
«қартаюшы» болып саналады. Ал, Батыс-Қазақстан облысының статистикалық 
мәліметтеріне сай аймақта аталған категорияға кіретін егде жастағы адамдар 8,3 
%. Яғни Батыс-Қазақстан облысы қартаю үдерісі жүріп жатқан елдердің 
қатарын толықтыруда. Бұл үдеріс болашақта еңбекке жарамды белсенді жұмыс 
күшінің жетіспеушілігіне әкеледі [3]. 

Батыс Қазақстан облысы бойынша халықтың көші-қоны қозғалысында 
көші қон айырымы теріс сальдо 2 165 адамды құрады, облысқа келгендер 
санынан кеткендер саны көбейген. Сыртқы көші қон бойынша иммигранттар 
санынан эмигранттар саны 835 адамға артқан.  

Жалпы алғанда Батыс-Қазақстан облысының демографиялық саясатының 
негізгі мақсаты туу көрсеткішін тұрақты түрде жоғарылату, өлім-жітімді азайту 
және тұрғындардың өмір сүру ұзақтығын арттыру болып табылады. Облыстың 
демографиялық саясаты демографиялық шарықтау шекке қол жеткізуге 
бағытталуы тиіс. 

Елімізде қалыптасқан демографиялық ахуал демографиялық дамуды 
заңдық тұрғыдан қамтамасыз етуді талап етеді. Осыған байланысты «Қазақстан 
Республикасының демографиялық қауіпсіздігі туралы» Заң қабылдаған дұрыс 
болар еді, ол еліміздің демографиялық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің 
құқықтық және ұйымдық негізін айқындайтын болады. «Демографиялық 
қауіпсіздік» деген ұғымды мемлекет пен қоғамның әлеуметтік-экономикалық 
дамуының демографиялық қатерден қорғалуының жай- күйі де деп түсінген 
жөн, бұл орайда елдің дамуы оның демографиялық мүддесіне сәйкес 
қамтамасыз етіледі. 

Қазақстанда демография саласында зерттеулер жүргізу үшін 
мамандандырылған институт жоқ. Сондықтан демография институты ұлттық 
университеттер мен ғылыми мекемелердің негізінде құрылғаны жөн. Бұл бір 
жағынан студенттер, магистранттар мен ғалымдар арасында байланыс орнатуға 
септігін тигізетіні анық.  

Қазақстанның барлық облыстарына демографиялық карта қажет 
Этникалық қазақтарды қоныстандыру кезінде – Қазақстан өңірлеріндегі 

еңбек ресурстарына деген сұранысты ескеру қажет. 
Қазіргі таңда ел үкіметіне шетелге қоныс аударушылар санын азайту 

мақсатында демографиялық саясатын қайта қарауына тура келеді. Ол үшін, 
әрине, шетелге кімдердің қандай мақсатпен кетіп жатқанын зерделеп, соған сай 
іс-әрекет жоспарына өзгеріс енгізуі қажет-ақ. 

Батыс-Қазақстан облысында демографиялық жағдайларды ескере 
отырып, облыстық демографиялық болжамдарды қалыптастыратын және 
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аймақтық жағдайларды жинақтайтын аймқтық демографиялық орталықты 
немесе институтты құру қажет [4]. 

Батыс-Қазақстан облысының демографиялық саясатының төмендегідей 
басым бағыттарын шешуді ұсынамыз: 

–халықтың өлім-жітімін төмендету (жол-көлік оқиғалары кесірінен өлім-
жітім көрсеткіштерін төмендету үшін жол инфрақұрылымдарының сапасын 
арттыру, жүрек-қан тамырлары ауруларының алдын-алу профилактикалық 
шараларын жүзеге асыру, ана мен бала өлімін төмендету); 

–халық денсаулығын нығайту, белсенді өмір ұзақтығын арттыру, 
салауатты өмір салтын қалыптастыру үшін жағдайлар жасау (спорттық-
сауықтыру кешендерінің санын кеңейту, мектепке дейінгі және мектеп 
мекемелерін заманауи оқу-спорттық құралдармен жабдықтау, спорт 
клубтарының материалдық-техникалық жағдайын жақсарту, халыққа жаппай 
спортпен айналысу туралы үгіт-насихат жұмыстарын насихаттау және т.б.) ; 

–туу көрсеткіштерн көбейту, оның ішінде отбасында екінші және үшінші 
балалардың туылуы есебінен (отбасылық институттарды нығайту, отбасын 
қолдау жүйесін дамыту, ата-анасының қамқорынсыз қалған балаларды асырап 
алушы отбасыларын қолдау,қорғансыз, атан-анасының қамқорына зру 
балалардың құқын қорғау, жүкті әйелдерге көрсетілетін дәрігерлік көмек 
сапасын арттыру, перинаталдық технологияларды дамыту жне т.с.с);  

–Батыс-Қазақстан облысында оңтайлы көші-қон саясатын жүзеге асыру 
үшін: халқы аз аудандардың халқын сақтап қалу жне өсіру үшін белсенді 
әлеуметтік-экономикалық саясатты жүргізу қажет.  

Демографиялық дамуда оң параметрлерге қол жеткiзу мемлекеттiң 
әлеуметтiк-экономикалық өмiрiнде неғұрлым маңызды аспектiлердiң бiрi 
болып табылады, өйткенi бұл елiмiздiң қорғаныс қабiлетiн және оның 
егемендiгiн қамтамасыз етуге, экономиканың одан әрi өсуi үшiн әлеует жасауға 
жәрдемдеседi. Қоғамның демографиялық дамуын мемлекеттiк реттеу қажеттiгi 
осыдан туындап отыр. Елiмiздiң халқын сандық та, сапалық та ұдайы өсiру рөлi 
мемлекеттiк мүдделер сатысында оның басты орында екендiгiнен туындайды.  
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Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасындағы сатып алу 
құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйді алу кезіндегі өзекті мәселелер 
қарастырылған. Соның ішінде соңғы жылдары бөлінген жұмыс жасайтын 
жастарға жалға берілетін тұрғын үйлерді беру кезіндегі кемшіліктер мен 
оларды шешу жолдарына, еліміздің жалға тұрғын үй беру негіздерін 
халықаралық тәжірибемен салыстырудағы жетістіктері мен қалыс 
тұстарына мән берілген. Елімізде ҚР Үкіметінің «Нұрлы жер» 
бағдарламасына сәйкес 2018-2021 жылдар аралығында сатып алу 
құқығынсыз жалға берілетін тұрғын үйді беру тетіктеріне назар 
аударылған.  

Аннотация. В данной статье рассматриваются актуальные вопросы 
при получении арендного жилья без права выкупа в Республике Казахстан. В 
том числе недостатки и путь решения переданных в последнее время 
квартир в аренду без права выкупа для работающей молодежи.  

Также приведен сравнительный анализ между нашим государством и 
международными странами при передачи квартир в аренду без права выкупа. 
В контексте автор обратил внимание на некоторые аспекты программы 
Правительства РК «Нурлы жер» об условиях получения квартир в аренду без 
права выкупа в 2018-2021 г.г. 

Abstract. In this article are conserved problem question upon receipt of 
rental housing without the right of redemption in the Republic of Kazakhstan. 
Including flaws and solutions to the recently transferred apartements for rent 
without the right to purchase for working youth. 

Also a comparative analisis between our state and international countries 
when transferring apartements for rent without the right to purchase. 

In the context, the author drew attention on some aspects Government 
programme Republic of Kazakhstan «Nurly Jer» on the conditions for obtaining 
apartments for rent without redemption in 2018-2021 y. 

 
Кілт сөздер: жұмыс жасайтын жастар, жалға берілетін тұрғын үй, сатып 

алу құқығынсыз, «Нұрлы жер», тұрғын үй қоры, тұрғын үй нарығын 
мемлекеттік реттеу. 

Ключевые слова: работающая молодежь, арендное жилье, без права 
выкупа, «Нурлы жер», жилищный фонд, государственное регулирование 
рынка жилья. 

Key words: working youth, rental housing, without repurchase, «Nurly Jer», 
housing fund, state regulation of the housing market. 

 
Қазақстан Республикасы Тәуелсіз ел болып, терезесін дамығын 

елдермен теңестіргелі бері халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайына аса 
мән беріліп келе жатқанын білеміз. Алайда, тұрғын үйді сатып алуға әрбір 
отбасының шамасы келе бермейтіні белгілі. Мемлекет қоры есебінен 
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жалдамалы тұрғын үй беру қазірде жергілікті органдарда түбегейлі қолға 
алынған мәселе болып табылады. Осыған орай, Қазақстанда аймақтарды 
дамыту бағдарламалары жыл сайын іске асыру арқасында, халықтың кейін 
сатып алатын жалдамалы тұрғын үй алуға мүмкіндіктері бар. Бұл 
бағдарламаға халықтың кез-келген санаты қатыса алады. Жалдамалы тұрғын 
үй бойынша қазіргі уақытта үш оператор жұмыс істейді: 

1. «Қазақстанның Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі» АҚ; 
2. «Қазақстан Ипотекалық Компаниясы» Ипотекалық Ұйымы» АҚ; 
3. «Самұрық-Қазына» Жылжымайтын мүлік қоры» АҚ. 
Бұл бағдаламаларға барлық қажеттi құжаттармен бiрге өтiнiш берiлген 

кезден бастап, тiзiмдерде белгiленген кезектілік тәртібімен берiледі. Әрине, 
бірінші кезекте бірлескен комиссия құрылып, көмекке мұқтаж жандар, 
мүгедектер және де көп балалы отбасылардың жағдайлары сарапталып, нақты 
қорытынды жасалады [2]. 

Бұл негізде «Нұрлы жер» бағдарламасын мысал ретінде, қарастырсақ 
жалға алу үшін отбасына 40 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде яғни, 101 
000 теңге алты айлық табыс кірген болуы тиіс.Бұл бағдарламаның тиімді де, 
тиімсіз де жағы қоғамда орын алып отырғаны белгілі. Себебі, табыс көзі 
болғанмен, Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 2019 жылы, жастар жылына орай, 
жұмыс жасайтын жастарға сатып алу құқығыныз тұрғын үйді жалға беру 
бойынша 1050 пәтерге 6030 тұлға құжат тапсырған, есепке көз жүгіртер 
болсақ, 5 мыңның үстінде адам үйге қол жеткізе алмайды деген болжамды 
беріп отыр [3]. 

Бүгінгі күні бұл мәселелерді шешу жолдарын шетелдермен салыстырса 
шетелдік тәжірибені талдау тұрғын жай құрылысы саласына белсенді қолдау 
көрсетіліп отырғанын көрсетті. Мысалы, Ресей Федерациясы - қазіргі уақытта 
бұл елде 2016-2020 жылдарға арналған "Тұрғын үй" Федералдық нысаналы 
бағдарламасы жұмыс істейді. Беларусь Республикасы - тұрғын үй саясаты 2016-
2020 жылдарға арналған "Тұрғын үй құрылысы" мемлекеттік бағдарламасына 
сәйкес жүргізіледі. Түркия мемлекеті - тұрғын үй саясатын реттеу саласындағы 
негізгі уәкілетті органдары жұмыс жасайды:  

1) Қоғамдық жұмыс және пәтер құрылысы министрлігі (министрлік); 
2) Түркияның тұрғын үй құрылысын дамыту жөніндегі басқармасы 

(ТОКі) болып табылады.Ал, Швейцарияның тұрғын үй саясатының негізі – 
мемлекеттің құрылыс салушыларға және жалға берушілерге қаржылық қолдау 
көрсету, сондай-ақ субсидиялар беру. 
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Сурет 1 - Жұмыс жасайтын жастарға сатып алу құқығынсыз жалға пәтер беру 

көрсеткіштері, Нұр-Сұлтан қ.  
Ескерту: [1] әдебиет мәліметтері негізінде автормен құрастырылған 

 
Елімізде жеке меншік ұғымы жылжымайтын мүлікке берілген. Ал, 

Германия мемлекетінде, жеке меншік ұғымы жылжымайтын мүлікке орын 
алмаған. Бұл бір есептен, халықтың жиған тергеніне үй салып шығынданып, 
әлеуметтік жағдайын нашарлатуын төмендететіні сөзсіз. Алайда, аталған 
жағдай тек өркениетті дамыған елдерде ғана орын алып отыр. Елімізде, 
нысаналы топтар немесе өз бетімен жалақысына тұрғын үй алуға жағдайы 
жетпейтін мемлекеттік кәсіпорын не мекемеде жұмыс жасайтын азаматтарға 
ғана жалға тұрғын үй берілетіні анық көрсетілген.  

Елімізде кредиттік тұрғын үй салумен "Самұрық қазына" ҰҚ-ның 
қолдауымен ашылған кірісі төмен отбасыларына арналған "Бақытты отбасы" 
бағдарламасы бойынша Нұр-сұлтан қаласынан 754 арыз түссе, Алматы 
облысынан 591 арыз, Ақтөбе облысынан 498 арыз түскені байқалады, алайда 
соның ішінен Нұр-Сұлтан қаласы бойынша 600 адамға, Алматы облысынан 422 
адамға, Ақтөбе облысынан 355 адамға қарыз беріліп қарыз шарты жасалып, 
арыздары қабылданған. 

Мемлекеттік тұрғын үй – жай қорынан жалға алатын үйге кезекте тұрған 
азаматтардың кезегі интернет ресурстарында жергілікті органдармен 
жаңғыртылмай, өзге кезексіз адамдарға беру жағдайларының орын алуы ащы 
да болса шындық, қоғамда теріс пікір тудырып отыратыны анық. 

Бұл негізде, жергілікті атқарушы органдардың мемлекеттік тұрғын үйді 
жалдауды кезекке қою мен беру кезінде жіберетін заң бұзушылықтарына 
қоғамдық мемлекеттік емес ұйымдар ашып азаматтардан түскен шағымдар 
бойынша жауап таба алатындай жағдайда жеткізсе, еліміздегі жалға тұрғын үй 
берудегі көлеңкелі жағдай бір ізге түсері сөзсіз. «Көш жүре бара түзелер»- деп 
оған бей-жай қарауға болмайды, сын айтылмай, мін түзелмейтіні анық. 
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Сурет 2 - Кредиттік тұрғын үй салумен рәсімделген үйлер бойынша құжат 
тапсырғандар мен пәтер алғандар саны, 2019 ж  

Ескерту: [4]әдебиет мәліметтері негізінде автормен құрастырылған  
 

Мемлекеттік тұрғын үй қорынан берілетін жалға берілетін тұрғын үйдің 
«бармақ басты, көз қыстысыз» берілетініне сене алатындай жағдайда болса 
ғана, азаматтардың егемен елдің ертеңіне сеніммен қарауына болар.  

Аталған мәселелерді шешу үшін еліміздегі тұрғын жай мәселесін реттеу 
қажет. Бұл жерде қалай? деген үлкен сұрақ туындайды. Халықаралық тұрғын 
үй беру тәжірибелерін қарасақ, барлық жағдайда да жас отбасылар мен кедей 
отбасылар жас мөлшеріне де қарамастан субсидия немесе жалдамалы тұрғын 
үй алуға бірінші кезекте тұр, ал біздің елімізде, өзіміз келтірген мәлімет 
бойынша олардың табыс көзін растамай, растағанның өзінде жалдамалы тұрғын 
үй алуы өте күрделі.  
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Аннотация. В работе описывается состояние развития малого и 
среднего бизнеса в Казахстане как драйвера экономического роста. Дана 
оценка состояния государственной поддержки субъектам малого и среднего 
бизнеса, также приведен международный опыт поддержки МСБ таких стран 
как США, Франция и др. На основе отечественной и зарубежной практики 
даны практические рекомендации по совершенствованию законодательства, 
улучшения условия развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Аңдатпа. Мақалада Қазақстандағы шағын және орта бизнестің даму 
жағдайы экономикалық өсудің драйвері ретінде сипатталған. Шағын және 
орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың жай-күйі бағаланады, АҚШ, Франция 
және басқалар сияқты ШОБ-ті қолдаудың халықаралық тәжірибесі 
келтірілген, отандық және шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, заңнаманы 
жетілдіру және шағын және орта бизнесті дамыту жағдайларын жақсарту 
бойынша практикалық ұсыныстар берілген. 

 Abstract. The paper describes the state of development of small and medium-
sized businesses in Kazakhstan as a driver of economic growth. The state of state 
support to small and medium-sized businesses is assessed, international experience in 
supporting SMEs in countries such as the USA, France and others is also given. 
Based on domestic and foreign practice, practical recommendations are given to 
improve legislation and improve the development environment for small and medium-
sized businesses. 

 
Ключевые слова. Малый и средний бизнес, государственная поддержка, 

экономический рост, драйвер, экономика, предпринимательство  
Кілт сөздер. Шағын және орта бизнес, мемлекеттік қолдау, 

экономикалық өсу, драйвер, экономика, кәсіпкерлік 
Key words. Small and medium-sized businesses, government support, economic 

growth, driver, economics, entrepreneurship. 
 
Шағын және орта бизнесті дамыту кез келген елдің экономикасының 

негізі болып табылады. Дамыған шағын және орта кәсіпорындарсыз 
мемлекеттердің макроэкономикалық жағдайының тұрақтылығы туралы айту 
қиын. Сондықтан, Қазақстан Республикасында шағын және орта бизнестің 



 313  
 

экономикалық реформаның алғашқы күндерінен бастап пайда болуы елдің 
экономикалық саясатының басым бағыттарының бірі болып табылады. 

Бизнес-класс нарықтық экономиканың ажырамас атрибуты болып 
табылады, экономикалық қатынастар тәуелсіз заңды тұлға болып табылады. 
Нарықтық экономикаға негізделген шаруашылық жүргізуші субъектілердің 
көпшілігі тек экономиканың жағдайында ғана емес, сонымен қатар орта тап деп 
аталатын тұрақтылықты да қамтамасыз етеді. 

Нәтижесінде, тәуелсіздіктің алғашқы күндерінде-ақ Қазақстанда шағын 
және орта бизнес экономиканың маңызды саласы ретінде анықталды. Мемлекет 
тарапынан шағын және орта бизнесті жан-жақты қолдаудың арқасында және 
90-жылдардағы елдегі қиын экономикалық жағдайға қарамастан, шағын және 
орта кәсіпкерліктің саны үнемі өсіп отырды. 

Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитетінің мәліметі 
бойынша, бүгінгі таңда елімізде 840 мыңға жуық шағын және орта кәсіпкерлік 
субъектілері тіркелген. Бұл саланың елдің жалпы ішкі өніміндегі үлесі шамамен 
30% құрайды. Шағын және орта кәсіпкерліктің саны 1,3 миллионды құрады, 
бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11 пайызға көп.[1]. 

Шағын және орта бизнес (ШОБ) өндірісінің көлемі 2018 жылы 26,5 трлн 
теңгеге жетті, бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 25,3% -ға 
көп. Бұл соңғы жылдардағы ең жоғары көрсеткіш. Шағын және орта бизнестің 
құрамына шағын кәсіпкерліктің заңды тұлғалары, орта кәсіпкерліктің заңды 
тұлғалары, жеке кәсіпкерлер, шаруа немесе фермер қожалықтары кіретіндігін 
атап өткен жөн. 

«Даму» қоры «DKB 2020» мемлекеттік бағдарламасы бойынша жалпы 2,4 
трлн несиенің 12,6 мың жобасын қолдады. теңгені құрады. 2018 жылы 173,2 
млрд.теңге сомасына 1432 жоба қаржыландырылды. Несие көлемі бойынша 
Алматы және Алматы облысы көшбасшы болып табылады 
Салалар бойынша несие портфелі: 

48% - өндірістік жобалар; 
14% - логистика саласындағы жобалар. 
Егер біз қаржыландыру нәтижелеріне сүйенетін болсақ, онда өндірістің 

ең үлкен көлемі шағын кәсіпорындарға келеді: 18,2 трлн. Теңге (меншікті 
салмағы - 68,7%). Орта кәсіпорындар 5,2 трлн теңгеге өнім шығарды, жеке 
кәсіпкерлер 1,8 трлн теңгеге, фермалар мен фермалар 1,3 трлн теңгеге өнім 
шығарды. [2]. 

Сонымен қатар, Қазақстандағы коммерциялық банктер 
қаржыландырудың бірқатар проблемаларына тап болады. Шынында да, әлемдік 
нарықта бұл қымбат және бірнеше девальвациядан кейін ол біздің несие 
ұйымдары үшін тиімсіз болып қалды. Нәтижесінде, бұл нарықта, әсіресе ШОБ 
үшін несиелер қымбатқа түседі. Бірақ экономика дамуды қажет етеді, бизнестің 
өсуі қажет, банктерге тұрақтылық қажет. Сондықтан, жеңілдікті пайыздық 
мөлшерлемелер бойынша мемлекеттік қаржыландыру көптеген қазақстандық 
кәсіпорындарға нарықта ғана емес, сонымен бірге тез өсуіне көмектесу үшін 
үлкен қолдау болып табылады. Қаржыландыру стратегиясы келесідей: 
мемлекет қаражат бөледі, ал банктер оларды таратады. Нәтижесінде бұл ақша 
кәсіпкерлерге жеңілдікті бағамен есептеледі. Бүгінгі таңда банктер шағын және 
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орта бизнес сегментіне белсенді көшуде. Олар белгілі бір қауіптерге қарамастан 
даму болашағын көреді. Дағдарыс жылдары кредиторлар бұған бас тартты, 
өйткені тұрақсыз шағын және орта бизнесті бақылау мүмкін емес болып 
көрінді. Бірақ әлемдік тәжірибе керісінше көрсетті. Тек дұрыс саясатты таңдау, 
кредиторлар мен ШОБ жұмыс істейтін жүйені таңдау ғана қалады. Осындай 
ынтымақтастықтың көптеген жағымды жақтарын көретін банктердің бірі - 
«Қазақстан Халық Банкі» АҚ және басқалары. 

Қазақстанның экономикалық саясатын қысқа мерзімді перспективада 
дамыған елдер мен дамыған нарықтың тәжірибесіне сүйене отырып, оның 
қарқынды дамуын айқындайтын мамандар құрғанын атап өткен жөн. Біртіндеп, 
біздің елімізде жүйелі және кең таралған бизнесті дамытуға бағытталған 
барлық күш-жігер біртіндеп өз нәтижесін бере бастайды. Мемлекет пен бизнес, 
әлеуметтік және кәсіпкерлік корпорациялар (ӘКК), «Атамекен» АЭС, «Даму» 
кәсіпкерлікті дамыту қоры »АҚ және басқа да мекемелердің тығыз 
ынтымақтастығы негізінде Қазақстан Республикасында шағын кәсіпкерлікті 
дамыту және қолдаудың мемлекеттік бағдарламасы жүйелі түрде жүзеге 
асырылуда. 

Егер біз жетекші елдердің шағын және орта бизнесті қолдаудағы 
тәжірибесіне сүйенетін болсақ, көптеген шет елдерде шағын бизнес арнайы 
құрылымдар мен қорлар арқылы мемлекет тарапынан елеулі қаржылық және 
несиелік қолдау алады. Мысалы, Шағын бизнесті басқару (АҚШ), Шағын 
бизнесті сақтандыру бойынша корпорация (Жапония), «Орта және шағын 
фирмаларға несие» (Франция). [3]. 

Шағын және орта бизнесті мемлекеттік қолдаудың американдық 
тәжірибесі ерекше назар аударуға тұрарлық. Америка Құрама Штаттары тек 
алып корпорациялардың ғана емес, сонымен қатар жеке сектор 
қызметкерлерінің 50% -дан астамы жұмыс істейтін шағын кәсіпорындардың елі 
болып табылады. Негізгі жұмыс беруші - бұл үлкен, бірақ дәл шағын және орта 
бизнес емес екендігі белгілі болды. Американдықтардың әрбір үш отбасының 
біреуі шағын бизнеспен айналысады. Яғни, АҚШ-тағы шағын және орта бизнес 
- бұл кәсіпкерліктің бір түрі ғана емес, мәні бойынша адамның өмір салты. 

Осыған байланысты, қазіргі жағдайда, әлемнің жетекші елдерінің 
тәжірибесі негізінде шағын және орта бизнесті дамытуға мемлекеттік қолдауды 
одан әрі нығайту қажет, бұл елдің ұлттық экономикасына оң әсер етуі керек. 

Ол үшін ең алдымен: 
• АҚШ, Франция сынды әлемнің жетекші елдеріне негізделген 

экономикада шағын және орта бизнесті қолдау мен дамыту бойынша 
мемлекеттік саясат шараларын жетілдіру; 

• шағын және орта кәсіпкерлікті реттеуді және дамуды жетілдіру; 
• инвестициялар саласындағы заңнаманы жетілдіру және елде қолайлы 

инвестициялық климатты қалыптастыру, әсіресе ШОБ белсенділігі төмен 
өңірлерде; 

• шағын және орта бизнеске салық салуды жақсарту; 
• шағын және орта бизнесті дамытуға бағытталған несие-қаржы тетіктерін 

жетілдіру және жаңа қаржылық технологияларды енгізу; 
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• мемлекеттің шағын және орта бизнесті дамытуды қаржыландыруға 
тікелей және жанама қатысуын жандандыру. 

Жалпы, мемлекет тарапынан жасалып жатқан шаралар шағын және орта 
бизнестің белсенділігін арттыруы керек. Нәтижесінде, бұл субъектілер әлемнің 
жетекші елдерінде іс жүзінде байқалып отырған біздің еліміздің экономикалық 
өсуінің драйвері болуы керек. 
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Аннотация. Жители страны должны опираться не на государство, а на 
свою профессию. Государство должно только способствовать развитию 
этого предпринимательства. Только тогда будет расти экономика страны, 
улучшится благосостояние населения. 

В период после обретения Казахстаном независимости развитие 
предпринимательства стало очень сложным вопросом. Потому что при 
неправильном подходе к рыночной экономике от плановой экономики 
поддержка предпринимательства, ее развитие очень сложно. Но, давая время, 
рыночная экономика показала заинтересованность в развитии 
предпринимательства. Особенно остро стоит вопрос развития 
инновационного предпринимательства в стране. А одним из главных условий, 
определяющих успешное развитие инновационного предпринимательства, 
является совершенствование механизмов финансово-кредитной и 
инвестиционной политики поддержки. Кроме того, он отметил, что 
предоставление и обработка знаний о новом мышлении вызывают особую 
потребность в обществе. Для того, чтобы стать конкурентоспособной и 
отвечающей современным требованиям, инновация занимает важное место. 

Аңдатпа.Ел тұрғындары мемлекетке емес, өз кәсібіне ғана арқа сүйеуі 
қажет. Мемлекет тек сол кәсіпкерліктің дамуына жол ашып беруі тиіс. 
Сонда ғана ел экономикасы өсіп, халықтың жағдайы жақсара түспек. 

Қазақстан тәуелсіздік алғаннан кейінгі кезеңде кәсіпкерлікті дамыту 
өте күрделі мәселе болды. Себебі жоспарлы экономикадан нарықтық 
экономикаға бет бұрыс барысында кәсіпкерлікті қолдау, оны дамыту өте 
қиын. Бірақ бертін келе нарықтық экономика кәсіпкерлікті дамытуға мүдделі 

http://www.stat.gov.kz/
http://www.damu.kz/
https://atameken.kz/
https://atameken.kz/
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екенін уақыт көрсетті. Әсіресе, елімізде инновациялық кәсіпкерлікті дамыту 
қажеттілігі ерекше туындап отыр. Ал инновациялық кәсіпкерліктің табысты 
дамуын айқындайтын басты шарттардың бірі қаржы-несиелік және 
инвестициялық тұрғыдан қолдау саясатының тетіктерін жетілдіру болып 
табылатыны сөзсіз. Сонымен қатар, жаңаша ойлау туралы білімді ұсыну мен 
өңдеу қоғамда аса қажеттілікті тудырып отырғаны рас. Заман талабына 
сай әрі бәсекеге қабілетті болу үшін инновация маңызды орында. 

Abstract.The inhabitants of the country should not rely on the state, but on 
their profession. The state should only contribute to the development of this business. 
Only then will the country's economy grow and the welfare of the population 
improve. 

In the period after Kazakhstan gained independence, the development of 
entrepreneurship has become a very difficult issue. Because with the wrong approach 
to the market economy from the planned economy to support entrepreneurship, its 
development is very difficult. But, giving time, the market economy has shown interest 
in the development of entrepreneurship. The issue of development of innovative 
entrepreneurship in the country is particularly acute. And one of the main conditions 
determining the successful development of innovative entrepreneurship is the 
improvement of the mechanisms of financial, credit and investment policy support. In 
addition, he noted that the provision and processing of knowledge about new thinking 
causes a special need in society. In order to become competitive and meet modern 
requirements, innovation takes an important place. 

 
Ключевый слова.Инновация, инновационное предпринимательство, 

малый и средний бизнес, торговый сектор, новая идея, венчурный капитал, 
финансово-кредитная и инвестиционная поддержка 

Кілтсөздер.Инновация, инновациялық кәсіпкерлік, шағын және орта 
бизнес, сауда секторы, жаңа идея, венчурлық капитал,қаржы-несиелік және 
инвестициялық қолдау сасаяты 

Keywords.Innovation, innovative entrepreneurship, small and medium 
business, trade sector, new idea, venture capital, financial, credit and investment 
support 

 
Ел Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев ағымдағы жылы халыққа 

жолдауында шағын бизнестің әлеуметтік-экономикалық және саяси өмірде, 
әсіресе еліміздің экономикасында маңызды рөль атқаратынын ерекше тілге 
тиек етіп атап өткен болатын[1].Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, елдегі шағын 
және орта бизнестің экономикадағы, дәлірек айтқанда, экономиканың негізгі 
көрсеткіші болып табылатын жалпы ішкі өнімдегі үлес салмағы ел 
экономикасының тұрақты дамуының қайнар көзі. Дамыған Батыс елдерінің 
басым көп бөлігінде, әсіресе әлеуметтік-экономикалық өсім көрсеткіші жоғары 
Германияда, шағын және орта бизнес экономикадағы жалпы ішкі өнімнің 
басым бөлігінің негізгі көзі болып табылады. Экономиканың маңызды, әрі 
нәтижелі секторы ретінде шағын және орта бизнес елеулі орын алады. Қазіргі 
күні еліміздің жалпы ішкі өнімінің негізгі қайнар көзі шикізаттан, дәлірек 
айтқанда мұнайдан және әр түрлі металлдарды, қазба байлықтарды сатудан 
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құралып отырғаны жасырын емес. Дәл осындай нарықтағы жағдайға 
байланысты шағын және орта деңгейлі кәсіпорындардың дамуын, әрі табысты 
жұмыс атқаруына ел мүддесінің жоғары деңгейде тәуелді болуы, олардың 
экономиканың тұрақты өсіміне қол жеткізуде ғана емес, сонымен қатар, өзге де 
әлеуметтік-экономикалық мәселелерді шешу жолындағы маңыздылығымен 
тікелей байланысты. 

Халықаралық тәжірибеде экономикасы дамыған елдердің жаһандық 
бәсекелестік жағдайындағы әлеуметтік-экономикалық дамуының негізгі көзі 
өндіріске жаңа инновацияларды, яғни жаңа технологиялар мен жаңа 
ізденістерді енгізудің нәтижесі екені белгілі. Әр түрлі зерттеулердің 
нәтижесінде сол елдердің өндіріс саласындағы өсімдерінің шамамен 70-100%-
ға жуығы инновацияның игілігі. Қазақстан экономикасының тұрақты дамуын 
қамтамасыз ету үшін экономиканың барлық салаларында инновациялық 
кәсіпкерлікті дамыту өте маңызды мәселелердің біріне айналп отыр.Осы 
тұрғыдан таңдалған мақала тақырыбы өзекті болып табылады. Зерттеу пәні 
инновациялық кәсіпкерліктің ел экономикасына әсер ету үрдісі болып табылса, 
зерттеу міндеттері инноваиялық кәсіпкерліктің теориялық аспектілерін 
зерделеу, инновациялық кәсіпкерліктің Қазақстандағы даму дәрежесіне баға 
беру, орын алып отырған мәселелерді айқындау, елімізде инновациялық 
кәсіпкерлікті дамыту қажеттілігін негіздеу болып табылады.  

Кәсіпкерлік саласындағы инновацияның тиімділігі мен дамуының 
қажеттілігін алға тарта отырып, өткен ғасырдың ортасында Й.А.Шумпетер 
«Инновациялық кәсіпкерлік - нарық субъектілері мен жаңа қиыстыруларды 
келесі жағдайларда жүзеге асыру: жаңа тауар енгізу, өндірістің жаңа әдісін, 
жаңа нарық ашу, жаңа шикізатты меңгеру, өндірісті қайта ұйымдастыруды 
өткізу»[2]деп, инновациялық кәсіпкерлік туралы қысқа, әрі нақты толық 
анықтаманы айқындады деп есептейміз. 

Елімізде тәуелсіздік алғаннан кейінгі жылдары бірден кәсіпкерлікті 
дамыту өте күрделі мәселе болды. Өйткені, жоспарлы экономикадан нарықтық 
экономикаға көшу барысында инновациялық кәсіпкерлікті қолдау былай 
тұрсын, тіпті кәсіпкерлікті қолдау, оны дамыту өте қиынға соққан болатын. 
Нарықтық экономикаға көшу барысында еліміздің кәсіпкерлікті дамытуға 
әлеуметтік-экономика жағынан аса мүдделі екенін экономикадағы 
көрсеткіштер мен еліміздегі әлеуметтік жағдайдың өзі көрсетті. Сондықтанда, 
еліміздің тұңғыш Президенті - Елбасы Н.Ә.Назарбаев мемлекеттің 
экономикалық жағдайынкөтеру мақсатында кәсіпкерлік қызметтің ондағы 
маңыздылығын аса көрегендікпен болжап, еліміздегі түрлі ұлтық деңгейдегі 
стратегияларда, бағдарламаларда өзекті мәселелердің бірі етті. Елбасымыз 2017 
жылғы халыққа жолдауында «Кәсіпкерлік саласында құқық бұзғаны үшін 
салынатын санкцияны төмендету жұмысын одан әрі жүргізе беру керек. 
Қоғамға қауіптілігі жоғары емес экономикалық қылмыс құрамын криминалдық 
сипаттан арылту керек» деген болатын[3]. Ал қазіргі таңдағы Ел Президенті 
Қасым-Жомарт Тоқаев ««Білім экономикасы», еңбек өнімділігін арттыру, 
инновацияны дамыту, жасанды интеллекті жаһандық дамудың негізгі 
факторларына айналды» деген сөзді тілге тиек ете отырып,«Мемлекет бизнесті 
қолдауды жалғастырады, 2020 жылдың қаңтарынан бастап микро және шағын 
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кәіпкерліктегі субъектілерді тексеруге байланысты үш жылдық тыйым күшіне 
енетін болады»деп кәсіпкерлікті барынша дамыту керектігін ерекше сипаттап 
өткен болатын.  

Қазақстан үшін сауда секторы бизнес үшін ең тартымды сала болып 
табылады. Сауда секторын қоса дамыта отырып, нәтижесінде көтерме және 
бөлшек сауданың көп бөлігі нарықтағы кәсіпорындардың үлесіне келуі 
тиіс.Қазіргі таңда ол35,3%-ды, яғни 16,2 дананы құрап отыр. Ал құрылыс 
саласында 4,9 мың жаңа кәсіпорындар ашылды, бұл елдегі жалпы санының 
10,6%-ын құрайды. Сонымен қатар, жаңа кәсіпорындар саны бойынша алғашқы 
үштік тізіміне кәсіби-ғылыми және техникалық қызмет кіреді. Оның саны 2,3 
мың бірлікке немесе Қазақстан Респубикасы бойынша 5%.Дәл осы үштіктің 
тізіміндегі соңғы сала инновацияларға негізделген кәсіпкерлік болып 
табылады[4]. 

Кәсіпкерліктегі инновацияның табысты дамуына негіз болып табылатын 
басты шарттардың бірі ретінде қаржы-несиелік және инвестициялық тұрғыдан 
қолдау саясатының тетіктерін жетілдіру болып табылатыны сөзсіз. Елімізде 
соңғы 20 жыл аралығында тікелей шетел инвестицияларының ағынының арта 
түсуі мен өндіріс саласының кең етек жаюы, әрі мемлекеттің табиғи 
ресурстарын нәтижелі қолдануға әсер еткен озық өнеркәсіптік саясат 
нәтижесінде экономикалық өсімнің өзгеріcіне қарамастан, қазіргі таңда 
төмендегідей мәселелер бар: 

- Жеке секторларда инновацияның нашар дамуы, инновациялық 
сұраныстарды тиімді механизмдермен қамтамасыз етудің жоқтығы; 

- Венчурлық капиталдармен шағын инновациялық кәсіпкерліктерді 
қаржыландыру нарығының жетілмеуі; 

- Инновациялық саясаттың ел аумағында бір деңгейде таралмауы; 
- Инновация бағытындағы әртүрлі әкімшілік кедергілер. 
Жоғарыдағылардың барлығы дерлік тікелей түрде иннновациялық 

дамуды, әрі оның экономикадағы жалпы үлесін шектеуші факторлар.Алайда 
бұл мәселелершамалы болсада өз шешімін тауып жатқандығын да айта кету 
керек.  

Инновациялық кәсіпорындар алға қойылған міндеттерге қол жеткізу үшін 
төмендегідей міндеттерді атқарады: 

- Жаңадан ғылыми идеяларды табу, әрі олардың тиімділігін бағалау; 
- Жаңа идеялар бойынша бизнес жоспарлар даярлау; 
- Жаңа идеяларды жүзеге асыруға қажеттті ресурстарды, яғни 

инвестициялық ресурстарды іздеу; 
- Жаңа идея бойынша құрылған кәсіпорынды басқару, яғни онда 

тиімді басқару үлгілерін ұйымдастыру. 
Шағын және орта бизнестің негізгі қызметі жалпы алғанда, өндірістік, 

сондай-ақ, өндірістен тыс қатынастар жиынтығы, яғни айналым қорлары, 
дайын өнім, банктік есеп-шоттар, бағалы қағаздар, ақша қаражаттары, әртүрлі 
меншіктің материалдық емес қорлары(лицензия, патент, т.б.), өндірілген өнімді 
өткізу мен әр түрлі қызметтер көрсетуден түскен пайда мен табыстар болып 
табылды. Ал олардың негізгі құнындағы баға экономикадағы шағын және орта 
бизнестің даму көрсеткішіне тәуелді, нақтырақ айтқанда, өндірісте өндірілген 
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өнімнің сапасы мен саны, өндірістік қорлармен қамтамасыз ету тиімділігі, 
өткізу көлемі, өнімді өткізуден түсетін кірістер мен пайдаға байланысты. 

Ал инновациялық кәсіпкерліктің негізгі қызметі ғылыми-техника саласы 
мен өндіріс саласындағы делдалдық, яғни байланыстырушы қызмет 
атқаруында. Инновациялық кәсіпорындар инновациялық өнім жасауға немесе 
белгілі бір өнімді жетілдіру бойынша ғылыми-техника саласында шешімдерді 
коммерциялық пайда алу мақсатында жүзеге асыруға, сонымен қатар, ғылыми-
техника саласындағы ұйымдар мен белгілі бір шаруашылық субъектілерімен 
шарасыздан жүргізілетін немесе жүргізілген шығындарды қысқартуға ықпал 
етеді.  

Соңғы жылдардардағы инновациялық өнімдердің экономикадағы негізгі 
көрсеткіштердің бірі жалпы ішкі өнімде алатын көлемі төмендегі Кесте-1-де 
көрсетілген. 

 
Кесте-1 Инновациялық өнімдердің ЖІӨ-дегі үлесі[5],% 
 2016 2017 2018 
ҚР Инновациялық 
өнімдердің(тауарлар 
мен қызметтердің) 
ЖІӨ-дегі үлесі, % 

0,95 1,59 1,98 

 
Статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, соңғы үш жылдықта 

инновациялық өнімдердің ел экономикасындағы үлесі айтарлықтай деңгейде 
өскенін байқаймыз. Кестеден көріп отырғанымыздай, 2017 жылы 2016 жылмен 
салыстырғанда бірден 0,64%-ға өсім көрсеткіші байқалады. Бұған басты себеп 
еліміздегі шағын жәе орта бизнесті дамыту жолындағы әртүрлі реформалар, ел 
тұрғындарына кәсіпкерлік негіздерін оқыту мен кәсіпкерлікті дамытуға 
бағытталған мемлекет бюджетінен бөлінген субсидиялар мен еліміздегі 2017 
жылы өткізілген EXPO-2017 халықаралық көрмесінің ел аумағында өтуі болып 
табылады. Жасыл экономикаға негізделген бұл көрме еліміздегі инновациялық 
кәсіпкерліктің дамуына әрмен қарай жаңа бағыттар ашты. Оның жалпы ішкі 
өнімдегі нәтижелілігі 2018 жылы да жалғасын тауып отырды. Мемлекет 
тарапынан жүргізіліп отырған реформалардың баршасы дерлік халықтың 
әлеуметтік-экономикалық әл-ауқатын көтеруге бағытталды. Ел тұрғындары 
мемлекетке емес, өз кәсібіне ғана арқа сүйеуі қажет, мемлекет тек сол 
кәсіпкерліктің дамуына жол ашып беруі тиіс, сонда ғана ел экономикасы өсіп, 
халықтың жағдайы жақсара түспек деп есептейміз. 

Қорытындылай келе, кәсіпкерлікті дамыту, оның ішінде инновациялық 
кәсіпкерлікті дамытуды жетілдіру еліміз үшін аса қажетті болып табылады. Бұл 
қажеттілікті тек ұлттық ерекшеліктерімізді сақтап қалу тұрғысынан негіздеуге 
болады деп есептейміз. Біздің еліміздің тарихынан белгілі болғандай, көшпелі 
мәдениеттің белгілері, өнімдері әлі күнге дейін біздің қоғамымызда өмір сүріп 
келеді. Сол мәдениеттің өнімдерін қазіргі заман талабына сай етіп жаңғырту, 
жаңа технологияларды пайдалана отырып, оларды өндіру қажеттілігі туындап 
отыр. Ата-бабамыздан қалған, халық арасында жат боп бара жатқан кәсіптерді 
жаңа технологиялар көмегімен инновация негізінде заман талабына сай етіп 
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әзірлеу бұл біздің азаматтық міндетіміз болып табылады. Бұл бір жағынан, 
тарихтағы кәсіпкерлікті қайта жаңғырту болса, ал екінші жағынан, халықты 
кәсіпкерлікке тарту үшін алғышарт болып табылады. Әрине, мұнда 
инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау тетіктерін белсенді ету 
маңызды. 
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ТУРИЗМ ҚАЗАҚСТАН ЭКОНОМИКАСЫН МҰНАЙҒА 
ТӘУЕЛДІЛІКТЕН АЛЫП ШЫҒАР ЖОЛДАРДЫҢ БІРІ РЕТІНДЕ 
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Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, Нұр-Сұлтан қ., ҚР 
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Аңдатпа. Мақала қазіргі таңдағы Қазақстандағы негізгі мәселелердіңбірі 

болып табылатын мұнайға деген тәуелділіктен шығу жолындарын 
қарастыруғаарналған. Мемлекеттің жалпы экономикалық жағдайы, экспортқа 
шығарылып жатқан өнімдерінің құрылымы туралы статистикалық мәліметтер 
талданып, мәселелер анықталды және шикізатқа тәуелділіктен құтылудың бір 
жолы ретінде туризмнің экономикаға оң әсерлері талданған.  

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению путей выхода из 
зависимости от нефти, которая является одной из основных проблем 
современного Казахстана. Проанализированы статистические данные об общем 
экономическом положении государства, структуре экспортируемой продукции, 
выявлены проблемы и проанализированы позитивные последствия туризма на 
экономику как один из способов избавления от сырьевой зависимости. 

Annotation. The article is devoted to the consideration of ways out of 
dependence on oil, which is one of the main problems of modern Kazakhstan. 
Statistical data on the General economic situation of the state, the structure of 
exported products are analyzed, problems are identified and the positive effects of 
tourism on the economy as one of the ways to get rid from raw material dependence 
are analyzed. 

https://platon.asia/ekonomika/za-devyat-mesyatsev-2019-go-kolichestvo-malykh-predpriyatij-sokratilos-na-4-4-za-god
https://platon.asia/ekonomika/za-devyat-mesyatsev-2019-go-kolichestvo-malykh-predpriyatij-sokratilos-na-4-4-za-god
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Әр елдің мәселесі сол елде өмір сүріп жатқан әрбір азаматқа қатысты. 

Бәріміз білетіндей, қазіргі уақытта экономикалық,сауда-саттық саласындағы 
бәсекелік күрес әлемдік деңгейде жүріп жатыр. Өте үлкен бәсекелестік, әсіресе, 
осы соңғы жылдары байқала бастады. Еліміздің басты мақсаты сол әлемдік 
бәсекелестікке қол жеткізе отырып,дамушы елден дамыған елдердің қатарына 
өту. Мұны Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті де өз 
жолдауларында айтып өткен болатын. Бюджетіміздің 80%-ы дерлік шикізат 
сатылымынан түскен кірістен құралады. Ал, ертелі кеш бұл шикізаттың да 
таусылатының білгеніміз жөн. Сол себепті осы жұмысымызда туризмді 
шикізатқа тәуелділіктен құтылудың бір жолы ретінде ұсынып отырмыз. 

Туризм Қазақстанда әлі толық бет бұрылып қаралмаған бағыт. 2005 
жылдан бастап қана назар аудара бастады. Ал басқа да кейбір елдерге көз 
салсақ, осы туризмнің арқасында күн көріп жатқан елдер 
бар(Тайланд,Кипр,Малайзия т.б). Сондықтан ұзақ уақыттық экономикалық 
тұрақтылықты сақтайтын және табыс көзі ретінде қолданылатын туризм 
бағытын тиімді бағыт деп алып отырмыз. 

Қазақстан Республикасы тәуелсіздік алғаннан бері нарықтық экономикаға 
көшу жолына түсті. Осы жылдың екінші жартысының нәтижесі бойынша 
жұмыспен қамтылғандар саны 8 млн 763 мың адамды яғни,еліміздегі жұмысқа 
қабілетті халықтың 95,2 %-ын құрайды(9 млн. 205 мың азамат).2016 жылы 
қазақстан экономикасының әртүрлі бағытында еңбекке қабілетті жастағы 8,3 
млн. адам жұмыспен қамтамасыз етілді. 2016 жылмен салыстырғанда соңғы 3 
жылда бұл көрсеткіш 5,3 % –ға өсіп отыр. Қазіргі таңда ел экономикасын 
күшейтіп отырған өнеркәсіп саласы және жеріміздің шикізат әлеуетін 
пайдалану. Оның ішінде: 

1)Өндіруші өнеркәсіптен – мұнай, газ, көмір, шымтезек, тақтатас, тұз, 
қара және түсті металлургия, ағаш дайындау, энергетикалық шикізат алу т.б. 

2)Өңдеуші өнеркәсіптен - қара және түсті металдар, машиналар мен 
жабдықтартар, химиялық өнімдер, цемент және басқа құрылыс материалдарын, 
ағаш өңдеу, жеңіл өнеркәсіп өнімдерін өндіру т.б. 

2019 жылдың жеті айының қорытындысы бойынша Қазақстан 52,23 
миллион тонна мұнай мен конденсатты өндірді – бұл жоспардың 101,2%.  

Қазақстан әлемдегі үлкен көмір шоғыры бар он елдің қатарына кіреді. 
Біздің еліміздегі көмір қоры әлемдік резервтер санының шамамен 4%-ын алып 
жатыр. 2018 жылы елдің көмір өндіруші компаниялары 113,7 млн тонна көмір 
өндірді (көмір концентратын есептемегенде), бұл 2017 жылмен салыстырғанда 
5,4%-ға өсті. Қазақстан Ресейге 95мың тонна көмірсутек шикізатын 
экспорттады. Табиғи газ өндіру көлемі 2018 жылы 55,6 млрд. кубты құрады, 
бұл көрсеткіш 2017жылмен салыстырғанда 2,7 млрд. кубқа өсті(52,9млрд. куб). 
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Оң сауда балансының айтарлықтай өсуінің арқасында экспорттың 
жақсару болды, оның профициті $27,4 млрд (+57,9%) құрады. Мұнайға әлемдік 
бағалардың қолайлы конъюнктурасының нәтижесінде тауарлар экспорты 25,2% 
- ға, $61,9 млрд. - ға дейін ұлғайды, атап айтқанда, мұнай және газ 
конденсатының экспорты 42,2% - ға ұлғайды. 

2018 жылдың он бір айының қорытындысы бойынша Қазақстан 
Республикасының тауарлар экспорты 2017 жылдың ұқсас кезеңімен 
салыстырғанда 26,4% - ға, $ 54,7 млрд.дейін өсті. 

Энергетика министрлігінің алдын ала мәліметтері бойынша, осындай 
елеулі өсім мұнайдың жоғары бағасына (шыңға баррель үшін 2017 - $86,29 
жетті), елде өндіру көлемінің (+6,3%) және экспорттың (+2,3%) ұлғаюына 
байланысты. 

Экспорт құрылымында табиғи газ (+49,7) және бидай (+48,8%) сияқты 
тауарлар айтарлықтай өсім көрсетті, ал төмендеу Органикалық емес химия 
өнімдері және басқа қосылыстар (-1,7%), сондай-ақ темірден немесе болаттан 
жасалған жалпақ прокат (-0,4%) бойынша байқалады. 

Қазақстандық тоғыз негізгі экспорттық тауарлардың тоғызы пайдалы 
табиғи қазбаларға және олардың өңделген туындыларына тиесілі. 

 
Ескерту: статисттика агенттігінің мәліметтері негізінде авторлармен 
құрастырлған 

 
Fitch Ratings табиғи ресурстар және шикізат тауарлары бойынша талдау 

тобының аға директоры Максим Эдельсонның бағалауы бойынша, Қазақстан 
тікелей мұнай экспортына тәуелді. Қазақстан өндірілген мұнайдың 12% ғана 
тұтынылады, ал 88%-ын экспорттайды.Қазіргі уақытта мұнай экспорты ұлттық 
ЖІӨ-нің төрттен үшін құрайды.Осылайша, қазақстандық экспорт құрылымында 
78,4% мұнай,8,2% - газ және металл құрайды.Бұл ретте, сарапшылардың 
бағалауы бойынша, Қазақстанның ЖІӨ-нің оң өсуі 1 баррель үшін $60 болуы, 
яғни мұнай бағасы осы мәндерден төмен болса, онда ел рецессияны және 
қазіргі ауқымды дағдарыстың күрделі кезеңдеріне соқтығысады. Мұнай 
бағасына мұндай тәуелділік Қазақстан экономикасын әлсіретеді. 

 Мұнайға тәуелділік бұл Қазақстанның басты экономикалық 
мәселелерінің бірі болып табылады. Біз бұл мәселенің шешімі ретінде елімізде 
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туризмді дамытуды ұсынамыз. Туризм халықаралық сауданың маңызды 
элементі болып табылады және шағын экономикалардың дамуына ықпал етуі 
мүмкін. Дүниежүзілік туризм ұйымының (ДТҰ) ресми жазбаларына сүйенсек, 
ол әлемдегі ЖҰӨ-нің оннан бір бөлігін, халықаралық инвестицияның 11%-дан 
астамын құрайды, әлемдік өндірістің әрбір 9-жұмыс орны туризм арқасында 
қамтамасыздандырылып отыр. 

Туризм әлемдік деңгейде мұнай өнімдері және автомобиль экспорты 
табысынан кейін үшінші орынды иеленеді. Бұл дегеніміз туризмді жаңа 
ғасырдың басты табыс көзі ретінде қолданылу тиімділігін және экономикалық 
өсімнің қуатты механизмі болып табылады.  

Мамандардың есептеуі бойынша, орта есеппен бір шетелдік турист 
әкелетін кірістің баламасын табу үшін, әлемдік нарыққа шамамен 9 тонна тас 
көмір немесе 15 тонна мұнай немесе 2 тонна жоғары сұрыпты астық шығару 
керек екен. Осымен қатар, шикізатты сату елдің энергия көздерін сарқыса, ал 
туристік индустрия қалпына келетін ресурстармен жұмыс жасайды. Шетелдік 
экономистердің есептеуінше, қалада екі сағат уақыт өткізген 100 мың турист 
350 мың доллар немесе 17,5 доллар әр адам сағатына шығын жұмсайды. 
Осылайша, шикізатты сату – бұл өз алдына экономикалық тығырыққа тірелу, ал 
туризмді дамыту – ұзақ мерзімдік, экономикалық пайдалы перспектива. 

Туризмнің ел экономикасына тигізетін оң әсерлері: 
1) Әлемдік тәжірбиеге сүйенсек туризм әлемдік дағдарыс уақытында да 

тоқтамайтын табыс көзіне жатады.  
2)Ауданға деген ақша ағынының көбеюі, соның ішінде шет ел 

валютасының түсімі, төлем балансы және жиынтық экспорт сияқты 
көрсеткіштерге оң әерін тигізеді. 

Мұнайға байланысты экономикалық тұрғыдан ұқсас БАӘ алып қарасақ, 
олар да қара алтынға тәуелді мемлекеттердің бірі еді. Осыдан 20 жыл бұрын 
БАӘ-нің бюджетінің 83 %-ы осы мұнайдан түскен пайдаға тәуелді еді. Ал 
қазірде 29%-ын құрап отырса, Дубайдың үлесі 6%-ды ғана құрайды. 

Туризмдік индустрияның экономикаға бес маңызды әсері бар. Олардың 
арқасында туризм сұраныс тудырады, оны қамтамасыз етеді және тұтынуды 
ұлғайтады, елдің, экономиканың өсуіне септігін тигізеді. 

1. Туризм сұранысты қалыптастырады. 
2. Туристердің қажеттіліктерін индустрияны дамыту арқылы 

қамтамасыз етеді. 
3. Туризм елдің дамуын талап етеді. 
4. Халықаралық стандарттауға жетуге ынталандырады. 
5. Туризм тұтыну көлемін ұлғайтады. 

Туристтердің маңыздылығы – туристік индустрияға және басқада 
салаларға сұраныс туғызуы. Сұранысты туғызатын екі қажеттілік бар. Біреуі – 
қызуғушылық, әр түрлі туристік орындарды, салт-дәстүрді көруге және білуге 
деген, әлемнің кереметтерін тамашалауға деген талпынысы. Екіншісі – бұл 
саяхаттау. Саяхаттағы қажеттілік – бұл жаңа туристік орындарды көру немесе 
жай ғана демалысын әр түрлі жерлерде өткізу. 

Айтылған барлық қажеттіліктер туристтік, транспорттық қысметтерге 
және тауарларға деген әлемдік және жергілікті сұранысты туғызады. Бұл жерге 
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әр түрлі турларды, алдын ала жасалған туристтік жалдауларды жатқыза аламыз, 
себебі олар туристтер мен саяхатшылардың қажеттіліктерін қамтамасыз етеді. 

Елге келген саяхатшылар өз туристтік қызметтерін бастайды, яғни, 
орналасуға, тамақтануға, жергілікті сапарларға, ойын-сауық шараларына деген 
нақты сұранысты қалыптастырады. Осылайша олар мемлекеттік және 
жергілікті сұранысты туғызады.  

Үшіншіден, туристтер тек қана туристтік индустрияға ғана емес басқада 
салаларға деген сұраныстың қалыптасуына септігін тигізеді. Атап айтсақ, 
магазиндерді аралап әр түрлі заттарды сатып алуы, жергілікті нысандарға деген 
сапарлары және т.б. 

Жалпы туризм туристердің сұранысы мен қажеттіліктерін қамтамасыз 
ететін саланың бірі болып табылады. Бұдан біз туризмнің әр түрлі салалардан 
тұратынына көз жеткіземіз. Біріншіден, қалаған бағыттарына жету үшін саяхат 
және транспорт индустриясына деген сұраныс. Бұған әуе, кеме ,яғни, су, 
теміржол, көлік транспорттары жатады. Екіншіден, орналасу, тамақ, 
шипажайлар мен рекреациялық орындарды қамтамасыз ететін қонақ үй 
индустриясы. Бұл салалар,яғни, қонақ үй мен транспорттық индустрияның өзі 
үлкен және басқада кіші салаларды қамтиды, сол себепті экономикада едәуір 
рөл атқарады. Туризм өзіне тамақ ішетін жергілікті ресторандар қызметін, 
кинотеатрлар мен ұлттық саябақтар, дәстүрлік және спорттық шараларды 
қамтитын ойын-сауық орталықтарының қызметін, сауда орталығын және 
электронды және телекоммуникациялық өнімдер мен қызметтерді қамтиды. 
Жалпы туристтер тамсану және қызықтарды көру үшін келеді, сондықтан 
олардың жоспарланған туристтік бағдарламасынан тыс әр түрлі заттарды сатып 
алуында шек жоқ. Бұл жағдай туризмнің жалпы маңыздылығын, экономикаға 
тигізетін рөлін нығайта түседі. 

 Айтылған барлық салалар мен оларға жататын қызметтер мен тауарлар 
туризмнің бір бөлігі болып саналады. Сонымен туризмді өте қымбат және 
үлкен шығынды индустрия деп анықтаумызға болады. Ол – әр түрлі салаларға 
табыс әкелетін, үлкен және кең жұмыс орындарының ашылуына түрткі болатын 
құрал. 

Туризм мемлекеттің дамуын және жалпы өсімін талап етеді, сол уақытта 
оны алып келеді. Сонымен қатар, жалпы халықтың әл-ауқатын көтереді. 
Осының өзі туризмді басқа салалардан қарағанда құнды ете түседі және бұл 
жоғарыда қарастырылған себептерден қарағанда маңыздырақ. 

 Мемлекет жаңа туристерді тарту мақсатында мықты туризмдік нарық 
құрып, туризм өсімін демеу үшін көптеген істер жасау керек. Мемлекет үшін 
туризм өсуі – елдің жалпы өсімі мен дамуының, сонымен қатар ұлттық 
қауіпсіздіктің, денсаулықтың, қоғам ретінде ашықтықтың синонимі. Мемлекет 
өз халқымен қатар туристер үшін дамыған инфраструктураны құру қажет. Тек 
мемлекеттің өнеркәсіп арқылы жалпы өсуі мен дамуы, қоғам ынтымақтастығы, 
саяси жағдай, халық қауіпсіздігі, экология мен гигиена ғана туризмнің өсуіне 
әкеп соғады. Осылайша, туризмнің дамуына тырысатын мемлекет осы қолайлы 
жағдайларды жасауы тиіс. 

Туристер әлемдік стандарттарды алып келеді. Халықаралық клиенттер, 
яғнитуристер қызмет көрсетулер мен инфрақұрылымдардың әлемдік 
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стандарттарына сай болуына мықты қажеттілік тудырады. Туристердің бір 
ерекшілігі олар – халықаралық клиенттер болып табылады және соған лайық 
әрекет етеді. Олар әлемнің әр түкпірінде демалыс және бизнес үшін 
саяхаттайды. Яғни, әрбір саяхатшы әр түрлі жерлерде және ұйымдастырылған 
әлемдік шараларда бірдей қызмет пакетін қолданады, сол себепті ол қазіргі 
уақытта және болашақта оны әлемдік деңгейде салыстыра отырып, таңдайды. 
Осындай сұраныстың арқасында мемлекет туристтерді қызықтыру үшін 
инфрақұрылым мен өздері ұсынып отырған туристтік қызметтерге жоғары 
сапаны және әлемдік стандарттарды енгізуге тырысады. Бұл қызмет 
ұсынушыларда конкуренттілік басымдылықты арттыртып, өз қызметтеріңің 
құндылығын өсіруге ынталандырады, инновация мен идеялардың пайда 
болуына септігін тигізеді. Осылайша, мемлекет өз игілігі үшін, туристердің көп 
мөлшерде тұтынуын қамтамасыз ету үшін оларға заманауи және озық 
обьектілерді ұсыну арқылы, туризм мен туризмдік қызметтер экспортынан 
табыс алады. 

Жалпы адамдардың саяхаттары, оларды көбірек тұтынуға 
ынталандырады.Себебітуризм тауар мен қызмет көрсетулерді тұтынумен 
байланысты түрлі әрекеттер жиынтығын қамтиды. Туризм айтарлықтай 
дәрежеде ләззат алу, толық көлемде зерттеу және тәжірибе жасау, сондай-ақ 
жаңа нәрселер жасау деген мағынаны береді. 

Әрбір адам саяхатынан максималды түрде рахат алғысы келеді. Сол 
себепті,өз сапарын қызықты және есте қалатындай ету үшін туристтер негізгі 
және қажетті шығындардан бөлек басқада түрлі әрекеттермен шұғылдануға 
және басқада дүниелерді тұтынып, оларға шығындалуға ынталы. Мысалы, 
турист жоспарлаған бірнеше бағыттарынан бөлек, сол маңайдағы нысандарды 
аралауға уақытын жұмсайды. Ол жергілікті транспортты жалдап, атақты және 
дәстүрді таныстыратын жергілікті заттарды сатып алу үшін, жергілікті 
тамақтан дәм тату үшін, базарларды аралайды. Осылайша, туризмнің өзі 
туристті тұтыну мен шығындалуға итермелейді. 

Статистикалық мәліметтер бойынша еліміздегі 600-ден аса 
туркомпаниялардың 14,5% ғана келу туризмін ұйымдастырады. Бұл көрсеткіш 
импорттық туризмның өте төмен деңгейде тұрғандығын көрсетеді. Себебі, шет 
елдердегі маркетикалық жұмыстардың жеткілікті деңгейде жасалмауы, 
қазақстанның щұрайлы жерлері, рекреациялық нысандары, туристтік жерлері 
жайлы жарнамалардың, ақпараттардың шет тілдеріндегі нұсқалары жоқтың 
қасы. 

Ішкі туризм Қазақстанда барлық туризм кірісінің 3%-ын құраса, дамыған 
елдерде бұл көрсеткіш 50%-ға тең. Мұндай көрсеткіштін басты себебінің бірі 
ретінде бағалардың көрсетілген қызметтерге сәйкес келмеуін айтуға болады. 
Мысал ретінде қарастырсақ, 50$-ға Алакөлде тоңазытқыш және телевизоры 
баркішкене бөлмеалуға болады,ал дәл осы бағада Ыстықкөлде үш уақыт 
тамақ,ашық және жабық түрдегі бассейні барең жақсы қонақ үйден бөлме алуға 
болады. Бұндай жоғары бағаларға біздің табиғат жағдайымыз, климатымыз да 
өз ықпалын тигізіп отыр, себебі 4 мезгілдің болуы бұл обьектілерді маусымдық 
деңгейде жұмыс етуге мәжбүр етеді. Мысалы, Алакөл, Капшағай, Зайсан, 
Бурабай, Балқаш, Каспий көлдеріндегі демалыс орындары жаз мезгілінде ғана 
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жұмыс істейді, ал Шымбұлақта туризм тек қыс мезгілінде белсенді жұмыс 
жасайды. Ал қалған уақытта табыс түспегендіктен шығындала түседі. 
Сондықтан мемлекет тарапынан көптеген субсидиялар мен салықтық 
жеңілдіктер ұсынылуы тиіс. 

Көптеген қызмет көрсету орталықтарының ағылшын тілін жетік 
меңгермеуі. Шет елдік туристердің жиі айтатын шағымы халықтың төмен 
ағылшын деңгейі. Медициналық көмек алудан бастап (ағылшын тілінде 
сөйлейтін дәрігерлердің аздығы), қарапайым жол билетін сатып алуға дейін. 

Туризм қазіргі заманда экономиканың дамуына және көркемдеуіне 
өзіндік кілт болып табылады. Соның ішінде, инфрақұрылымның дамуы, елдің 
атағы әлемдік деңгейде өсуі, шетел валютасының тартылуы, жаңа жұмыс 
орындарының ашылуы негізінде жұмыссыздықтың азаюы, туристік объекттер 
көптеп орналасқан жергілікті, аудандық, тіпті шалғайдағы елді мекендердің 
қосылуы мен өсуі, жаңа технологиялардың енуі елеулі ықпал етеді. Осылайша, 
саяхаттау және туризм экономикамызға үлкен демеу бере алады. Сондықтан да, 
мемлекет туризмді экономикамыздың дамуының күшіне айналуы үшін туристік 
индустрияға баса назар аударуы тиіс. 

 
Қолданылған әдебиеттер: 

1.https://articlekz.com/kk/article/22116 
2.http://www.market-width.com/blogs/Importance-Tourism-Industry-Economic-
Value.htm 
3.https://informburo.kz/pikir/maqsat-halyq/azastan-ekonomikasy-bgn-men-bolashay-
nemese-azastan-ekonomikasyny-ltty-model-anday.html 
4.https://aif.ru/money/economy/sbezhat_ot_nefti 

 
 
ВНУТРИФИРМЕННАЯ ПОЛИТИКА ОПЛАТЫ ТРУДА: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
 
Буланова Надежда Константиновна  

ЗКГУ им. М.Утемисова 
е-mail: nadya.bulanova.const@mail.ru 

к.э.н. РФ, старший преподаватель  
Батыргалиева Ольга Владимировна 

ЗКГУ им. М.Утемисова 
е-mail: nkj-vnb-z@mail.ru 

студентка 4 курса  
специальность «Менеджмент»  

 
Аннотация.  
Проблемы формирования реального дохода трудоспособного населения 

страны тесно связаны с проводимой внутрифирменной политикой оплаты труда 
персонала отдельного предприятия, определяющей системы и формы оплаты 
труда. Поэтому, в экономической науке представлено большое множество 
обоснований типов и этапов внутрифирменной политики, теорий мотивации 
труда, а также определений заработной платы. К примеру, в постсоветских 
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странах многими экономистами исследуется проблема снижения реальных 
доходов рабочих, даже в стратегических отраслях, и утрате стимулирующей 
функции заработной платы. Стимулирующая функция заработной платы 
должна обеспечивать, в соответствии с квалификацией рабочего, взаимосвязь 
размера оплаты труда с фактическим достигнутым результатом. 

Аңдатпа. 
Елдің еңбекке қабілетті тұрғындарының нақты кірістерін қалыптастыру 
мәселелері жалақы төлеу жүйесі мен нысандарын анықтайтын жеке 
кәсіпорынның персоналы үшін компанияның ішкі жалақы саясатымен тығыз 
байланысты. Сондықтан, экономикалық ғылымда корпоративтік саясаттың 
түрлері мен кезеңдеріне, еңбек уәждеу теорияларына, сондай-ақ жалақының 
анықтамаларына көптеген негіздемелер ұсынылған. Мысалы, посткеңестік 
елдерде көптеген экономистер жұмысшылардың нақты кірістерін, тіпті 
стратегиялық салаларда, жалақының ынталандырушы функцияларын жоғалту 
мәселесін зерттейді. Жалақының ынталандырушы функциясы жұмысшының 
біліктілігіне сәйкес жалақы мөлшері нақты қол жеткізілген нәтижеге 
қатынасын қамтамасыз етуі керек. 

Annotation. 
The problems of real income generation of the country's able-bodied 

population are closely related to the internal company wage policy for personnel of 
an individual enterprise, which determines the systems and forms of wages. 
Therefore, in economic science a large number of justifications are presented for the 
types and stages of corporate policy, theories of labor motivation, and also definitions 
of wages. For example, in post-Soviet countries, many economists study the problem 
of reducing real incomes of workers, even in strategic sectors, and the loss of the 
stimulating function of wages. The stimulating function of wages must ensure, in 
accordance with the qualifications of the worker, the relationship of the size of wages 
with the actual result achieved. 

 
Ключевые слова:оплата труда; реальный доход; внутрифирменная 

политика 
Кілт сөздер:жалақы;нақты кіріс;компанияныңішкісаясат 
Key words:wage;real income; internal company policy 
 
Национальная экономика Казахстана функционирует в рыночных 

условиях, на нее оказывают влияние процесс глобализации в мировой 
экономике и системные риски, возникающие в области управления. Это создает 
необходимость с максимальной отдачей использовать все экономические 
ресурсы, в том числе и трудовые, их эффективность во многом зависит от 
проводимой на всех уровнях управления, политики организации и оплаты 
труда. 

 На уровне государства эффективность использования труда 
обеспечиваются нормами трудового законодательства как элемента социально-
экономической политики направленного на повышения уровня и качества 
жизни населения на основе стимулирования трудовой активности уровнем 
заработной платы. Уровень заработной платы определяет размер реального 
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дохода и тем самым формирует платежеспособный спрос на рынке. Низкая 
стимулирующая роль заработной платы, ведет к обесценению рабочей силы в 
стране и к утрате понятия заработной платы как экономической категории.  

Таким образом, вышеперечисленные теоретически доказанные аспекты 
свидетельствует об актуальности выбранной области исследования и 
подтверждает необходимость выработки новых подходов для 
внутрифирменной политики оплаты труда компаний функционирующих в 
Казахстане. 

Внутрифирменная политика оплаты труда формируется на основе анализа 
социально-трудовых отношений на уровне самого предприятия. Политика 
реализуется, как целенаправленная деятельность по регулированию отношений 
между работодателем и работником в области оплаты труда[5, с. 
85].Структурными элементами этой политики являются: постановка цели, 
выбор подходов к оплате труда, определение форм взаимодействия между 
нормами и оплатой труда, решения по принятию системы и формы оплаты 
труда. 

Во многих трудах ученых проводивших исследование в области научной 
организаций труда, обосновываются различные типы внутрифирменной 
политики оплаты труда в зависимости от комбинации структурных элементов.  

УченныйЛ.Т. Сабирова определяет четыре основных типов 
внутрифирменной политики оплаты труда: пассивная планомерная, активная 
планомерная, пассивная спонтанная и активная спонтанная[4, с. 116]. 
Характеристика типов представлена в табл. 1. 

Таблица 1. Типы внутрифирменной политики оплаты труда 
Пассивная 
планомерная  

Активная 
планомерная 

Пассивная 
спонтанная 

Активная 
спонтанная 

планомерно -
осознанное 
решение 
работодателя 
подкрепленное 
нормативно-
методическими 
разработками 

учет интересов 
рабочих при 
постановки целей 
ВПОТ 
подкрепленное 
планомерно-
осознанными 
разработками 
нормативных 
документов в 
области оплаты 
труда 

постановка цели 
политики в 
пользу интересов 
работодателя или 
рабочего на 
основе 
спонтанно-
стихийных 
решений 

ориентация на 
соблюдения 
баланса 
интересов на 
основе 
спонтанно-
стихийных 
решений 

 
На территории нашей страны высокий уровень заработной платы имеют 

рабочие и сотрудники нефтегазодобывающих и нефтегазоперерабатывающих 
компании. Несмотря на то, что национальные компании в основном 
практикуют пассивно-спонтанную внутрифирменную политику оплаты труда. 
При этом типе оплата труда воспринимается, как обязанность выплачивать 
соответствующее вознаграждение наемным работникам за выполненную 
работу, используются формы взаимодействия основные на административных 
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методах управления работодателя или конкуренции работодателей с 
иностранными компаниями за квалифицированный персонал. Таким образом, в 
основном решения в области внутрифирменной политики основаны спонтанно 
и стихийно.  

Иностранные компании, работающие в этой отрасли на основе 
современных информационных и цифровых технологий используют 
эффективную систему HR в области управления персоналом, результативно и в 
короткий срок могут решать одну из главных задач стратегического 
менеджмента, формирования и реализацию эффективной активно-планомерной 
политики оплаты труда персоналу. В рамках этого направления 
стратегического менеджмента устанавливаются формы и системы, 
регулируются размеры и дифференциация оплаты труда их сотрудников.  

Разработка и реализация внутрифирменной политики оплаты труда для 
отдельной компании состоит из нескольких этапов представленных на табл. 2. 
 

Таблица 2. Этапы принятия и реализации решений внутрифирменной 
политики оплату труда (ВПОТ). 
Первый этап  Анализ и оценка факторов внешней и внутренней среды, 

влияющих на внутрифирменную политику оплаты труда 
Второй этап Определение и выбор системы частных показателей для оценки 

внутрифирменной политики оплаты труда 
Определение планового значения интегральных показателей  

Третий этап  Обоснование выбора основных направлений совершенствования 
оплаты труда, по соответствию возможностей предприятия  

Четвертый этап  Расчет фактических значений частных показателей оценки ВПОТ 
Пятый этап  Выявление факторов и условий отклонений, фактических от 

плановых показателей 

Анализа причин отклонений 

Разработка программы корректирующих действий 

 
Первым этапом при формировании внутрифирменной политики оплаты 

труда является анализ и оценка факторов внешней и внутренней среды, 
который может быть произведен при помощи сводного анализа, в мировой 
практике используется методика SWOT – анализа. Примерный набор факторов 
оказывающих влияния на внутрифирменную политику оплату труда компании 
работающего в нефтегазовой отрасли Казахстана представлены в табл. 2.  

Таблица 2. SWOT – анализ факторов оказывающих влияния на 
внутрифирменную политику оплату труда  
Сильные стороны Слабые стороны  
- регулярность выплаты заработной 
платы, 
- минимальный оклад установлен на 
уровне прожиточного минимума в 
регионе, 
- проведение индексации заработной 
платы, 
- наличие доплат по тяжелым условиям 

- не регулярность выплаты заработной платы, 
- минимальный оклад не установлен на уровне 
прожиточного минимума в регионе, 
- отсутствие опыта проведения индексации 
заработной платы, 
- отсутствие наличие доплат по тяжелым 
условиям труда сотрудников нефтегазовых 
компаний, 
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труда сотрудников нефтегазовых 
компаний, 
- наличие квалифицированного 
персонала по соответствующему 
профилю в добыче, переработке, 
транспортировке и хранения нефти и 
газа, 
- наличие необходимых внутренних 
документов в области оплаты труда,  
- взаимосвязь между нормами труда и 
нормой его оплаты,  
- высокая производительность труда 
персонала. 

- отсутствие квалифицированного персонала, 
- нет коллективного договора, 
 - отсутствует взаимосвязь между нормами 
труда и нормой его оплаты,  
- низкая производительность труда персонала. 
 

Возможности  Угрозы  
- формирование кадрового резерва, 
- низкая текучесть кадров, 
- высокий уровень заработной платы 
персонала у компании конкурентов. 

- отсутствие предложение на рынке труда 
квалифицированного персонала, 
- текучесть персонала выше оптимального 
значение,  
- высокий уровень заработной платы 
персонала у компании конкурентов. 
 

Второй этап заключается в определении частных показателей оценки 
эффективности внутрифирменной политики оплаты труда отраслевыми и 
кадровыми экспертами. Выбор осуществляется на основе определения 
эталонных или нормативных (среднеотраслевых или общепринятых) 
значений[6, с. 58] . 

Третий этап – выбор основных направлений совершенствование 
внутрифирменной политики оплаты труда. На этом этапе национальным 
компаниям нефтегазовой отрасли можно предложить следующие направления: 
расширение принципов политики оплаты труда, совершенствование системы 
материального и нематериального стимулирования повышая справедливость и 
удовлетворенность работников в частности размером заработной платы, и в 
целом системой стимулирования труда.  

Для грамотного выбор основных направлений совершенствование 
внутрифирменной политики оплаты труда необходимо учитывать 
взаимодействие интересов рабочих и работодателя. Интересы работодателя 
определены корпоративной политики компании, а вывить интересов рабочих 
позволит проведение социологических исследований в виде анкетирования. 

Кроме поиска взаимодействия интересов работодателя и рабочих, 
изменения во внутрифирменной политике оплаты труда возникают при: 
изменении действующего законодательства в области оплату труда и стадии 
жизненного цикла самой компании.  

На каждой стадии жизненного цикла организации в развитии имеются 
определенные приоритеты. Так, основные стадии жизненного цикла 
организации по теории И. Адизес [1, с. 124]. На этапе становления 
используются стандартные схемы вознаграждения с акцентированием 
внимания руководства на нематериальное стимулирование труда сотрудников. 
На этапе интенсивного развития руководство компании увязывает систему 
вознаграждения с выполнением запланированных ключевых показателей 
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эффективности деятельности компании. На следующих стадиях жизненного 
цикла руководство компании определяет ценность по каждой должности с 
корректировкой системы вознаграждения, что возможно при внедрении 
бонусной системы оплаты труда.  

На этапе совершенствования внутрифирменной политики оплаты труда 
необходимо учитывать структуру работников компании по типологии, в 
отношении материального и нематериального стимулирования.  

По мнению Озерниковой Т. Г. существует четыре типа работников: 
реагирующие на моральное стимулирование, реагирующие на материальное 
стимулирование, реагирующие на совокупное стимулирование и не 
реагирующие на стимулирование[3, с. 97] . Определение доли каждого типа в 
составе сотрудников компании позволит в рамках внутрифирменной политики 
сформировать систему мотивации персонала, и выявить доминирующий тип 
трудовой мотивации.  

На четвертом этапе внутрифирменной политики оплаты труда 
осуществляется расчет фактически достигнутых значений выбранных на 
втором этапе показателей.  

Основными направлениями расчета показателей являются: оценка 
справедливости оплаты труда, оценка удовлетворенности работников оплатой 
труда, оценка рентабельности политики оплаты труда[2, с. 34]. Для 
комплексной оценки каждого направления необходимо рассчитать 
соответствующие ему частные показатели. Примерный перечень частных 
показателей, которые можно применить, к оценке внутрифирменной политики 
оплаты труда компаний нефтегазового сектора представлен в табл. 3. 

 
Таблица 3. Перечень частных показателей для оценки внутрифирменной 

политики оплаты труда в компаниях  
Направлен

ие  
Наименование показателя  Направленность  

сп
ра

ве
дл

ив
ос

ть
 

Средняя заработная плата работников основной 
деятельности 

max 

Средняя заработная плата административно -
хозяйственного персонала 

max 

Коэффициент отклонения средней заработной платы от 
среднеотраслевого значения (в разрезе категорий 
работников) 

≥ 1 

Коэффициент отклонения средней заработной платы от 
средней заработной платы предлагаемой основными 
конкурентами (в разрезе категорий работников) 

≥ 1 

Индекс роста заработной платы за последние годы  max 
Уровень затрат на оплату труда  max 

уд
ов

ле
тв

ор
ен

- 
но

ст
ь 

Доля персонала, понимающая от чего зависит уровень их 
вознаграждения  
 

1 

Доля персонала с высшим образованием  1 
Доля персонала, уволившихся из-за недовольства уровнем 
оплаты труда 

min 

ре
н

та
б

ел
ь

но
с

ть
 Доля затрат на содержание персонала в себестоимости 

продукции 
max 
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Выработка одного работающего max 
Зарплатоотдача персонала  max 
Рентабельность персонала  max 

На пятом этапе осуществляется сравнение фактически достигнутых 
результатов с запланированными компонентами оплаты труда. При очень 
большом отклонении необходимо провести анализ их причин.  

Таким образом, содержание и значение внутрифирменной политики 
оплаты труда определяется приоритетами компаний и выполнение всех 
рассмотренных этапов. Учет и выполнение этапов позволит сформировать 
активную политику, обеспечивающую высокие показатели деятельности и 
повышающую удовлетворенность заработной платой сотрудников компании.  
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АЙМАҚТАРЫНЫҢ 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ 
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Нұр-Сұлтан қаласы, Қазақстан Республикасы 

 
Аңдатпа. Мақалада Қазақстан Республикасы аймақтарындағы 

инновациялық қызмет ахуалына қысқаша талдау жүргізілген. Сонымен қатар 
аймақтардағы инновациялардың дамуына кедергі негізгі факторлар мен 
проблемалар анықталып, оларды шешу туралы ұсыныстар берілген.  

Аннотация. В статье проведен краткий анализ состояния инновационной 
деятельности в регионах Республики Казахстан. Также были выявлены основные 
факторы и проблемы, препятствующие развитию инноваций в регионах, даны 
рекомендации по их решению. 

Abstract. The article provides a brief analysis of the state of innovation in the 
regions of the Republic of Kazakhstan. The main factors and problems hindering the 
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development of innovations in the regions were also identified, recommendations for their 
solution were given. 

 
Кілт сөздер: инновация, инновациялық қызмет, өндірістік инновациялар, 

технологиялық инновациялар, өңірлердің инновациялық белсенділігі. 
Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, производственные 

инновации, технологические инновации, инновационная активность регионов. 
Keywords: innovations, innovative activity, production innovations, technological 

innovations, innovative activity of regions. 
 
Әр мемлекеттің өзіне тән экономикалық даму жолы, проблемалары және 

нақты жетістіктері мен кемшіл тұстары болатыны белгілі. Әлемдік экономиканы 
зерттеу барысында біз әр елдің макроэкономикалық көрсеткіштері мен 
статистикалық берілгендеріне назар аудара отырып, талдау жасаймыз. Дегенмен, 
зерттеліп отырған мемлекеттің аймақтық ерекшеліктерін және олардың 
экономикалық даму жолында бір-бірінен алшақ көрсеткіштерінің болатынын да 
ескергеніміз маңызды. Аумағы жағынан әлемнің ірі 10 мемлекетіне кіретін 
Қазақстан Республикасы үшін де аймақтық экономиканы дамыту мәселесі өзекті 
болып отыр. Аймақтардың экономикасына экстенсивті де, интенсивті де дамыту 
жолдары тәжірибелік түрде қолданылып келгенімен кейбір салаларда аймақтық 
ерекшеліктерге байланысты артта қалушылық байқалады немесе жеткілікті деңгейде 
дамымай отыр. Басты проблема - әр аймаққа тән маманданған салаларда қызмет 
ететін кәсіпорындар мен мекемелердің монополизациялануы, соған сәйкес бәсекеге 
қабілеттілікті арттыруға ынталандыратын факторлар мен жағдайлардың болмауы. 
Яғни, кәсіпорындар инвестициялар мен негізгі шығындарды нақты қазіргі таңда бар, 
іске асырып отырған өнімдері мен қызметтерінің өндірісіне бағыттайды, ал жаңа 
өнімді жасау, технологиялық сипаттағы инновацияларды, оның ішінде, 
инновациялық басқару жүйесі, яғни инновациялық менеджментті дамытуға шығын 
жұмсамайды және оны қаржыландыруды маңызды деп таппайды. Ол өз кезегінде 
бәсекеге қабілеттіліктің артуына теріс әсерін тигізіп отыр. Қазіргі таңда әлемдік 
бәсекелестік күрестегі басымдықтар елдердің табиғи байлығымен немесе басқа да 
қаржылық көрсеткіштерімен сипатталмайды. Бұған дейінгі ресурстарды және 
экспорттық даму бағыттарын да арттыру маңыздылығы жоғалып бара жатыр. 
Экономиканы мұндай жолмен дамытса, ел аумақтарының аймақтық жалпы өнім 
мөлшерін едәуір ұлғайтуға қол жеткізуі екіталай, өйткені шикізат нарығы 
инновациялық қызмет нарығынан артта қалып отыр және бұл алшақтық біртіндеп 
арта бермек. Расымен, қазіргі таңда үдемелі экономикалық өсім өзімізге тән Ұлттық 
және аймақтық инновациялық даму жолының іске асырылуын талап етеді [1, 101 б.].  

2018 жылғы Ресми статистикалық мәлімет бойынша Қазақстан 
Республикасының жалпы ішкі өнімнің (бұдан әрі - ЖІӨ 2%-ы ғана инновациялық 
өнімнің үлесіне тиесілі. Ал зерттеу объектісі ретінде Батыс Қазақстан аймағының 
Батыс Қазақстан облысы (бұдан әрі - БҚО), Маңғыстау және Атырау облыстарын 
алатын болсақ оның деңгейі тіпті төмен. БҚО - 0,8%, Атырау - 0,1%, Маңғыстау - 
0,1%. Бұл өте төмен көрсеткіштер, сондықтан дамыған мемлекеттердің рейтінгісіне 
жету үшін біз ЖІӨ-дегі инновациялық өнімнің үлесін арттырып, аймақтардың 
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әлеуметтік-экономикалық дамуының инновациялық бағытын қалыптастыруымыз 
керек. [2]  

 
Кесте 1 БҚО, Маңғыстау және Атырау облыстарының инновациялық 

қызметке кеткен шығындары мен инновациялық белсенділігі көрсеткіштері  
 

 
БҚО 

 
 жыл  

ЖІӨ, 
млн. 
тг. 

Экспорт 
млн.тг. 

Өнд. 
иннов. 
өнім 

көлемі, 
млн.тг. 

Шығындар млн.тг. Иннов. 
белсенділік 
көрсеткіші, 

% Өнімдік 
иннов. 

Технологиялық 
иннов. 

1 2 3 4 5 6 7 

2015 1709
952,7 

1 154 
970 548,2 46 888,2 46 888,2 4,1 

2016 2032
669,9 

1 1226 
841,6 916,1 1 364,3 1 364,3 3,6 

2017 2285
053,1 

1 541 
210,47 672,2 6352,8 8203,7 5,3 

Маңғыс-
тау 

 
 

 жыл 

ЖІӨ, 
млн. 
тг. 

Экспорт 
млн.тг. 

Өнд. 
иннов. 
өнім 

көлемі, 
млн.тг. 

Өнімдік 
иннов. 

Технологиялық 
иннов. 

Иннова. 
белсенділік 
көрсеткіші, 

% 

2015 2123
785,5 

1 102 
707 6631,9 830,0 9041,5 4,0 

2016 2463
408,1 

1 177 
930 5 095,3 384,6 5962,0 4,1 

2017 3274
548,3 - 6 160,7 76,5 2 898,0 3,5 

Атырау 
 
 
  

 жыл 

ЖІӨ, 
млн. 
тг. 

Экспорт 
млн.тг. 

Өнд. 
иннов. 
өнім 

көлемі, 
млн.тг. 

Өнімдік 
иннов. 

Технологиялық 
иннов. 

Иннов. 
белсенділік 
көрсеткіші, 

% 

2015 4216
773,5 

3 970 
350 3 530,9 2 439,6 14 288,1 8,0 

2016 5200
673,2 

3 634 
345 1 880,0 14871,9 20488,1 8,5 

2017 5800
971,7 

5 712 
624,6 1 885,7 14 295,7 18 522,1 8,0 

Ескерту - Қайнар көзі: ҚР ҰЭМ Статистика комитетінің мәліметтерінің 
негізінде есептелді 

       1-кестеден байқағанымыздай 2017 жылы 2015 жылмен салыстырғанда 
БҚО-да өнімдік инновациялар көлемі 7 есеге, Маңғыстау облысында 10 есеге 



 335  
 

төмендеген. Технологиялық инновациялар БҚО-да 5 есеге, Маңғыстау 
облысында 3 есеге азайған. Ал Атырау облысының өнімдік және 
технологиялық инновациялар көлемі артқандығын байқаймыз. Бірақ 
инновациялық өнімдердің артқандығына немесе азайғандығына қарамастан 
аймақтық ЖІӨ көлемі 3 облыста да тұрақты өскендігін байқаймыз. Бұдан 
шығатын қорытынды - бұл аймақтар өздерінің маманданған салалары бойынша 
ЖІӨ-дерін арттырып отыр, ал инновациялық қызметке мән беріп отырған жоқ. 
Бұрынғы шикізаттық ресурстық және экспорттық әлеует негізінде қызмет етуді 
жалғастыруда.  

Жүргізілген талдау негізінде Қазақстан өңірлеріндегі инновациялық 
қызметтің жетілмеуіне қандай себептер туындап отырғандығын анықтауға 
болады. Өңірлердегі инновациялық қызметтің дамуын тежейтін факторлар 
арасында зерттеушілердің көпшілігі меншікті ақша қаражатының және 
мемлекеттің қаржылық қолдауының жеткіліксіздігін, жаңашылдықтардың 
жоғары құнын, инновациялар туралы қажетті және қолжетімді ақпараттың 
жоқтығын, ғылым мен жоғары оқу орындарының өнеркәсіптік 
кәсіпорындармен әлсіз байланыстарын, ұйымдардың инновациялық әлеуетінің 
төмендігін, өңірде инновациялық инфрақұрылымның жұмыс істеу тиімділігінің 
жеткіліксіздігін және тағы басқаларын атап өтеді [3].  

Қорытындылай келе, Қазақстан Республикасы өңірлеріне инновациялық 
қызметті жандандыруға қажетті мемлекеттік қолдаудың мынадай құралдары 
қажет деп есептеймін: 

- инновациялық өнімдерге сұранысты ынталандыру. Мұнда өңірдегі 
инновациялық қызметті дамытудың түрлі бағдарламалары маңызды рөл 
атқаруы тиіс;  

- білім генерациясы секторының нәтижелілігін арттыру, бизнес, ғылыми 
және білім беру мекемелері арасындағы әріптестікті ынталандыру тетіктері 
арқылы өңірдің инновациялық даму проблемаларына зерттеулердің 
бағытталуын жатқызуға болады; 

- инновациялық қызметтің кадрлық әлеуеті тиімділігінің өсуі. Мұнда 
жаңа бастаған инноваторлар үшін "тәлімгерлік" институттары, инновациялық 
қызмет үшін менеджерлерді даярлау бойынша білім беру бағдарламалары және 
тағы басқа құралдар өте қажет. 

Өңірде инновациялық қызметті жандандыруда ерекше рөл инновациялық 
инфрақұрылымға тиесілі. Ол кез келген өңірлік инновациялық кіші жүйенің 
қамтамасыз етуші элементі болып табылады, ал оның ұйымдық-технологиялық, 
қаржылық, әкімшілік-құқықтық, ақпараттық және басқа да компоненттері 
инновациялық циклдың үздіксіздігін қамтамасыз етпек. Аймақтардағы 
инновациялық қызметтің қазіргі жай-күйі мен даму үрдістерін бағалай отырып, 
проблемалардың басым көпшілігін шешу үшін мемлекеттік қолдау қажет 
екендігін аңғару қиын емес. Қолдаудың негізгі бағыты - инновациялардың 
енгізу мен басқарудың өзіндік шағын жүйелерін қалыптастыру және дамытуға 
қарқынды инвестициялау жүргізу ретінде көрініс табуы тиіс. 
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ШАҒЫН ЖӘНЕ ОРТА БИЗНЕСТІ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУ ЖӘНЕ ҚОЛДАУ 
 

Нуржанова А. Н., докторант 
«Қаржы Академиясы» АҚ 

Нұр-Сұлтан қ-сы, Қазақстан 
 
Аннотация.Одним из приоритетных направлений экономической 

реформы, производимой в настоящее время в Казахстане, является 
становление и развитие малого и среднего бизнеса. В данной статье 
рассматриваются основные направления, проблемы государственного 
регулирования малого и среднего бизнеса и мероприятия поподдержке бизнеса 
в Республике Казахстан. 

Аңдатпа. Қазіргі уақытта Қазақстанда өндірілетін экономикалық 
реформаның басым бағыттарының бірі шағын және орта бизнестің 
қалыптасуы мен дамуы болып табылады. Бұл мақалада шағын және орта 
бизнесті мемлекеттік реттеудің негізгі бағыттары, проблемалары және 
Қазақстан Республикасында бизнесті қолдау жөніндегі іс-шаралар 
қарастырылады. 

Abstract.One of the priorities of the economic reform currently being carried 
out in Kazakhstan is the formation and development of small and medium-sized 
businesses. This article discusses the main directions, problems of state regulation of 
small and medium-sized businesses and measures to support business in the Republic 
of Kazakhstan. 

 
Ключевые слова.Шағын және орта бизнес, мемлекеттік бағдарлама, 

нарықтық экономика, субсидия, инвестиция, өндірістік инфрақұрылым, 
инновация. 

Кілт сөздері.Малый и средний бизнес, государственная программа, 
рыночная экономика, субсидия, инвестиции, производственная 
инфраструктура, инновация. 

Key words.Small and medium business, state program, market economy, 
subsidies, investments, production infrastructure, innovations. 

 
Қазақстан Республикасының қазіргі әлеуметтік-экономикалық дамуында 

кәсіпкерліктің қарқынды дамуы және оның мемлекетіміздің экономикасына 

https://stat.gov.kz/region/253160/dynamic
https://stat.gov.kz/region/252311/dynamic
https://stat.gov.kz/region/252311/dynamic
https://stat.gov.kz/region/252311/dynamic


 337  
 

үлкен әсерін тигізетіні анық. Кәсіпкерлік процестің субъектісі ретіндегі 
мемлекеттің рөлімаңызды және қоғамдық жағдайлар мен мемлекет алдына 
қойған мақсаттарға қарай әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар, нарықтық 
қатынастарды дамыту жағдайында мемлекет кәсіпкерлік процесті 
жылдамдатушы рөлін атқарады, яғни кәсіпкерлікті дамытуды белсенді 
қолдайды, кәсіпкерлік орта мен инфрақұрылымды қалыптастыруға және 
дамытуға жәрдемдеседі, білім беру функцияларын жүзеге асырады, 
кәсіпкерлерді қолдау жөніндегі арнайы бағдарламаларды әзірлейді және іске 
асырады. 

Шағын және орта бизнес нарықтық экономиканың тұрақты дамуы үшін 
алғышарттар жасайтын маңызды кіші жүйелерінің бірі болып табылады. ШОБ 
күрделі шығындары төмен жұмыс орындарын құруды, нарықты тауарлармен 
және қызметтермен толықтыруды, барлық деңгейдегі бюджеттерге салықтық 
түсімдерді, халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз етеді; адами капиталды, 
бәсекелестік нарықтарды және инновацияларды дамытуға, халықтың өмір сүру 
деңгейін және қоғамның әлеуметтік тұрақтылығын арттыруға жәрдемдеседі. 

«Шағын кәсіпкерлік» туралы ҚР Заңына сәйкес, жеке кәсіпкерлікті 
мемлекеттік қолдау - жеке кәсіпкерлікті ынталандыру, Қазақстан 
Республикасында кәсіпкерлік бастаманы жүзеге асыру үшін құқықтық, 
әлеуметтік және экономикалық жағдайлар жасау бойынша мемлекеттік 
шаралар кешені, ал жеке кәсіпкерлік инфрақұрылымы – шағын кәсіпкерлік 
қызмет етудің және дамуының жалпы жағдайларын қамтамасыз ететін ұйымдар 
кешені [1]. 

Сонымен, Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік 
реттеу мынадай негізгі нысандар арқылы жүзеге асырылады:  

1) экономикалық (салықтық реттеу, кедендік реттеу және валюталық 
реттеу);  

2) ұйымдық (кәсіпкерлік қызмет субъектілерін есепке алу, лицензиялау, 
техникалық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және т.б.);  

3) құқықтық (кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық 
актілерді шығару). 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу саяси және экономикалық 
жүйенің басқарылуының едәуір деңгейін, мемлекеттік қызметкерлердің жоғары 
кәсіби деңгейін, бизнеске қатысты жүргізілетін саясаттың тиімділігін, 
мемлекеттік емес ұйымдардың дамыған жүйесін, билік органдарының ашық 
есептілігі мен бақылауының принциптерін, бизнес пен билік органдарының 
өзара әрекеттесуінде сыбайлас жемқорлықтыңболмауын көздейді[2].  

Жұмыспен қамтудың, инвестициялар тартудың негізгі көзі, бәсекеге 
қабілетті экономика құрудың іргетасы болып табылатын шағын және орта 
кәсіпкерлікті дамыту қазіргі таңда үш жүйелік блок бойынша жүзеге 
асырылады: 

1. мемлекеттік реттеуді жетілдіру және бизнес ахуалды жақсарту; 
2. қаржыландырудың қолжетімділігін арттыру және қолдау шараларын 

жетілдіру; 
3. салалық кедергілерді алып тастау. 
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Бірінші бағыт бойынша мемлекеттік бақылау мен қадағалауды 
реформалауды, кәсіпкерлердің ауыртпалық есептілігін төмендетуді, бизнестің 
алдыңғы шығындарын қысқартуды, бәсекелестікті дамытуға кедергі келтіретін 
нарық субъектілерінің айрықша құқықтарын болдырмауды және Дүниежүзілік 
Банктің «Doing business» рейтингі бойынша Қазақстанның ұстанымын 
жақсартуды көздейді. 

Екінші бағыт-кәсіпкерлік қызметті қаржыландырудың қолжетімділігін 
арттыру бойынша қолдаудың негізгі құралдары «Бизнестің жол картасы 2020» 
бизнесті қолдау мен дамытудың бірыңғай бағдарламасы, нәтижелі жұмыспен 
қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамыту жөніндегі бағдарлама, сондай-ақ 
халықаралық қаржы ұйымдарының кредиттік желісі болып табылады[3].  

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы аясында 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша қолдау шараларымен 192 мыңнан астам кәсіпкер және 
кәсіпкерлік бастамасы бар халық қамтылды, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 
10%-ға артқанын көрсетеді.  

2017 жылдың қорытындысы бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
субсидиялау және кредиттерге кепілдік беру есебінен қолдау көрсетілген несие 
қоржынының көлемі 286,6 млрд.теңгені құрады. Барлығы 3 351 жобаға қолдау 
көрсетілді, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 10%-ға артыды. 490 млн. теңге 
сомасына 276 мемлекеттік грант берілді, 12,1 млрд.теңге сомасына 
кәсіпкерлердің 25 жобасына жетіспейтін инфрақұрылым жүргізілді, оқыту 
бағдарламалары мен сервистік қызметтермен 74,8 мың жаңадан бастаған және 
жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлер қамтылды. 

Бағалау ақпараты бойынша 2017 жылдың қорытындысымен бағдарламаға 
қатысушыларымен 3,5 трлн. теңге сомасына өнім өндрілді, 17,3 мыңнан астам 
жұмыс орны құрылды, 217 млрд.теңге көлемінде салық төленді. 2017 жылы 
бағдарламаны іске асыруға 48,3 млрд.теңге бағытталған. Сонымен қатар, 2017 
жылы төленген салық көлемі мемлекеттік шығыннан 4 есе асып түсті. 

Сонымен, мемлекеттік қолдау шараларына өнеркәсіпте, саудада, ауыл 
шаруашылығында, көлікте жұмыс істейтін және тұру мен тамақтануды ұсыну 
бойынша қызмет көрсететін кәсіпкерлердің қызығушылығы байқалды. 

Жалпы, қабылданып жатқан шаралар ШОБ секторына оң әсер тигізгенін 
атап өткен жөн. Статистика комитетінің деректері бойынша 2017 жылдың 
қорытындысы бойынша жұмыс істеп тұрған бизнес саны 1 145 994 бірлікті 
құрады немесе 2016 жылмен салыстырғанда 3,6% артық. Экономиканың осы 
сегментінде жұмыспен қамту 2016 жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 
2,6% - ға артып, 3 118 442 адамды құрады (2017 жылдың 9 айындағы деректер). 
Бұл ретте ШОБ өнімдерінің өндірісі айтарлықтай өсті. 2017 жылдың 9 айында 
өнім шығару 14,4 трлн. теңге немесе 2016 жылмен салыстырғанда 28,5% артық 
екені көрінеді [4]. 

Алайда, мемлекеттік қолдау шаралары көбінесе шамадан тыс реттелген 
деуге болады. Бұл талап етілетін құжаттардың көп санын ұсыну қажеттігіне, 
түрлі комиссиялар мен алқалық органдарда шешімдер қабылдаудың көп 
кезеңділігіне, қорытынды құжаттар мен шарттарға қол қоюдың ұзақ 
мерзімдеріне байланысты. 

Анықталған проблемаларды шешу үшін: 
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- талап етілетін құжаттарды декларациялық түрге аудару, яғни 
белгіленген бланкілерді толтыру пайдасына құжаттарды сұратудан бас тарту; 

- әр түрлі сараптамалық топтар мен комиссиялардың жұмысын 
автоматтандырылған процестерге ауыстыру, олар өз мүшелерінің субъективті 
пікірлері негізінде шешім қабылдау практикасын болдырмауға мүмкіндік 
береді. 

Сонымен, Қазақстанда кәсіпкерліктің, әсіресе шағын және орта бизнестің 
дамуы экономикалық реформаларды жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады. 
Ал, бизнестің жоғары деңгейде дамуын қамтамасыз ету үшін мемлекет 
тарапынан белгілі бір дәрежеде қолдау көрсетілуі керек. Шағын және орта 
бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытуды жүзеге асыру жолдары ретінде 
келесілерді атауға болады:  

-мемлекеттік органдар жанынан жеке кәсіпкерлік проблемеларын зерттеу 
және оны дамыту ұсыныстарын әзірлейтін ғылыми-зерттеу институттарын 
құру;  

-орталық мемлекетік және жергілікті атқарушы органдардың жанындағы 
сарапшылық орталықтарды ұйымдастыру;  

-жеке бизнесті мемлекеттік қолдау және дамытудың қаржы 
институттарының жұмысын күшейті;  

-бизнес-инкубаторлардың және идустриялық аймақтардың қызметін 
ұйымдастыру.  

Елімізде шағын және орта бизнесті мемлекеттік даму институттарының 
қызметін ұтымды пайдалану және үйлестіру едәуір ықпал етеді. Олар жеке 
бизнес субъектілерінің қалыптасуы мен экономикалық өсуін ынталандыру, 
сондай-ақ елдегі жалпы инновациялық және инвестициялық белсенділікті 
арттыру, оның ішінде жоғары технологиялық, ғылыми сиымдылықты 
өндірістерді, өндірістік инфрақұрлымды және өңдеуші өнеркәсіпті дамытуға 
жәрдемдесу, ел экономикасына ішкі және сыртқы инвестицияларды тарту 
мақсатында құрылады [5]. 

Кәсіпкерлік қызметті дамыту мақсатында мынадай іс-шараларды жүзеге 
асыру қажет:  

- мемлекет тарапынан кәсіпкерлікті барынша қолдау; 
- мақсатты бюджеттік қаржыландыру саясатын жүргізу; 
- жеңілдетілген несие беру саясатын жүргізу; 
- кәсіпкерлер құқығын қорғайтын орган жұмысын жандандыру; 
- кәсіпкерлік қызметті тіркеуден өткізу кезіндегі қиыншылықтарды жою; 
- тексеруші органдар санын қысқарту; 
- заңдардың орындалуын қамтамасыз ету, т.б. [6] 
Қорыта келе, дамыған елдердің кез келгені жалпы өзінің экономикалық 

және әлеуметтік проблемаларын шешуде кәсіпкерлікке сүйенеді. Кәсіпкерлік 
халықтың әл-ауқатын арттыруға, сондай-ақ қосымша жұмыс орындарын құруға 
ықпал етеді. Кәсіпкерліктің мұндай және басқа да экономикалық және 
әлеуметтік функциялары оның даму мәселелерін маңызды мемлекеттік 
міндеттер қатарына жатқызуға және экономиканы реформалаудың ажырамас 
бөлігі ретінде қарауға негіз береді. Техникалық прогресс, тұтынушының 
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қажеттіліктерін толық қанағаттандыру кәсіпкерліктің тиімді жұмыс істеуіне 
байланысты. 

Сонымен, экономиканың қазіргі заманғы даму кезеңіндегі шағын және 
орта бизнесті тиімді реттеу және қолдау негізгі мемлекеттік басымдықтардың 
бірі болып табылады, сол себептен мемлекет барынша тиімді шараларымен 
қолдау көрсетте, еліміздің экономикасы айтарлықтай жақсы нәтиже көрсететіні 
айқын. 
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СТРУКТУРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 
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Аннотация.Цель статьи заключается в рассмотренииподходов к 
определению категории «диверсификация» в структурно-экономической 
политике государства. Первоочередной задачей социально-экономического 
развития Казахстана, заявленной во многих программных документах, 
является задача структурной модернизации национальной экономики страны 
на основе всемерного поощрении и стимулирования инновационной 
деятельности, формирования инновационной экономики, экономики «знаний». 
При этом в качестве основы подхода к разработке концепции и программы 
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отечественной структурной модернизации правительством страны была 
выбрана концепция «точечной» модернизации. 

Аңдатпа.Мақаланың мақсаты - мемлекеттің құрылымдық және 
экономикалық саясатындағы «әртараптандыру» категориясын айқындау 
тәсілдерін қарастыру. Көптеген бағдарламалық құжаттарда мәлімделген 
Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық дамуының бірінші кезектегі міндеті 
- "білім"экономикасын, инновациялық экономиканы қалыптастыру, 
инновациялық қызметті жан-жақты ілгерілету және ынталандыру негізінде 
елдің ұлттық экономикасының құрылымдық жаңғырту міндеті болып 
табылады. Сонымен бірге, отандық құрылымдық жаңғырту 
тұжырымдамасы мен бағдарламасын әзірлеуге негіз ретінде ел Үкіметі 
"нүктелік" жаңғырту тұжырымдамасын таңдап алды. 

Abstract.Structural modernization is the basis for the progressive and safe 
socio-economic development of both industries and the national economy as a whole. 
The primary task of socio-economic development of Kazakhstan, stated in many 
program documents, is the task of structural modernization of the national economy 
of the country on the basis of comprehensive promotion and stimulation of 
innovation, the formation of an innovative economy, the economy of “knowledge”. At 
the same time, the government of the country chose the concept of “point-to-point” 
modernization as the basis of the approach to developing the concept and program of 
domestic structural modernization. 

 
Ключевые слова: структурно-экономическая политика, 

машиностроительный комплекс, диверсификация производства, 
конкурентоспособность предприятий  
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Масштаб территории Республики Казахстан и процесс относительно 

быстрого изменения институциональной среды объективно обусловливают 
высокую степень дифференциации ее регионов, значимость факторов 
гетерогенности природных условий, производства, социокультурных факторов 
для экономического развития.Структурно-экономическая политика 
представляет собой систему мер государственного регулирования с целью 
создания условий для устойчивого долгосрочного экономического роста и 
перестройки структуры народного хозяйства.В большинстве стран важнейшей 
целью структурно-экономической политики является развитие экспортных 
отраслей экономики и повышение национальной конкурентоспособности. 
Машиностроительный комплекс как форма структурно экономических 
преобразований промышленного комплекса в хозяйстве страны играет 
огромную роль в производственном процессе и взаимосвязана со многими 
отраслями хозяйства страны. Машиностроение является одним из главных 
средств материализации научно-технических достижений и технической 
реконструкции производства и характер ее функционирования зависит не 
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только эффективность работы машиностроительного производства, но и всей 
экономики страны, так как она призвана обеспечить материальное 
производство необходимыми машинами, оборудованием и конструкциями, так 
называемой машиностроительной продукцией. 

Современное казахстанское машиностроение представлено собственно 
машиностроением и металлообработкой, которые включают несколько 
десятков отраслей и подотраслей. Наиболее сложной является структура 
машиностроения. Она включает такие важнейшие отрасли, как тяжелое 
машиностроение, энергетическое машиностроение, электротехническая, 
станкостроительная и инструментальная промышленность, приборостроение, 
ряд отдельных отраслей, выпускающих оборудование для добывающей и 
обрабатывающей промышленности, строительства, транспортное 
машиностроение, автомобильная промышленность, тракторное и 
сельскохозяйственное машиностроение и др. 

В целом структурно-экономическая политика должна реализовываться на 
основе применения следующих базовых принципов: 

− конкурентный рынок как главный регулятор экономического 
развития; 

− минимизация и оптимизация государственного вмешательства в 
экономику; 

− открытость экономики; 
− либерализация экономической деятельности на микроуровне. 
В хозяйственной практике могут быть предложены разнообразные 

стратегические альтернативы развития и роста компании. Одна из таких 
альтернатив – диверсификация.Диверсификация получила свое 
распространениев 70-е годы, причиной тому явились кризисы в периоды 1974 -
1975 и 1980 – 1982 годы. Так,чтобы покинуть рынки, находящиеся в 
стагнациипредприятия были вынужденыдиверсифицировать свои 
производства. Нужнобыло искать новые рынки сбыта, осваиватьпроизводство 
новых продуктов.Применительно к предприятии диверсификацияозначает 
политику расширения видовпредлагаемых на рынках товаров и 
мотивируетсятем, что снижается зависимость от выпусканемногих товаров [1]. 
Реализация стратегии диверсификации производства являетсясложным и 
трудоемким процессом. В этомвопросе имеются свои противоречия 
идискуссионные аспекты.Диверсификация рассматривается как одно 
изнаправлений повышения эффективности иконкурентоспособности 
предприятий.  

В экономической литературе встречается множество определений 
понятия диверсификация. Нам представляется, что сложность такого 
определения заключается в том, что диверсификация является, такой 
экономической категорией, которой нельзя дать однозначное определение. 
Разные люди подразумевают под ней весьма различные процессы. Поэтому 
важным моментом является способность распознать и истолковать эту 
категорию применительно к конкретным обстоятельствам. Тем не менее, 
можно дать и достаточно общее, широкое определение диверсификации, но с 
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некоторыми замечаниями. Такой подход дает основу для проведения 
дальнейшего анализа процесса диверсификации. 

Диверсификация представляет собой в общем виде расширение 
номенклатуры, товаров, производимых отдельными предприятиями и 
объединениями. Она связана с использованием накоплений предприятия не 
только на производство основной продукции или установление контроля над 
каким-то этапом производства, но и для организации новых видов 
производства, проникновения в другие отрасли [2]. Таким образом, в 
отечественной экономической литературе под диверсификацией понимают 
«проникновение капитала данной корпорации в отрасли, которые прямо не 
связаны с основной сферой ее деятельности». С экономической точки 
зрениядиверсификация – это развитие производства или прирост его объемов за 
счет выпуска дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска более 
сильной позиции на них. Такое определение почти всегда оправдывает себя. 
Однако оно не учитывает другие аспекты явления, которые имеют место в 
деятельности современных предприятий. Представим сущность категории 
«диверсификация» в таблице 1. 

 
Таблица 1. Подходы к определению категории «диверсификация» 

№ ФИО автора Сущность категории «диверсификация» 
1 И. Ансоффом Диверсификация – это термин, применяемый к процессу 

перераспределения ресурсов, которые существуют на данном 
предприятии, в другие сферы деятельности, существенно 
отличающиеся от предыдущих[3] 

2 К.Эндрюс (1951 г.) Диверсификация – изменения, а в самом общем виде 
расширение номенклатуры товаров, производимых 
отдельными предприятиями и объединениями[4] 

3 М. Горт Диверсификация как «одновременное обслуживание 
компанией нескольких рынков» [5] 

4 Берри Диверсификация рассматривается как рост количества 
отраслей, в которых функционирует компания [6] 

5 Е. Есинар Диверсификация получила признание как «стратегия, 
снижающая риск рыночной деятельности в неблагоприятных 
условиях и повышающая степень финансовой устойчивости 
компании» [7] 

6 Питс и Хопкинс Диверсификация к специализации и «одновременное ведение 
нескольких видов бизнеса»[8] 

7 Буз, Аллен, Гамильтон Диверсификация определена как «способ расширения 
основного бизнеса с целью роста и/или снижения риска, 
который: 
1) включает все инвестиции, за исключением тех, которые 
непосредственно нацелены на поддержание 
конкурентоспособности существующего бизнеса; 
2) может принимать форму инвестиций в новые продукты, 
услуги, сегменты рынка и географически рынки; 
3) может достигаться несколькими способами, включая 
внутреннее развитие, приобретения, организацию совместных 
предприятий, лицензионные соглашения» [9] 

8 РаманьямиВарадарадж
ан 

Диверсификация рассматривается как «вхождение компании 
или бизнес-единицы в новые сферы деятельности, посредством 
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как внутреннего роста, так и приобретений, что влечет за собой 
изменения в административной структуре и других 
управленческих процессах» [10] 

Источник: составлено автором по материалам исследования  
 
Диверсификация – это вход компании в новую сферу производственных 

отношений, куда она вносит более эффективный менеджмент либо новый 
способ управления деятельностью фирмы. Конечно же, цель диверсификации – 
добиться в будущем повышения показателей эффективности при полном 
использовании ресурсов.Общее определение, данное известным ученым И. 
Ансоффом по нашему мнению необходимо исследовать с двумя замечаниями: 

во-первых, этот процесс касается перехода на новые технологии, рынки и 
отрасли, к которым ранее предприятие не имело никакого отношения, кроме 
того, сама продукция (услуги) предприятия должна быть также совершенно 
новой, требующей новых финансовых инвестиций; 

во-вторых, диверсификация связана с разнообразием применения 
продуктов, выпускаемых компанией, и делает эффективность ее 
функционирования независимой от жизненного цикла отдельного продукта, 
решая при этом не столько задачи выживания компании, сколько обеспечения 
ее устойчивого поступательного роста. Причем если продукты компании имеют 
узкое применение, то она не является специализированной, если они находят 
разнообразное применение, то это диверсифицированная компания. 

В мировой экономической науке имеется большое количество трудов, 
посвященных проблеме диверсификации. Одним из первых в 1951 г. понятие 
диверсификации сформулировал К.Эндрюс., во второй половине ХХ века 
диверсификация почти одновременно появилась в США, Японии, Германии – 
странах с передовой рыночной экономикой. Такое сложное явление не могло 
возникнуть само по себе, его появление было подготовлено всем предыдущим 
развитием системы экономических и производственных отношений. 

Таким образом, резюмируем, что дни определения страдают тем, что в 
них отражены преимущественно внешние, умозрительно схваченные черты 
деятельности фирм. Смещение целей, причинно-следственных связей и 
последствий ведет к тому, что определения не работают – они не 
устанавливают пределы, в которых этот термин имеет значение, не 
отграничивают диверсификацию ни от интеграции, ни от комбинирования 
производства. Другие определения характеризуют одно из средств 
предупреждения финансовой нестабильности субъектов и не могут 
претендовать на полноту формулировки в силу узости применения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРУКТУРНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ СТРАНЫ 
 

Мырзахмет М.К.,  
докторант ЕНУ им. Л.Н.Гумилева,  

г. Нур-Султан, Казахстан 
 
Аннотация. В настоящее время пока не разработана общая теория 

структурных изменений. В работе приведены основные определения терминов, 
касающихся области структурных изменений, а также систематизированы 
факторы, лежащие в основе таких изменений. Структурные изменения 
являются ответом производственных секторов на изменения условий рынков, 
которые накапливаясь разрешаются через структурные кризисы и 
структурные сдвиги. В большем масштабе они приводят к технологическим 
изменениям, которые являются отдельными звеньями технологической 
революции. Положительный результат изменений зависит от эффективности 
взаимодействия трех сил: науки, бизнеса и государства. 

Түйін.Қазіргіуақыттақұрылымдықөзгерістердіңжалпытеориясыәзірлен
беген.Жұмыстақұрылымдықөзгерістерсаласынақатыстытерминдердіңнегізгі
анықтамалар сондай ақ 
осындайөзгерістердіңнегізінқұрайтынфакторларкелтірілген. 
Құрылымдықөзгерістер - жинақталғанкездеқұрылымдықдағдарыстар мен 
құрылымдықілгерілеуарқылышешілетінөндірістіксекторлардыңөзгеріпотырға
ннарықтықжағдайларғажауабы.Үлкенмасштабтаолартехнологиялықөзгеріст
ергеәкеледі,олартехнологиялықреволюцияныңжекебуыныболыптабылады. 
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Өзгерістердіңоңнәтижесіүшкүштің: ғылым, бизнесжәнемемлекеттіңөзараіс-
әрекетініңтиімділігінебайланысты.  

Abstract. At present, a general theory of structural changes has not yet been 
developed. The paper provides the basic definitions of terms related to the field of 
structural changes, as well as systemization of factors underlying such changes. 
Structural changes are the response of manufacturing sectors to changing market 
conditions that, by accumulation, are resolved through structural crises and 
structural shifts. On a larger scale, they lead to technological changes, which are 
individual parts of the technological revolution. A positive result of changes depends 
on the effectiveness of the interaction of three forces: science, business, and 
government. 

 
Ключевые слова: Структурные изменения, структурные сдвиги, 

структурный кризис, технологическая революция, тройная спираль. 
Кілт сөздер: Құрылымдықөзгерістер, құрылымдықілгерілеу, 
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В настоящее времяпока не разработана общая теория структурных 

изменений (НИУ ВШЭ, 2018, с. 15), хотя и существуют различные концепции, 
объясняющие структурные сдвиги между тремя основными секторами частного 
сектора (первичным – добыча сырья, вторичным – переработка и третичным - 
услуги) и между отраслями внутри этих секторов (Kruger, 2008, p.331).  

Нашей целью в настоящей работе является привести основные 
определения терминов, касающихся области структурных изменений, а также 
попытаться систематизировать факторы, лежащие в основе таких изменений. 

В первую очередь упомянем концепцию, объясняющую существование 
систематической последовательности развития первичного, вторичного и 
третичного секторов экономики (Clark, 1957; Fisher, 1939; Fourastie, 1949), 
связанные с этой концепцией идеиС.Кузнеца, утверждавшего, что быстрые 
изменения в структуре производства обязательны при учете влияния 
технологических инноваций на ряд производственных секторов, разного 
внутреннего спроса на различные потребительские товары по доходам и 
меняющихся сравнительных преимуществ во внешней торговле (Kuznets, 1973, 
p.250). 

Встречаются два основных типа структурных изменений, часто 
наблюдаемые одновременно (Romano, Trau, 2017) – межотраслевые 
структурные сдвиги в упомянутой выше концепции трехсекторной экономики 
Фишера-Кларка-Фурастье-Кузнеца и внутриотраслевые структурные сдвиги, 
ведущие к смене специализации и диверсификации производства (Imbs, 
Wacziarg, 2003 и Imbsetal., 2014). Замечательной характеристикой 
внутриотраслевых изменений является углубление международной 
внутриотраслевой торговли под влиянием роста эффекта масштаба и 
увеличения потребительского выбора. 
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В связи со значимостью категории структурных изменений и других 
близких им категорий представляется важным дать здесь определения этим 
категориям. 

Сухарев О.С. (2014, с. 5) определил структурное изменение как переход 
от одних относительно устойчивых совокупностей пропорций к другим, 
периодически происходящий в любых типах экономики под влиянием научно-
технического и социального прогресса. 

Структурный сдвигопределяется как структурное изменение, только 
более видимое по масштабу, произошедшее на ограниченном интервале 
времени и по этой причине хорошо идентифицируемое и регистрируемое 
(Сухарев О.С., 2012, с. 21). 

Когда старая структура не может удовлетворитьновые потребности и 
функционирование новыхтехнологий, возникает структурный кризис(Сухарев 
О.С., 2013, с. 56). Влияние старой структуры на возникающую новую структуру 
проявляется в замедлениитемпа роста, возникновении различных 
диспропорций, снижении эффективности. Преодолениеструктурного кризиса 
происходит тогда, когдастарая структура начинает уступать место 
новойструктуре экономики — формам организации иметодам регулирования. 
Проявления структурногокризиса обычно охватывают промежуток временив 
7—10 лет, т. е. превышают размер одного цикласредней продолжительности. 

И структурный сдвиг, и структурный кризисявляются структурными 
изменениями. Отличие,по мнению Сухарева О.С. (2013), состоит в том, что 
структурный сдвиг распространяется на положительнуюи отрицательную части 
шкалы оценки структурных изменений, причем отрицательный 
вариантструктурного сдвига, выражающийся в ухудшениикачества 
экономической структуры, сниженииэффективности, стагнации производств, 
можносчитать структурным кризисом, точнее его разновидностью. 
Следовательно, структурный кризис — это структурный сдвиг с 
отрицательнымпотенциалом или отрицательным качеством. Причем 
структурный кризис и сдвиг охватывают непродолжительный отрезок времени. 
Структурныеизменения, как правило, охватывают длительныйинтервал. 

Особенно ярко структурные изменения проявляют себя во времена 
технологической революции. В общем виде термин «технологическая 
революция» объясняется как изменение технологической парадигмы, 
группысоставляющих производство ключевых технологий. Технологическая 
революцияпредставляет собойперемены в способе ведения хозяйственной 
деятельности, базирующиеся намассовом применении технологических 
решений, которые способствуют значительно повыситьпроизводительность 
различных секторов экономики(Новая технологическая революция, 2017). 

В основе последней четвертой технологической революции лежит 
переход от массового производства стандартнойпродукции к гибкому 
производствуиндивидуализированной продукции. Составнымипроцессами для 
всех видов производств становятся автоматизация, роботизацияи 
интеллектуализация. 

Основными характеристиками данной революции являются цифровая 
трансформация и масштабирование процессов цифровизации(Новая 
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технологическая революция, 2017). Во всехотраслях экономики и социальной 
сферы происходит цифровизация - перевод проектированиятехнологических 
систем, контроля их состояния и управления ими из аналоговойв цифровую 
форму, появление цифровых платформ, интегрирующихданные и разработка 
обрабатывающих эти данные программных продуктов. Цифровая экономика 
становится«датацентричной»: данные и программные приложенияявляются 
главнымспособом создания добавленной стоимости и ключевым 
механизмомуправления всеми технологическими процессами, переходяв 
цифровые облака.  

Формирование такого рода экономики предполагает основательное 
изменение архитектуры и масштабов имеющихся отраслейи социальной сферы, 
а также появление новых рынков. Мощь и производительность цифровой 
экономики, с точки зрения рыночных процессов,характеризуется объемом 
цифровых данных и способностьюобрабатывать их при помощи компьютерных 
технологий. Рост цифровых технологий и электронных сетей приводит к 
значительному уменьшению стоимости хранения, обработки, совместного 
использования, анализа и передачи данных.Предприятия в результате меняют 
свои бизнес-модели, становятся «датацентричными»и быстро наращивают 
количество новых цифровых услуг. 

Другой характеристикой цифровой экономики является переход к новой 
модели социально-экономического развития, основанной насовременных 
производственных технологиях и экспоненциальном росте степениих 
использования(Новая технологическая революция, 2017).Через 10-15 лет 
ожидается ряд технологических прорывов, отражающих глубинные 
технологические изменения, которые приведут к изменению обычного 
промышленного производства: 

• сенсорная революция (широкомасштабное использование 
цифровых сенсоров, датчиков, исполнительных механизмов и систем 
управления); 

• менеджмент на основе математических моделей и цифровых 
данных любыми технологическими объектами и процессами; 

• фиксированиеправовых действий и расчетовв Интернете на основе 
распределенных реестров (например, использование технологииблокчейн); 

• использование новых материалов с программируемыми и 
изменяемыми функциональными свойствами; 

• трансформация к чистой, низко- и постуглеродной энергетике, 
означающейпоявлениеемкого рынка хранения энергии, с применением 
гибкихинтеллектуальных сетей, а также распределенной генерации; 

• развитиеновых методов обработки материалов (аддитивное 
производство, атомарно-точное производство и пр.), роботизированныхи 
автоматизированных систем; 

• масштабное использование в аналитике и управлении 
технологическими процессами дополненной, виртуальной реальности, 
искусственного интеллекта; 

• связь технологических объектов и человека с Интернетоми 
нейронными сетями; 
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• распространениебиологических технологий (бионика, био-
инжиниринг, синтетическая биология, биотехнологическое производство и т. 
д.). 

Еще одной характеристикой является платформенный переход, 
означающий изменение архитектуры рынков, когдаможно строить большие 
гибкие технологические системы — цифровыеплатформы — из отдельных 
модулей и приложений вследствие не только их конструктивной, но и 
виртуальной (цифровой) совместимости.Цифровые платформы 
трансформируют организацию рынков товаров и услуг. Рынки самиполучают 
архитектуру модульных платформ, которые интерпретируютсяи существуют в 
трех формах: 

• технологическая конструкция (программная интеграция данных и 
приложений для их обработки); 

• бизнес-модель - экосистема изразработчиков и поставщиков 
отдельных модулей и приложений вокруг компании-платформера. Здесь 
стоимость создается за счет более легкому взаимодействию между 
производителями и потребителями, а также сокращениюпеременных расходов 
на разработку и создание нового индивидуальногопродукта на основе 
построенной за счет постоянных расходов общей исходнойплатформы; 

• открытая, общедоступная инфраструктура (площадка, маркетплейс) 
для связи между производителями и потребителями. 

Платформенные технологии разрешают подключить к одному 
информационному полю людей, устройства и системы по всей цепочке 
создания добавленной стоимости, а также обеспечить вход поставщиков, 
производителейи потребителей к имеющейся информации в режиме реального 
времени.Это позволяет развивать новые бизнес-модели, преимущественно 
ориентированные на услуги, которые изменяют привычные рынки. 

Переход к платформенным решениям создает ценностьне только за счет 
реализации самого продукта, но и за счет реализации цифровыхданных, 
которые этот продукт производит. Это дает возможность обеспечить рост 
кибербезопасности, эффективности потребления энергии, надежность самих 
продуктов. Именно платформа позволяетобратитьцифровые данные в новую 
ценность. 

Таким образом, цифровая революция приведет к ряду структурных 
изменений, которые мы уже претерпели, и которые ожидаются далее: 

• Исчезла целая отрасль – производство пишущих машинок, 
секретари-машинистки пересели за компьютеры; 

• Исчез эпистолярный жанр, мы уже не пишем письма друг к другу, а 
набираем тексты в редакторах; 

• Исчезает настольный компьютер, его сменили мобильные 
устройства – ноутбуки, планшеты и смартфоны; 

• Постепенно начали исчезать целые профессии от дворников до 
слесарей-токарей, которых начали сменять клиринговые компании (услуги) и 
роботизированные системы. 

Ясно, что основными силами (факторами), лежащими в основе любых 
структурных и технологических изменений, являются государство и бизнес. 



 350  
 

Государство зачастую является одним из крупнейших инвесторов (оборона, 
социальные проекты, ключевые для экономики страны отрасли), а бизнес 
реагирует на изменение конъюнктуры и вкладывается в направления, 
обещающие максимальную прибыль. Упомянем также и науку, которая 
вноситсвой вклад в создание инновации, и, соответственно, получаем 
конструкцию, называемую моделью тройной спирали (EtzkowitzandLeydesdorff, 
1995). 

Тем не менее, ведущей силой, приводящей к технологическим и 
сопровождающими их структурным изменениям является наука, которая 
накапливает новые знания, выдает их в удобной для бизнеса формой, бизнес 
чувствуя большой потенциал находок, инвестирует в их адаптацию, в 
результате чего и происходят технологические прорывы. Государство 
подключается на следующем этапе, адаптируя инфраструктурные возможности 
страны под новые технологии, чтобы смягчит отрицательные эффекты и 
усилить положительные. 

Таким образом, структурные изменения являются ответом 
производственных секторов на изменения условий рынках, которые 
накапливаясь разрешаются через структурные кризисы и структурные сдвиги. 
В большем масштабе мы приходим к технологическим изменениям, которые 
являются отдельными звеньями технологической революции. Положительный 
результат изменений зависит от эффективности взаимодействия трех сил: 
науки, бизнеса и государства. 
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Аннотация.В данной статье рассматривается состояние 

внешнеторгового оборота Кыргызской Республики со странами, 
участвующими в союзе, по основным статьям экспорта и импорта. Также 
будет рассмотрен вопрос о том, как вступление страны в ЕАЭС повлияло на 
внешнеэкономическую ситуацию Кыргызской Республики. 

Annotation. This article discusses the state of the foreign trade turnover of the 
Kyrgyz Republic with the countries participating in the union, according to the main 
articles of export and import. It will also consider how the country's entry into the 
EAEU affected the external economic situation of the Kyrgyz Republic. 

Аңдатпа.БұлмақаладаэкспортпенимпорттыңнегізгібаптарынасәйкесҚы
рғызРеспубликасыныңодаққақатысушыелдерменсыртқысаудаайналымыныңж
ағдайыталқыланады. Сондай-ақ, елдіңЕАЭО-
ғакіруіҚырғызРеспубликасыныңсыртқыэкономикалықжағдайынақалайәсеретк
еніқарастырылады. 

 
Ключевые слова: ЕАЭС, экспорт, импорт, союз, интеграция, торговля, 

продукция, внешней торговый оборот. 
Тілm сөздер: ЕАЭО, экспорт, импорт, одақ, интеграция, сауда, өнімдер, 

сыртқы сауда айналымы. 
Key words: EAEU, export, import, union, integration, trade, products, foreign 

trade turnover. 
 
Внешнеэкономическая ситуация страны является важным вопросом с 

точки зрения интеграции. Объем торговли со странами, участвующими в союзе 
характеризует роль интеграции в экономике страны. 

Вступление в Евразийский экономический союз также отразилось на 
внешней торговле Кыргызской Республики. Улучшение внешнеэкономической 
ситуации страны способствовало увеличению экспорта, а рост внутреннего 
спроса способствовало увеличению импорта. 

С 2016 года внешней торговляКыргызстана с третьими странами растет, в 
2017 году его объем вырос на 10,7%, экспорт-на 5,0%, а импорт-на 13,7%. 
В2018 году торговля продолжала увеличится, и ее рост составил 10,1%, экспорт 
вырос на 8,6%, а импорт-на 10,8%.  

В 2018 году объем продаж товаров Кыргызской Республики на внешний 
рынок рост на 8 к 2016 году, 6%, что связано с увеличением поставок 
драгоценных металлов на 3% (58,5% от общего экспорта Кыргызской 
Республики в третьи страны), минеральных продуктов-на 29,6% (10,4%), 
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продуктов питания и сельскохозяйственного сырья. материалы-на 17 3% 
(7,5%). 

Таблица 1. Экспорт товаров Кыргызской Республики 
Наименование Экспорт 

2017г 2018г 
долл. США долл.США 

Всего 1 126 041  1 222 756  
Продовольственные товары 
и сельскохозяйственное 
сырье 

77 897 91 351  

Минеральные продукты 97 770  126 733  
Топливо-энергетические 
товары 

45 659  82 503  

Продукция химической 
промышленности 

19 187  17 677  

Текстиль, текстильные 
изделия и обувь 

19 553 19 162  

Кожевенное сырье, 
пушнина и изделия из них 

8 405 11 670  

Древесина и целлюлозно-
бумажные изделия 

362 628  

Металлы и изделия из них 33 098  54 551 
Машины, оборудование и 
транспортные средства  

103 382 92 126  

Источник: официальный сайт комитета статистики Кыргызской Республики 
В 2017 году рост взаимной торговли составил 9% (рост до 447,2 млн 

долларов), а в 2018 году - 27% (до 568 млн долларов). В то же время экспорт в 
третьи страны увеличился на 5% в 2017 году и 

 на 8,6% в 2018 году. 
Главный экспортный потенциал страны также связан с рынком 

Евразийского союза, которое направляется 37% всего экспорта страны 
(исключая золото). В структуре экспорта из Кыргызстана в страны интеграции 
преобладают молочные и сельскохозяйственныепродукты, овощи и фрукты, 
руды и концентраты драгоценных металлов, электроэнергия, хлопковое 
волокно, текстильная и швейная продукция и др. 

В 2018 году по сравнению с 2017 годом объем экспорта Кыргызстана в 
страны ЕАЭС вырос на 27%. Объемы поставок текстиля, текстильных изделий 
и обуви увеличились в 1,9 раза (35,6% от общего объема экспорта Кыргызской 
Республики во взаимной торговле), продуктов питания и 
сельскохозяйственного сырья-на 33,9% (25,7%), а по минеральным продуктам. 
снижение на 1,5% (20%), машин, оборудования и транспортных средств - на 
0,9% (8,3%). Продажи металлов и изделий из них снизились с 20,5 млн 
долларов в 2016 году до 2 млн долларов в 2018 году, а химической продукции с 
23,1 до 19 млн долларов. 

Наиболее значительный рост поставок наблюдался по следующим 
продуктам: 

в Российскую Федерацию из молочных продуктов: сыры, творог, молоко 
и сливки; овощи: помидоры, лук, морковь и свекла; фрукты (сухофрукты); 
соки; из пластиковых изделий: трубы, трубки и фитинги; вязаная одежда; 
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оборудование для термообработки материалов, бытовые электронагреватели и 
электроплиты, коммуникационное оборудование и запчасти к нему и т.д . 

в Республику Казахстан: сливочное масло, сыры, творог, лук, сушеные 
овощи, кондитерские изделия из сахара, трубы, шланги и фитинги из пластика, 
предметы одежды и аксессуары для одежды из кожи и трикотажа, ткани из 
синтетических нитей, полированное стекло, зеркала; 

в Республике Беларусь: трикотажная и текстильная одежда. 
В то же время, несмотря на опасения, что импорт будет сокращен за счет 

использования ЕТТ ЕАЭС, в 2016 году импорт текстиля, текстильных изделий 
и обуви в Кыргызстан увеличился в 2,1 раза (33,8% от общего импорта 
Кыргызстана с третьего страны), машины, оборудование и транспортные 
средства-на 1,5%. Тем не менее, сокращение объема импорта затронуло 
продукцию химической промышленности на 15,6%, продукты питания и 
сельскохозяйственное сырье - на 27%, металлы и изделия из них - на 28,9%. 

Импорт Кыргызстана в 2017 году увеличился на 10,8%. Закупки текстиля, 
текстильных изделий и обуви выросли на 19,4%, химической продукции-на 
25,6%, продуктов питания и сельскохозяйственного сырья-на 3,2%, металлов и 
изделий из них-на 14,9%. Для машин, оборудования и транспортных средств 
показатель снизился на 0,4%. 

Таблица 2. Импорт товаров Кыргызской Республики по расширенным 
товарным группам в торговле с третьими странами 

Источник: Официальный сайт комитета статистики Кыргызской Республики 
 
В 2018 году получили дальнейшее развитие положительные тенденции, 

связанные с ростом и диверсификацией торговли между Кыргызстаном и 
другими государствами-членами союза. Доля торговли со странами-членами 
союза в общем объеме торговли Кыргызстана в 2017 году составила 38,6%. 
Наибольшую долю во взаимной торговле между Кыргызстаном и странами 
ЕАЭС занимали Казахстан (52,3% - в экспорте, 31,7% - в импорте) и Россия 
(46,2% - в экспорте, 63,8% - в импорте). 

Также с увеличением товарооборота растут поступления в бюджет 
страны от внешнеэкономической деятельности, в частности от ввозных 

Наименование укрупненной группы 
Импорт  
2017 г. 2018 г.  
долл. США долл. США  

Всего из них: 2 374 505 2 475 288 
Продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье 159 112  164 233  
Минеральные продукты 18 936 28 019  
Топливно-энергетические товары 14 331 21 523 
Продукция химической промышленности, каучук 317 184 398 509  
Кожевенное сырье, пушнина и изделия их них 34 348  41 657  
Древесина и целлюлозно-бумажные изделия 34 063  38 126 
Текстиль, текстильные изделия и обувь 801 650 956 855 
Металлы и изделия из них 128 107 147 189 
Машины, оборудование и транспорт.  681 902 679 176  



 355  
 

таможенных пошлин, распределяемых между государствами-членами ЕАЭС, 
НДС и акцизов. За период 2017 года этот показатель увеличился на 14,5%. 

В краткосрочной перспективе обеспечение развития внешней торговли 
страны связано с максимальным использованием потенциала Евразийского 
экономического союза. И развитие интеграционных процессов, 
совершенствование государственного регулирования и усиление мер 
государственной поддержки развития промышленности, регулирование 
экспорта и импорта продуктов питания в рамках интеграции. 
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ИННОВАЦИЯЛЫҚ КӘСІПКЕРЛІКТІ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОЛДАУ 
 

Искакова М.С. 
ҚазИГЗУ докторанты, Семей қаласы, Қазақстан  

 
Аннотация. Важной областью экономического развития Казахстана 

являются инновации, основанные на внедрении новых идей, научных знаний, 
технологий и продуктов в различных секторах производства и 
государственного управления, и Казахстан уже достиг результатов. 
Инновационная деятельность Казахстана, основанная на внедрении новых 
идей, научных знаний, технологий и продуктов в различных областях 
производства и социального управления, является одним из важнейших 
факторов развития экономики страны. 

Аңдатпа. Қазақстан экономикасын дамытудың маңызды бағыты - 
өндірістің әр түрлі салаларына және қоғамды басқару саласына жаңа 
идеяларды, ғылыми білімдерді, технологиялар мен өнімдердің түрлерін енгізуге 
негізделген инновация және бұл бағытта Қазақстан қазірдің өзінде 
нәтижелерге қол жеткізді.Жаңа идеяларды, ғылыми білімдерді, 
технологияларды және өндірістің әртүрлі бағыттары мен әлеуметтік 
басқару саласына өнім түрлерін енгізуге негізделген Қазақстанның 

http://www.rkdf.org/ru/
http://www.eurasiancommission.org/
http://www.agroprod.kg/
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инновациялық қызметі республика экономикасын дамытудағы маңызды 
факторлардың бірі болып табылады. 

Abstract. An important area of economic development of Kazakhstan is 
innovation based on the implementation of new ideas, scientific knowledge, 
technologies and products in various sectors of production and government, and 
Kazakhstan has already achieved results. The innovative activity of Kazakhstan, 
based on the introduction of new ideas, scientific knowledge, technologies and 
products in various fields of production and social management, is one of the most 
important factors in the development of the country's economy. 

 
Ключевые слова: Инновация, предпринимательство, государственная 

поддержка, политика,производство,рынок, деятельность 
Кілт сөздер: Инновация, кәсіпкерлік, мемлекеттік қолдау, саясат, 

өндіріс, нарық,қызмет 
Key words:Innovation, entrepreneurship, support, politics, production, market, 

activity 
 
 
 
Кіріспе Жаһандану жағдайында экономикалық даму деңгейінің өсуімен 

инновацияларды кең көлемде қолдану маңыздылығы артады. Кәсіпкерліктің екі 
негізгі нысанын бөліп қарауға болады: инновацияларды құру және 
экономикалық енгізу (инновациялық кәсіпкерлік) және таза нарықтық 
кәсіпкерлік (маркетинг). Кәсіпкерліктің мәні инновацияларда анағұрлым толық 
көрінеді, онда өндіріс факторларының жаңа, бұрын болмаған құрылымы 
жасалды. Өкінішке орай, бәсекелестіктің маңызды артықшылығы - ғылым мен 
зияткерлік өнімдердің (патенттер, ноу-хау, ақпарат) даму деңгейі біздің 
тәжңрибеде өте нашар қолданылады. Қазіргі уақытта сыртқы нарыққа жаппай 
ену жағдайында қазақстандық өнімдердің басым бөлігінің бәсекеге қабілеттілігі 
шетелдік өнімдерден төмен екенін байқауға болады. Әлемдік және 
қазақстандық тауарлар нарығында бәсекелестік мүмкіндіктері төмен ресурстар 
бағалары мен экстенсивті өсу факторларының артықшылықтары жойылғаннан 
кейін бірден шектелді. 

Зерттеудің негізгі мақсаты –инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттік 
қолдаудың мәселелерін анықтап, оларды шешуге бағытталған оңтайлы 
ұсыныстар кешенін қарастыру болып табылады. 

Зерттеу әдістері және материалдары Ел экономикасында инновациялық 
кәсіпкерлік қызметпен толық айналысатын экономикалық субъектілер аз. Бұл 
жағдайда құбылысты қабылдаудың күрделілігімен және көптеген жылдар бойы 
ресурстарды шоғырландыру мен мәжбүрлеп таратудан кейін басқарудың 
инновациялық жүйесіне көшуге байланысты. Сонымен қатар, ресурстардың 
шектеулігі, өндіріске осы шектеулерді инновациялар арқылы алып тастауға 
ықпал ету керек. Инновациялық үдерістің өндірістік үдерістен айырмашылығы 
былай сипатталады: 

- Мақсатқа жету тәсілдерінің көптігі мен белгісіздігі және жоғары 
тәуекел; 
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- Егжей-тегжейлі жоспарлау мен болжамды бағалауларға бағдарланудың 
мүмкін еместігі; 

- Қалыптасқан экономикалық қатынастар саласында да, инновациялық 
үдеріске қатысушылардың мүдделері үшін де қарсылықты жеңу қажеттілігі. 

 Инновациялық кәсіпкерлік дегеніміз техникалық және технологиялық 
инновацияларды құру және коммерцияландыру үдерісі. Әдетте, кәсіпкерлік 
қызметтің негізі жаңа нарық құруға және жаңа қажеттіліктерді 
қанағаттандыруға мүмкіндік беретін өнімдер немесе қызметтер саласындағы 
инновациялар болып табылады. Инновациялар кәсіпкерліктің белгілі бір 
құралы ретінде қызмет етеді және инновациялар емес, инновацияларды 
ұйымдасқан түрде іздеу, кәсіпкерлік құрылымдарға үнемі назар аудару. П. 
Друкер атап өткендей, «Кәсіпкерлер ойлаудың инновациялық түрімен 
ерекшеленеді. Инновация - кәсіпкерліктің арнайы құралы » [1]. 

 Инновациялық кәсіпкерлік - бұл жаңа нәрсені құрудың арнайы 
инновациялық процесі, жаңа мүмкіндіктерді үнемі іздеуге негізделген, 
инновацияға бағдарланған басқару процесі. Кәсіпкердің жаңа жобаны іске 
асыруда немесе қолданыстағы жобаны жақсартудың барлық тәуекелдерін 
қабылдауға дайын болуымен, сондай-ақ туындаған қаржылық, моральдық және 
әлеуметтік жауапкершілікті көтеруімен байланысты. Жалпы, инновациялық 
кәсіпкерлікті инновацияларды іс жүзінде қолдану арқылы тауарлар (өнімдер, 
қызметтер) мен технологиялардың ең жақсы жақтарын жасауға әкелетін 
әлеуметтік, техникалық, экономикалық үдеріс деп анықтауға болады. 
Экономикалық әдебиеттерде инновациялық кәсіпкерліктің негізгі үш түрі бар: 

1) өнім инновациясы; 
2) технологиялық инновация; 
3) әлеуметтік инновация. 
 Инновациялық кәсіпкерліктің бірінші түрі өнім инновациясы болып 

табылады: - бұл кәсіпорынның маркетингтік әлеуетін жаңарту, компанияның 
өмір сүруін қамтамасыз ету, пайда көлемін ұлғайту, нарық үлесін кеңейту, 
клиенттерді қолдау, тәуелсіз позицияны нығайту, беделін арттыру, жаңа жұмыс 
орындарын құру және т.б. 

 Екінші түрі - технологиялық инновация - бұл еңбек өнімділігін арттыруға 
және энергияны, шикізат пен басқа ресурстарды үнемдеуге бағытталған 
өндірістік әлеуетті жаңарту үдерісі, бұл өз кезегінде компанияның кірісін 
арттыруға, қауіпсіздік техникасын жетілдіруге, қоршаған ортаны қорғауға және 
тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.  

 Инновациялық кәсіпкерліктің соңғы түрі - әлеуметтік инновация - бұл 
кәсіпорынның гуманитарлық саласын жүйелі түрде жетілдірудің жалпы үдерісі. 
Осындай түрдегі инновацияларды қолдану еңбек нарығындағы мүмкіндіктерді 
кеңейтеді, кәсіпорын қызметкерлерін алға қойған мақсаттарына жетуге 
жұмылдырады және кәсіпорынның жұмысшылар мен жалпы қоғам алдындағы 
әлеуметтік міндеттемелеріне деген сенімді нығайтады. 

 Компаниядағы инновациялық процесті ұйымдастыру әдісінің негізінде 
инновациялық кәсіпкерліктің үш моделін бөлуге болады: 
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1) инновациялық жоба серіктестіктің мамандандырылған бөлімшелері 
өзара іс-қимылды жоспарлау және бақылау арқылы ішкі ұйым негізінде 
құрылатын инновациялық кәсіпкерлік; 

2) үшінші тарап ұйымдарынан инновацияны құру немесе дамыту туралы 
тапсырыстар түскен кезде, келісімшарттардың көмегімен сыртқы ұйым 
негізінде қалыптасатын инновациялық кәсіпкерлік; 

3) ұйым инновациялық жобаны іске асыруда үшінші тараптың қосымша 
қаражатын тарту үшін еншілес венчурлік фирмаларды құрған кезде сыртқы 
ұйым негізіндегі инновациялық кәсіпкерлік. 

Жаңа идеяларды, ғылыми білімдерді, технологияларды және өндірістің 
әртүрлі бағыттары мен әлеуметтік басқару саласына өнім түрлерін енгізуге 
негізделген Қазақстанның инновациялық қызметі республика экономикасын 
дамытудағы маңызды факторлардың бірі болып табылады. 

Ұлттық инновациялық жүйеге төрт негізгі элемент кіреді - ғылыми 
әлеует, инновациялық кәсіпкерлік, инновациялық және қаржылық 
инфрақұрылым [1]. 

Инновацияны мемлекеттік қолдауды іске асырудың мақсаттары: 
1) Қазақстан Республикасының инновациялық әлеуетін дамыту; 
2) жалпы ішкі өнім құрылымында жоғары технологиялық өнім үлесінің 

ұлғаюы; 
3) жоғары технологияларды енгізу мен қолдануға негізделген Қазақстан 

Республикасы экономикасының инновациялық даму жолына өтуіне ықпал ету. 
Инновацияны мемлекеттік қолдаудың принциптері 
1) инновациялық қызметті жүзеге асырудағы ұлттық мүдделердің 

сақталуы; 
2) инновация субъектілерінің инновацияға мемлекеттік қолдау алудағы 

теңдігі; 
3) инновациялық қызмет субъектілерінің тұрақты өзара іс-қимылын 

қамтамасыз ететін жан-жақтылық және жүйелілік; 
4) инновацияны мемлекеттік қолдау рәсімдерінің ашықтығы. 
 Инновацияны мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасының 

заңнамасына сәйкес келесі негізгі бағыттар бойынша жүзеге асырылады: 
1) ұйымдастырушылық-экономикалық жағдай жасау арқылы 

инновацияны ынталандыру, оның ішінде мемлекеттік инновациялық саясатты 
іске асыру үшін инвестициялар тарту; 

2) инновациялық дамудың басымдықтарын айқындау; 
3) инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру және дамыту; 
4) инновацияларды құруға және енгізуге мемлекеттің қатысуы; 
5) отандық инновацияларды сыртқы нарықтарға шығару; 
6) инновациялар саласындағы халықаралық ынтымақтастық, оның ішінде 

технологиялар трансферті. 
7) елдегі жалпы инновациялық белсенділікті арттыру, оның ішінде 

жоғары технологиялық өндірістерді дамыту; 
8) өндірісті ресурстарды үнемдейтін технологияларға, экологиялық таза 

өнімдер өндірісіне бағыттау; 
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9) инновациялық жобаларды әзірлеу мен іске асыруда инновация 
субъектілері арасында ақпарат пен тәжірибе алмасуға жағдай жасау. 

Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау Қазақстан Республикасының 
заңнамасына сәйкес келесі негізгі нысандарда жүзеге асырылады: 

1) мамандандырылған инновация субъектілерін құруға қатысу; 
2) қолданыстағы мемлекеттік даму институттарын құру, үйлестіру және 

одан әрі дамыту; 
3) бюджет қаражаты есебінен инновациялық жобаларды іске асыру; 
4) Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасында және 

«Инновациялық қызметті мемлекеттік қолдау туралы» заңда айқындалған 
шарттар бойынша инновациялық гранттар беру; 

5) инновация бойынша кадрлармен қамтамасыз етуді, оның ішінде 
инновациялық менеджмент негіздеріне оқытуды ұйымдастыру; 

6) инновация саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру үшін 
инвестициялар тартуды қамтамасыз ету үшін қажетті ұйымдастырушылық, 
құқықтық және экономикалық жағдайлар жасау [2].  

Қазақстандағы инвестициялық және инновациялық саясаттың негізгі 
бағыттары: 

1. Жоғары технологиялық өндірістерді құруға, соның ішінде шетелдік 
және салааралық технологиялардың тиімді жүйесін құруға жәрдемдесу. 

2. Ғылыми және техникалық инфрақұрылымның заманауи элементтерін 
(технопарктер, ұлттық ғылыми орталықтар, ғылыми-технологиялық аймақтар 
және т.б.) ғылыми-техникалық және өндірістік ұйымдар мен жоғары ғылыми-
технологиялық әлеуеті бар кәсіпорындар желісі бар қалаларда құру және 
қолдау. 

3. Постиндустриалды экономика тұрғысынан дамыған экономиканың, 
салалардың дамуында қолда бар ғылыми және технологиялық әлеуетті 
пайдалану. 

Қазақстанда қазірдің өзінде биотехнологияны (өсімдіктер мен 
жануарлардың жаңа сорттары мен генотиптері, бактериялардың штаммдары 
және басқалары) отандық дамытуға негізделген жоғары технологиялық 
өндірістерді жетілдіруге мүмкіндік беретін ғылыми база бар; ядролық 
технология; ғарыштық технологиялар; жаңа материалдар, химиялық өнімдер 
және т.б. жасау. 

4. Жаңа материалдар мен химиялық технологиялар, ақпараттық 
технологиялар сияқты заманауи ғылыми және технологиялық бағыттар 
бойынша зерттеулер жүргізу үшін қажетті жағдайлар жасау. 

5. Ғылыми, техникалық және өндірістік ұйымдар мен кәсіпорындардың 
инновацияларын ынталандыруға, ғылым мен инновациялар саласына 
инвестицияларды тартуға, инновациялардың өндіріс пен қызметке тез енуіне 
бағытталған заңнамалық базаны жетілдіру. 

Қорытынды Осылайша, жаңашыл кәсіпкердің міндеті - жаңа шикізат 
көзін немесе дайын өнімнің жаңа нарығын ашудың арқасында түбегейлі жаңа 
тауарларды өндірудің технологияларын немесе ескі тауарларды өндірудің жаңа 
технологиялық мүмкіндіктерін пайдалану арқылы өнертабыстарды енгізу 
арқылы өндірістік әдісті реформалау және төңкеріс жасау. 
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Аннотация. В данной статье представлен обзор текущей ситуации 

рынка производственных предприятий, определены основные её проблемы, а 
также пути их решения. 

Аңдатпа. Бұл мақалада өндірістік кәсіпорындар нарығындағы ағымдағы 
жағдайға шолу жасалады, оның негізгі проблемалары және оларды шешу 
жолдары анықталған. 

Annotation. This article provides an overview of the current situation on the 
market of manufacturing enterprises, identifies its main problems, as well as ways to 
solve them. 

 
Ключевые слова: производственные предприятия, 

предпринимательство, малый и средний бизнес. 
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2 сентября 2019 года президент РК Касымжомарт Токаев обратился с 

посланием к народу Казахстана в котором, одним из значимых пунктов было 
обозначено улучшение условий и расширение бизнес среды. Президентом так 
же было отмечено что для формирования новых индустрий и внедрения 
инноваций в производственный процесс необходимо поддерживать 
предприятия малого и среднего бизнеса. Развитие малого и среднего бизнеса 
приводит к развитию производственного процесса в стране, увеличению уровня 
занятости населения и росту уровня доходов. Рост доходов порождает спрос на 
товары и услуги, что приводит к развитию производственного цикла. В 
результате этих процессов развивается региональная инфраструктура, 
вследствие социально-экономического развития регионов повышается уровень 
жизни населения. 

Структура современной мировой экономики характеризуется сочетанием 
крупных и мелких форм производства и, соответственно, большого и малого 
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бизнеса во всех сферах хозяйствования, в том числе во внешнеэкономических 
связях. 

Развитие бизнеса за рубежом идет более быстрыми темпами, поскольку 
национальные власти придают большое значение предприятиям малого бизнеса 
и оказывают им поддержку на региональном уровне. Малый бизнес в развитых 
странах в настоящее время представляет собой средний класс, который служит 
базой для стабильного развития экономики. Малый бизнес в Европе составляет 
основу социально-экономического развития ЕС.  

В Евросоюзе насчитывается свыше 23 миллионов предприятий малого и 
среднего бизнеса, которые дают более половины общего оборота и 
добавленной стоимости. Число занятого населения в малом бизнесе Европы 
составляет порядка 70%, дают 57% общего оборота и 53% добавленной 
стоимости. Свыше 20 миллионов фирм функционирует в Соединенных Штатах 
Америки (данные без учета сельскохозяйственных структур). Примерно 5 
миллионов фирм – в государствах, не входящих в Европейский союз, – Канаде, 
Австралии, Новой Зеландии, Азии (без Японии), на Ближнем и Среднем 
Востоке и в Африке, в Китае насчитывается более 4,3 млн. малых и средних 
предприятий и 27,9 млн. индивидуальных предприятий, на которых работает 
свыше 75% занятого городского населения. Это составило 99% от общего 
количества предприятий в стране, на которые приходится почти 60% ВВП [1]. 

По данным статистических органов РК в 2018 году на долю 
обрабатывающей промышленности Казахстана приходилось 11,8% ВВП. В 
2017 году на долю обрабатывающей промышленности Казахстана приходилось 
12% ВВП. В 2016 — 10,7%. 

Обрабатывающая промышленность в Казахстане состоит из 24 основных 
категорий видов производства с кодами ОКЭД с 10 по 33.  

10 — Производство продуктов питания 
11 — Производство напитков 
12 — Производство табачных изделий 
13 — Производство текстильных изделий 
14 — Производство одежды 
15 — Производство кожаной и относящейся к ней продукции 
16 — Производство деревянных и пробковых иделий, кроме мебели; 

производство изделий из соломки и материалов для плетения 
17 — Производство бумаги и бумажной продукции 
18 — Печать и воспроизведение записанных материалов 
19 — Производство кокса и продуктов нефтепереработки 
20 — Производство продуктов химической промышленности 
21 — Производство основных фармацевтических продуктов 
22 — Производство резиновых и пластмассовых изделий 
23 — Производство прочей не металлической минеральной продукции 

(строительные материалы) 
24 — Металлургическая промышленность 
25 — Производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования 
26 — Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 
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27 — Производство электрического оборудования 
28 — Производство машин и оборудования, не включенных в другие 

категории 
29 — Производство автотранспортных средств, трейлеров и 

полуприцепов 
30 — Производство прочих транспортных средств 
31 — Производство мебели 
32 — Производство прочих готовых изделий 
33 — Ремонт и установка машин и оборудования 
В обрабатывающей промышленности Казахстана на начало конец 

сентября 2019 года зарегистрировано 21,817 различных производителей. Это не 
более 5% от всех организаций в Казахстане. 

Наибольшее количество производителей зарегистрировано в следующих 
топ-3 отраслях: 

10 — Производство продуктов питания: 3,571 
23 — Производство прочей не металлической минеральной продукции 

(строительные материалы): 2,971 
33 — Ремонт и установка машин и оборудования: 2,390 

 
Рис.1 Количество предприятий по отраслям 
 
Наименьшее количество производителей зарегистрировано в следующих 

отраслях. 
30 — Производство прочих транспортных средств: 118 
29 — Производство автотранспортных средств, трейлеров и 

полуприцепов: 90 
12 — Производство табачных изделий: 12 
Наибольшее количество предприятий зарегистрировано в следующих 

регионах: 
Алматы — 5,166 
Нур-Султан — 2,689 
Карагандинская область — 2099 
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Рис.2-Количество предприятий по регионам 
 
Наименьшее количество производственных организаций 

зарегистрировано в следующих регионах: 
Северо-Казахстанская область — 499 
Атырауская область — 478 
Кызылординская область — 378 
Из 21,817 предприятий Казахстана, 292 (152+85+55) являются крупными 

по численности работников (от 251 и больше). 529 (236+150+143) — средние 
(от 51 до 250) и остальные — являются малыми, с численностью работников не 
более 50 человек. 

 
Рис.3 – Количество предприятий по размеру 
 
Динамика открытия новых производственных предприятий в Казахстане 
За последние 6 месяцев в Казахстане открылось 730 новых 

производственных предприятий [2].  

 
Рис.4 – Количество предприятий по возрасту 
 
На начало 2019 года количество действующих субъектов малого и 

среднего предпринимательства достигло отметки в 1,2 млн. единиц. В 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года данный показатель вырос 
на 8,3%. Наибольший прирост количества действующих субъектов МСБ к 
предыдущему году зафиксирован в городе Нур-Султан и Восточно-



 364  
 

Казахстанской области, наименьший прирост в Северо-Казахстанской и 
Акмолинской области»  

В Казахстане активно продвигается программа финансирования и 
реализации старт-ап проектов(«Дорожная карта бизнеса 2020», «Дорожная 
карта занятости 2020», «Бастау», «Жас кәсіпкер» и др.), за период 2014-2019 
года из республиканского бюджета было выделено на развитие и поддержку 
предпринимательства 210 млрд.тенге. В то же время действующая система 
поддержки институтов развития не в полной мере охватывает спрос со стороны 
МСБ. В Финляндии действует разветвленная сеть (филиалами в регионах) 
институтов развития. Группа 7 институтов развития, деятельность которых 
непосредственно связаны с малым и средним бизнесом оказывают широкий 
спектр государственных услуг. В Корее вопросами регулирования малого 
бизнеса занимаются 15 организаций; большая часть из них правительственные. 
Учреждены два банка и два фонда, ориентированных на малый бизнес. Следует 
отметить, что стимулированием экспорта продукции малых предприятий 
занимаются крупные внешнеторговые структуры. Они исследуют рынок, 
обеспечивают предпринимателей информацией, помогают выйти на мировой 
рынок, ведут работу по вопросам снижения налогов, таможенных тарифов и 
ставок льготных кредитов.  

В Японии создана разветвленная система специализированных 
учреждений, функционирующих как на общегосударственном, так и на 
региональном уровнях: Государственная корпорация финансирования малого 
бизнеса (59 филиала), Национальная финансовая корпорация (102), 
Центральный банк торговой и промышленной кооперации (117) [3]. По нашему 
мнению необходимо больше внимания уделить учебным заведениям ведущим 
подготовку по техническим и производственным профессиям.  

Пересмотреть университетские академические программы по изучению 
предпринимательства, больше внимания уделить научным исследованиям 
посвященных производственному предпринимательству, что может принести 
значительные выгоды в плане создания стоимости, отдачи от частных и 
государственных инвестиций, создания и расширения рабочих мест и 
экономического развития. 

 
Список использованной литературы 

 
1. Абдибеков С.У., Беделбаева А.Е. - Мировые тенденции развития 

предпринимательской деятельности в экономике зарубежных стран, Вестник 
КазНУ, Алматы 2015 

2. «СТАТИСТИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ» по основным показателям 
промышленности Республики Казахстан, Астана 2018 

3. kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-04/kolichestvo-deystvuyuschikh-
subektov-msb-dostiglo-12-mln  
 

 
ЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ МАРКСА НА 

СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ 

https://articlekz.com/article/magazine/72
https://articlekz.com/article/magazine/72
https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-04/kolichestvo-deystvuyuschikh-subektov-msb-dostiglo-12-mln
https://kursiv.kz/news/vlast-i-biznes/2019-04/kolichestvo-deystvuyuschikh-subektov-msb-dostiglo-12-mln


 365  
 

 
 Аманжол К.А.,Пашкевич Р.А. 

Студенты группы Э-12:  Евразийский национальный университет. 
Нур-султан , Казахстан 

 Научный руководитель,к.э.н.,и.о.-профессор Рыспекова М.О. 
 
Аннотация. Нынешнее положение дел в экономике ,заставляет нас все 
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является случайным.Цель:показать и доказать,чтоего учения является 
актуальными на сегодняшний день 

Abstract. The current state of affairs in the economy makes us look more and 
more in the past. Our interest in Marx is not accidental. Our goal is to show and 
prove that his teachings are relevant today. 

Аннотация. Экономикадағы қазіргі жағдай бізді бұрынғыға көбірек 
қарауға мәжбүр етеді. Біздің Марксқа деген қызығушылығымыз кездейсоқ 
емес, біздің мақсатымыз - оның ілімдері бүгінгі күннің өзектілігін дәлелдеу. 
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За все годы о значении идей Маркса написано множество всего с 

противоположных философских и политических позиций.Своевременным 
напоминанием об этом служит и эта статья, хотя даже перечислить в ней 
философские темы и проблемы, которые обсуждал Маркс и которые могли бы 
вслед за ним обсуждать и мы, нет никакой возможности. 

После распада СССР и «системы социализма» нашлось более чем 
достаточно желающих возложить ответственность за всю деятельность 
коммунистов на Маркса, равно как и считать провалы коммунистической 
практики полным и окончательным опровержением его учения. По-человечески 
такой мыслительный ход понятен, хотя и спорен. Неудачи практики не 
опровергают полностью теории, на которых она базировалась, — не 
исключено, что источник бед коренится в тех, кто теорию интерпретирует и 
применяет. «Революционный переворот», свершившийся за два последних 
десятилетия прошлого века во взглядах большинства «властителей умов» новой 
России (или на эту роль претендующих), наиболее полно выразился именно в 
уничижительном отношении к марксизму и в реставрации то либеральных, то 
религиозно-философских, а позже и консервативно-патриотических образов 
мысли. При этом надо было не только «запросто опровергнуть» Маркса (что 
многократно с переменным успехом проделывалось и ранее), но и объявить, 
что в качестве философа он либо как бы и вовсе не существовал, либо был 
всего лишь одним из эпигонов гегелевской школы, младогегельянцем.. Всем, 
кто интересовался процессом формирования марксизма и творческой 
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эволюцией Маркса, известно, что он действительно был и тем и другим, но (как 
уже было сказано) лишь до тех пор, пока не стал Марксом «по-настоящему». 
Думается, правда, что для обстоятельных историко-философских исследований 
этого процесса и оценки связи теории Маркса с идеями его философских 
предшественников и современников и поныне остались еще не реализованные 
возможности.[1] 

Можно было бы привести немало высказываний мыслителей явно 
выраженной антикоммунистической и антимарксистской ориентации и тем не 
менее чрезвычайно высоко оценивавших историческое значение Маркса-
философа. Но нужды в этом нет, т. к. убежденных оппонентов, отвергающих 
самостоятельность и глубину философской мысли Маркса, невозможно 
переубедить ссылками на авторитеты. На европейском Западе, в отличие от 
бросившихся в его объятия стран восточной Европы, сложилась иная ситуация. 
Там для серьезных, уважающих себя интеллектуалов роль восторженных 
апологетовкапитализма — будь то капитализм либеральный, рыночный или 
глобальный — считается крайне неподобающей. Стать таковым для многих из 
них означало бы отказаться от претензий на интеллектуальный статус 
мыслителя, писателя, публициста (другое дело — политики, к разряду 
интеллектуалов обычно не причисляемые). В такой ситуации обращение — 
пусть и выборочное — к социально-философским идеям марксизма и, прежде 
всего, к марксистской критике капитализма выглядит не только пристойным, но 
и вполне естественным. Тем более что со времен Маркса отдельные установки 
и выводы материалистического понимания истории уже так давно и прочно 
закрепились в умах многих образованных людей на Западе, что высказываются 
и воспринимаются нередко как истины тривиальные, первоначальное авторство 
которых уже забыто. Марксистская мысль — пусть и фрагментарно — прочно 
вошла в накопленный европейцами интеллектуальный капитал и стала 
постоянным фактором их духовной жизни. 

Сохранившийся и поныне потенциал учения Маркса в глазах широкой 
общественности на Западе в первую очередь воплощен именно в его 
социальном критицизме — этом фирменном стиле Маркса, выразившемся 
также и в слове «критика» в названиях ряда его работ. Критическое осмысление 
современной ему социальной действительности и критическое переосмысление 
теоретических выражений этой действительности было характернейшей 
особенностью мысли Маркса, в ХХ в. тенденциозно преобразованной в 
негативной диалектике «критической теории». Выработка собственных 
теоретических положений и программ стала у Маркса результатом этого 
критического мыслительного процесса. Но критицизм ценен не столько своим 
пафосом, сколько теоретической обоснованностью, и важно посмотреть, 
сохранило ли данное Марксом обоснование значимость до сих пор и (если да) в 
какой мере? Вопреки распространенным предрассудкам, признание 
выдающегося исторического значения философских идей Маркса само по себе 
еще не превращает в марксистов тех, кто разделяет и высказывает подобные 
оценки, точно так же, как историки философии, высоко оценивавшие 
историческую роль философии Канта или Гегеля, автоматически не становятся 
кантианцами или гегельянцами. Тем не менее и поныне остается в силе тот 
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факт, что время хотя бы относительно беспристрастного и «беспартийного» 
отношения к наследию Маркса еще не пришло, и в обозримом будущем 
наступление его не предвидится. 

Вряд ли можно усомниться в необходимости различать по существу (и, 
соответственно, в оценках) теоретическое содержание учения К. Маркса и 
многообразные формы и способы его применения в «практическом марксизме», 
в деятельности движений и организаций, причислявших себя к его 
последователям. Казалось бы, в теоретическом наследии Маркса содержание и 
значение его собственно «философского слоя» следует столь же 
последовательно отделять от его политэкономического, исторического и 
политического содержания. Однако в этом и заключается основная сложность. 
В марксистской традиции «отношение теории и практики» осознавалось и 
реализовывалось качественно иным образом, нежели в других социально-
философских концепциях, в том числе и тех, которые также были 
ориентированы на практическое применение (либерализм, консерватизм, 
демократизм, «домарксистский» социализм). Да и в теории Маркса вычленение 
ее собственно философского содержания оказалось далеко не простой задачей, 
тем более что сам он в процессе своих занятий философией изначально видел в 
ней прежде всего общественную преобразующую силу. В результате его мысли 
в целом присущи своеобразное переплетение и синтез разных теоретических 
компонентов и уровней, теории и практики. Нельзя забывать также и о том, что 
высшей формой практики в глазах Маркса 

была революционная практика, в которой «оружие критики», в том числе 
и критики философской, преобразуется в «критику оружием». 

Когда молодой Маркс подверг радикальной критике «философию вообще 
и гегелевскую, в частности», это означало отказ от прежних систем 
спекулятивной философии абстрактных понятий и философии субъективной 
рефлексии. Он отверг претензии умозрительной философии на роль науки наук, 
якобы способной решить все теоретические и практические задачи, как если бы 
«глупому непосвященному миру оставалось только раскрыть рот, чтобы ловить 
жареных рябчиков абсолютной науки»1. Но в предисловии ко второму изданию 
первого тома «Капитала» он уже встал на защиту диалектического метода, 
призывая к материалистической переработке гегелевской философии. В 
результате негативное отношение к прежней философии сохранилось, но 
вместо отрицания ее права на существование ставилась задача покончить с 
противопоставлением философии наукам о природе и обществе и радикально 
преобразовать ее общественную роль. Это ознаменовало переход к новому, уже 
неклассическому типу философствования, основа которого — философия 
общественно-исторической жизни. 

Материалистическое понимание истории, по замыслу Маркса, должно 
было стать не еще одной из многих претендующих на завершенность версий 
теоретической «философии истории», а новым способом осмысления 
общественно-исторической реальности, совокупностью методов и приемов 
работы с историческим «материалом», своего рода новым типом 
«исследовательских практик». И в то же время материалистическое понимание 
истории должно было стать методом, обретающим смысл и значение лишь в 
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качестве «открытой» теоретической основы общественно-исторического 
действия. Что же касается наличия философского содержания в понимании 
истории Маркса, то эпитет «материалистическое» уже достаточно красноречив. 

Уж сколько раз твердили миру, что пересказы сути материалистического 
понимания истории и «идеи материализма» Маркса в популярных изложениях 
и критических очерках (то, что М. Фуко назвал «ходячими штампами, которые 
выдают за марксистскую теорию»2) зачастую предельно далеки от оригинала, а 
«воз и ныне там». Сочинить карикатуру, а затем с легкостью ее 
дискредитировать для кое-кого стало если и не любимым, то весьма доходным 
занятием. Но и устраивать дискуссии по такому поводу подчас лишено смысла. 
Нельзя же серьезно обсуждать домыслы, будто Маркс все выводил из 
экономики и признавал только экономическую мотивацию деятельности 
людей, отвергая всякие возвышенные идеальные и «ценностные» мотивы, а 
содержание философии религии и искусства, понятых им как формы 
идеологий, полностью сводил к выражению классовых интересов и т. п. Ведь 
на самом-то деле все было наоборот. Задача Маркса состояла в том, чтобы 
объяснить сознание, которым люди руководствуются, идеалы, ценности и 
мотивы как порождение и необходимый компонент их реальной общественно-
исторической жизни, которая в результате предстала бы как 
самосознающаяреальность. Эти выводы в сочетании с осуществленной им 
дешифровкой идеологий, иллюзорного сознания, фетишизма, отчуждения и 
коллективного исторического бессознательного по сей день подтверждают 
свою актуальность в соотнесении с наиновейшими и наимоднейшими 
течениями социально-философской мысли. Для характеристики и оценок 
других, быть может даже более значимых моментов наследия Маркса, в том 
числе теории общественных отношений в качестве перспективного варианта 
«социальной онтологии», преодолевающей методологические тупики 
социального атомизма («сингуляризма») и универсализма, здесь места нет. 

Тем не менее, поскольку одна часть современных отечественных 
читателей постаралась основательно забыть Маркса, а другая никогда его не 
читала, и потому его тексты известны у нас ныне хуже, чем, к примеру, 
произведения М. Хайдеггера, М. Фуко или Ж. Делёза, уместно все же обратить 
внимание на то, как на первых страницах «Немецкой идеологии» К. Маркса и 
Ф. Энгельса формулировались «предпосылки, с которых мы начинаем» — 
основы материалистического понимания истории. Предпосылки эти — 
«человеческие живые индивиды», их деятельность и материальные условия 
жизни. Деятельность индивидов состоит в воспроизводстве жизни как своей 
собственной, так и других людей, с которыми они находятся во взаимных 
отношениях. Исторический способ этого производства есть, во-первых, 
воспроизводство «физического способа существования индивидов». В еще 
большей степени, это — определенный способ деятельности данных 
индивидов, определенный вид их жизнедеятельности, их определенный «образ 
жизни». Все в истории создается и воспроизводится людьми, и в то же время 
значительная часть этого «всего» обладает тенденцией обретать 
самостоятельный, независящий от людей способ существования в форме 
«общественных объективаций» и собственную логику исторического движения. 
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Не без влияния марксизма в современной социальной философии подобные 
трактовки общественно-исторического процесса как самовоспроизводство 
обрели широкое признание, а применительно к Марксу его теория 
общественного воспроизводства ставится в один ряд с «идеей материализма». 

«Историоцентризм» Маркса формировался уже не внутри того, что порой 
именуют «антропоцентрическим горизонтом» философии, но еще и не вне его, 
а «на линии горизонта», на его границе. Унаследовал он и рационалистический 
оптимизм социальной философии (от Гоббса до Гегеля), свойственное ей 
убеждение, что общественный порядок, социальные процессы и деятельность 
людей могут быть познаны, организованы на рациональных основаниях и 
подчинены сознательному контролю индивидов. Задача Маркса в понимании 
истории, по сути, была аналогична той, которую сформулировал Ф. Бэкон в 
отношении природы, и состояла в необходимости овладеть историей на основе 
познания и использования ее законов. Да, люди не в состоянии контролировать 
собственную деятельность и ставшие самостоятельными и независимыми от 
них созданные ими общественные объективации, которые становятся чуждыми 
и порой враждебными человеку, приходят в противоречие с его сознательными 
целями. Но такое состояние подлежит преодолению — и не потому, что его не 
должно быть, а потому, что именно в этом направлении движется в 
соответствии с имманентными историческими законами сама история. В 
результате люди смогут сознательно и планомерно контролировать процессы и 
результаты своей деятельности.В основу теории Маркса была положена 
трактовка истории как самостоятельной реальности, обладающей собственным 
способом бытия (наряду с реальностью природы и в соотнесении с ней). 
Общественно-историческая реальность, согласно ему, существует и 
преобразуется только благодаря общественным индивидам, они дают ей бытие 
и поддерживают ее существование. В то же время этой реальности, подобно 
природе, 

присущи независящие от сознания людей особенности, каузальные, 
структурные, функциональные связи и закономерности. Аналогично — также 
подобно природе в собственном смысле — она пребывает не только вне 
человека, но и внутри него, поскольку формирует его исторически 
выработанные социальные и культурные качества. Как замечал Маркс, «вся 
история и есть не что иное, как беспрерывное изменение человеческой 
природы»4. 

Такое понимание истории Марксом имело все основания претендовать на 
роль наиболее последовательного имманентного теоретического объяснения 
истории из нее самой, не руководствующегося никакими масштабами и 
критериями, пребывающими вне ее. С тех пор другого варианта философского 
осмысления истории такого типа с подобными функциями так и не появилось. 
Сказанное здесь, конечно же, ни в коей мере не следует трактовать как 
стремление представить материалистическое понимание истории Маркса в 
целом и тем более многообразные частные положения и следствия 
марксистской теории «священными коровами», неподлежащими свободной 
открытой и нелицеприятной критике и неопровержимыми в принципе. Однако 
вне зависимости от перспектив и исхода такой критики вряд ли может быть 
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подвергнут сомнению тот уже неоднократно формулировавшийся вывод, что 
марксизм сформировался отнюдь не на периферии европейского историко-
философского процесса и что внутри него он был не маргинальным течением, а 
одной из существенных и перспективных (хотя и вариативных) тенденций всей 
интеллектуальной истории последних столетий. 

В данном контексте до сих пор оставлен без внимания главный (если 
следовать установкам самого Маркса, не претендовавшего на статус «чистого 
теоретика») вопрос — вопрос практический и потому неизмеримо более 
важный, чем рассуждения о роли идей Маркса в историко-философском 
процессе и о возможной актуальности некоторых из них в соотнесении с 
современной философской ситуацией. Не следует забывать, что своей главной 
теоретической целью и, соответственно, заслугой он считал открытие законов, 
логики возникновения и функционирования только одной общественной 
формации — капиталистической и вытекающих их этого социальных 
последствий для всего человечества. Будучи убежденным в принципиальной 
историчности всех общественных тенденций и закономерностей, Маркс был 
далек от желания экстраполировать сделанные им применительно к 
буржуазному обществу обобщения и выводы в прошлое и будущее. Сказанное 
не означает преуменьшения значимости многих сформулированных Марксом 
соображений как о «формах, предшествующих капиталистическому 
производству», так и о перспективах «пост-капиталистического» 
коммунистического общества. Именно так в соответствии с его методом и 
должно быть, потому что постичь капитализм исторически, т. е. в качестве 
преходящего общественно-исторического состояния можно лишь в 
соотнесении с предшествующими ему и следующими за ним способами 
организации общественной жизни. Тем не менее, коммунистическим пророком 
и творцом теории научного коммунизма его сделали по преимуществу в 
России, как в дореволюционной, не знавшей зрелого капитализма, так и в 
послереволюционной, объявившей себя воплощением его пророческих идей. 

Труднее всего уяснить, в какой мере эвристический потенциал 
материалистического понимания истории, его методы, реализованные Марксом 
в критическом анализе капитализма, могут найти применение в исследовании 
современных экономических и социальных процессов. Этот центральный и в то 
же время специфический вопрос требует серьезного обсуждения. Думается, что 
и решается он не так просто и однозначно, как многие безапелляционно 
утверждают, причем речь в первую очередь должна идти 

об эвристических возможностях методов исследования, а не о сохранении 
в неприкосновенности тех или иных отдельных теоретических выводов и 
положений, которые некогда сформулировал Маркс. 

Наиболее легкий и безболезненный способ опровержения и снятия 
критического пафоса исследования капитализма Марксом и всей его теории 
капитализма издавна сводится к утверждениям, что ничего подобного 
капитализму в Европе и Америке середины XIX в. давно уже не существует. 
Поэтому, даже допустив, что теория Маркса вполне приемлема для анализа 
капитализма его времени (что также вызывает большие сомнения), надо 
признать, что уж к современным экономическим и политическим процессам 
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она якобы никакого отношения не имеет. Оценки такой аргументации уместно 
сопроводить оговорками. Было бы нелепо и даже комично не видеть, что 
современные общества т. н. развитых стран мало похожи на британский и 
американский капитализм середины позапрошлого века, а наемные работники 
по условиям и содержанию своего труда, их образованию и образу жизни — на 
промышленный пролетариат тех времен. Таким образом, безвозвратно канули в 
Лету и некоторые из представлявшихся тогда существенными (в том числе и 
Марксу) тенденций в экономике, в социальной и политической структуре 
общества. Да и преобразования в организации капитализма в национальных и 
мировом масштабах, подобные тем, что ныне связывают с формированием 
постиндустриальных и информационных обществ, глобализацией, также уже 
случались, когда капитализм сто лет тому назад вступил в свою «высшую», но 
(как оказалось) еще не «последнюю» стадию. Лишено смысла (как сказал бы 
Гегель) повторять как заклинания формулы, которые «уже оставлены духом». 

Суть же вопроса, однако, не в частностях, а в том, действительно ли 
общественные системы, именовавшиеся ранее капиталистическими, ныне 
эволюционировали настолько, что существенные различия в положении и 
интересах владельцев капитала и наемных работников нивелировались, а закон 
возрастания прибыли трансформировался в новый непреложный закон 
экономики: удовлетворение потребностей всех и каждого? Если ответ на этот 
вопрос будет отрицательным (что представляется неизбежным), то в сравнении 
с ним все ныне представляющееся предельно существенным и актуальным, как-
то: научно-техническая революция, информационные технологии, 
глобализация, революция управляющих, постиндустриальное общество и пр., 
— таковым и останется, но окажется уже вторичным. 

В отношении «новой» России обсуждаемая ситуация представляется 
более простой, чем «во всемирном масштабе». В литературе уже неоднократно 
высказывалась такая мысль: чем неизбежнее становится в современной России 
переход к экономике капиталистического типа, тем неотвратимее оказывается в 
ней (в ее общественной и философской мысли) возвращение к Марксу (или 
возвращение Маркса к ней). И если на какое-то время российский капитализм 
окажется еще не «сверхразвитым», наши соотечественники смогут по 
достоинству оценить значимость критики Марксом буржуазного способа 
производства и осуществленную им «дешифровку» его мифов и идеологий. 

Стремлением серьезно подойти к осмыслению проблематики еще 
сохраняющегося эвристического потенциала мысли Маркса можно объяснить 
следующую внешне парадоксальную ситуацию: именно последнее десятилетие 
прошлого века в условиях, когда коммунизм оказался в состоянии системного 
кризиса, и при очевидном для всех упадке публичной общественной роли 
«практически политического» марксизма ознаменовалось заметным ростом 
числа публикаций (в США и других странах) представителей т. н. 
«академического марксизма», т. е. социально-философских, политологических, 
экономических, 

исторических и иных исследований, осуществляемых в рамках 
«марксистской парадигмы» и на ее основе. 
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Серьезный урон репутации и памяти Маркса как прежде, так и теперь 
наносят те, кто стремится абсолютизировать и мумифицировать все содержание 
его теоретической мысли целиком без всяких изъятий. Маркс не был пророком 
— он был мыслителем и человеком в соответствии с излюбленной им фразой 
«я человек и ничто человеческое мне не чуждо». Право на ошибки 
принадлежит к числу неотъемлемых прав человека и ученого, и, как 
представляется, он им также воспользовался. Однако это уже другая тема.[2] 
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Аннотация. Мировые тренды в области развития индустрии туризма и 
путешествий требуют актвивизации принимаемых мер со стороны 
государства по равзитию туристского потенциала. В этой статье автором 
на основе сравнительного анализа количественных данных проведено 
исследование основных тенденций в области развиития международного 
туризма, в целом описано текущее состояние туристской отрасли 
Казахстана и даны рекомендации по реализации имеющего туристско-
рекреационного потенциала страны с учетом происходящих перемен.  

Аңдатпа. Туризм және саяхаттар индустриясын дамыту саласындағы 
әлемдік трендтер мемлекет тарапынан туристстік әлеуетін дамыту 
жөніндегі қабылданатын іс-шараларды жандандыруды талап етеді. Осы 
мақалада автор сандық деректерге салыстырмалы талдауды жасау негізінде 
халықаралық туризмді дамыту саласындағы негізгі үрдістерге зерттеу 
өткізді, Қазақстанның туристік саласының ағымдағы жағдайын жалпы 
сипаттап, болып жатқан өзгерістерді ескере отырып елдің туристік-
рекерациялық әлеуетін іске асыру жөніндегі ұсынымдарды берді. 

Abstract. World trends in the development of the tourism and travel industry 
require the activation of measures taken by the state to develop tourism potential. In 
this article, the author, based on a comparative analysis of quantitative data, 
conducted a study of the main trends in the development of international tourism, 
describes the current state of the tourism industry in Kazakhstan and gives 
recommendations on the implementation of the country's tourism and recreation 
potential, taking into account the ongoing changes. 

 
Ключевые слова: Глобальные тренды. Индекс конкурентоспособности 

путешествий и туризма. Туристский потенциал. Туристское сальдо. 
Туристские продукты. Концепция развития туристской отрасли Республики 
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В течение последних 6-ти десятилетий в мире наблюдается практически 
безостановочный рост туризма. Постепенно туризм во многих странах 
становится драйвером социально-экономического развития через создание 
рабочих мест и предприятий, экспорт услуг и развитие инфраструктуры.  

Согласно данным ЮНВТО (Всемирной туристской организации ООН), с 
середины прошлого века число международных туристских прибытий в мире 
выросло в 48 раз с 25 млн. в 1950 году до 1,2 млрд. в 2015 году. [1], [2], [3] 

Доходы от международного туризма в местах назначения выросли с 2 
млрд. долл. США в 1950 году до 1,3 трлн. долл. США в 2015 году или в 650 раз. 
[1], [2], [3] 

США, Китай, Испания и Франция представляют ТОП-4 рынка туризма. У 
США самый большой доход в 2015 году – 205 млрд. долл. США и 2-е место по 
международным прибытиям – 78 млн. туристов. Китай на 2-м месте по доходам 
– 114 млрд. долл. США и 4-м по прибытиям – 57 млн. туристов. На 3-м месте 
Испания по обоим показателям – 57 млрд. долл. США и 68 млн. прибытий. 
Франция – на 4-м месте по доходам – 46 млрд. долл. США, но на 1-м по 
прибытиям – 85 млн. туристов. [6] 

Десятку стран по объемам доходов от международного туризма замыкают 
2 китайских специальных административных региона – Гонконг (9-е место) и 
Макао (10-е место). [6] 

Туризм является главной отраслью в международной торговле услугами. 
Помимо доходов, полученных в пунктах назначения, международный туризм в 
2015 году также произвел экспорт услуг на сумму 211 млрд. долл. США через 
международные пассажирские транспортные услуги, оказанные нерезидентам. 
[6] 

Таким образом, общий объем экспорта туруслуг составил в мире 1,5 трлн. 
долл. США или 4 млрд. долл. США в день. [6]  

На сегодняшний день глобальная индустрия туризма представляет 10% 
мирового валового внутреннего продукта, 30% мирового экспорта услуг, 9% 
рабочих мест. [1], [2], [3] 

Сфера туризма занимает 3-е место в мировом экспорте после топлива и 
химической продукции, и за последние несколько лет обогнала экспорт 
продуктов питания и автомобилей. Во многих развивающихся странах туризм 
стоит на первом месте в экспорте. [2], [3] 

По прогнозу ЮНВТО, на 2019 год увеличение числа туристских 
прибытий во всем мире составит 3-4%. [4] 

В настоящее время доля туризма в валовом внутреннем продукте 
Республики Казахстан составляет всего 0,9%. [5]  

По итогам 2015 года количество посещений Казахстана иностранцами 
(въездной туризм) составило 6,4 млн. посещений с ростом на 1,5 %. При этом 
порядка 90% иностранных гостей прибывает из стран СНГ. Среднее время, 
проведённое ими в республике, не превышает 4 суток. [5] 

Внутренний туризм казахстанцами составил 4,1 млн. посещений с ростом 
всего на 0,4 %. [5] 
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В 2015 году количество занятых в отрасли составило 103,6 тыс. человек, 
уплаченные в бюджет налоги от туристской деятельности составили 11 млрд. 
тенге. [5] 

В глобальном Индексе конкурентоспособности путешествий и туризма 
(ИКПТ) Всемирного Экономического Форума 2015 года Казахстан занимает 
лишь 85-е место из 141 страны, ненамного улучшив свои позиции по 
сравнению с предыдущим индексом 2013 г. – 88-е место. [6] 

При этом из самых низких показателей по Казахстану в ИКПТ ВЭФ 
можно выделить следующие: плотность автодорог (135 место), визовые 
требования (128), число ратифицированных международных соглашений по 
окружающей среде (128), открытость двусторонним соглашениям по 
авиасервису (123), качество портовой инфраструктуры (122), наличие крупных 
компаний по аренде автомобилей (120), качество дорог (113), плотность 
тротуаров (102), покрытие мобильной связью (100), степень влияния 
терроризма (99), число видов (флоры и фауны), находящихся под угрозой (92) и 
т.д. [6] 

Одним из главных индикаторов, демонстрирующих недостаточную 
реализацию потенциала отечественного туризма, являются данные по 
выездному туризму (количество выездов за рубеж гражданами РК), который 
стабильно растет. В 2015 году он составил 11,3 млн. выездов (рост за год на 
8,2%). [5] 

Значительный рост выездного туризма казахстанцев за рубеж, с одной 
стороны, говорит о росте их благосостояния, налаживании деловых контактов 
за границей и расширении географии бизнеса, получении образования за 
рубежом и т.д.  

С другой стороны, это говорит о непопулярности и непривлекательности 
отечественных мест отдыха, по сравнению с зарубежными, из-за дороговизны, 
низкого сервиса, слабой инфраструктуры и т.д., отсутствии некоторых видов 
медицинских практик, проблем с качеством высшего образования.  

К примеру, цена в стандартном номере в 5*-ном отеле США или Европы 
стоит 60-150 долл. США в сутки, в то время как в Казахстане – 200-350 долл. 
США. 

Главным же последствием такой тенденции является вывоз капитала из 
страны. Так, ежегодное превышение почти в 1,5-2 раза выездного туризма над 
въездным держит туристское сальдо в платежном балансе страны постоянно 
отрицательным, в 2015 году сальдо составило минус 0,4 млрд. долл. США [5] 

Туристское сальдо – разница между деньгами, потраченными 
иностранцами в РК (в 2015 году 1,6 млрд. долл. США) – экспортом наших 
услуг, и деньгами, потраченными гражданами РК за рубежом (в 2015 году 2 
млрд. долл. США) – импортом зарубежных услуг. [5] 

Фактически Казахстан является туристским донором для многих стран, 
которые развивают индустрию туризма (РФ, КНР, Турция, ОАЭ, Таиланд и 
даже Кыргызстан).  

Даже если учитывать специфичность зарубежного отдыха (жаркий 
климат, океан, культурные достопримечательности, сафари и т.д.), поездки к 
родственникам, на учебу и деловые поездки, от которых казахстанцы не 
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откажутся, значительную часть выездного туризма возможно перенаправить в 
страну.  

Переориентирование хотя бы 30% зарубежных поездок казахстанцев (3,4 
млн.) на внутренний рынок могло бы увеличить объем отрасли «туризм» в 
экономике страны как минимум в два раза.  

Сегодня Казахстан является одной из относительно доступных стран для 
посещения иностранными и отечественными туристами, особенно, после 
девальвации национальной валюты. Данной ситуацией необходимо 
воспользоваться и принять максимальные меры для развития въездного и 
внутреннего туризма. 

Главными туристскими продуктами, определенными в Концепции 
развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года, являются: 1) 
MICE-туризм (meeting, incentives, conferences, exhibitions), к которому 
относятся деловые поездки в виде встреч, семинаров, конференций, 
переговоров, выставок, бизнес-туров и т.д.; 2) культурный туризм и турне – 
путешествия по местам культурных памятников и исторического наследия; 3) 
активный и приключенческий туризм – отдых на природе с разным уровнем 
активности и опасности от кемпинга и наблюдения за птицами до 
экстремальных скалолазания и рафтинга; 4) отдых в горах и на озерах, 
экологический туризм; 5) пляжный туризм, включая водные развлечения и 
спорт; 6) кратковременный отдых, включающий в себя разные виды 
деятельности (посещение достопримечательностей в городе и окрестностях, 
туры выходного дня, рекреация в центрах развлечения и т.д.). [6] 

Учитывая глобальные тренды, в долгосрочной перспективе туризм может 
стать одним из прочных долгосрочных драйверов роста и для Казахстана с его 
значительным туристическим потенциалом, может обеспечить рост налоговых 
поступлений, приток иностранной валюты, увеличение числа рабочих мест, 
развитие смежных отраслей (строительства, спорта, производства изделий, 
сферы услуг и т.д.).  

При этом туризм не только имеет высокие шансы стать новым драйвером 
роста, но также обеспечит контроль за сохранением и рациональным 
использованием культурного и природного наследия. 
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Аннотация.В статье рассмотрены вопросы по организации аудита 

субъектов квазигосударственного сектора в Республике 
Казахстан.Аудируемой организацией является акционерное общество 
Национальная компания «КазМунайГаз», которое определено 
какказахстанский оператор по разведке, добыче, переработке и 
транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в 
нефтегазовой отрасли Казахстана. Деятельность аудиторов оценивается по 
результатам каждого проекта руководителем аудиторского задания и 
представляется информацияпо повышению эффективности работы и 
улучшения процесса планирования аудитов. 

 
Аңдатпа.Мақалада Қазақстан Республикасындағы квазимемлекеттік 

сектор субъектілерінің аудитін ұйымдастыру мәселелері қарастырылған. 
Тексерілген ұйым - «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясы»акционерлік қоғамы, 
ол Қазақстанның мұнай-газ саласындағы мемлекеттің мүдделерін білдіретін 
көмірсутектерін барлау, өндіру, өңдеу және тасымалдау жөніндегі 
қазақстандық оператор ретінде анықталған. Аудиторлардың қызметін әр 
жобаның нәтижелері бойынша аудиторлық тапсырманың басшысы 
бағалайды және жұмыстың тиімділігі мен аудитті жоспарлау процесін 
жақсарту туралы ақпарат беріледі. 

Abstract.The article considers issues of organizing an audit of quasi-public 
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sector entities in the Republic of Kazakhstan. The audited organization is the joint-
stock company National Company KazMunayGas, which is defined as a Kazakhstani 
operator for exploration, production, processing and transportation of hydrocarbons, 
representing the interests of the state in the oil and gas industry of Kazakhstan. The 
activities of auditors evaluated according to the results of each project by the head of 
the audit assignment and information provided on improving the efficiency of work 
and improving the audit planning process. 

Ключевые слова.квазигосударственный сектор, государственный аудит, 
международные стандарты аудита, нефтегазовая отрасль, аудиторская 
организация. 

Кілт сөздер. квазимемлекеттік сектор, мемлекеттік аудит, аудиттің 
халықаралық стандарттары, мұнай-газ саласы, аудиторлық ұйым. 

Keywords.quasi-public sector, public audit, international audit standards, oil 
and gas industry, audit organization. 

 
К субъектам квазигосударственного сектора в Республике Казахстан 

относят государственные предприятия, товарищества с ограниченной 
ответственностью, акционерные общества, в том числе национальные 
холдинги, национальные компании, участником или акционером которых 
является государство, а также дочерние, зависимые и иные юридические лица, 
являющиеся аффилиированными с ними в соответствии с законодательными 
актами Республики Казахстан. 

Организация государственного аудита субъекта квазигосударственного 
сектора, определяется в целях установления базовых принципов и требований к 
аудируемой организации на основе Международных стандартов аудита.  

Аудируемой организацией является казахстанский оператор по разведке, 
добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий 
интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана – акционерное 
общество Национальная компания «КазМунайГаз» (далее – КМГ). 
Учредителем КМГ является Правительство Республики Казахстан в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства 
финансов Республики Казахстан. Акционерами КМГ являются Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Қазына (90%) и Национальный Банк 
Республики Казахстан (10% + 1 акция). 

КМГ обеспечивает 26% добычи нефти и газоконденсата в стране, а также 
15% добычи природного и попутного газа. По ее магистральным 
трубопроводам транспортируется 56% нефти и 79% газа Казахстана. 

В 2018 году КМГ добыл 23,6 млн тонн нефти и 8,3 млн куб. метров 
газового конденсата. В портфеле геологоразведочных проектов КМГ 23 
проекта (совместных и собственных), из которых 14 реализуются на суше, 9 — 
на море. Как национальная компания, КМГ имеет преимущественное право 
недропользования по стратегическим участкам недр, а также получает 50% 
доли участия при оформлении новых контрактов на разработку шельфовых 
месторождений. 

При осуществлении своей деятельности аудиторская организация 
стремится к соответствию стандартам. Аудиторы, при выполнении своих 
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обязанностей, выявляют области и процессы внутреннего аудита, которые 
могут быть усовершенствованы или приведены также в соответствие со 
стандартами. 

Одними из главных принципов работы аудиторов является независимость 
и объективность. Независимость аудиторов при реализации своих задач и 
функций обеспечивается соответствующим организационным статусом, 
который предусматривает подотчетность Счетному комитету и 
непосредственное курирование им деятельности аудиторов.  

Аудиторы должны быть независимы от влияния третьих лиц при 
выполнении возложенных на них задач и функций, в целях надлежащего их 
выполнения и обеспечения объективных и беспристрастных суждений. 
Критерием независимости аудиторов является независимость при составлении 
аудиторского плана, выборе методик и процедур аудита, объема работ для 
достижения поставленной цели и отражении аудиторских заключений. 

В целях соблюдения принципов объективности и беспристрастности в 
процессе выполнения своих функций, аудиторы, не должны быть вовлечены в 
какие-либо виды деятельности, которые впоследствии могут подвергаться 
аудиту и заниматься аудитом деятельности или функций, осуществлявшихся 
ими в течение периода, который подвергается аудиту. 

При аудите руководитель проверки постоянно отслеживает выполнение 
принятых мероприятий по обеспечению качества работы. Мероприятия 
разрабатываются с целью обеспечения качества работы и уверенности в том, 
что деятельность аудиторской организации проводится в соответствии с 
планом аудита. 

Руководитель аудита обеспечивает осуществление мониторинга общей 
эффективности мероприятий по обеспечению качества работы. Указанный 
процесс включает внешнюю оценку и самостоятельный контроль. Внешняя 
оценка по обзору качества работы аудита проводиться в соответствии с 
международными стандартами аудита и ее результаты доводятся до сведения 
Счетного комитета.  

Также руководитель аудита, осуществлять мониторинг общей 
эффективности мероприятий по обеспечению качества работы в течение всего 
процесса выполнения аудиторского задания, чтобы обеспечить плановое и 
качественное выполнение целей аудиторского задания. 

Система контроля качества работы аудиторов также способствует 
получению руководителем аудита необходимой информации для дальнейшего 
планирования профессионального обучения аудиторов, с целью повышения 
качества работы и для более эффективного использования профессиональных 
качеств аудиторов при планировании и выполнении аудиторских заданий. 

Планирование деятельности аудита начинается с подготовки плана 
аудита. Руководитель аудита должен эффективно управлять процессом аудита с 
тем, чтобы обеспечить максимальную полезность аудита для КМГ. 

В целях повышения эффективности аудита, используются 
специализированные аудиторские программные обеспечения. Также, для 
деятельности аудита осуществляется интеграция с единым программным 
обеспечением в области управления рисками и программным обеспечением, 
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имеющим общекорпоративный масштаб. 
Предварительной процедурой, предшествующей разработке аудиторского 

плана, является анализ реестра рисков и карты рисков. Реестр рисков 
анализируется на предмет полноты и при необходимости дополнен рисками, 
определенными аудиторами в результате предыдущих аудитов для 
формирования совокупности рисков. Затем необходимо определить связь 
каждого из рисков с утвержденными стратегическими целями КМГ. В 
результате анализа совокупности рисков необходимо составить/обновить 
аудиторскую совокупность исходя из функций и операций всех структурных 
подразделений КМГ, степени и характера рисков бизнес процессов, в том числе 
по сопровождению проектов, осуществляемых дочерними, и, при 
необходимости, зависимыми и совместно-контролируемыми организациями 
КМГ. Также при составлении/обновлении аудиторской совокупности 
учитывается структура активов КМГ, включая приобретение либо отчуждение 
долей участия в дочерних, зависимых и совместно-контролируемых 
организациях КМГ. 

Аудиторами могут проводиться аудиторские проверки бизнес процессов, 
не предусмотренных аудиторской совокупностью, исходя из степени и 
характера рисков таких бизнес процессов. 

После определения аудиторской совокупности, подлежащих аудиту, 
аудиторы оценивают важность каждой области с точки зрения поставленных 
задач, и определить те направления, которые должны быть охвачены 
аудиторским планом. При этом акцент ставиться на те бизнес процессы и 
направления деятельности КМГ, с которыми связаны самые высокие риски, 
и/или те, в которых системы внутреннего контроля самые ненадежные.  

Таким образом, основой для разработки аудиторского плана, является 
совокупность рисков, составление которой обеспечивается руководством КМГ, 
которое несет ответственность за эффективность управления рисками и 
внутреннего контроля, и аудиторская совокупность, составленная внутренними 
аудиторами. Аудиторская организация, в свою очередь, проводит независимую 
оценку рисков, в целях обеспечения выявления новых рисков и/или возможной 
переоценки существующих рисков. Аудиторы проверяют оценку ключевых 
рисков, с которыми сталкивается КМГ, а также осуществляют координацию с 
функцией управления рисками посредством подготовки рекомендаций, 
основанных на базе выполненных аудиторских заданий и представленной 
информации. 

Руководитель аудита обеспечивает составление аудиторского плана с 
учетом ресурсов аудита для выполнения плана, в том числе расчетов затрат 
времени на проведение аудита и времени, необходимого для повышения 
квалификации внутренних аудиторов.  

При составлении аудиторского плана, аудиторы уделяют внимание одной 
из важных задач, связанной с оценкой и выдачей соответствующих 
рекомендаций, направленных на совершенствование процесса корпоративного 
управления относительно достижения следующих целей: 

− эффективное обеспечение информацией по вопросам рисков и 
контроля соответствующих органов и подразделений КМГ; 
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− эффективное координирование деятельности и обмен информацией 
между Советом директоров, исполнительным органом КМГ и внутренними 
аудиторами. 

Таким образом, аудиторский план составляется на основе оценки рисков. 
В целях эффективного использования ресурсов аудита, в случае существенных 
изменений в аудируемых бизнес процессах, реструктуризации предмета аудита, 
изменений в организационной структуре объекта аудита и т.д., порядок и 
очередность проведения аудитов, утвержденных в аудиторском плане, может 
пересматриваться руководителем аудита по согласованию с Счетным 
комитетом. Руководитель аудита периодически пересматривает аудиторский 
план для определения необходимости внесения, в установленном порядке, 
изменений и дополнений, в результате выявления новых рисков и/или 
переоценки существующих рисков, а также включения новых заданий Счетного 
комитета. 

Следующим этапом организации аудита является составление 
аудиторской программы. Под руководством руководителя аудиторского 
задания аудиторы составляют и документально оформляют аудиторскую 
программу, определяющую характер, временные рамки, объем 
запланированных аудиторских процедур и распределение работы между 
аудиторами, необходимых для достижения целей аудиторского задания, на 
основе результатов оценки рисков. Аудиторская программа является набором 
инструкций для аудитора, осуществляющего аудит, а также средством контроля 
и проверки надлежащего выполнения работы и обеспечивает эффективность 
аудита. 

Аудиторская программа соотносится с расчетом затрат времени на 
проведение аудита, представляющим собой приблизительную оценку ресурсов, 
необходимых для выполнения аудиторского задания. Указанные ресурсы в 
основном включают время, затрачиваемое аудиторами на подготовку всех 
этапов аудиторского процесса: планирование, выполнение аудиторского 
задания, подготовка отчета, и завершающие процедуры. 

Руководитель аудиторского задания обеспечивает выполнение 
следующих процедур при составлении аудиторской программы: 

− определение характера аудиторских доказательств, необходимых 
для получения выводов по результатам аудита; 

− определение процедур, необходимых для сбора аудиторской 
информации; 

− обозначение приоритетных действий и процедур с целью 
обеспечения первоначального проведения самых важных и существенных из 
них. 

Аудиторская программа может по мере необходимости уточняться и 
пересматриваться в ходе выполнения аудиторского задания и допускать 
использование новых аудиторских процедур, так как планирование аудитором 
своей работы осуществляется непрерывно на протяжении всего времени 
выполнения аудиторского задания, в связи с меняющимися обстоятельствами 
или неожиданными результатами, полученными в ходе выполнения 
аудиторских процедур. Внесение значительных изменений в аудиторскую 
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программу фиксируется документально. Аудиторская программа, составленная 
аудитором, согласуется руководителем аудита. 

При необходимости, срок осуществления аудиторского задания может 
быть продлен руководителем аудита, на основании служебной записки 
руководителя аудиторского задания. 

Также при организации аудита необходимо определение ресурсов для 
выполнений аудиторского задания.  

Руководитель аудиторского задания определяет ресурсы, необходимые 
для достижения целей аудиторского задания. Состав аудиторской группы 
определяется исходя из характера и степени сложности аудиторского задания, 
ограничений по срокам и наличия фактических ресурсов. При планировании, 
проведении и завершении аудита руководитель аудиторского задания 
осуществляет мониторинг бюджета проекта. 

Таким образом, решив все организационные моменты проведения аудита, 
аудитор приступает к выполнению аудиторского задания, которое включает: 
оценка системы внутреннего контроля; анализ аудиторских обнаруженй; 
составление рабочей документации; составление аудиторского отчета. 

Деятельность аудиторов оценивается по результатам каждого проекта 
руководителем аудиторского задания. В заключении руководство аудиторской 
организации сводит и анализирует информацию для повышения эффективности 
работы и улучшения процесса планирования аудитов. 
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Аннотация.В статье рассматриваются показатели развития и 

проблемы развития инновационной инфрастурктуры РК и пути его улучшения, 
что может показать полный мониторинг всех проблем и помочь стабильному 
развитию Казахстана в сфере иновационной инфрастурктуры, что улучшит 
жизнь всех жителей Казахстана. 

Annotation. The article discusses the indicators of development and problems 
of development of innovative infrastructure of Kazakhstan and ways to improve it, 
which can show full monitoring of all problems and help the stable development of 
Kazakhstan in the field of innovation infrastructure, which will improve the lives of 
all residents of Kazakhstan. 

Аңдатпа. Мақалада ҚР инновациялық инфрақұрылымының даму 
көрсеткіштері мен даму мәселелері және оны жақсарту жолдары 
қарастырылады, бұл барлық проблемалардың толық мониторингін көрсете 
алады және Қазақстанның инновациялық инфрақұрылым саласындағы 
тұрақты дамуына көмектеседі, бұл Қазақстанның барлық тұрғындарының 
өмірін жақсартады. 

 
Ключевые слова:инновационная инфраструктура, инновационная 

деятельность, развитие, инновационные центры,индустриально-
инновационной инфраструктура, технический потенциал. 

Keywords: innovative infrastructure, innovative activity, development, 
innovation centers, industrial and innovative infrastructure, technical potential 

Түйінсөздер: инновациялық инфрақұрылым, инновациялық қызмет, даму, 
инновациялық орталықтар, индустриалды-инновациялық инфрақұрылым, 
техникалық әлеует 

 
Инновационная инфраструктура – система объектов и субъектов 

инновационного процесса, совокупность участников, обеспечивающих 
создание, разработку, внедрение, производство, реализацию, распространение, 
стимулирование, оценку эффективности инноваций. 

Инновационная инфраструктура включает инновационные центры, 
инкубаторы, технопарки, консалтинговые и обучающие фирмы, организации по 
конструкторско-технологической поддержке инновационных предприятий, 
ВУЗы, НИИ, социально-предпринимательские корпорации, финансовые 
учреждения. 

Современное развитие инновационных процессов в Казахстане пока 
находится на довольно низком уровне. Ситуация с финансированием 
инновационной деятельности остается главным проблемным вопросом. 
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Перед Казахстаном стоит важная задача войти в число 50 наиболее 
конкурентоспособных стран мира. Успех реализации данной задачи напрямую 
зависит от повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, 
полного раскрытия экспортного потенциала и максимально эффективного 
использования географического расположения страны. 

Создание индустриально-инновационной инфраструктуры является 
одним из действенных механизмов стимулирования развития предприятий, в 
первую очередь субъектов малого и среднего бизнеса. Она служит «окном» для 
притока инвестиций, трансферта технологий, совершенствования 
управленческих навыков. Условия, которые государство создает для частного 
сектора в рамках создания специальных экономических и индустриальных зон, 
позволят организациям значительно сократить свои затраты на подведение 
инфраструктурных ресурсов, а в случае со специальными экономическими 
зонами воспользоваться льготными налоговыми преференциями. 

Вместе с тем, практика свидетельствует о том, что меры по увеличению 
бюджетных ассигнований оказываются явно недостаточными для сохранения 
научного потенциала.Значительные изменения произошли в самой структуре 
научных исследований и разработок по важнейшим направлениям, что 
отражено в Таблице 1. 

Таблица 1. Внутренние затраты на НИОКР по видам работ  
Виды работ 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Всего 
в том числе: 61 672,7 66 347,6 

69 
302,9 

66 
600,1 

68 
884,2 

72 
224,6 

научные исследования и 
разработки: 

      

o фундаментальные 
исследования 18 197,0 15 260,7 

15 
838,8 

13 
809,2 

10 
785,9 

10 
629,0 

o прикладные 
исследования 33 369,4 38 394,8 

36 
959,0 

35 
841,1 

40 
909,6 

43 
278,3 

конструкторские разработки:       
o опытно-проектно-
конструкторские и 
технологические работы 7 447,3 9 488,1 

12 
658,2 

12 
341,7 

14 
817,7 

16 
387,9 

o изготовление опытных 
образцов, партий изделий 
(продукции) 1 365,5 1 830,4 1 478,4 2 478,1 885,3 1 518,6 
o проектные работы для 
строительства 1 293,5 1 373,7 2 368,5 2 130,0 1 485,7 410,8 

Исходя из таблицы 1 можно сказать, что внутренние затраты НИОКР 
связаны с научными исследованиями и конструкторскими разработками. 
Затраты на фундаментальные исследования в 2018 году уменьшились на 7 568 
млн тенге (или на 71,2 %) по сравнению с 2013 годом. А затраты на прикладные 
исследования за пять лет возросли на 9 908,9 млн тенге (или 29,6 %). Также 
можно отметить, что затраты на проектные работы для строительства в 2018 
году понизились на 882,7 млн тенге, чем в 2013 году. Все это связано с 
проникновением зарубежных разработок, исследований, специалистов, так как 
более удобнее приобрести готовый продукт (изделие), разработки, 
исследования и проекты, а также привлечение иностранных специалистов. 

Диаграмма 2. Внутренние затраты на НИОКР по видам работ 
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Научно-технический потенциал формируется в среде, производящей 

знания. Обобщая результаты исследований в этой сфере, можно сделать 
выводы относительно факторов, тормозящих развитие инновационной 
инфраструктуры в целом. Среди них основными являются следующие: 

 низкий уровень расходов на научные исследования и разработки по 
отношению к ВВП; 

 высокий уровень моральной и физической изношенности 
материально-технической базы организаций, проводящих исследования и 
разработки, дефицит научных кадров, их старение; 

 неразвитость рынка интеллектуальных продуктов; 
 отсутствиедифференцированного подхода к организации НИОКР в 

зависимостиот их вида и направленности; 
 отток квалифицированныхработников из научной среды в связи с 

низким уровнем оплаты и падениемпрестижа научной деятельности; 
 неразвитость рынкаинтеллектуальных продуктов, низкийуровень 

патентуемости как следствиенесовершенства законодательства всфере защиты 
интеллектуальнойсобственности; 

 проблемы в информационномсопровождении научно-
техническойдеятельности, причем это касаетсякак самой научной сферы, так и 
предпринимательского сектора; 

 отсутствие эффективнойсистемы внедрения полученныхнаучных 
результатов впроизводственную сферу вследствиенедостаточной 
развитостимеханизмов и инфраструктурыпередачи научных достижений 
вреальный сектор экономики и другие. 

Для решения проблем инновационной инфраструктуры разработаны 
меры государственного регулирования, представленные ниже: 
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 изменениеорганизационной структурынаучных учреждений, 
включаястимулирование приватизацииНИИ, занимающихся 
прикладнойнаукой; 

 финансирование НИОКР награнтовой основе; 
 софинансирование НИОКР счастным сектором; 
 повышение заработнойплаты квалифицированных кадровв сфере 

образования и науки; 
 совершенствованиемеханизмов передачи знаний изсферы науки 

впредпринимательскую среду; 
 обеспечениеблагоприятных условий дляпроизводства научных 

знаний впредпринимательском секторе; 
 содействие развитиюрынка деловых иинформационных услуг 

дляинновационной деятельности -финансовый и правовойконсалтинг, 
патентная защита; 

 совершенствованиеналоговой системы с цельюсоздания выгодных 
условий дляведения инновационнойдеятельности всеми субъектами независимо 
от форм собственности и видов финансирования. 
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Аннотация.В статье рассматриваются показатели развития и 

поддержки малого и среднего бизнеса, как одного из приоритетных 
направлений индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и 
как основы стабильного гражданского общества, от развития которого 
зависит благосостояние всех казахстанцев. 

Annotation. The article deals with indicators of development and support of 
small and medium-sized businesses, as one of priority directions of industrial-
innovative development of Kazakhstan and as a basis for a stable civil society, the 
development of which depends on the welfare of all Kazakhstan people. 

Аңдатпа.Мақалада Қазақстан Республикасының индустриялық-
инновациялық дамуының басым бағыттарының бірі және дамуы барлық 
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қазақстандықтардың әл-ауқатына байланысты болатын тұрақты 
азаматтық қоғамның негізі ретінде шағын және орта бизнесті дамытумен 
қолдаудың индикаторлары қарастырылады. 

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, инновационная деятельность, 

развитие, инновационная активность, кредитование. 
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инновациялық белсенділіктің дамуы, несиелеу 
 

Трансформация казахстанской экономики, заключающаяся в 
преобразовании экономических взаимоотношений, а также в решении проблем 
интеграции, которые носят тотальную направленность также позволят 
достигнуть серьезных финансовых эффектов и экономического благосостояния 
государства, считается одной из приоритетных проблем государства на данном 
рубеже развития экономики. В аспекте постановки этой задачи важным 
считается рассмотрения проблем развития раздела малого и среднего 
предпринимательства как одно из условий эффективного реформирования 
экономики, так как развитие малого также среднего бизнеса это начало 
экономики каждой страны. Без развитого малого и среднего 
предпринимательства трудно говорить о устойчивости макроэкономической 
ситуации государства. 

Использование процессов инновационного производства, нацеленное на 
внедрение новейшего научно-технического оборудования, передовой 
технологии, становится основным стратегическим параметром развития 
каждого предприятия также, в частности, формирования малого и среднего 
предпринимательства, так как в условиях жесткой конкурентной борьбы в 
посткризисный промежуток, когда отмечается существенное сокращение 
потребительского спроса и развитие бизнеса идет на основе восстановления, 
многие фирмы стараются отыскать новейшие тенденции развития – 
интересную, наиболее быстро растущую нишу, рынок, продукт. 

В Казахстане предпринимаются конкретные шаги по увеличению 
инновационной направленности развития малого и среднего 
предпринимательства, таким образом как именно инновационное производство 
и его обслуживание, должны стать многообещающей рыночной нишей для 
малых и средних предприятий и, как показала практика иностранных 
государств, МСП, в силу своего динамизма, считаются наиболее 
восприимчивыми к инновациям, так как необходимость в завоевании 
определенной части на отраслевом рынке, жесткая конкуренция содействуют 
принятию принципиально новейших технических решений, модернизации 
продукта, расширению товарного ассортимента, а также быстрой реакции в 
стремительно меняющийся спрос покупателей. Поэтому любой бизнесмен 
обязан понимать преимущества инновационных решений, которые позволят 
ему закрепиться на рынке и иметь возможность в течение продолжительного 
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периода достигать высоких показателей прибыли, отстаивать лидерские 
позиции на рынке. 

Начиная с 2013 года, когда в Казахстане была принята «Концепция 
инновационного развития Республики Казахстан до 2020 года» и рассмотрено 
понятие инновационная деятельность, что обусловливается как деятельность 
субъектов малого предпринимательства, нацеленная на применение научных 
знаний и новейших технологий с целью производства нового либо 
усовершенствования качества и уменьшения издержек изготавливаемого 
продукта, способов его производства, а также отображены мероприятия в целях 
поддержки субъектов малого предпринимательства, такие как создание сети 
технопарков, лизинговых центров, центров малой инновационной 
деятельности, венчурных фирм и иных объектов инфраструктуры, и по 
настоящее время, в республике принимаются все наиболее новые и 
прогрессивные программы согласно развитию инновационной 
предпринимательской деятельности. 

Средний и малый бизнес с каждым годом набирает большие обороты, но 
в сфере инноваций наблюдается торможение их деятельности. Рассмотрим 
показатели инновационной активности средних и малых предприятий за 2018 
год, представленных в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. Показатели инновационной активности средних предприятий 
за 2018 год 

 Средние 
количество 

предприятий,единиц 
имеющие 

инновации 
уровень активностив 
области инноваций,в 

процентах 
Республика Казахстан 2 609 618 23,7 

Акмола 143 17 11,9 
Актобе 112 33 29,5 
Алматы 176 29 16,5 
Атырау 108 16 14,8 

Западно-Казахстанская 94 9 9,6 
Жамбыл 70 26 37,1 

Караганды  220 56 25,5 
Кустанай 188 45 23,9 

Кызылорда 77 21 27,3 
Мангистау 102 12 11,8 
Павлодар 117 21 17,9 

Северо-Казахстанская 145 39 26,9 
Туркистан 62 13 21,0 

Восточно-Казахстанская 208 68 32,7 
г. Нур-Султан 219 71 32,4 

г. Алматы  452 117 25,9 
г. Шымкент 116 25 21,6 

Исходя из этой таблицы можно сказать, что количество средних 
предприятий на 2018 год составило 2 609 из них 618 являются 
инновационными и уровень активности составил 23,7 %. Области, где уровень 
активности превышает 25 % считается Актюбинская (29,5), Джамбульская 
(37,1), Карагандинская (25,5), Кызылординская (27,3), Северо-Казахстанская 
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(26,9) и Восточно-Казахстанская (32,7). Высокий уровень активности 
наблюдается в таких городах как Нур-Султан (32,4) и Алматы (25,9).  

Таблица 2. Показатели инновационной активности малых предприятий за 
2018 год 

 Малые 
количество 

предприятий,единиц 
имеющие 

инновации 
уровень активностив 
области инноваций,в 

процентах 

Республика Казахстан 26 128 1 877 7,2 
Акмола 982 46 4,7 
Актобе 960 41 4,3 
Алматы 1 563 87 5,6 
Атырау 959 55 5,7 

Западно-Казахстанская 779 25 3,2 
Жамбыл 708 35 4,9 

Караганды  1 914 205 10,7 
Кустанай 1 049 71 6,8 

Кызылорда 608 41 6,7 
Мангистау 958 21 2,2 
Павлодар 1 061 54 5,1 

Северо-Казахстанская 814 52 6,4 
Туркистан 805 24 3,0 

Восточно-Казахстанская 1 707 170 10,0 
г. Нур-Султан 3 611 439 12,2 

г. Алматы  6 263 445 7,1 
г. Шымкент 1 387 66 4,8 

Из таблицы видно, что количество малых предприятий на 2018 год 
составило 26 128 из них 1 877 являются инновационными и уровень активности 
составил всего лишь 7,2 %, а это считается низким показателем для такого 
количества предприятий. Области, где наблюдается высокий уровень 
активности, это Карагандинская (10,7) и Восточно-Казахстанская (10,0). Города 
с высоким уровнем активности считается Нур-Султан (12,2) и Алматы (7,1).  

Инновационная деятельность в среднем и малом бизнесе представляет 
собой вроде начала зарождения идеи и его первые шаги в производстве. 
Рассмотрим динамику средних и малых предприятий и уровень активности за 
последние годы, представленные в таблице 3. 

Таблица 3. Показатели инновационной активности малых и средних 
предприятий за 2016-2018 года 

Предприятия Год 
2016 % 2017 % 2018 % 

Средние 491 17,9 535 20,0 618 23,7 
Малые 1 791 6,8 1 810 6,9 1 877 7,2 

Из данной таблицы можно сказать, что количество средних предприятий 
на 2018 год увеличилось на 127 ед. или же 25,8 % по сравнению с 2016 годом. 
Следствием этого может служить развитие инновационной деятельности в 
стране и стимулирование с экономической части, кредитование, 
предоставление помещений, освобождение от налогов на первые три года. А в 
свою очередь количество малых предприятий на 2018 год увеличилось всего 
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лишь на 86 ед. или на 4,8 % с 2016 года. Исходя из этого можно предположить, 
что многие субъекты с маленькой идеей и предполагаемым доходом считают 
выгоднее продать идею, чем реализовать ее. Также влияет спрос потребителей, 
ситуация на рынке и в самом государстве. 

Диаграмма 1. Динамика показателей инновационной активности малого и 
среднего бизнеса 

 
 

В связи с развитием малого и среднего бизнеса можно сделать 
заключение о том, что необходимо уделять больше интереса данной сфере так 
как показатели существенно низкие согласно сопоставлению, с развитыми 
государствами, но кроме того необходимо предпринимать соответствующее 
мероприятия по улучшению данных показателей и стимулированию молодых 
бизнесменов:  

 улучшить требование кредитования начинающих бизнесменов;  
 усовершенствовать системы налогообложения предприятий;  
 разработать новую политику поддержки малого и среднего бизнеса со 
стороны государства;  

 повысить степень квалификации бизнесменов;  
 изменить налоговую и таможенную политику. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам внедрения в работу проблемы 

отраслевых программ РеспубликиКазахстан, что позволит повысить 
эффективность управленческих решений отраслевых программ, будет 
способствовать гибкости и приспособляемости организации к изменениям 
внешних условий, повышению производительности и эффективности 
использования всех ресурсов организации в цифровом пространстве 

Аңдатпа. Мақалада қайта түрлендіретін тың жаңалықтар мен 
ғылыми-техникалық шешімдер дәуірі цифрлық экономиканы дамыту салалық 
бағдарламалардың одан әрі даму бағыттарын негізді таңдау қажеттілігі 
туындайды. Бұл салалық бағдарламалардың тиімділігінің өсімін алдын-ала 
проблеманы зерттеу тақырыбының өзектілігін анықтайды 

Abstract.The article is devoted to the implementation of the problems of 
industry programs in the Republic of Kazakhstan, which will improve the efficiency of 
management decisions of industry programs, will contribute to the flexibility and 
adaptability of the organization to changes in external conditions, increase 
productivity and efficiency of use of all resources of the organization in the digital 
space 

Ключевые слова: отраслевые программы, эффективность, 
экономический эффект 

Кілт сөздер: салалық бағдарламалар, тиімділік, экономикалық ықпал, 
басқарудағы ақпарат,  
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Программы, реализация которых требует финансирования за счет средств 

государственного бюджета в течение нескольких лет, должны содержать 
сведения о предполагаемых объемах финансирования по мероприятиям, срокам 
их реализации и источникам финансирования в соответствии с прогнозными 
показателями государственного бюджета на трехлетний период.Счетный 
комитет в ходе реализации своих полномочий по аудиту госпрограмм выявила 
следующие проблемы формирования и исполнения региональных 
государственных программ, а также отчетов об их исполнении. 

Правительство РК признало, что треть государственных программ 
являются неэффективными. Их реализация не приводит к повышению 
результативности использования бюджетных средств. В связи с этим особо 
актуальными становятся: оценка эффективности госпрограмм, анализ проблем, 
возникающих при их реализации, и выработка предложений по исправлению 
ситуации. 

Вбольшинстве стран мира основным инструментом качественного 
бюджетного планирования выступает программно-целевой метод, основанный 
на системном планировании выделения бюджетных средств на реализацию 
утвержденных законом или нормативным актом целевых программ 
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Государственная программа — система мероприятий и положений, 
обеспечивающих достижение приоритетов и целей государственной политики в 
сфере социально-экономического развития. Она состоит из подпрограмм и 
целевых программ, которые, в свою очередь, делятся на ведомственные 
целевые программы и основные мероприятия и воплощаются в виде 
конкретных действий, реализуемых в рамках государственных заданий. 
Деление программы на подпрограммы осуществляется исходя из масштабности 
и сложности решаемых в рамках государственной программы задач. 

1. Низкое качество госпрограмм: недостатки структуры; 
неприемлемое качество системы показателей (индикаторов); отсутствие 
четкого разделения сфер реализации; необъективное отражение инструментов 
реализации государственной политики, влияющее на эффективность 
реализации госпрограмм. 

2. Отсутствие полной интеграции бюджетных процессов и 
госпрограмм: несоответствие форматов бюджета и госпрограмм; отсутствие 
совместного планирования расходов различного назначения (текущих, 
капитальных и т. д.); неполный охват расходов бюджета. 

3. Низкая эффективность реализации текущих госпрограмм: 
отсутствие возможности перераспределения бюджетных ассигнований в 
процессе исполнения бюджета; осуществление фактической деятельности 
исполнителей госпрограммы осуществляется по отдельным планам, но не в 
рамках госпрограммы. 

4. Формальность оценки эффективности реализации госпрограмм: 
недостатки и несовершенство системы отчетности исполнителя госпрограммы; 
низкая ответственность руководителей за реализацию госпрограммы; наличие 
временного лага между деятельностью исполнителя госпрограммы и 
полученными результатами госпрограммы. 

Одной из первопричин недостаточного качества разрабатываемых 
государственных программ и их реализации является неработоспособность 
принципа декомпозиции целей, целевых показателей и индикаторов. Стратегии 
развития соответствующих отраслей и содержание государственных программ 
не коррелируют между собой. 

Проблема низкого качества целеполагания характерна также для целевых 
значений показателей результативности государственных программ. В разделе 
«Оценка эффективности» некоторых программ встречаются фразы общего 
характера: «создать условия», «обеспечить», «повысить», «улучшить» и т. д. В 
результате оценить реальный социально-экономический эффект от выполнения 
мероприятий будет сложно. 

Чтобы выработать новые подходы к оценке эффективности госпрограмм, 
целесообразно изучить положительный зарубежный и отечественный опыт. 
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Р
исунок 1-Разработки и реализации программ в РК 

 
Реализация отраслевых (секторальных) и региональных программ (далее - 

программы) в Республике Казахстан и определяют понятия, организационно-
методологические основы, общие принципы формирования проектов программ, 
порядок их разработки, согласования и утверждения, а также осуществления 
контроля за их реализацией определяется Президентом Республики Казахстан. 

Отраслевые программы определяют комплекс взаимосвязанных 
организационных, экономических, социальных, экологических, финансовых и 
технических мер, направленных на решение важных экономических, 
социальных и других задач, основываются на четком определении цели и 
содержат систему согласованных по срокам, ресурсам и исполнителям 
мероприятий с указанием ожидаемых результатов, обеспечивающих 
достижение поставленной цели, с учетом долгосрочных стратегических 
приоритетов экономического развития, определенных Стратегией развития 
Республики Казахстан на период до 2030 года.  

 Программы разрабатываются центральными, местными 
исполнительными органами Республики Казахстан и консультативно- 
совещательными органами при Правительстве Республики Казахстан для 
решения важных проблем экономической, социальной и других сфер жизни в 
соответствии со стратегическими и индикативными планами. Программы 
разрабатываются только в том случае, если решение изложенных в них проблем 
невозможно осуществить в рамках компетенции соответствующего 
государственного органа-разработчика.Отраслевые программы 
подразделяются: 

1) По срокам реализации на: краткосрочные (до 2 лет), среднесрочные 
(до 3 лет) и долгосрочные (до 10 лет) с обязательным выделением 
среднесрочных трехлетних этапов. План мероприятий по реализации 
долгосрочных программ разрабатывается на соответствующие среднесрочные 
этапы; 

2) Проблемам на: социальные, экономические, научно-технические, 
экологические и другие. 

Общий объем расходов, предусматриваемых в программах на реализацию 
программных мероприятий, определяется в рамках прогнозных показателей 
республиканского и местных бюджетов на трехлетний период. 

https://tengrinews.kz/zakon/docs?ngr=K970002030_#z25
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Отраслевая (секторальная) программа разрабатывается 
соответствующими центральными исполнительными органами совместно с 
национальным холдингом, национальными компаниями, за исключением 
национальных компаний, акционером которых является национальный 
холдинг, и государственными организациями, функционирующими в 
соответствующих отраслях (секторах) экономики, и утверждается 
Правительством Республики Казахстан. Перечень действующих и 
разрабатываемых государственных и отраслевых (секторальных) программ в 
Республике Казахстан утверждается в составе индикативного плана социально-
экономического развития Республики Казахстан. 

Региональная программа определяет комплекс взаимосвязанных мер, 
направленных на решение задач социально-экономического развития региона 
(территории).Региональная программа разрабатывается акиматами областей, 
городов Астаны и Алматы, районов (городов областного значения). 

Перечень действующих и разрабатываемых региональных программ 
согласовывается с уполномоченным органом по программам и утверждается в 
составе индикативных планов социально-экономического развития областей и 
городов Астаны и Алматы. Не допускается утверждение программ: 

1) регламентирующих объем расходов, выраженных в процентном 
соотношении с основными макроэкономическими показателями; 

2) без положительного заключения соответствующих бюджетных 
комиссий по объему финансирования программных мероприятий в разрезе 
источников и сроков финансирования, в случае их финансирования из 
государственного бюджета; 

3) дублирующих цели и задачи действующих программ, а также 
мероприятий по реализации этих программ; 

4) приводящих к снижению доходов и (или) увеличению расходов 
республиканского и местных бюджетов после их принятия на соответствующий 
финансовый год; 

Опыт стран с развитой бюджетной системой показывает, что масштабное 
применение программно-целевого метода бюджетного планирования повышает 
гибкость в управлении бюджетными ресурсами, способствует минимизации 
затрат, повышению эффективности предоставления государственных услуг, 
является инструментом выравнивания экономического развития отдельных 
территорий, а также обеспечивает большую прозрачность и открытость 
бюджета.Важными моментами оценки государственных программ в 
зарубежной практике, которая насчитывает более чем 50-летнюю историю, 
являются: 

- Повышение уровня ответственности и полномочий должностных 
лиц, реализующих программы; 

- Повышение подотчетности и эффективности использования 
ресурсов; 

- Наличие в бюджете конкретных показателей, позволяющих 
провести оценку каждой реализуемой программы; 
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- Процесс формирования системы показателей оценки 
эффективности госпрограмм проходит в разрезе трех позиций: гражданин, 
потребитель, налогоплательщик; 

- Привлечение к оценке госпрограмм внешних экспертов. 
Проведенный анализ показал, что практика оценки эффективности 

реализации госпрограмм наиболее успешна в следующих странах: Австралия, 
Франция, Южная Корея, Канада, США рассмотрено в таблице1).  

 
Таблица 1. Положительный опыт оценки госпрограмм в зарубежной 

практике 

AUS 

Австралия является примером страны, применяющей программный 
бюджет в целях улучшения системы управления государственными 
финансами. Система показателей ежегодно конкретизируется. Оценка 
реализации бюджетных программ происходит и осуществляется более 
полно и систематически, чем во многих других странах. Информация о 
результатах реализации программ регулярно включается в бюджет. 

KOR 

В Южной Корее при оценке госпрограмм используются подходы, 
применяемые в социологических исследованиях. Ежегодно детальной 
проверке подвергается до 10% госпрограмм. Основой анализа служит 
специально разработанный перечень контрольных вопросов. 

FRA 

При оценке реализации госпрограмм во Франции применяются три 
главных критерия: социальный и экономический эффект, качество услуг, 
эффективность (результативность). Утвержденный закон о бюджете 
содержит набор конкретных показателей, позволяющий провести оценку 
каждой реализуемой программы. Ответственность за реализацию 
программы персональная. 

CAN 

В Канаде фокус оценки направлен на проблему value-for-money 
(полученная польза, ценность от потраченных денег). Оценка 
проводится в двух основных направлениях: актуальность 
(релевантность) программы и ее реализация. 

USA 

В США применяется комплексная система рейтинговой оценки — PART 
(ProgramAssessmentRatingTool), GPRAMA (изменение системы 
планирования и отчетности). Оценка и анализ госпрограмм ежегодно 
проводятся Счетной палатой США. Оценка имеет две основные цели: 
снижение и устранение фрагментации целей программ; устранение 
перекрытия и дублирования целей программ. Стандарты и руководства 
по оценке госпрограмм издаются Счетной палатой США. Например, 
руководство Performance Measurement and Evaluation: Definitions and 
Relationships, GAO-11-646SP, May 2011. 

 
Примечательно, что в этих государствах отсутствуют единый подход и 

методика оценки эффективности реализации госпрограмм, а также применяется 
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два вида оценки программ: мониторинг программ и, собственно, сама оценка 
программ. 

Опыт стран с развитой бюджетной системой показывает, что масштабное 
применение программно-целевого метода бюджетного планирования повышает 
гибкость в управлении бюджетными ресурсами, способствует минимизации 
затрат, повышению эффективности предоставления государственных услуг, 
является инструментом выравнивания экономического развития отдельных 
территорий, а также обеспечивает большую прозрачность и открытость 
бюджета.Важными моментами оценки государственных программ в 
зарубежной практике, которая насчитывает более чем 50-летнюю историю, 
являются: 

- Повышение уровня ответственности и полномочий должностных 
лиц, реализующих программы; 

- Повышение подотчетности и эффективности использования 
ресурсов; 

- Наличие в бюджете конкретных показателей, позволяющих 
провести оценку каждой реализуемой программы; 

- Процесс формирования системы показателей оценки 
эффективности госпрограмм проходит в разрезе трех позиций: гражданин, 
потребитель, налогоплательщик; 

- Привлечение к оценке госпрограмм внешних экспертов. 
Проведенный анализ показал, что практика оценки эффективности 

реализации госпрограмм наиболее успешна в следующих странах: Австралия, 
Франция, Южная Корея, Канада, США (таблица 1). Примечательно, что в этих 
государствах отсутствуют единый подход и методика оценки эффективности 
реализации госпрограмм, а также применяется два вида оценки программ: 
мониторинг программ и, собственно, сама оценка программ. Переход от 
института госпрограмм в его нынешнем виде к более действенным механизмам 
госуправления — одна из актуальных задач современности. Применение 
различных механизмов оценки эффективности госпрограмм на разных этапах 
их реализации позволит повысить эффективность использования 
государственных финансов и будет способствовать совершенствованию 
внешнего финансового контроля. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается Особенности 
функционирования денежных средств, в частности признание как 
экономической категории, в которой проявляются и при участии которой 
строятся общественные отношения, а также признание выполнение деньгами 
функции мировых денег и других функций выступающим как инструментом 
являющихся важной предпосылкой для развития экономических отношений.  

Аңдатпа: Бұл мақалада қорлардың жұмыс істеу ерекшеліктері, атап 
айтқанда, әлеуметтік қатынастар көрінетін және оған қатысатын 
экономикалық категория ретінде тану, сондай-ақ ақшаның дүниежүзілік ақша 
функцияларын және басқа да функцияларды экономикалық қатынастарды 
дамытудың маңызды шарты болып табылатын құрал ретінде 
атқаратындығын тану қарастырылады. 

Abstract: This article discusses the Peculiarities of the functioning of funds, in 
particular recognition as an economic category in which social relations are 
manifested and with which participation, as well as recognition that money performs 
the functions of world money and other functions as an instrument that is an 
important prerequisite for the development of economic relations. 

Ключевые слова: денежные средства, экономическая категория денег, 
сущность денег, мера стоимости, средства обращения, средства платежа, 
средства накопления. 

Түйінді сөздер: ақша, ақшаның экономикалық категориясы, ақшаның 
мәні, құндылық өлшемі, айналым құралы, төлем құралы, жинақтау құралдары. 

Keywords: cash, the economic category of money, the essence of money, a 
measure of value, means of circulation, means of payment, means of accumulation. 

 
В рыночной экономике между предприятиями и банками постоянно 

совершаются сделки в отношении перераспределения, хранения денежных 
средств. Расчеты, возникающие между предприятиями, также ведутся при 
помощи денежных средств. С их помощью происходит превращение денежной 
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формы выделенных средств в производственные запасы, получение денежной 
выручки и заключенного в ней чистого дохода.  

У предприятия возникают взаимоотношения с персоналом, 
выполняющим производственное задание, что также влечет за собой расчеты с 
работниками предприятия, с органами социального обеспечения, другими 
организациями и лицами. Все эти расчеты осуществляются в денежной форме.  

Денежные средства предприятий представляют собой совокупность 
денег, находящихся в кассе, на банковских расчетных, валютных, специальных 
и депозитных счетах, в выставленных аккредитивах и особых счетах, чековых 
книжках, переводах в пути и денежных документах.  

Таким образом, значимость денежных средств в обеспечении 
непрерывной деятельности предприятия и необходимость методических 
разработок для обеспечения их учета и аудита предопределили выбор темы 
научной работы, целей, задач и основных направлений исследования. 

Основными задачами данной работы являются определение 
экономической сущности денежных средств; порядок признания денежных 
средств и их эквивалентов; изучение порядка организации учета денежных 
средств на примере предприятия. 

Сущность денег заключается в том, что они служат необходимым 
активным элементом и составной частью экономической деятельности 
общества, отношений между различными участниками и звеньями 
воспроизводственного процесса.  

Функциям денег присуща стабильность, они мало подвержены 
изменениям, в то время как, например, роль денег в различных условиях может 
меняться. Особенности функций состоят в том, что они в большинстве случаев 
осуществляются лишь деньгами. Деньги выступают в качестве: меры 
стоимости; средства обращения; средства платежа; средства накопления. 

Ориентиром при установлении цен с использованием денег, то есть с 
помощью функции меры стоимости, служит величина стоимости товаров. 

Деньги как средство обращения используются для оплаты приобретаемых 
товаров. При этом особенностью такой функции денег служит то, что передача 
товара покупателю и его оплата происходят одновременно. В этой функции 
употребляются наличные денежные знаки.  

Как средство оплаты приобретаемых товаров деньги используются 
кратковременно. Здесь большое значение приобретает скорость обращения 
денег: чем быстрее совершается оборот, тем меньше нужно денег для 
обращения товаров. Соответственно скорость обращения денег важна для 
регулирования массы денег, необходимых для обращения. 

Все это означает, что в функции средства обращения деньги могут 
использоваться как инструмент взаимного контроля участников сделки по 
реализации товара [1]. 

Широко используются деньги как средство платежа. Такую функцию 
деньги выполняют при предоставлении и погашении денежных ссуд, при 
денежных взаимоотношениях с финансовыми органами (налоговые платежи, 
получение средств от финансовых органов), а также при погашении 
задолженности по заработной плате и др. 
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Функцию средства платежа выполняют и наличные деньги, главным 
образом во взаимоотношениях, в которых участвуют физические лица. Однако 
преобладающая часть денежного оборота, в котором деньги выступают как 
средство платежа, приходится на безналичные денежные расчеты между 
юридическими лицами и в определенной части в расчетах физических лиц 
(перечисление средств из вклада в банке в уплату за коммунальные услуги и 
др.) [2]. 

Выполнение деньгами функции средства накопления является важной 
предпосылкой развития кредитных отношений, с помощью которых становится 
возможным использование временно свободных средств, образующихся в 
различных звеньях хозяйства и у населения для предоставления их взаймы 
предприятиям и организациям других звеньев хозяйства, и отдельным 
гражданам. 

Возникающие и систематически возобновляемые кредитные отношения 
способствуют целесообразному использованию ресурсов хозяйства, развитию 
производства и более полному удовлетворению потребностей населения [3]. 

Для производственной деятельности каждое предприятие должно иметь в 
необходимых размерах оборотные средства, то есть средства, которые 
обслуживают процесс кругооборота и полностью потребляются, и 
восстанавливаются из выручки после каждого цикла. В составе оборотных 
средств важное место занимают денежные средства. Денежные средства 
необходимы для приобретения различных производственных запасов, оплаты 
труда и всевозможных хозяйственных расходов, платежей финансовым 
органам, банку и прочим организациям.  

В условиях рыночной экономики наиболее ликвидная часть имущества 
организации денежные средства представляют ее рабочий капитал. От его 
размера и четкой постановки бухгалтерского учета зависит финансовая 
устойчивость фирмы, ее платежеспособность. 

Задачами учета денежных средств являются:  
1. Полная и своевременная регистрация операций, связанных с 

движением рабочего капитала в кассе и на счетах в банках.  
2. Контроль за наличием денежных средств, их сохранностью и целевым 

использованием.  
3. Полное, своевременное и правильное отражение в учетных регистрах 

текущих операций по поступлению и выбытию данного капитала.  
4. Контроль за соблюдением расчетно–платежной и сметной дисциплины. 
5. Контроль за своевременностью возвращения в банк сумм, не 

использованных по назначению в соответствии с выделенными лимитами и 
сметами.  

6. Правильное и своевременное проведение инвентаризации кассовой 
наличности, операций по счетам в банках и отражение ее результатов в учете 
[4]. 

Решение этих задач во многом зависит от четкого соблюдения 
следующих основных принципов учета денежных средств:  

1. Свободные денежные средства должны храниться только в банке, и их 
выдача и использование осуществляются в соответствии с целевым 
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назначением. 2. Платежи производятся в безналичном порядке после отгрузки 
товарно–материальных ценностей, выполнения работ и оказания услуг или 
одновременно с ними. Предварительная оплата допускается лишь в случаях, 
предусмотренных законодательством и учетной политикой организации.  

3. Платежи производятся с согласия плательщика или по его поручению; 
без согласия только в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством. 4. Платежи производятся за счет собственных средств 
плательщика или за счет кредитов банка. 5. Списание со счета денежных 
средств в объеме, достаточном для удовлетворения всех предъявляемых к 
организации требований, осуществляется в порядке поступления распоряжений 
клиента и других документов на списание. 6. Недостаточность денежных 
средств на счете организации для удовлетворения всех предъявляемых к ней 
требований обусловливает списание этих средств путем применения 
установленной очередности платежей (порядок ее будет изложен далее). 
Погашение требований в порядке календарной очередности поступления 
документов предусматривает удовлетворение этих требований путем списания 
средств, относящихся к одной очереди [5]. 

Отчет о движении денежных средств есть отчет, в котором раскрываются 
данные о движении денежных средств в отчетном периоде, характеризующие 
наличие, поступление и расходование денежных средств в организации. 
Необходимость отчета о движении денежных средств определяется, в 
частности, некоторой «ограниченностью» отчета о прибылях и убытках, 
который отражает процесс формирования финансовых результатов 
деятельности организации за отчетный период, показывая соотношение между 
доходами и расходами организации за указанный период.  

Отчет содержит информацию о движении денежных средств организации 
как в тенге, так и в иностранной валюте. Однако заполняется он полностью в 
официальной валюте РК. При этом единица измерения тенге – тысячи или 
миллионы – должна быть такой же, как и в годовом бухгалтерском балансе [6]. 

Принципы и правила формирования отчета о движении денежных 
средств даются в МСФО(IAS) 7. В соответствии с МСФО (IAS) 7 Отчеты о 
денежных потоках признаётся в качестве основного финансового отчёта и его 
следует представлять за каждый период, в котором представляется финансовая 
отчётность. Основная цель отчета о движении денежных средств – обеспечить 
информацией о поступлении и выбытии денежных средств в ходе 
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности субъекта за 
отчетный период. Информационной базой составления отчета о движении 
денежных средств является отчет о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс 
[7]. 

Порядок учета денежных средств на предприятии. По учету денежных 
средств кассы, материально ответственным лицом является бухгалтер, в 
обязанности которого входит: проверка правильности оформления приходных 
и расходных кассовых ордеров, наличия и подлинность подписей, приложений, 
перечисленных в ордерах; принятие или выдача денежных средств; 
регистрация кассовых операций в кассовой книге; сдача в банк и получение 
наличных денежных средств в банке. 
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По результатам проведенного исследования в научной работе необходимо 
сделать следующие выводы и рекомендации: денежные средства составляют 
основу большей части экономических отношений, поэтому успех деятельности 
любого предприятия зависит от умения руководства управлять этими активами. 
Эффективность управления денежными потоками зависит от наличия у 
субъектов управления достоверной, релевантной, интерпретируемой и 
достаточной информации о фактическом состоянии объекта управления. 
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Аннотация: Для устойчивого развития сельского хозяйства важную 
ценность имеет инновационная политика, в основе которой лежит повышение 
эффективности использования научно-технических достижений. Активизация 
инновационной деятельности является главным условием в системе факторов, 
обеспечивающих развитие и повышение эффективности аграрного 
производства в рыночной экономике. В данной статье рассматриваются пути 
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повышения конкурентоспособности аграрного производства на основе 
внедрения инновационных направлений в сельском хозяйстве. 

Аңдатпа. Ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту үшін инновациялық 
саясат маңызды құндылыққа ие, оның негізінде ғылыми-техникалық 
жетістіктерді пайдалану тиімділігін арттыру жатыр. Инновациялық 
қызметті жандандыру нарықтық экономикадағы аграрлық өндірістің 
тиімділігін арттыру мен дамытуды қамтамасыз ететін факторлар 
жүйесіндегі басты шарт болып табылады. Бұл мақалада ауыл 
шаруашылығында инновациялық бағыттарды енгізу негізінде аграрлық 
өндірістің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары қарастырылады. 

Abstract: Ауыл шаруашылығын тұрақты дамыту үшін ғылыми-
техникалық жетістіктерді пайдалану тиімділігін арттыруға негізделген 
инновациялық саясаттың маңызы зор. Инновацияның интенсивтілігі - 
нарықтық экономика жағдайында ауылшаруашылық өндірісінің дамуын және 
тиімділігін арттыруды қамтамасыз ететін факторлар жүйесіндегі басты 
шарт. Бұл мақалада ауыл шаруашылығына инновациялық бағыттарды енгізу 
арқылы ауылшаруашылық өнімнің бәсекеге қабілеттілігін арттыру жолдары 
қарастырылады. 

 
Ключевые слова: инновации, инновационная политика, инновационные 

направления в сельском хозяйстве, аграрная политика, сельскохозяйственное 
производство 

Кілт сөздер: инновация, инновациялық саясат, ауыл шаруашылығындағы 
инновациялық бағыттар, аграрлық саясат, ауыл шаруашылығы өндірісі 
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Сегодня уже становится очевидным, что без слаженной, научно 

обоснованной и сбалансированной инновационной политики, системного 
принципа ее реализации невозможно решить проблему повышения 
рентабельности сельскохозяйственного производства с научной, ресурсной, 
организационной и информационной поддержкой.  

Активизация инновационной деятельности является основным условием 
в системе факторов обеспечения развития и увеличения эффективности 
аграрного производства на рынке. Его фундаментальным элементом является 
инновация, представляющая создание, разработку, апробацию, смету, введение 
и новинки. Стратегия инновационной деятельности направлена на 
превосходство конкурентов, чтобы создать инновации, которые будут 
признаны уникальными. Стоит отметить, что инновационная деятельность не 
ограничена только деятельностью по развитию инноваций, но также 
предполагает помощь в реализации инновационного процесса, а именно 
административную, инвестиционную и информационную деятельность. 

Особенности формирования и развития инновационных процессов в 
сельском хозяйстве определяются спецификой отрасли. Сельское хозяйство как 
отрасль экономики представляет собой сложную систему, состоящую из ряда 
подсистем, в том числе: социальной, экономической, технологической, 
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организационной, а также административный и экологический. Благодаря 
данной структуре сельского хозяйства формируются группы факторов. По 
степени влияния на производство (отрасль, целиком или отдельно предприятие) 
последовательность этих групп можно представить иным образом: 

1. Технологическая группа факторов. 
2. Экономическая группа факторов. 
3. Социальная группа факторов. 
4. Организационная и административная группа факторов. 
5. Экологическая группа факторов. 
Каждая из групп включает в себя как внешние, так и внутренние 

факторы. Среди внешних факторов, основными можно признать факторы 
государственного регулирования и влияния на рынок. Необходимо нести 
систему административных, правовых и экономических мер влияния факторов 
государственного регулирования на субъекты хозяйствования (система 
ценообразование, налоговые, кредитно-финансовые, страховая, бюджетная 
поддержка, стимулирование труда и т.д.). К числу рыночных факторов влияния 
следует отнести растущий уровень цен на товары и услуги, компенсацию, 
платежеспособный спрос, спрос и предложение конкурентов, рынок кредитных 
и страховых услуг и т. д. 

Технологические факторы производства классифицированы по 
отношению к подсекторам сельского хозяйства (сельское хозяйство, 
растениеводство, животноводство) и сферам его обслуживания (механизация, 
электроснабжение и автоматизация отрасли, переработка и хранение 
сельскохозяйственной продукции; транспортное обслуживание и т. Д.). В этой 
группе выступают основные факторы: климатические условия, плодородие 
почвы, сорта сельскохозяйственных растений, породы животных, системы 
земледелия, технология производства продукции растениеводства и 
животноводства, в том числе система обработки почвы, удобрения, меры 
безопасности растений, сроки проведения сельскохозяйственных работ в 
условиях конкретной зоны, подзоны и другие многочисленные факторы. 

В инновационной деятельности сельского хозяйства центральное место 
занимают новые технологии, которые объединяют новые знания, средства и 
предметы труда, труд и связывают с социальными и организационными 
изменениями, квалификация труда как наиболее ценный и незаменимый 
элемент производительных сил. Из-за отсутствия современных технологий, 
автосистемы в растениеводстве, животноводстве и других сферах аграрный 
сектор экономики переживает период технологической отсталости. В 
настоящее время существуют только отдельные фрагменты технологий и 
оборудования, которые по технико-экономическим показателям (надежность, 
производительность) значительно уступают зарубежным аналогам [1]. 

Создание и внедрение инноваций в аграрном секторе экономики связано с 
повышенной степенью неопределенности получения положительного 
результата и большим риском затрачиваемых средств. Результаты этой 
деятельности могут принести успех, но могут поставить в сложную ситуацию, 
если фактическое использование инноваций значительно ниже ожидаемых 
результатов. 
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Основными направлениями реализации инновационной политики в 
аграрном секторе Казахстана являются: 

- формирование инновационной системы агропромышленного комплекса, 
включающий весь научно-технический потенциал отрасли, функционирующий 
на основе единой научно-технической политики государства; 

- развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая системы 
информационного обеспечения, сертификации и продвижения развития, 
подготовки и переподготовки кадров; 

- дальнейшее развитие деятельности аграрной науки по приоритетным 
направлениям фундаментальных и прикладных исследований и разработок; 

- совершенствование конкурентной системы отбора инновационных 
проектов и программ; 

- ускорение развития в производстве достижений науки и техники и 
лучших практик; 

- развитие информационно-консультационной деятельности в 
агропромышленном комплексе и законодательное закрепление формирования и 
функционирования системы; 

- стимулирование развития инновационных процессов в отраслях и 
совершенствование управления этими процессами; 

- государственная поддержка сельхозпроизводителей с целью 
восстановления их платежеспособности и повышения возможности 
осуществлять инновационную деятельность; 

- развитие бизнеса в научно-технической и инновационной сферах; 
- развитие международного сотрудничества в инновационной сфере. 
Таким образом, к основным особенностям формирования и развития 

инновационного процесса в сельском хозяйстве относятся следующие: 
значительное разграничение регионов страны по климатическим условиям и 
специализации производства; множество видов производимой 
сельскохозяйственной продукции, продуктов ее переработки, существенное 
отличие в технологии выращивания сельскохозяйственных культур, 
содержания и кормления животных; большая разница в сроках производства 
отдельных видов сельскохозяйственной продукции и продуктов ее 
переработки; наличие большого разнообразия видов производства по формам 
собственности, размерам, специализациям, подчиненности, кооперации и др .; 
сильная зависимость производственных технологий в сельском хозяйстве от 
природных и погодных условий, дорожных и транспортных сетей, типов и 
размеров предприятий (организаций), удаленность от центров снабжения и 
рынков сбыта продукции и других факторов; высокая степень территориальной 
разобщенности сельскохозяйственного производства; изоляция 
сельхозпроизводителей, удаленность от научно-информационных центров и 
организаций, производящих научно-техническую продукцию; иной социальный 
и образовательный уровень работников сельского хозяйства; отсутствие 
четкого и обоснованного организационно-экономического механизма передачи 
достижений науки сельхозпроизводителям и, как следствие, существенное 
отставание отрасли от развития инноваций в производстве [2]. 
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В целом можно отметить, что высокий уровень сложности 
агропромышленного производства как системы и указанные особенности 
инновационного процесса предопределяют оригинальность подходов к 
разработке инноваций и методов их реализации в отрасли. Применительно к 
сельскому хозяйству инновационный процесс – это постоянный и непрерывный 
поток трансформации конкретной идеи на основе научных разработок в новые 
технологии и доведение их до использования в производстве, с целью 
получения качественно новой продукции и повышения эффективности 
аграрного сектора Казахстана.  
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Аннотация. Занятость населения играет основную роль в экономике не 

только области, но и Республики в целом. На занятость населения влияют 
такие факторы, как политика государства, работы областные акиматы, 
географическое расположение области и менталитет. В статье проведен 
анализ занятости города Петропавловск Северо-Казахстанской области, 
проблемы и пути их решения. 

Аңдатпа. Халықты жұмыспен қамту облыс экономикасында ғана емес, 
жалпы республика экономикасында негізгі рөл атқарады. Халықтың 
жұмыспен қамтылуына мемлекет саясаты, облыстық әкімдіктер 
жұмыстары, облыстың географиялық орналасуы және менталитет сияқты 
факторлар әсер етеді. Мақалада Солтүстік Қазақстан облысы Петропавл 
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қаласының жұмыспен қамтылуына, проблемалары мен оларды шешу 
жолдарына талдау жүргізілді. 

Abstract. Employment plays a major role in the economy not only of the 
region, but of the Republic as a whole. Employment is influenced by factors such as 
state policy, the work of regional akimats, the geographical location of the region 
and the mentality. The article analyzes the employment of the city of Petropavlovsk in 
the North Kazakhstan region, problems and solutions. 

 
Ключевые слова: занятость, социум, работа, анализ, население, 

безработные, рабочее место, обучение 
Кілт сөздер: жұмыспен қамту, қоғам, жұмыс, талдау, халық, 

жұмыссыздар, жұмыс орны, оқыту 
Key words: employment, society, work, analysis, population, unemployed, 
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С развитием экономики в Республике Казахстан все большее внимание 
уделяется вопросу занятости населения. Что же такое занятость? Это состояние 
экономически активной части населения, при котором у этой части есть 
легитимное доходное занятие. 

На сегодняшний день население города Петропавловск году составляет 
218 956 человек [1]. Число зарегистрированных безработных на 31 декабря 2018 
года составило 797 человек или 0,7% от рабочей силы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Рабочая сила г. Петропавловск в 2018 году. 

Трудоустроено по заявкам работодателей на постоянные рабочие места 
3398 человек, что больше показателя 2016 года на 705 человек или на 20%. 
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Рис. 2 Количество созданных рабочих мест на территории 

г. Петропавловск. 
 

Как видно из рисунка, в течение 2018 года создано 2860 новых рабочих 
мест, что больше показателя 2017 года на 455 рабочих места или на 9%. Из них 
создано 103 рабочих места в сфере промышленности, 299 в строительстве, 468 
в сфере услуг населению, 78 в образовании. Организованы общественные 
работы в девяти организациях города, на них направлены 657 безработных 
граждан. Прошли профессиональное обучение 691 человек, что в 3,5 раза 
больше в сравнении с 2017 годом [2]. 

Активными формами занятости за 2018 год по двум программам охвачено 
128 лиц с ограниченными возможностями, что больше 2017 года на 31 
человека. На 47 предприятиях города создано 253 социальных рабочих места, 
что на 169 мест больше результата 2016 года. 

В целом, для обеспечения активными мерами трудоустройства по 
программе занятости направлены средства в сумме 315,6 млн. тенге, что 
больше 2017 года в 1,5 раза. 

В текущем году отделом занятости организовано двенадцать ярмарок 
вакансий, где было заявлено 3390 вакансий на постоянные рабочие места. 
Количество обратившихся соискателей работы в 2017 году составило 2153 
безработных. Из общего количества охвачено активными формами занятости 
1985 человек или 92% соискателей, из которых 350 человек направлены на 
временные общественные работы, 120 - на социальные рабочие места, 300 - на 
профессиональное обучение, 75 - на молодежную практику, 1050 - на 
постоянные рабочие места. 

Для прохождения молодежной практики выделены средства в сумме 35,06 
млн. тенге, освоены 100%. Направления получили 139 человек, после 
завершения молодежной практики, из которых 81 трудоустроен. Общая сумма 
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назначения и выплаты государственной адресной социальной помощи 
составила 20,2 млн. тенге. 

За двенадцать месяцев 2018 года материальное обеспечение детей с 
особыми потребностями, обучающихся на дому, назначено и выплачено 99 
семьям, на общую сумму 5 млн. тенге, что больше аналогичного периода 2017 
года на 173,1 тыс. тенге. 

Продолжена работа в рамках пилотного проекта обусловленной денежной 
помощи «Өрлеу», который объединяет социальную помощь, социальные 
услуги и активные меры занятости. В 2017 году вовлечено в проект 49 семей 
(217 получателей), на что направлено 9,3 млн. тенге, в том числе за счет 
трансфертов из республиканского бюджета 4,3 млн. тенге. 

В сфере социально-трудовых отношений следует отметить тенденции 
увеличения количества обращений граждан для оказания содействия в 
трудоустройстве по результатам рассмотрения которых уполномоченным 
органом по вопросам занятости ведется работа по оказанию активных мер 
содействия занятости, увеличению числа трудоустроенных граждан, количества 
создаваемых новых рабочих мест, вовлечению безработного населения города в 
реализуемые направления социальной политики государства. Так же можно 
отметить поддержку акиматом города самозанятости среди населения. 

Так, в рамках Единой программы поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса-2020» одобрено 79 предложений предпринимателей, 
из которых 52 приходится на проекты по оказанию услуг населению, 14 — на 
производство строительных материалов, текстильных, деревянных и прочих 
готовых изделий, 13 — на производство продуктов питания. 

Льготным кредитованием со стороны государства охвачены займы в 
сумме 5,4 млрд. тенге. Реализация проектов предполагается до 2020 года с 
созданием 222 рабочих мест, в 2017 году уже создано 151 новое рабочее место, 
с момента реализации программы — более 3,5 тыс. мест. Всего с момента 
реализации программы одобрено более 580 проектов предпринимателей города 
на сумму свыше 40 млрд. тенге. 

Наиболее крупными участниками программы «Дорожная карта бизнеса-
2020», с момента реализации программы, являются следующие предприятия 
города: ТОО «Единство», ТОО «ПЗСМ», ТОО «Радуга», ТОО «РимКазАгро», 
ТОО «ПХБК», ТОО ViZaVi Company, ТОО «Торговая компания МДМ», ТОО 
«Таткрафт-Инвест» [3]. 

В целом можно отметить рост основных показателей, которые 
анализировались в данной статье. Невозможно не отметить важность развития 
малого и среднего бизнеса в решении проблем занятости населения.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы финансовой 

поддержки аграрного производства Павлодарской области, виды субсидий и 
порядок их распределения, а также определена роль субсидий в развитии 
аграрного сектора Республики Казахстан. 

Аңдатпа. Мақалада Павлодар облысындағы ауылшаруашылық өндірісін 
қаржылай қолдаудың өзекті мәселелері, субсидиялардың түрлері және оларды 
бөлу тәртібі талқыланады, сондай-ақ Қазақстан Республикасының 
агроөнеркәсіптік кешенінің дамуындағы субсидиялардың рөлі айқындалады. 

Abstract. The article discusses current issues of financial support for 
agricultural production, the types of subsidies and the procedure for their distribution, 
and also determines the role of subsidies in the development of the agricultural sector 
of the Republic of Kazakhstan. 

 
Ключевые слова: субсидии, финансовая поддержка, сельское хозяйство, 

Павлодарская область, сельскохозяйственная отрасль, государственный. 
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Сельское хозяйство является основой продовольственного обеспечения, а 

следовательно продовольственной независимостью страны. В Павлодарской 
области оно представляет собой одну из воспроизводственных отраслей 
экономики. Поддержка сельскохозяйственной отрасли, и в частности, 
продовольственного рынка, является одной из важнейших задач государства, и 
во всех развитых странах аграрный сектор в значительной степени 
поддерживается им. При этом в качестве основных задач государственного 
субсидирования сельского хозяйства выделяются развитие производства, 
финансовое обеспечение развития сельского хозяйства, создание эффективной 
системы управления аграрным сектором экономики и реализация единой 
научно-технической политики в секторе. 

С каждым годом государство содействует экономическому росту и 
достижению нового уровня конкурентоспособности отраслей 
агропромышленного комплекса, не игнорируя развитие сельского хозяйства, 
обеспечивает анализ и мониторинг исполнения законодательных и иных 
нормативных правовых актов в сфере агропромышленного комплекса.  
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В 2019 году в Павлодарской области из бюджета страны на развитие 
сельского хозяйства выделено 28,5 млрд. тенге [1]. На коллегии областного 
управления сельского хозяйства был подведен итог, что их развитие и освоение 
идет успешно. Республиканские деньги осваиваются для субсидирования 
процентных ставок по кредитам, лизинга, на покупку сельскохозяйственной 
техники, технологического оборудования, животных. Кроме того – на 
субсидирование процентной ставки по кредитным и лизинговым 
обязательствам, на инвестиционное субсидирование, на программу 
продуктивной занятости.  

В отрасли сельского хозяйства в производстве задействовано 462 
сельскохозяйственных образования и 3251 крестьянских хозяйств. 

Объем валовой продукции сельского хозяйства составил  
169,1 млрд. тенге. Индекс физического объема – 101,3% к 

соответствующему периоду 2018 года. 
Увеличилось поголовье КРС – на 3,6% (462,2 тыс. голов), лошадей – на 

7,5% (176,2 тыс. голов). Произведено мяса – 63,6 тыс. тонн (рост 102,7%), 
молока – 317,3 тыс. тонн (102,2%), яиц – 186,9 млн. штук (102,2%) [2]. 

Основным источником роста кредитной активности в сельском бизнесе в 
последние годы стал холдинг «КазАгро», который распределяет бюджетные 
средства и средства Национального фонда на поддержку аграрного сектора. 
Активизация кредитной деятельности АО «КазАгро» помогает сельским 
производителям укрепить свои рыночные позиции. Это, с другой стороны, 
приводит к увеличению доходов бюджета. 

Структурными подразделениями АО «КазАгро» выдано кредитов на 
сумму 730,8 млн. тенге, из которых: 

- по программе «Агротехника» - 10,5 млн. тенге; 
- по программе «Агробизнес» - 369,3 млн. тенге; 
- по программе «Кең-дала» - 49 миллионов тенге; 
- по программе «Сыбаға» - 302 млн. тенге [3]. 
Но, тем не менее, в процессе осуществления государственной финансовой 

поддержки основным ресурсом являются бюджетные средства - 
государственные и региональные. Определение суммы необходимых средств 
для оказания финансовой поддержки происходит в рамках программно-
целевого финансирования. Необходимый уровень финансовой поддержки 
отрасли определяется прежде всего приоритетностью ее развития и 
значимостью отрасли для состояния экономики государства и общества в 
целом. 

Однако наиболее значимые меры государственной финансовой 
поддержки реализуются в рамках общегосударственных программ. Далее эти 
программы реализуются по отраслям. Сельскохозяйственная отрасль каждого 
субъекта имеет свои особенности, связанные с климатическими условиями, 
отраслевой специализацией, уровнем развития инфраструктуры в сельской 
местности и т. д. В сельскохозяйственной отрасли каждого субъекта есть 
проблемы, решение которых имеет первостепенное значение для других, и в 
каждом субъекте они разные. В этом случае сельское хозяйство в Павлодарской 
области и других северных регионах страны подвержено риску воздействия 
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природно-климатических условий, поэтому развитие сельскохозяйственного 
страхования в этих регионах является ключевым аспектом государственной 
финансовой поддержки региона. 

Решением этой проблемы может стать увеличение доли региональных 
субсидий, в рамках которых программа финансовой поддержки 
разрабатывается на региональном уровне с учетом специфики отрасли в 
регионе. 

На увеличение инвестиций положительно повлияли программы 
субсидирования процентных ставок по кредитам и инвестиционные субсидии 
как таковые. Пока что лучшие инвестиционные показатели в Иртышской и 
Успенской областях. 

Но существуют определенные пробелы в законодательстве 
сельскохозяйственной отрасли. Если быть точнее, на сегодняшний день 
отсутствует нормативно-правовое регулирование проектного кредитования и 
венчурного финансирования в сельском хозяйстве. Данные программы 
относительно новый вид финансового обеспечения инвестиционных проектов в 
Казахстане в целом и в регионах в частности. И законодательное регулирование 
данных процессов способствовало бы развитию данных инструментов и 
применению их государством, для целей НИОКР(научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы) в сельском хозяйстве. 

В заключении хотелось бы отметить, что в Павлодарской области 
сельское хозяйство представляет собой одну из воспроизводственных отраслей 
экономики. Рассматривая проблемы развития сельского хозяйства региона, 
можно выделить следующие: недостаточность финансирования, сложность 
определения необходимого уровня субсидирования сельского хозяйств, 
проблемы в законодательстве сельскохозяйственной отрасли и неразвитость 
регионального финансирования. В связи с чем, были предложены возможные 
пути их решения и меры по их регулированию. Осуществление 
государственной финансовой поддержки сельского хозяйства подлежит 
определенной корректировке и жесткой регламентации.  
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Аннотация: Бұл мақалада халықаралық экономикадағы адам 
капиталының теориясы мен әлемдік экономикалық өсімнің интенсивтілігіне 
тигізетін әсері зерттелінеді. Адам ресурстарының қазіргі таңда алатын ерекше 
ролі, әр елдегі экономикалық өсімі мен саяси-экономикалық конъюктураның 
халықаралық еңбек бөлінісі мен факторлар таралуының адами капиталымен 
арадағы байланысы, және де макроэкономикалық деңгейде әлем елдері жүргізіп 
жатқан экономикалық саясаттың адам өмірі мен қабілеттілігіне бағытталуы 
анықталады. Мақалада экономикалық дамудың драйвері ретінде адам 
ресурстары жеке фактор ретінде қарастырылады. Әлемдік экономикадағы 
мемлекеттердің жалпы ұлттық өніміндегі (ЖҰӨ) адам ресурстары факторының 
дамуына жұмсалатын капитал үлесі, адам даму индексі мен бүгінгі күндегі 
экономикалық даму деңгейі мен тұрақтылығының арасындағы байланысына 
талдау жүргізіледі. Қазақстан Республикасынының Елбасы-Тұңғыш Президенті 
Н.Ә.Назарбаевтың адам ресурстары потенциалын дамытуға арналған саясат 
маңыздылығы айтылады. Қазақстан жағдайындағы адами капитал шет 
мемлекеттермен салыстырылып, мақалада көрсетілген проблеманы абстракция 
методы негізінде, салыстырмалы әдіс және статистикалық мәліметтер анализі 
тұрғысынан зерттелінеді.  

Аннотация: В данной статье изучается теория человеческого капитала в 
международной экономике и влияние на интенсивность мирового 
экономического роста. Особая роль человеческих ресурсов в настоящее время 
определяет связь экономического роста и политико-экономической 
конъюнктуры в каждой стране с человеческим капиталом международного 
разделения труда и распространения факторов, а также направленность 
экономической политики, проводимой странами мира на макроэкономическом 
уровне на жизнь и способность человека. В работе драйвером экономического 
развития человеческие ресурсы рассматриваются как отдельный фактор. 
Проводится анализ связей между вкладом капитала в развитие фактора 
человеческих ресурсов в валовом национальном продукте (ВНП) государств в 
мировой экономике, индексом человеческого развития и на сегодняшний день 
уровнем и стабильностью экономического развития. Подчеркивается важность 
политики Главы государства-Первого Президента Республики Казахстан 
Н.А.Назарбаева, направленной на развитие потенциала человеческих ресурсов. 
Человеческий капитал в условиях Казахстана сравнивается с иностранными 
государствами, изучается на основе метода абстракции проблемы, отраженной 
в статье, сравнительного метода и анализа статистических данных. 

Abstract: This article examines the theory of human capital in the 
international economy and the impact on the intensity of world economic growth. 
The special role of human resources currently determines the relationship of 
economic growth and political and economic conditions in each country with the 
human capital of the international division of labor and the spread of factors, as well 
as the direction of economic policy pursued by the countries of the world at the 
macroeconomic level on human life and ability. In the work of the Institute of 
economic development, human resources are considered as a separate factor. The 
analysis of the relationship between the contribution of capital to the development of 
human resources in the gross national product (GNP) of States in the world economy, 
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the human development index and to date the level and stability of economic 
development. The importance of the policy of the Head of state-the First President of 
the Republic of Kazakhstan Nursultan Nazarbayev aimed at developing the potential 
of human resources is emphasized. Human capital in Kazakhstan is compared with 
foreign countries, is studied on the basis of the method of abstraction of the problem 
reflected in the article, comparative method and analysis of statistical data. 

 
Кілт сөздер: әлемдік экономика, халықаралық еңбек бөлінісі, 

макроэкономикалық саясат, адам капиталы, экономикалық категория, жалпы 
ұлттық өнім, адам даму индексі, экономикалық өсім, статистика. 

Ключевые слова: макроэкономическая политика, международное 
разделение труда, международная экономика, человеческий капитал, 
экономическая категория, валовой внутренний продукт, индекс человеческого 
развития, экономический рост, статистика, альтернативные издержки. 

Keywords: macroeconomic policy, international economics, human capital, 
economic category, gross domestic product, human development index, economic 
growth, statistics, opportunity costs.  

  
ХХ ғасырдың экономикалық ілімдерінің шиеленісуі, зерттеу әркеттерінің 

әлем интеграциясынан шетке қалуы, саяси көзқарастардың алшақтығы көптеген 
саяси, әлеуметтік, экономикалық проблемалардың орын алып, құрлықтың 1/6 
бөлігін алған Ковет Одағының құлдырауына әкеп соқтырды. «Коммунистік 
империяның» бір бөлшегі саналған Қазақ Кеңестік Социалистік 
Республикасының 1991 жылы 16 желтоқсаннан бастап өз тәуелсіздігін 
жариялап, саяси аренаға Қазақстан Республикасы деген атпен бекітілуі ел үшін 
жаңа тарихи дәуірдің бастауы болды. Жоспарлы экономикадан нарықтық 
экономикалық жүйеге көше бастады, ұлттық валюта енгізді. Елбасының 
Н.Ә.Назарбаевтың «алдымен экономика, кейін саясат» деген дана сөзі әрбір 
Қазақстан экономисті мен басшыларының негізгі принципіне айналды. Ұлттық 
экономиканың қарқынды өсуі, әсіресе негізгі экспорттық тауарлар: мұнай-газ, 
түсті және қара металлдар – бағасының өсуі ел тұрмысын жақсартты.  

2012 жылы 14 желтоқсан күні ҚР Президентінің Халыққа кезекті 
жолдауында «Қазақстан-2050» Стратегиялық даму бағдарламасы мен 
Қазақстанның саяси-патриоттық идеологиясы – «Мәңгілік Ел» идеясы туралы 
мәлімдеме айтылды. 2050 жылы Қазақстан озық дамыған 30 елдің қатарында 
және ОЭСР аталатын озық мемлекеттер ұйымында мүше болуы жайлы 
республикалық миссия көрсетілді. Қазіргі жұргізіліп жатқан барлық 
экономикалық, әлеуметтік, саяси реформалар мен іс-шаралар сол мақсаттарды 
орындауға бағытталған. «Алдымен экономика, кейін саясат» принципі 
Қазақстанның өз халқының тұрмыс жағдайын реттеп, кейін әлемдік 
қауымдастықпен тығыз саяси-дипломатиялық интеграцияда бірлесе жұмыс 
атқаруына себеп болды. Елбасы Н.Назарбаевтың «Болашаққа бағдар:Рухани 
жаңғыру» мақаласына сүйенсек, экономикалық жүйе – статикалық конструкция 
емес, үнемі дамып отыратын «тірі организм». Экономикалық дамудың 
алғышарты ретінде қазіргі таңда ғылыми-техникалық прогресс пен оны 
игерудегі адамзат санасы факторлары қалыптастыОсы бағытта Елбасы 
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авторлығымен 2017 жылы 12 сәуір күні «Егемен Қазақстан» газетінде 
«Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламалық мақала жарияланды. 
Халықаралық еңбек бөлінісінде орын алатын еңбек күші мобильділігі мен 
еңбек факторы дамуынан туындайтын капитал, ақпарат, технология, 
кәсіпкерлік қабілет атты өндіріс факторлары мемлекеттің ЖІӨ мен ЖҰӨ 
дамуына тұрақты және мықты даму импульсін береді. 30 дамыған елдің 
қатарына қосылу – ең алдымен адам даму индексі мен ұлттық байлық, 
ЖҰӨ/ЖІӨ-де адами капитал үлесімен анықталады. Халықаралық көші-қон, 
еңбек бөлінісін зерттеп адами капитал рольін нақты анықтау өзекті 
проблемалардың бірі болып табылады. 

Ғылымды дамыту, ақпараттық қоғамды дамытудың күрделі қарқынды 
факторы — адами капиталды құраушы ретінде алдыңғы жоспарға 
қалыптастыру — ұлттық экономикалардың креативтілігі мен инновациялығын 
айқындайтын білімді, білімді, денсаулықты, халықтың өмір сүру сапасын және 
жетекші мамандардың өзін ұсынды. Әлемдік экономиканың жаһандануы 
жағдайында, АК қоса алғанда, кез келген капиталдың елден елге, өңірден 
өңірге, қаладан қалаға жедел халықаралық бәсекелестік, жоғары 
технологияларды жедел дамыту еркін қозғалады. Өмір сүру сапасының өсуі, 
білім экономикасын құру және дамыту, азаматтық қоғамды дамыту үшін 
тұрақты жағдайлар жасауда жинақталған сапалы адами капиталы бар елдер 
үлкен артықшылықтарға ие. Білімді, дені сау халқы бар мемлекеттер, 
экономикалық қызметтің барлық түрлерінде әлемдік деңгейде бәсекеге 
қабілетті елдер. Дамудың басты факторы ретінде АК түсіну және таңдау даму 
стратегиясын әзірлеу және олармен барлық басқа жеке стратегиялар мен 
бағдарламаларды байланыстыру кезінде жүйелі және кешенді тәсілді білдіреді. 
Бұл диктат елдің креативтілігі мен жасампаздық қуатын анықтайтын 
мамандардың өмір сүру, жұмыс және құрал-сайманының сапасын ерекше атап 
өтеді. Әрине, АК өзегі адам болды және қалады, бірақ қазір-білімді, жасампаз 
және бастамашыл, жоғары кәсіби деңгейіне ие адам. Адами капиталдың өзі 
қазіргі заманғы экономикада елдердің, өңірлердің, муниципалдық құрылымдар 
мен ұйымдардың ұлттық байлығының негізгі үлесін айқындайды. Сонымен 
бірге, Ресейді қоса алғанда, дамыған және дамушы елдердің ЖІӨ-дегі білікті 
емес еңбек үлесі аз, ал технологиялық озық елдерде ол жойылып бара жатқан 
аз. Сондықтан еңбекті білімді, ерекше дағдылар мен білімді талап ететін білікті 
емес еңбек пен еңбекке бөлу, бірте-бірте өнеркәсіптік экономика теориясының 
негізін қалаушылар білімді адамдармен және олардың жинақталған білімі мен 
тәжірибесімен теңестіретін өнеркәсіптік экономика анықтау кезінде өзінің 
бастапқы мәні мен экономикалық мазмұнын жоғалтады. Экономикалық 
категория ретінде өнеркәсіп түсінігі әлемдік ақпараттық қоғамдастық пен білім 
экономикасының дамуымен бірге үнемі кеңеюде. Кең анықтамадағы адами 
капитал — бұл еңбек ресурстарының қалыптасқан бөлігін, білімді, зияткерлік 
және басқару еңбегінің құралдарын, тіршілік ету ортасын және еңбек қызметін 
қамтитын, дамудың өндірістік факторы ретінде АК тиімді жұмыс істеуін 
қамтамасыз ететін экономиканы дамытудың факторы.  

Адам капиталын статистикалық түрде есептегенде адам даму индексі 
АДИ қолданылады. Ол әрбір 2 жыл сайын БҰҰ мамандары есептеуі бойынша 
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анықталады. Адами капиаталдың халықаралық экономикада алатын ролі өте 
үлкен, оның бір көрінісі болып халықаралық еңбек бөлінісі болып табылады. 
БҰҰ есебі бойынша ЖҰӨ көлемі мен адами капитал даму индексі Қазақстан 52 
орын, ал 2-кесте бойынша 54 орында. Россия сәйкесінше 43 пен 50 орын, 
Жапония 17 мен 27 орын, Германия 5 пен 16, Люксембург 3 пен 19 , Норвегия 1 
мен 6 орын иеленіп тұр. Ауытқудың ең максималды амплитудасы – 11. Адами 
капиталдың қазіргі таңда макроэкономикалық есептеуде, ұлттық табыстың 
алғышарты екенін теориялық тұрғыдан бүгінгі күнде анықтауға болады. Адам 
даму индексі мен жан басына шаққандағы ЖҰӨ арасында төмендегідей 
тәуелділік бар. ЖҰӨ мен адам даму индексі коэффициентері бір-біріне жақын 
орналасады.Адам даму индексі әрдайым ЖҰӨ жоғары, себебі барлық 
мемлекеттерде экономика қалыптастырушы фактор – адам капиталы. Адам 
даму индексі ЖҰӨ индексінен амплитудасы неғұрлым жоғары елдерде 
экономикалық өсімнің ең тиімді әрі шапшаң формалары байқалады. 

Халықаралық экономикалық конъюнктурада елдердің экономикалық 
әлеуеті мен оның геосаяси-экономикалық орны экономикалық өсімге, ал ол өз 
кезегінде адам даму деңгейіне тәуелді. Халықаралық интеграция дамуы мен 
ұлттық табыс өсімі адами капиталды қалыптастырмайды, бірақ адами капитал 
ұлттық өсімнің факторы болып табылады әрі мемлекетаралық қатынастарда өз 
орнын көрсетеді. Сондықтан да елдің саяси-экономикалық имиджі мен адами 
капитал дамыту жағдайында екінші категорияны таңдау – баламалы 
шығындары аз, әрі оның орнын тез толтыратын нормативті экономика шешімі 
мен позитивті экономика мәселесі болып табылады. «Алдымен экономика, 
кейін саясат» деген тұжырымды, «алдымен адам және оның сапасы, кейін 
өндіріс, макросаясат, одан кейін халықаралық саясат» деп түрлендірсек, еш 
қателеспейміз. Жоғарыда аталған екі тұжырым да практикалық тәжірибеде 
анықталған және дұрыс болып саналады. 
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Аннотация. Стратегия в области управления человеческими ресурсами 
(УЧР) является одним из ключевых инструментов управления 
эффективностью предприятия. На основе теоретического анализа 
рассмотрена модель оценки эффективности стратегии управления в связи с 
основными показателями стратегии предприятия.  

Аңдатпа. Адами ресурстарды басқару стратегиясы компанияның 
қызметін басқарудың негізгі құралдарының бірі болып табылады. Теориялық 
талдау негізінде басқару стратегиясының кәсіпорын стратегиясының негізгі 
көрсеткіштеріне байланысты тиімділігін бағалау моделі қарастырылады. 

Abstract. A human resources management (HRM) strategy is one of the key 
tools for managing company performance. Based on the theoretical analysis, a model 
for assessing the effectiveness of a management strategy in connection with the main 
indicators of an enterprise’s strategy is considered. 

Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, кадровая 
стратегия, эффективность, оценка. 

Кілт сөздер: адам ресурстарын басқару, кадрлық стратегия, тиімділік, 
бағалау. 

Key words: human resources management, personnel strategy, efficiency, 
evaluation. 
 

Быстрые изменения, вытекающие из процесса глобализации, 
продвижение информационных систем и других факторов обусловили высокую 
конкуренцию. Большинство организаций, задумывающихся о своем будущем, 
рассматривает управление персоналом (HRM) как часть стратегии фирмы. В 
кадрах заложен мощный резерв повышения конкурентоспособности 
предприятия. Многие предприятия на рынке определяют свои цели и методы их 
исполнения. Некоторыми из целей являются: снижение затрат, определенный 
уровень продаж, увеличение числа клиентов, увеличение доли рынка, 
повышение производительности и качества продуктов. Реализация этих целей 
будет достигнуто за счет управления человеческими ресурсами в организации. 
Рабочая сила, как ключ к успеху, может способствовать достижению 
эффективности работы организации. Последовательная, тщательная разработка 
кадровой стратегии приносит существенный экономический эффект, во многом 
связанный с координацией политики подразделений компании и 
ориентирования ее на достижение общих целей.  
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Целью данной статьи является рассмотрение показателей оценки 
эффективности стратегии управления человеческими ресурсами.  

В данной статье мы приводим теоретический анализ основных 
компонентов модели, которая может использоваться предприятиями для 
оценки эффективности стратегии управления человеческими ресурсами. 

В зарубежной литературе, посвященной проблемам стратегии УЧР, 
актуализируются такие теоретические проблемы как связь практик УЧР с 
инновационной активностью, повышением качества продукции, снижением 
производственных затрат. В основе связи конкурентных стратегий и отдельных 
практик УЧР лежит ряд рациональных предпосылок.  

Во-первых, подбор, удержание и развитие высококвалифицированных 
сотрудников, ресурс которых используется в соответствии с определенными 
производственными задачами, которые вытекают из конкурентной стратегии.  

Во-вторых, кадровый менеджмент направлен на эффективную мотивацию 
сотрудников, четкое определение роли каждого сотрудника в формировании 
добавленной стоимости на предприятии.  

Рациональные теоретические предпосылки УЧР подчеркивают связь 
между экономической и управленческой сферами стратегического 
планирования и позволяют найти пути для измерения эффективности не только 
отдельных инструментов УЧР, но и всей кадровой стратегией в целом. 
Результаты реализации кадровой стратегии следует рассматривать в разрезе 
ряда финансовых и нефинансовых показателей, таких как выручка от 
реализации продукции, рентабельность затрат на персонал, уровень 
удовлетворенности сотрудников и их участие в обучении, удовлетворенность 
акционеров кадровой политикой и т.п. В первом варианте мы получим группу 
показателей, характеризующих продуктивность труда работников и 
рентабельность затрат на персонал, а во втором варианте – показатели, 
отражающие степень достижения интересов, определенных стейкхолдеров. 

В данной статье мы предложим модель оценки эффективности кадровой 
стратегий с использованием показателей, отражающих ее вклад в различные 
виды деятельности компании. 

 

 
Рисунок 1. Модель оценки эффективности стратегии УЧР 
 
Предприятиям при оценке той или иной стратегии УЧР нужно обратить 

внимание не только на традиционные финансовые показатели, но учитывать и 
показатели развития персонала и системы бизнес-процессов УЧР в целом для 
обеспечения измерения конкурентоспособности в долгосрочной перспективе. 

Таблица 1 
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Система показателей экономической оценки эффективности стратегии 
УЧР предприятия 

Критерии эффективности кадровой стратегии 
1 2 3 

Эффективность 
труда 

Эффективность реализации 
программ кадровой стратегии 

Эффективность работы 
службы персонала 

Показатель 
продуктивности труда на 
единицу рабочего 
времени 

Показатели эффективности 
использования совокупного 
фонда рабочего времени 
предприятия 

Показатель оценки 
инвестиций в службу 
персонала 
 

Показатель 
продуктивность труда на 
одного работника 

Показатели состояния 
социально-психологического 
климата в коллективе  

Показатель объема 
инвестиций в службу 
персонала 

Показатель отдачи затрат 
по оплате труда 

Показатели удовлетворенности 
работников условиями труда 

Показатель отсутствия на 
рабочем месте 

Показатель абсолютной 
доходности персонала  

Показатели донесения целей и 
задач труда до работников 
 

Показатель 
удовлетворенности  

Показатель общей 
рентабельности затрат на 
оплату труда  

Показатель, определяющий 
единство и согласие в 
организации 
 Показатель чистой 

рентабельности затрат на 
оплату труда 

 
Таким образом, неоднозначность концепции эффективности кадровой 

стратегии предприятия позволяет нам рассматривать эффективность труда, 
рентабельность реализации программ кадровой стратегии и эффективность 
кадровой службы в качестве критериев эффективности. Сочетание этих 
критериев следует рассматривать как систему, то есть как сложный признак, 
кото 

рый отражает соответствие кадровой стратегии поставленным целям, и 
только выполнение всех критериев позволяет нам определять эффективность 
кадровой стратегии. В данной работе мы определили основные элементы 
модели для оценки эффективности кадровой стратегии предприятия, для ее 
реализации необходимо понимать условия функционирования кадровой 
службы компании и ее взаимодействия со всеми заинтересованными 
сторонами.  
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Аннотация. В статье рассматриваются основные аспекты эффективного 

использования земельных ресурсов. В частности рассмотрены проблемы 
сохранения земель сельскохозяйственного назначения. Проведен анализ 
земельной реформы Казахстана.  

Аңдатпа. Мақалада жер ресурстарын тиімді пайдаланудың негізгі 
аспектілері талқыланады. Атап айтқанда, ауылшаруашылық жерлерін сақтау 
мәселелері қарастырылады. Қазақстандағы жер реформасына талдау жасалды. 

Abstract. The article discusses the main aspects of the efficient use of land 
resources. In particular, the problems of conservation of agricultural land are 
considered. The analysis of land reform in Kazakhstan is carried out. 

 
Ключевые слова: использование земель, земельные ресурсы, земли 

сельскохозяйственного назначения, эффективность. 
Кілт сөздер: жерді пайдалану, жер ресурстары, ауылшаруашылық 

жерлер, тиімділік. 
Key words: land use, land resources, agricultural land, efficiency. 
 
Проблема эффективного использования потенциала земельных ресурсов 

государства в условиях рыночной экономики должна рассматриваться как 
приоритетное направление происходящих реформ [1].  

Земельные ресурсы - важное национальное достояние, один из главных 
источников общественного богатства страны и благосостояния людей, 
основополагающий объект развития всех отраслей экономики. На всех этапах 
земельная реформа должна быть подчинена главной цели - повышению 
эффективности использования и охране земель, сохранению её 
производительных свойств. При использовании сельскохозяйственных земель 
принцип рациональности требует повышения их плодородия, увеличения 
урожайности сельскохозяйственных культур, организацию эффективной 
хозяйственной эксплуатации данных земель и одновременно предполагает 
надлежащую охрану земель сельскохозяйственного назначения.  

Земли сельскохозяйственного назначения и прежде всего продуктивные 
сельскохозяйственные угодья составляют основную часть единого земельного 
фонда страны и занимают особое место как объект охраны, поскольку 
выступают в качестве главного средства производства сельскохозяйственной 
продукции. Этим объясняется причина установления для них особого 
охранительного режима. [2] Рациональное и эффективное использование земли 
- основа успешного развития экономики страны и, прежде всего, сельского 
хозяйства.  
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Земля – это основа сельскохозяйственного производства, основной 
источник благополучия народа. Поэтому реализация проблем эффективного 
использования земли – важнейшее условие увеличения производства всех 
видов сельскохозяйственной продукции. 

Земля является не только объектом недвижимости, но и природным 
ресурсом, средством производства и пространственным базисом. Из этих 
объективных положений и исходило преобразование земельных отношений и 
проведение земельной реформы. По мнению доктора сельскохозяйственных 
наук, профессора, академика НАН РК Дюсенбекова З.Д. земельные ресурсы – 
это потенциал национального достояния, главный фактор экономического 
богатства страны и благосостояния людей [3]. Это главный основополагающий 
объект развития всех отраслей экономики и сельского хозяйства в особенности, 
где земля является главным средством производства. 

Для осуществления мер по рациональному использованию 
сельскохозяйственных земель предусматриваются: 

- поддержание и повышение определенного уровня урожайности 
основных сельскохозяйственных культур, обеспечение прироста 
сельскохозяйственной продукции; 

- соблюдение установленной схемы чередования сельскохозяйственных 
культур в севооборотах; 

- сохранение и улучшения плодородия и мелиоративного состояния почв; 
- предотвращение выбытия сельскохозяйственных угодий из 

хозяйственного оборота, недопущение зарастания земель сорной и древесно-
кустарниковой растительностью, а также захламления бытовыми и 
производственными отходами; 

- не допущение сжигания пожнивных остатков и побочных продуктов 
сельскохозяйственных культур на обрабатываемых участках земель 
сельскохозяйственного назначения. 

Установлено, что основными причинами систематического сокращения 
площади сельскохозяйственных земель являются: необоснованный перевод их 
в другие категории в связи с изъятием для нужд, не связанных с 
сельскохозяйственным производством, и деградация земель в результате 
нерационального, бесхозяйственного использования. В связи с этим 
установленный законодательством особый правовой режим земель 
сельскохозяйственного назначения имеет ярко выраженный целевой характер: 
максимальное сохранение сельхозугодий в сфере сельскохозяйственного 
производства и недопущение их деградации [4] 

Опыт зарубежных стран показывает большое разнообразие инструментов 
по обеспечению рационального использования сельскохозяйственных земель. 
Среди основных подходов, которые используются в мире, мы можем выделить 
следующие из них: 

- принудительное изъятие земель в общественных целях (строительство 
дорог, школ, неуплаты налогов, разделения крупных землевладений), также 
имеются случаи изъятия заброшенных или неиспользуемых земель; 

- осуществление мероприятий по организации рационального 
использования и охраны земель; 
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- квалификационные и иные требования для исключения 
недобросовестных покупателей и собственников; 

- поэтапное предоставление земель. [2] 
В результате реформ, проведенных в сельском хозяйстве РК, основной 

формой хозяйствования в аграрном секторе в настоящее время являются 
крестьянские или фермерские хозяйства, в пользовании которых находится 
более половины земель сельскохозяйственного назначения. 

Следует отметить, что в стране продолжается процесс формирования 
хозяйствующих субъектов аграрного сектора. Наряду с образованием новых 
субъектов хозяйствования, происходит распад и реорганизация ранее 
созданных. 

Проведенный в ходе земельной реформы процесс реформирования 
крупных землепользований с выделением большого количества мелких 
земельных участков для организации крестьянских, фермерских хозяйств и 
других форм хозяйствования, выполняя положительную функцию по 
становлению реального собственника на земле, выявил целый ряд недостатков, 
негативно сказывающихся на уровне эффективности сельскохозяйственного 
производства, проведении мероприятий по организации рационального 
использования и охраны земель. В результате некоторые хозяйствующие 
субъекты оказываются неспособными осуществлять свою хозяйственную 
деятельность. 

Процессы экономических и политических преобразований, происходящие 
в соответствии со стратегическими направлениями экономического и 
территориального развития страны, обуславливают необходимость 
совершенствования земельных отношений и их правового обеспечения в целях 
улучшения управления земельными ресурсами, их рационального 
использования и охраны. 
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Аннотация: актуальность данной темы обусловлена тем, что сегодня 

малый и средний бизнес – опора экономического развития любого государства. 
Именно от него во многом зависит решение проблем занятости населения, 
наполнение внутреннего рынка отечественными товарами и формирование 
конкурентной среды. Для того чтобы и в Казахстане МСБ стал реальным 
«локомотивом» экономики, государству необходимо и дальше оказывать 
всестороннюю поддержку.  

Аңдатпа. бұл тақырыптың өзектілігі бүгінде шағын және орта бизнес – 
кез келген мемлекеттің экономикалық дамуының тірегі болып табылады. 
Халықты жұмыспен қамту мәселелерін шешу, ішкі нарықты отандық 
тауарлармен толықтыру және бәсекелестік ортаны қалыптастыру оған көп 
жағдайда байланысты. Қазақстанда ШОБ экономиканың нақты "локомотивіне" 
айналуы үшін мемлекет жан-жақты қолдау көрсетуі қажет. 

Abstract. the relevance of this topic is due to the fact that today small and 
medium-sized businesses are the mainstay of economic development of any state. 
The solution of problems of employment of the population, filling of the internal 
market with domestic goods and formation of the competitive environment in many 
respects depends on it. In order for SMEs to become a real "locomotive" of the 
economy in Kazakhstan, the state needs to continue to provide comprehensive 
support. 

 
Ключевые слова: малый и средний бизнес, субъекты 

предпринимательства, индивидуальные предприниматели. 
Кілт сөздер: шағын және орта бизнес, кәсіпкерлік субъектілері, жеке 

кәсіпкерлер. 
Key words: small and medium-sized businesses, business entities, individual 

entrepreneurs 
 

На новом этапе развития Казахстан решает широкий круг задач, 
связанных с повышением конкурентоспособности национальной экономики. 
Одним из индикаторов устойчивости экономики любого государства является 
малый и средний бизнес. Социально-экономическая роль малого и среднего 
бизнеса как в развитых, так и в развивающихся странах очень важна, так как 
малый и средний бизнес в социальном плане представляет слой мелких 
собственников и определяет в силу своей массовости, социальную и 
экономическую стабильность страны. Так же, он является важнейшим 
институтом социально-ориентированной рыночной экономики. 

В данной статье, было проанализировано состояние развития малого и 
среднего бизнеса южной и северной столиц Казахстане.  
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Город Алматы является крупнейшим городом страны. По результатам 
анализа социально-экономического развития Алматы можно выделить 
следующие тенденции: 

1) развитость экономики с высокой долей сервисно-ориентированного 
малого и среднего бизнеса; 

2) значительный человеческий капитал с большим количеством 
работников в научных и образовательных центрах; 

3) достаточное количество высших, медицинских, образовательных и 
культурных учреждений для удовлетворения потребностей населения в 
социальных услугах[1]. 

Отраслевая специфика активных субъектов МСП характеризуется 
преобладанием предприятий в сфере услуг. Наибольшую долю занимают 
торговые, что соответствует общей динамике структуры ВРП города, где 
торговля занимает большую долю. Вместе с тем, доля предприятий в сфере 
образования, здравоохранения, искусства и прочего составляет менее 5%, что 
говорит о потенциале развития в данных сферах. Это также объясняется 
преобладанием ИП в структуре МСП, которые чаще всего образуют при 
торговой деятельности. 

Город Нур-Султан– это главный город Казахстана. В столице 
зарегистрировано более 100 тысяч субъектов предпринимательства в самых 
разных сферах. Во многом создавать конкурентную бизнес-среду помогают 
горожанам инструменты господдержки. По данным столичного акимата, Нур-
Султан– казахстанский город с самым низким уровнем безработицы. Вклад 
города в экономику страны огромен. Нур-Султан растет быстрее 
запланированных темпов года. Население города по состоянию на 1 февраля 
2019 года составляло 1 082 222 человека, что является вторым показателем в 
Казахстане после Алматы. В столице сформировалась самодостаточная 
структура экономики, опирающаяся на малый и средний бизнес. По итогам 
апреля 2019 года количество действующих предприятий малого и среднего 
бизнеса составило 1,3 млн — на 11% больше в сравнении с 2018 годом, когда в 
стране действовало 1,2 млн МСБ. 

Нур-Султан и Алматы – лидеры по развитию МСБ в Казахстане. В целом 
Казахстане на 4,6% выросло количество действующих субъектов малого и 
среднего бизнеса в 2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 г.  

По состоянию на 1 октября 2019 года количество действующих субъектов 
МСП в городе Алматы по сравнению с соответствующей датой предыдущего 
года увеличилось на 9,7%. В общем количестве субъектов МСП доля 
индивидуальных предпринимателей составила 65,2%, юридических лиц малого 
предпринимательства – 18,7%, крестьянских или фермерских хозяйств – 15,9%, 
юридических лиц среднего предпринимательства – 0,2%. 
 

Таблица 1. Количество действующих субъектов МСП за 2017-2019 гг. 
 
г. Алматы 

 
Всего 

В том числе Всего, 
процентов 
к 
соответствюр. лица юр. лица ИП крестьянск
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малого 
предприн
имательс
тва 

среднего 
предприн
имательс
тва 

ие и 
фермерские 
хозяйства 

ующему 
периоду 
предыдуще
го года 

2017 173 377 57 752 675 114 
493 

457 105,7 

2018 173 791  61 393 659 111 
186 

553 100,2 

2019 278 404 114 630 856 161 
914 

1004 101,8 

Примечание- расчитано авторами на основании источника [2] 
 
По данным таблицы 1, можно сделать вывод о том, что количество 

субъектов МСП в городе Алматы с каждым годом увеличивается. За последние 
три года число субъектов увеличилось на 105 027. Можно заметить, что 
большую долю занимают индивидуальные предприниматели и юридические 
лица малого предпринимательства. 

 
Таблица 2. Количество действующих субъектов МСП за 2017-2019гг. 

 
 
 
 
г. Нур-
Султан 

 
 
 
 
Всего 

В том числе Всего, 
процентов 
к 
соответств
ующему 
периоду 
предыдуще
го года 

юр. лица 
малого 
предприн
имательс
тва 

юр. лица 
среднего 
предприн
имательс
тва 

ИП крестьянски
е и 
фермерские 
хозяйства 

2017 97 752 33 771 289 63 590 102 107,1 

2018 107 371 39 817 272 67 111 171 109,8 

2019 165 454 66 904 244 98 003 303 105,1 

Примечание- расчитано авторами на основании источника [2] 
 
По итогам 1 октября 2019 года количество действующих предприятий 

малого и среднего бизнеса составило 165 454. Количество субъектов МСП в 
городе Нур-Султан по сравнению с предыдущим годом увеличилось на 58 083. 
Можно заметить, что большую долю занимают индивидуальные 
предприниматели 59,3%, а за ним юридические лица малого 
предпринимательства 40%. 
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Как видно по таблицам 1 и 2, Алматы был и есть драйвером развития 
бизнеса в Казахстане. Во-первых, это обусловлено тем, что жителей города 
Алматы намного больше. Треть населения работает в сфере 
предпринимательства. Во-вторых, Алматы - это торговый хаб. У него 
наработаны приграничные территории, и исторические ходы-выходы. Но и 
город Нур-Султан не отстает. Следует отметить, что в течении последних лет 
город Нур-Султан из города Государственных все больше превращается в 
город предпринимателей 

Численность занятых в МСБ в Нур-Султане за 2018 г. составила 363,3 
тыс. человек, что выше показателя аналогичного периода 2017 года на 11,6% 
(2017 г. – 325,2 тыс. человек). Численность занятых в МСБ в Алмате за 2018 г. 
составила тыс. 588,7 тыс. человек, что выше показателя аналогичного периода 
2017 года на 2,8 % (2017 г. –572,4 тыс. человек).  

 

 
Рисунок 1. Количество занятых в МСБ в городе Нур- Султан и Алматы 
 
На сегодняшний день треть населения города Алматы работает в сфере 

предпринимательства. Доходы МСБ составляют 40% ВРП города, 60% 
бюджета формируются за счет поступлений от МСБ. То есть экономическая 
база социальной поддержки города исходит от МСБ. Но город Нур-Султан не 
уступает по задействованных в МСБ количеству людей. Каждый второй житель 
города занят в сфере МСБ. Это говорит о том, что сегодня город Нур-Султан 
является главным работодателем республики: 2/3 экономически-активного 
населения, то есть 65%, – заняты бизнесом. 

Нур-Султан является лидером по развитию малого и среднего бизнеса, 
его доля в экономике города равна 50,5% (по стране — 27%). Таким образом, 
обеспечивается устойчивость экономики столицы. И нам этот показатель 
нужно повышать. Потому что если посмотреть по стране, то у нас 23% МСБ 
занято в сфере строительства, 20% — в сфере торговли и всего 13,4% — в 
сфере обрабатывающей промышленности. В Алматы больше всего субъекты 
МСБ заняты в сфере оптовой и розничной торговли -24%. На втором месте идет 
строительство-9,8%, дальше образование 9,7%, предоставление прочих видов 
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услуг-7,5%. Нам нужно перейти от сектора строительства и сферы торговли и 
услуг в сферу производства. 

Таким образом, сегодня Нур-Султан становится городом 
предпринимателей. Более половины экономики здесь формируется, в первую 
очередь, за счет малого и среднего бизнеса, вклад которого в валовой 
региональный продукт столицы составляет 54,4%. Это самое большое значение 
по стране. Только за последние восемь лет количество субъектов малого и 
среднего бизнеса увеличилось в пять раз. По данным столичного акимата, 
объем выпуска продукции малого и среднего бизнеса (МСБ) достиг 4,3 трлн 
тенге. Доля МСБ в структуре ВРП города превысила 57% [3].  

Но и город Алматы остается мегаполисом Казахстана, который вносит 
огромный вклад в экономику страны, а в структуре ВВП доля города Алматы 
составляет 21% – это самый большой показатель среди регионов. 

По решению главы государства Касым-Жомарта Токаева с 1 января 2020 
года корпоративный подоходный налог от МСБ передадут местным 
бюджетам[4]. Это означает чем больше МСБ, тем больше будет поступлений в 
бюджет города.  
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Аннотация: В 1978 г. были начаты экономические и политические 

реформы Китая - “реформы и открытости”, которые означают что Китай 
признает и принять прогресс глобализации. И только после этого, Китай 
динамично вырос в экономическом развитие. В статье дается анализ 
экономические достижения и проблемы Китая в условиях глобализации. 

Аңдатпа. 1978 жылы Қытайдың экономикалық және саяси 
реформалары басталды - "реформалар мен ашықтық", бұл Қытай жаһандану 
прогресін мойындайды және қабылдайды дегенді білдіреді. Осыдан кейін ғана 
Қытай экономикалық дамуға қарқынды өсті. Мақалада жаһандану 
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жағдайындағы Қытайдың экономикалық жетістіктері мен мәселелері 
талданады. 

Abstract. In 1978, China's economic and political reforms - “reforms and 
openness” - were launched, which means that China recognizes and accepts the 
progress of globalization. And only after that, China has grown dynamically in 
economic development. The article analyzes the economic achievements and 
problems of China in the context of globalization. 

 
Ключевые слова: глобализация, «социализм с китайской спецификой», 

реформы и открытость, социализм с китайской спецификой, достижения, 
проблемы, Китай. 

Кілт сөздер: жаһандану, "Қытай ерекшелігі бар социализм", реформалар 
мен ашықтық, Қытай ерекшелігі бар социализм, жетістіктер, проблемалар, 
Қытай. 

Key words: globalization, "socialism with Chinese characteristics", reforms 
and openness, socialism with Chinese characteristics, achievements, problems, 
China. 

 
Глобализация является Характерной чертой глобализации является 

изменения процессов интеграции структуры мирового хозяйства, связанный с 
системами международного разделения ресурсов, трудовых сил, 
экономических и политических отношений, путём включения в мировой рынок 
и тесного переплетения экономики на основе транснационализации и 
регионализации[1]. 

Процесс глобализации приводит к негативным и позитивным эффектам.  
Так, многие ученые, антиглобалисты, политики, экономисты и критикуют 

“разрушение промышленности”, “способствование роста безработицы и 
нищеты”, “торможение научно-технического прогресса” и “усугубление 
экологической катастрофы на планете” и т.д. Если, рассмотреть позитивные 
стороны глобализации, то можно отнести следующие: мировое разделение 
труда, миграция (и, как правило, концентрация) в масштабах всей планеты 
капитала, рабочей силы, производственных ресурсов, стандартизация 
законодательства, экономических и технологических процессов, а также 
сближение и слияние культур разных стран. В результате глобализации мир 
становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов. 
Происходит как увеличение количества общих для группы государств проблем, 
так и расширение числа и типов интегрирующих субъектов[2]. 

Но неоспоримо, что все могущественные державы, такие как, США, 
Нидерланды, Испания, Великобритания, Китай динамично вырос в 
экономическом развитие путем участия в процессе глобализации.  

 В настоящей статье нами исследованы достижения, успехи и социальные 
и экологические проблемы, в следствие глобализации Китая, которые также 
положительно и отрицательно повлияли на Китай.  

Так, к положительным моментам можно отнести.  
Китайская Народная Республика на сегодня является крупнейшей по 

численности населения страна мира (около 1,395 млрд. чел. (на 2019 г.), из 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E
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которых главная национальность - этнические китайцы, “хань” или “ханьский”) 
с динамичным ростом ВВП на душу населения, который показан на рисунке 1 и 
занимает третье место в мире по территории, уступая России и Канаде.  

 
Примечание: данные на сайте «kuaiyi» [3]  
 Рисунок 1 - ВВП на душу населения КНР, 1960 - 2018 (US dollars). 
 
Исходя из рисунка 1 видно, что основной экономический рост в Китае 

произошел после 80-х годах, когда были начаты “Реформы и открытость”, 
означающие, что Китай действительно интегрирован в процессе глобализации.  

На протяжении последних 40 лет, после начала реформ и открытости, 
рост ВВП страны в некоторые годы увеличивался на 14% (например, в 2007 
году). В результате этого экономика Китая стала второй в мире после 
экономики США. В 2018 году объем ВВП КНР составил 13.407 трлн. долларов 
США, в то время как в США в этот же период – 20.412 трлн. Долларов США. В 
настоящее время по паритету покупательной способности (ППС) с 2014 года 
Китай опережает США.  

 

 
Примечание: составлено автором на основание данных [4] 

 
Рисунок 2 - ВВП Китая, 2014 - 2018 (billion US dollars) 

На основание рисунка 1 видно, что ВВП в 2014 году составил 10534.53 
млрд. долларов США, а в 2018 году - 13407.4 млрд. долларов США, т.е. ВВП за 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2_%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://studbooks.net/2205213/ekonomika/dushu_naseleniya
https://studbooks.net/2205213/ekonomika/dushu_naseleniya
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
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5 лет выросло на 2872.87 млрд. долларов США, на 27%. Главные причины 
высокого роста ВВП связаны с экспортной торговлей, дешевой рабочей силой и 
огромными инвестициями во внутреннюю инфраструктуру и промышленность 
страны. В октябре 2015 года ЦК КПК принял решение по плану должен 
вырасти в 2020 до 10 000 долларов и ликвидировать бедность сельских районах 
и поднять уровень жизни около 70 млн. китайцев, которые живут за чертой 
линии бедности (примерно 1,1 доллара в сутки на 1 человека). 

 
Примечание: составлено автором на основание данных [4] 
 

Рисунок 3 - Количество бедных на уровне 1,9 долл. США на основе 
паритета покупательной способности в Китае, 2011 - 2015 (миллион чел.) 

 
На основание рисунка 3 видно, что Количество бедных на уровне 1.9 

долл. США на основе паритета покупательной способности в Китае в 2011 году 
составил 106.3 миллионов чел., а в 2015 году - 10.0 миллионов чел., т.е. 
Количество бедных на уровне 1.9 долл. США на основе паритета 
покупательной способности в Китае за 5 лет снизило на 96.3 млн. чел., на 90 %. 
В текущее время на душу населения Китая приходится 9580 долларов (2018г.), 
и по этому показателю он почти сравнялся с Россией – 8,4 тыс. долларов на 
человека. Если рассматривать во временном 5 летнем отрезке ВВП на душу 
населения, то можно выявить следующую картину на рисунке 3. 

 
Примечание: составлено автором на основание данных[4] 
Рисунок 4 - ВВП на душу населения в Китае, 2014 – 2018 г. (US dollars) 
На основание рисунка 4 видно, что ВВП на душу населения в 2014 году 

составил 7702 долларов, а в 2018 году - 9580 долларов, т.е. ВВП на душу 
населения за 5 лет выросло на 1878 долларов на человек, на 24 %.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3


 430  
 

Если, проанализировать конкретную оплату труда, то видно, что в 2018 
году средняя заработная плата в городах Китая составляет 5590 долларов 
(39251 китайских юаней) на год, в сельской местности 2081 долларов (14617 
китайских юаней) на год (данные из китайского государственного 
статистического управления). Так, одним из направлений по реализации 
программы снижения бедности был разработан новый подход к распределению 
доходов: возможность значительного повышения доходов отдельных категорий 
населения, распределение доходов в зависимости от участия факторов 
производства при сохранении принципа распределения по труду, создание 
разнообразной системы социального обеспечения населения. 

 
Примечание: составлено автором на основание данных[4] 
 
Рисунок 5 - Реальные располагаемые доходы населения Китая, 2014 - 

2018 (US dollars) 
 
На основание рисунка 5 видно, что реальные располагаемые доходы 

населения Китая в 2014 году составил 2881 долларов, а в 2018 году - 4032 
долларов, т.е. Реальные располагаемые доходы населения за 5 лет выросло на 
1151 долларов на человек, на 40 %. Одной из главных причин успехов 
китайской экономики за последние годы являются те реформы и открытость[5], 
к которым относятся: 

1.роспуск в 1978 году коммун и передача сельскохозяйственных земель в 
аренду китайскому крестьянину[6]. 

2.переход страну на рельсы рыночной экономики по нижеследующим 
принципа: 

- в большинстве секторов экономики роль правительства была сокращена, 
руководителям было дано больше управленческих полномочий,  

- на предприятиях поощрялось доходное производство, увеличилась роль 
частного сектора,  

- экспериментирование с новыми формами владения начались и в 
государственном секторе.  

Секретом успеха «социализма с китайской спецификой» является то, что 
руководству Китая удалось на протяжении первых лет реформы в основном 
решить продовольственную проблему и проблему товаров широкого 
потребления, что резко увеличивало общенародную поддержку реформы на 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
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первых этапах реализации этой реформы. Руководство страны не стало 
копировать зарубежный опыт, а, учитывая специфику своей страны, стала 
строить «социализм с китайской спецификой». Практика начального периода 
реформ по рыночным рельсам показала, что самый оптимальный путь к рынку 
– это развитие многообразных форм собственности: коллективных, 
единоличных, частных, совместных и так далее). Причем экономические 
преобразования происходили эволюционно, постепенно, без резких скачков. 

Одним из самых главных принципов был переход на международную 
торговлю и прямые иностранные инвестиции, в том числе эффективное 
открытие и функционирование специальных экономических. Кроме того, во 
внешней политике ставилась задача проводить политику открытости к 
внешнему миру. На сегодня Китай является одной из открытых экономик мира 
с экспортом 2651009 млн. долларов (2018 г.) и импортом 2548088.13 млн. 
долларов. Основными экспортерами являются Европа, Юго-восток Азия, США, 
Япония и Средняя Азия. Начиная с 2009 года, КНР становится главным 
экспортером мира. 

 В 2018 года, по данным ВТО, доля КНР в глобальном экспорте составила 
2.65 трлн. долларов, а доля США – только 2.50 трлн. долларов. 

 

 
Примечание: составлено автором на основание данных[4] 
 

Рисунок 5 - Экспорт товаров и услуг в Китае, 2014 - 2018 
(million US dollars) 

 На основание рисунка 5 видно, что экспорт товаров и услуг в 2014 году 
составил 2462902 млн. долларов, а в 2018 году - 2651009 млн. долларов, т.е. 
ВВП за 5 лет выросло на 188 107 млн. Долларов, 7 %.  

Построение в стране «социализма с китайской спецификой» и следование 
ему предполагает и открытость внешнему миру в условиях глобализации, при 
этом Китай не копирует политическую модель западных стран, воспринимая 
чужой опыт, но непременно «китаизирует» его со своей собственной моделью, 
предполагает интенсивное развитие науки, сферы образования, повышение 
уровня грамотности и культуры населения, увеличение качества жизни граждан 
и т.д. В условиях глобализации в Китае получили огромные достижения, но в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D1%8F%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F#cite_note-_562b48913df70f76-3
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то же время приобрел отрицательные последствия, к которым можно отнести 
следующие: 

- активная интенсификация промышленности и сельского хозяйства в 
Китае привела к проблемам загрязнением окружающей среды. Лишь в 35% 
китайских городов качество воздуха соответствует мировым 
стандартам(данные на 2018 году);  

- глобальная проблема, которую пытается решить Китай, – 
энергетическая проблема и, в первую очередь, недостаток нефти и газа, 
которые приходится заменять углем, что приводит к усилению экологического 
кризиса; 

- третья серьезнейшая проблема, с которой столкнулся современный 
Китай, и которая тормозит его экономическое развитие – это демографическая 
проблема. То есть долгосрочное планирование семьи (одна семья - один 
ребенок) проводит к формированию диспропорций в возрастной и половой 
структуре населения (51,1% мужчин и 48,9% женщин). 

 
Примечание: данные на сайте «China National Bureau of Statistics» [7] 
Рисунок 6 - Показатели рождаемости и смертности в КНР,  
1950 - 2015, % 
 
На основание рисунка 6 видно, что рождаемость снижает стабильно с 60-

х год, когда начался ряд политик планирования семьи и ограничения 
рождаемости.  

Экономка развивается стремительно, но меры социального обеспечения 
не хватают. Так есть серьезные и тяжелые проблемы в медицинском 
обслуживании, обеспечении квартир(жильё). И тоже существует большой 
разрыв между богатыми и бедными. 

Таким образом, можно констатировать тот факт, что в условиях 
глобализации Китай обладает высокой степенью самоидентичности, 
интенсивно экономически развивается, но имеет в настоящее время проблемы, 
которые должен эффективно решить, имея при этом большой потенциал 
самообновления и саморазвития. 
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Аңдатпа. Мақалада экономикалық мәселелерді шешуде ақпараттық 

технологияны пайдалануға арналған. Мақалада «инновация» ұғымдарының 
сипаттамасы, оның пайда болу тарихы, түрлі критерийлер бойынша 
анықтамалардың жіктелуі келтірілген.  

Аннотация. Статья посвящена вопросам использования 
информационных технологий для решения экономических задач. В статье дана 
характеристика понятию «инновация», истории его появления, классификация 
определений по различным признакам. 

Annotation. The article is devoted to the use of information technology to 
solve economic problems. The article gives a description of the concepts of 
“innovation”, the history of its appearance, the classification of definitions according 
to various criteria.  
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жаңашылдық, инновациялық процесс 
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Мақалада инновация мен инновациялық дамудың мәні теориялық 

тұрғыдан ашылады. Мақаланың өзектілігі объективті үй-жайлармен 
анықталады.Инновацияларды құруға, өндіруге, таратуға және енгізуге 
негізделген аумақтық-экономикалық жүйелерді модернизациялау қажеттілігі. 
Инновациялар емес қазіргі құбылыс. Технологиялар мен технологиялардағы 
инновациялар адамзаттың бүкіл тарихымен бірге жүреді, бірақ қазіргі әлемде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B4_%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://old.uchitel-izd.ru/index.php?option=content&task=view&id=117&Itemid=58
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB)
https://web.archive.org/web/20170202011921/http:/old.uchitel-izd.ru/index.php?option=content&task=view&id=117&Itemid=58
https://www.kuaiyilicai.com/
http://www.stats.gov.cn/
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олар барлық деңгейлерде дамудың маңызды және әмбебап құралына айналуда. 
Қарапайым қарапайымдылығына қарамастан, «инновация» термині өте кең 
және көп мағыналы. 

Инновация - бұл тауардың сұранысы бар процестердің інімдерінің 
материалдық-техникалық жабдықтау жүйесі. Бұл тұлғаның зияткерлік іс-
әрекеті, игі қиялының, шиғармашылық процестері, асылуларының, 
танерабибариялық рационализациясы ұлдардың тппкі әтиесі. Инновациялық 
ойлар ретіндегі жаңа туынушылылық қастарды жақсарту барысы (тауарлар 
ерлерді қызықтырады) нарққа шығару немесе істері туралы білімдеріңіздің 
сапалы арттыруы. 

XIX ғасырдағы ғылы зерттеуде инновациялар. Kymy-дің «инновациясы» 
20 Қашырлық басында жанана Өмір алды. австралиялықтар - американдық 
әйелдер - экономист Дж.Шумпетерды ғылым эбектерінде инновациялар 
цардалар талдауы әтжесіндегі, экономика экономикасы үйлер дамуындағы 
өзгерістер. Шумпетер 1900 жылы алғашқылар галимдардың бірі болыпты 

Инновация - жаңашылдық емес, жаңашылдықты жаңарту емес, 
техникалық жүйені жетілдіріп оқыту жүйесі. Танмал нанғыма қайшы, 
танертабысқа амсамаида жаңашылдық. 

Американдық ғалым, ХХ ғасырдағы ең ықпалды басқарушы 
теоретиктердің бірі Питер Фердинанд Друкер инновацияны «кәсіпкер өзінің әл-
ауқатын арттыратын жаңа ресурстарды құратын немесе пайда болатын әлеуетті 
жақсартатын қолда бар ресурстар» ретінде түсінді. 

Инновация «- бұл жаңа немесе едәуір жетілдірілген өнім (өнім, қызмет) 
немесе процесс, сатудың жаңа әдісі немесе іскери практикада, жұмыс 
орындарын ұйымдастыруда немесе сыртқы қатынастардағы жаңа 
ұйымдастырушылық әдіс. 

Жаңа комбинацияларды жүзеге асыру» тұжырымдамасы Шумпетер 
бойынша келесі бес жағдайды қамтиды: 

1. Жаңа, яғни тұтынушыларға әлі белгісіз тауардың өндірісі немесе сол 
немесе басқа тауардың жаңа сапасының пайда болуы. 

2. Өнеркәсіпке беймәлім, жаңа ғылыми жаңалыққа негізделмейтін және 
тиісті өнімді коммерциялық пайдаланудың басқа әдісінен де тұратын жаңа 
өндірісті (әдісті) енгізу. 

3. Сатудың жаңа нарығын, яғни осы елдің бұрын-соңды болмағанына 
қарамастан, осы елдің осы саласы әлі ұсынылмаған нарықтың дамуы. 

4. Шикізаттың немесе жартылай фабрикаттардың жаңа көзін алу, бұл көз 
бұрын болғанына немесе жай ғана есепке алынбағанына немесе қол жетімсіз 
деп есептелгеніне немесе әлі құрылуы керек болғанына қарамастан. 

5. Тиісті қайта құру, мысалы, монополиялық жағдайды қамтамасыз ету 
(сенім құру арқылы) немесе басқа кәсіпорынның монополиялық жағдайына 
нұқсан келтіру. 

нновацияның мақсатын анықтауда ең қиын нәрсе әр түрлі 
инновациялардың салдары мен маңыздылығын болжау болып табылады. 
Сөзсіз, технологиялық көшбасшылыққа қол жеткізген жөн, бірақ одан да 
маңызды нәрсені анықтау әрқашан қиын: жүз ұсақ, бірақ тез арада 
қолданылатын өнімді жақсарту немесе бірнеше жылдан кейін бизнестің 
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сипатын түбегейлі өзгертетін бір іргелі даму. Кәсіпкерлер бұл сұраққа әртүрлі 
жолмен жауап береді. Тұтынушы үшін нарықтағы қатаң бәсекелестік 
жағдайындағы кәсіпорын бір уақытта бұрыннан бар және болашағы бар 
тауарлар (қызметтер) бойынша жұмыс істеуі керек. 

Компанияның типтік инновациялық мақсаттары мыналар болуы мүмкін: 
жаңа өнімдер мен қызметтер; өнім мен өндірісті жетілдіру; 
ұйымдастырушылық және басқарушылық қызметтің барлық түрлеріне 
инновацияларды енгізу. 

Компанияда енгізілген инновацияларды ұйымның дамуына байланысты 
компания санатына жатқызуға болады; алдыңғы қатарлы технологияларды 
енгізуге байланысты техникалық; өнімнің ассортиментіне және сапасына 
байланысты азық-түлік; компанияны басқару әдістерін жетілдіруді қажет ететін 
басқарушылық; маркетинг; тұтынушы мен серіктестіктің қызметкерлері үшін 
коммуналдық қызметке байланысты әлеуметтік; компанияның тұрақтылығын 
арттыруға бағытталған экономикалық және қаржылық. 

Инновацияға саналы түрде көңіл бөлу технологиялық өзгеріс ең аз тиімді 
болған кезде қажет. 

Инновациялық мақсаттарды қою, олардың көлеміне қарамастан, барлық 
компаниялар үшін қажет. Шағын компанияда қажеттіліктер мен мақсаттарды 
үлкен компанияға қарағанда талдау оңай, бірақ бұл шағын бизнесте 
инновациялық мақсаттар аз болады дегенді білдірмейді - оларды қою оңайырақ. 
Шағын компаниялардың артықшылықтарының бірі - инновациялық 
жоспарлаудың салыстырмалы қарапайымдылығы. Шағын компания нарыққа 
жақын, сондықтан жаңа өнімдердің не қажет екенін тез біледі. Мұндай 
кәсіпорындардың қызметкерлері тиімді пайдалануға болатын барлық 
жақсартуларды мұқият қадағалайды. 

Жоғарыда келтірілген анықтамалардан назар аудару керек, көптеген 
ғалымдар, теоретиктер мен практиктер инновацияны нарыққа шығарудың 
маңыздылығын атап өтеді. ХХІ ғасырда көптеген ұйымдардың бәсекеге 
қабілеттілігі инновация деңгейіне байланысты. Инновациялардың екі үлкен 
тобы бар: жабық және ашық. Жабық инновация - бұл ұйымның ішкі көздерін, 
атап айтқанда өзінің ғылыми-зерттеу және ғылыми зерттеулерін қолданатын 
инновациялық тәсіл. Бұл тәсіл компания инновацияларды дамытуға 
бағытталған арнайы бөлім құруды білдіреді. ҒЗТКМ ауқымды үнемділікті 
қамтамасыз етеді: саладағы ірі компаниялар ең күрделі зерттеулерді 
қаржыландырады және нәтижесінде ең жаңа технологияларды алады. 
Корпоративті зерттеушілердің көпшілігі оқытылған, кәсіби ғалымдар мен 
инженерлер. Оларға үлкен жалақы, жобаларды еркін таңдау, сонымен қатар 
көптеген қосымша жеңілдіктер мен жеңілдіктер ұсынылады. Мұндай 
қызметкерлер алғашқы нәтижелер пайда болғанға дейін ұзақ уақытқа 
созылатын жобалар бойынша жұмыс істейді. Көбінесе ұйымдар өздерінің 
зерттеу функцияларын идеялардың ашылуымен және алғашқы дамуымен 
шектейді, содан кейін бұл идеяларды дамытумен айналысатын ұйымның басқа 
бөліктеріне түпкілікті өнімге айналдыру міндетін жүктейді. Әзірлеушілер 
зерттеу нәтижелерін өз өнімінің шикізаты ретінде пайдаланады. Бұл 
функцияны зерттеу идеялары негізінде соңғы тұтынушыға сатуға дайын 
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тауарлар мен қызметтерді жасайтын инженерлер орындайды. Тұрақты дамудың 
негізгі шартыбарлық деңгейдегі экономика дегеніміз - бұл ауысу басқарудың 
инновациялық түріғылыми және өзара әрекеттесуге негізделген техникалық 
прогресс. Маңыздылықты түсіну инновациялық компонент ықпал етті 
инновациялық процестің пайда болуы мен зерттелуі және инновациялық 
экономикалық даму қазіргі экономикалық құрылым. Берілген факт 
қарастыруды қажет етеді, тек инновациялық даму феномені ғана емес 
,экономика, сонымен қатар категорияның анықтамасын нақтылайды 
«экономикалық даму». Экономикалық жүйелерді дамыту процесін зерттеу, 
Ж.А. Шумпетер оны кездейсоқ деп бизнес цикліндегі өзгерістер, экономиканың 
өзі өндірген . Оның пікірi, экономикалық даму дегеніміз кездейсоқ 
өзгерістердің қайтымсыз процесі, жетелейтін объектіге бағытталған 
қызметтерді, еңбекті және жер, яғни оны жақсарту үшін. Тұжырымдаманы 
талдауда «Экономикалық даму» мүмкін емес марксист өкілдерінің 
жазбаларына жүгініңіз осы санатты ескеретін бағыттар қайталанатын ретінде 
(сызықты емес, және спиральмен) қадамдармен. Сипаттамалардың арасында 
даму процесінің ерекшеліктері белгіленген спазмодизм, революция, сонымен 
қатар мөлшерді сапаға айналдыру. Көптеген ғалымдар «экономикалық» 
категориясында даму »қолайлы процесті түсінеді және экономиканы жақсарту 
үшін өзгерістер өнімділігін арттыратын құрылымдар жаңаруды және жаңасын 
құруды ынталандырады динамикаға байланысты бақылау формалары және 
прогресс. РҒА академигі С.Ю. Глазьев ғылыми және технологиялық 
маңыздылығы прогресс іргелі фактор ретінде соңғысы түсінетін экономикалық 
даму құрылымдардың өзгеру реттілігі . Оның ішінде авторларының кезегі 
қарастырады: экономикалық даму тұрақтылықтың тепе-теңдігі ретінде және 
экономикалық өсу. Поляктың айтуы бойынша экономист Д. Страх, 
экономикалық даму - бұл қайта құру процесі өзара әрекеттесу нәтижесі 
эндогендік және экзогендік факторлар . Осылайша, Категориялық анықтаманың 
мәні «Экономикалық даму» - бұл оның құбылысының көп өлшемділігі. 

 Инновациялық қызметі жеке мақсаттардың маңызды спектрін қамтуы 
мүмкін, мысалы: 

- -Ескірген өнімді ауыстыру 
- -Өнім түрлерін кеңейту 
- -Нарықтағы үлесті қолдау / арттыру 
- -Жаңа нарықтарға ену 
- -Өндіріс икемділігінің артуы 
- -Өндіріс шығындарын төмендегілерге төмендету: 
- -Өнімнің сапасын жақсарту 
- -Еңбек жағдайын жақсарту 
- -Қоршаған ортаның ластануын төмендету 
Қорытынды: Сонымен, инновация дегеніміз - бұл құрал (жаңа әдіс, жаңа 

техника, жаңа технологиялар, бағдарламалар және т.б.), ал инновация дегеніміз 
- адам өміріндегі тұрақты элементтерді алып келетін, өзгеріске әкелетін 
мақсатты өзгерістер. басқасына сапа жағдайы. Инновацияны мемлекеттік 
органдар емес, білім және ғылым жүйесіндегі ұйымдардың қызметкерлері 
жасайды және жүзеге асырады. Осылайша, білім беру саласындағы 
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инновациялар арнайы жасалған, жасалған немесе кездейсоқ бастама ретінде 
ашылған инновациялар ретінде қарастырылады. Инновацияның мазмұны: 
белгілі бір жаңалықтағы ғылыми және теориялық білім, жаңа тиімді білім беру 
технологиялары, аяқталған жоба, тиімді және тәжірибе, іске асыруға дайын 
болуы мүмкін. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены теоретические аспекты 

налоговых преференции в инвестиционной деятельности Республики 
Казахстан; необходимость государственных налоговых преференции, как 
способ стимулирования инвестиционной деятельности государства. 

Аңдатпа: Бұл мақалада Қазақстан Республикасының инвестициялық 
қызметіндегі салықтық преференциялардың теориялық аспектілері 
қарастырылады; мемлекеттің инвестициялық белсенділігін ынталандыру тәсілі 
ретінде мемлекеттік салық преференцияларының қажеттілігі. 

Abstract: This article will consider the theoretical aspects of tax preferences in 
the investment activity of the Republic of Kazakhstan; the need for state tax 
preferences as a way of stimulating the investment activity of the state. 

 
Ключевые слова: инвестиции; инвестиционная деятельность; 

инвестиционный проект; налоговые преференции. 
Кілт сөздер: инвестициялар; инвестициялық қызмет; инвестициялық 

жобa; салық преференциялары. 
Keywords: investments; investment activity; investment project; tax 

preferences. 
 
В условиях инновационного развития Республики Казахстан 

инвестиционная деятельность в государственной экономике является 
неотъемлемой частью, инвестиции играют важную роль в расширении и 
поддержании экономического потенциала страны. Результатом ее 
осуществления является стабильная и эффективная деятельность 
производственных процессов предприятий.  

Цель статьи - рассмотреть важность налоговых преференции с системе 
инвестиционной деятельности. Так же статье будут рассмотрены действующая 
система налоговых преференции в Республике Казахстан: виды и их 
теоретические аспекты, а так же их влияние на эффективность инвестиционной 
деятельности. 

Проблемы инвестирования всегда являлись приоритетными. В связи с 
этим, исследование и решение проблем осуществления данной деятельности 
является актуальной задачей и требует пути решения.  

В результате одним из основных критериев при осуществлении 
инвестиционной деятельности является благоприятные условия, другими 
словами преференции. (Налоговые преференции это льгота по 
предоставлению освобождения от уплаты корпоративного подоходного 
налога, заключающееся в отнесении на вычеты стоимости объектов 
преференций и (или) последующих расходов на реконструкцию, 
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модернизацию) [4]. Налогообложение является одним из главных факторов, 
имеющее влияние на инвестирование. В целом можно отметить, что основными 
инструментами налогового стимулирования инвестиционной деятельности 
самих предприятий являются инвестиционный налоговый кредит, 
инвестиционная налоговая преференция и инвестиционная налоговая премия 
[3]. 

Меры государственной поддержки Республики Казахстан 
инвестиционной деятельности осуществляются в соответствии с 
законодательными актами. Государственная поддержка инвестиций имеет ряд 
целей. Это создание благоприятного инвестиционного климата для развития 
экономики и стимулирования инвестиций в создание новых, расширение и 
обновление действующих производств с применением современных 
технологий, а так же повышение квалификации кадров. 

Рассмотрим некоторые теоретические аспекты по налоговым 
преференциям.  

Государством по инвестиционному проекту предоставляются следующие 
виды инвестиционных преференций: 

- освобождение от уплаты пошлины при импорте 
- освобождение от уплаты НДС * импорт сырья и (или) материалов - срок 

действия по договору 
- государственные натуральные гранты - максимальная сумма составляет 

не более 30% от объема инвестиций в основные активы юридического лица 
Республики Казахстан. 

По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются 
следующие виды инвестиционных преференций:  

- освобождение от таможенной пошлины; 
- освобождение от НДС при импорте сырья и (или) материалов - срок 

действия в соответствии с договором; 
- государственные натуральные гранты - максимальная сумма не более 

30% от объема инвестиций в основной капитал юридического лица Республики 
Казахстан (земля, здания, сооружения, машины и оборудование, компьютеры, 
измерительные и регулирующие приборы). и приборы, транспортные средства 
(кроме автомобилей), производственное и хозяйственное оборудование). 

- освобождение от налогообложения другими налогами: корпоративный 
подоходный налог, земельный налог, налог на имущество; 

- инвестиционные субсидии (за исключением инвестиционных 
приоритетных проектов по расширению и (или) обновлению действующих 
производств) - субсидии, предоставляемые по решению Правительства 
Республики Казахстан на безвозмездной и безвозмездной основе юридическому 
лицу Республики. Казахстана, с которым заключен инвестиционный договор, 
предусматривающий инвестиции не менее чем в пять миллионов раз 
превышающие размер МПП. Сумма субсидии - до 30% от стоимости 
строительных работ и приобретения оборудования без НДС и акцизов, 
предусмотренных в рабочей программе инвестиционного контракта. 

По специальному инвестиционному проекту в виде инвестиционных 
преференций: 
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- освобождение от уплаты таможенной пошлины на срок не более 15 лет 
со дня регистрации специального инвестиционного договора (но не более срока 
действия СЭЗ) при импорте; 

- освобождение от уплаты НДС на импорт сырья и (или) материалов, 
налога на прибыль предприятий, земельного налога, налога на имущество. [1]. 
  Но налоговые преференции предоставляются не всем, а лишь 
перечню установленных приоритетных видов деятельности. Предоставляется в 
соответствии с пунктом 1 статьи 708 Налогового кодекса от 25 декабря 2017 
года организация, действующая на территории специальной экономической 
зоны, одновременно является юридическим лицом, которое соответствует 
следующим условиям: 

1. является членом специальной экономической зоны в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан о специально экономических зонах; 

2. зарегистрировано в налоговой инспекции, расположенной на 
территории специальной экономической зоны или в ведении территориального 
подразделения налогового органа, в которое в качестве налогоплательщика 
входит территория специальной экономической зоны; 

3. юридическое лицо не вправе иметь дочерние и иные обособленные 
структурные подразделения за пределами специальной экономической зоны, 
если на территории специальной экономической зоны имеются инфраструктура 
и объекты, необходимые для приоритетных видов деятельности, кроме 
представительств; 

4. осуществлять приоритетный вид деятельности, соответствующий 
цели создания специальной экономической зоны на территории специальной 
экономической зоны. 

Резюмируя, можно сказать, что в Казахстане уделяется должное 
внимание системе налоговых преференций. Реализация поэтапно 

установленных задач позволяет достичь реального повышения показателей, об 
этом свидетельствует динамика увеличения поступлений налогов и платежей в 
государственный бюджет. Рассмотрим на примере г.Нур-Султан за последние 5 

лет. 
 Таблица 2. Динамика поступлений налогов и платежей в 

государственный бюджет в разрезе г.Нур-Султан [2] . 

 
Данные таблицы свидетельствуют о ежегодной динамике роста 

поступлений ДГД по городу Нур-Султан. Так в 2014 году сумма составила 763 
426 183тыс. тенге, в 2015 году сумма увеличилась на 88 939 923 тыс. тенге, в 
2016 году на 211 188 314 тыс. тенге, а в 2017 г. было небольшое уменьшение, 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

ДОХОДЫ, всего 5 365 835 
046 

5 178 643 
694 

6 451 722 
086 

989 990 
786 

1 142 200 
640 

ДГД по г.Нур-Султан 
763 426 
183 

852 366 
106 

1 063 554 
420 

989 990 
786 

1 142 200 
640 
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но применительно к базисному периоду 2018 года произошло увеличение и 
составило 1 142 200 640 млн. тенге. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что налоговыми 
преференциями являются обязательные персональные безвозмездные платежи 
от организаций и физических лиц в форме отчуждения средств, 
принадлежащих государству, для финансовой поддержки и (или) собственного, 
экономического управления или оперативного управления. или) 
муниципалитеты. С помощью налогообложения государство решает основные 
функции и задачи, возложенные на него, и может быть условно сокращено за 
счет регулирующих, фискальных и социальных функций. Таким образом, 
налоговые преференции являются эффективным механизмом государственного 
регулирования, направленным на качество инвестиций и экономический рост. 
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Аннотация В статье рассматриваются различные концептуальные 
подходы к понятию «Экономический коридор».  

Несмотря на различные подходы к данному понятию, экономические 
коридоры обычно имеют три взаимодополняющих компонента: 
транспортный коридор, центры промышленного производства и города.  

В целом Экономические коридоры (ЭК) представляют собой 
интегрированные сети инфраструктуры в пределах географического района, 
предназначенного для стимулирования экономического развития. 

 Аннотация Мақалада «экономикалық дәліз» түсінігіне әртүрлі 
концептуалдық көзқарас қарастырылған. Бұл түсінікке әртүрлі көзқарастың 
болуына қарамастан, әдетте экономикалық дәліз бірін-бірі толықтыратын 
үш компоненттен тұрады: көліктік дәліз, өнеркәсіптік орталықтар және 
қалалар.Жалпы алғанда экономикалық дәліздер (ЭД) географиялық аудан 

http://investinkostanay.kz/ru/page/invest-pref
http://kgd.gov.kz/ru/content/dinamika-postupleniy-nalogov-i-platezhey-v-gosudarstvennyy-byudzhet-1
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шеңберіндегі, экономикалық дамуды ынталандыру үшін құрылған, біріктірілген 
инфрақұрылымдық желілерді білдіреді. 

Abstract The article examines different conceptual approaches to the concept 
of “economic corridor”. Despite of different attitudes to this concept, economic 
corridors usually have three mutually complimentary components: transport 
corridor, centers of industrial production and cities.  

Generally the economic corridors (EC) are integrated infrastructure networks 
within the geographic area, aimed at stimulating the economic development.  

 
Ключевые слова: коридор, транспортный коридор, экономический 

коридор, сотрудничество, Азиатский банк развития 
Кілт сөздер: дәліз, көліктік дәліз, экономикалық дәліз, ынтымақтастық, 

Азиялық даму банкі (АДБ) 
Key words: corridor, transport corridor, economic corridor, cooperation, 

Asian Development Bank (AB). 
 

Определений на тему, что же представляет собой «Экономический 
коридор» превеликое множество и у каждого автора имеется свой подход к 
определению данного понятия. Это говорит о том, что  

среди большого числа авторов нет единства в вопросах определения 
Экономического коридора. 

 «Коридор» представляет собой пространственную концепцию. Коридор 
определяет пространство, предназначенное для повышения (или уже 
повысившее) плотности деятельности, направленной на выполнение 
определенной функции (или функций). Это понимание является непременным 
условием оценки различных применений термина «коридор».  

В целом коридор может рассматриваться с точки зрения 
функциональности и пространства, также может рассматриваться как 
пространства, которое предназначено для указанной функции. Даже 
транспортные коридоры определяются как сети, которые охватывают 
географические зоны, на территории которых обычно группируются 
предполагаемые перевозки.  

Министерство транспорта Соединенных Штатов Америки отмечает, что 
«под транспортным коридором понимается «сочетание смежных наземных 
транспортных сетей, состоящих из разрозненных частей (например, автострад, 
автомагистралей, железнодорожных сетей), объединяющих одни и те же 
основные пункты происхождения и назначения» [1]. 

В другом определении транспортных коридоров говорится о том, что они, 
«в целом, относятся к географической области, на которой осуществляются – 
или потенциально могут осуществляться – перевозки... коридор считается 
«площадкой для перевозок» – территорией, на которой перевозки обычно 
группируются, образуя общее линейное направление, с промежуточными 
маршрутами на территории крупных городов с пригородами, соединяющимися 
с магистральными путями, по которым осуществляются перевозки на более 
дальние расстояния».  
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Таким образом, не следует ни ассоциировать экономический коридор с 
конкретной дорогой, ни рассматривать развитие экономических коридоров как 
создание или продвижение коммерческих предприятий на конкретной дороге. 
Вместо этого, экономический коридор представляет собой географическую 
область, охватывающую уплотнение или поток направлений экономической 
деятельности. С функциональной точки зрения также могут существовать более 
узкие определения экономических коридоров – такие как информационно-
технологический коридор, биотехнологический коридор и т.д. [2]. 

Воздушный коридор, например, может быть выделенной частью 
воздушного пространства, ограничиваемой для прохождения самолетами 
конкретных областей. Туристический коридор облагает территорию, на 
которой преобладает движение туристов между определенными 
туристическими объектами [1]. 

Некоторые авторы утверждают, что Экономический коридор, на самом 
деле, может не иметь ничего общего непосредственно с дорогами. Наглядным 
примером могут стать реки Конго и Меконг. Эти реки, выступая в качестве 
экономических коридоров, поддерживают и обеспечивают бессчетное 
количество экономических развязок между сообществами, которые разделены 
огромными расстояниями. Данный вывод опирается на концепцию развития 
региональных коридоров, предложенную в работе Прадипа Шриваставы [3].  

Экономические коридоры (ЭК) представляют собой интегрированные 
сети инфраструктуры в пределах географического района, предназначенного 
для стимулирования экономического развития [4].  

Коридоры могут быть разработаны внутри страны или между странами. 
[5]. Коридоры существуют в Азии, [4] Африке, [5] и других областях. 

Экономические коридоры часто имеют интегрированную 
инфраструктуру, такую как автомагистрали, железные дороги и порты, и могут 
связывать города или страны. Коридоры могут быть созданы, чтобы связать 
производственные центры, районы с высоким спросом и предложением, а 
также производителей товаров с добавленной стоимостью. [6]. При реализации 
экономические коридоры часто являются одним из пакета различных мер [4], 
включая развитие инфраструктуры, визовые и транспортные соглашения и 
стандартизацию. [7]. Учет социальных потребностей, таких как жилье, часто 
рассматривается. [2] 

Азиатский банк развития ввел этот термин в 1998 году [6]. 
Нет единой картины экономического коридора. Коридор может быть 

национальным, таким как Экономический коридор восточного побережья 
Индии, региональным, таким как GMS, или международным, таким как Новый 
Евразийский сухопутный мост Китая, который проходит через Евразию. 
Коридоры также могут ориентироваться как на морские, так и на сухопутные 
соединения. В то время как широко разрекламированный Китай CPEC и Новый 
Евразийский сухопутный мост сосредоточены на сухопутных связях, Япония и 
Азиатско-Африканский коридор роста Индии нацелены на разработку новых 
морских путей между Африкой и Юго-Восточной Азией. 

Несмотря на эти различия, экономические коридоры обычно имеют три 
взаимодополняющих компонента: транспортный коридор, центры 
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промышленного производства и города. Транспортный коридор является 
основой Экономического коридора - он определяет географическое 
пространство коридора и облегчает поток товаров и услуг. Центры 
промышленного производства производят эти товары как для потребления в 
окружающем регионе, так и для международной торговли, а города 
представляют основные рынки для потребления. Городские центры коридора 
также являются важным источником рабочей силы, технологий и инноваций, 
которые необходимы для стимулирования экономического роста. 

Некоторые стратегии развития направлены на создание экономических 
коридоров. Процесс обычно начинается с создания транспортных связей, 
соединяющих основные экономические узлы региона - его города, 
промышленные зоны и международные торговые ворота. Это может включать 
восстановление сельских дорог, строительство скоростных железных дорог и 
расширение портов. Также очень важна политика, которая поощряет бизнес и 
облегчает перемещение людей и товаров. Общие цели включают оптимизацию 
таможенных процедур, снижение импортных тарифов, введение налоговых 
льгот в особых экономических зонах и упрощение процесса создания и 
закрытия предприятий. Со временем эти улучшения как «жесткой», так и 
«мягкой» инфраструктуры могут способствовать экономической активности. 

В условиях нарастающих глобальных экономических войн для многих 
стран на первое место выходит сотрудничество на региональном уровне. В этой 
связи следует отметить создание экономического коридора «Россия – Монголия 
– Китай». Стороны выделили три основные проекты, которые необходимо 
реализовать в ближайшей перспективе. К ним относятся: железнодорожная 
ветка, которую необходимо модернизировать в Монголии, автомобильная 
дорога, которая является частью регионального транспортного коридора и 
линии электропередачи из России в Китай через Монголию. 

Образованная в 2001 году и состоящая из 10 стран-участниц (Афганистан, 
Азербайджан, Китайская Народная Республика (КНР), которая представлена 
двумя провинциями, Казахстан, Кыргызская Республика, Монголия, Пакистан, 
Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) Программа Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) была создана для 
стимулирования сотрудничества в четырех направлениях, представляющих 
взаимный интерес для стран-участниц: транспорт, содействие торговле, 
торговая политика и энергетика [8] .  

В 2010 году десять стран-участниц Программы Центральноазиатского 
регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС) приняли новую 
долгосрочную стратегию «ЦАРЭС-2020: Стратегическая основа Программы 
Центральноазиатского регионального экономического сотрудничества на 2011-
2020 гг.» (ЦАРЭС-2020). В контексте Программы ЦАРЭС и ее развития можно 
выделить следующие три функции: транспорт, транзит и экономическая 
деятельность [9].  

Этот географически ориентированный подход к развитию получил 
широкую поддержку со стороны многосторонних банков развития (MDBs), 
включая АБР, Всемирный банк, Японское агентство международного 
сотрудничества (ЯАМС) и Африканский банк развития (АфБР). Тем не менее, 
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как и в случае с любой экономической концепцией, экономисты обсуждают 
правильность ее реализации. По мере распространения Экономического 
коридора и планирования пространственного развития, а не политических 
границ, все больше определяют экономические границы, естественно, будут 
победители и проигравшие. Правительствам и МБР необходимо будет работать 
над смягчением последствий более свободной торговли для социальной 
интеграции. Им также необходимо будет серьезно оценить влияние этих 
крупномасштабных усилий в области инфраструктуры и промышленного 
развития на качество окружающей среды. 

Более того, растет озабоченность по поводу использования 
экономических коридоров в качестве геополитического инструмента. 
Некоторые отмечают, что однобокие договоренности между государствами с 
несоизмеримой экономической мощью будут препятствовать взаимности 
внутри коридора. То есть большая экономическая мощь будет определять 
условия таким образом, чтобы это не было наиболее благоприятным для 
построения качественной инфраструктуры и повышения экономической 
эффективности. Например, в Пакистане китайские рабочие построили 
большинство проектов CPEC, энергетические проекты стоят дороже, чем в 
соседних государствах, и в настоящее время правительство сталкивается с 
растущим дефицитом счета текущих операций, частично из-за импорта 
китайской техники. Многие опасаются, что существенное долговое бремя 
создаст своего рода экономический и политический клиентелизм, который 
пойдет на пользу странам-донорам, исключая страны-получатели и соседние 
государства. Таким образом, хотя теоретики широко поддерживают 
экономистов в области развития, некоторые из недавних проявлений 
экономических коридоров вызвали серьезные споры. Поскольку строительство 
экономического коридора может привести к огромным финансовым затратам, 
его осуществление должно быть тщательно оценено с экономической точки 
зрения, чтобы стимулировать желаемый рост [10].  
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Аннотация 
В статье рассматриваются виды кадровых услуг на современном рынке 

труда Республики Казахстан. Целью является выявление ключевых трендов, 
связанных с технологическими прорывами в этой области. Исследованы 
изменения в способах трудоустройства населения за последний год. Выявлены 
проблемы кадрового рынка, а также общие закономерности его развития. 
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Кадровая индустрия всегда оставалась одной из наиболее динамичных и 
конкурентных сфер. Экономические условия, развитие новых технологий, 
культурная интеграция – все эти факторы напрямую влияют на потребности 
бизнеса в персонале. Сегодня потребители кадровых услуг обладают 
возможностью выбора провайдера и хотят не только купить необходимую 
услугу, но и получить соответствующий сервис. Качество, скорость закрытия 
вакансий, профессиональное консультирование клиента по ситуации на рынке 
труда и предложение оптимальных альтернатив влияют на вероятность 
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сотрудничества с кадровым агентством. Ключевым трендом в Казахстане на 
сегодняшний день является заинтересованность компаний в приобретении 
сложных услуг. В качестве наиболее яркого примера можно выделить такую 
услугу, как аутсорсинг. Высокая конкуренция на рынке, переменчивая 
экономическая ситуация подталкивает компании использовать персонал без 
оформления в штат, позволяя им быть динамичными и снижать свои риски. 
Помимо этого, данный тип услуги подразумевает глубокое погружение 
кадрового агентства во внутренние процессы своего заказчика, тем самым 
предлагая качественные решения для его бизнеса. 

Аналитические данные проведенного крупнейшей рекрутинговой 
компанией «Зубр» исследования по способам трудоустройства представлены 
следующими показателями [1]. Почти 60% из 8155 респондентов в 2017 году 
нашли работу менее чем за 3 месяца. Это чуть больше показателя, полученного 
по результатам 2016 года, который составил 55%, однако меньше, чем два года 
назад, когда менее чем за 3 месяца нашли работу 69% опрошенных. В целом 
постепенно сроки поиска работы сокращаются, что говорит о некоторой 
стабилизации рынка труда, однако, темпы этих положительных изменений 
невелики. Топ-менеджеры ищут работу дольше, чем менеджеры среднего звена 
и специалисты. Только 45% респондентов высокого уровня смогли 
трудоустроиться за 3 месяца и меньше. В то время как среди менеджеров 
среднего звена за такой же срок нашли работу 58% опрошенных, а среди 
специалистов – 69%. 

Чаще всего участники исследования находили работу в прошедшем году 
воспользовавшись сайтами по поиску работы, услугами рекрутинговых 
агентств или получив прямое приглашение от работодателя. Людей, 
трудоустроившихся с помощью сайтов по поиску работы, становится с каждым 
годом больше (40% в 2017 против 37% в 2016 году). В то время как тех, кому 
помогли найти работу профессиональные и личные контакты, становится 
меньше. При этом эффективность инструментов поиска работы для соискателей 
разных уровней различается. Топ-менеджеры намного чаще соискателей других 
уровней находят работу с помощью рекрутинговых компаний, прямого 
обращения работодателей и профессиональных контактов. А для специалистов 
более полезными оказываются сайты по поиску работы: с их помощью 
трудоустроились 47% специалистов и только 26% топ-менеджеров.  

Также отличаются и способы трудоустройства в казахстанские и 
международные компании. В международные компании заметно чаще 
респонденты устраивались с помощью рекрутинговых агентств (24% против 
всего 6% в казахстанских компаниях). А вот профессиональные и личные 
контакты чаще играли роль при трудоустройстве в казахстанские компании, 
при этом особенно заметна разница в значимости именно личных контактов: 
всего 5% опрошенных трудоустроились таким образом в международные 
компании, тогда как в казахстанские через личные связи попали 11% 
респондентов. Если сравнивать способы трудоустройства в компании разного 
размера, то через сайты по поиску работы респонденты устраивались 
значительно реже в микро-компании (численностью менее 20 сотрудников), 
всего в 28% случаев, по сравнению с 39-42% для компаний более крупного 
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размера. При трудоустройстве в микро-компании заметно большую роль 
играют личные и профессиональные контакты. Через личные контакты в 
микро-компании за последний год трудоустроились 14% респондентов, а через 
профессиональные – 19%. Для компаний большего размера аналогичные 
показатели составили от 6 до 10% в зависимости от размера компании для 
личных контактов и 12-13% для профессиональных [2]. 

Функцию внутреннего подбора персонала в большинстве случаев по-
прежнему реализует подразделение компании. К внутренним источникам 
привлечения персонала можно отнести кадровый резерв, кандидатов, 
проявляющих инициативу в работе, личные контакты работников (друзья, 
родственники, знакомые, коллеги с прошлого места работы, опыт которых 
соответствует должности) и бывшие сотрудники компании. Услуги же по 
внешнему подбору оказывают как государственные, так и коммерческие 
организации. В Казахстане предшественниками государственных служб 
занятости являлись биржи труда. При переходе к рыночным отношениям в 
стране была создана служба занятости, которую часто отождествляли с биржей 
труда. Но если биржа труда выполняла только одну функцию – помощь людям 
в поисках рабочего места, то служба занятости представляет собой 
многофункциональные системы. Она, как и биржи труда, не только 
систематизирует данные, выступает посредниками, но кроме того оказывает 
профориентационные услуги, психологическую поддержку, организует и 
проводит общественные работы [3]. 

Наибольшее распространение коммерческие агентства занятости 
получили в крупных городах и изначально занимали престижный сегмент на 
отечественном рынке труда. Единого, унифицированного названия и формы 
образования юридического лица у таких организаций нет, они могут называться 
кадровыми агентствами, агентствами по трудоустройству, рекрутинговыми 
агентствами. Основное направление деятельности коммерческого агентства – 
оказание посреднических услуг в удовлетворении интересов заказчиков в 
требуемом персонале с учётом его профессии, уровня квалификации, опыта 
работы. Агентство выясняет профессиональный уровень кандидата и его 
психологические характеристики – мотивацию, гибкость и способность 
адаптироваться в коллективе. Также агентство могут брать на себя задачи по 
проверке рекомендаций. В качестве источников подбора персонала кадровые 
агентства используют: интернет (сайты компаний, работные сайты, социальные 
сети), рекомендации, входящие резюме, СМИ (печатная пресса, размещение 
вакансий на телевидении), собственную базу кандидатов и профильные 
мероприятия в учебных заведениях – проводят лекции, участвуют в «днях 
карьеры». 

Современная практика позволяет выделить несколько видов кадровых 
агентств [5]: 

− Хедхантинговые агентства («headhunting» – охота за головами) 
подбирают по заказам компаний исключительно руководителей высшего звена 
или эксклюзивных специалистов. Они не дают рекламы, не создают базы 
данных, так как каждый заказ является уникальным. 
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− Универсальные агентства подбирают клиентам практически 
любых нужных им сотрудников, за исключением высшего управленческого 
звена. Для кандидата услуги этих агентств абсолютно бесплатны, организация-
клиент же выплачивает один или два месячных оклада нового сотрудника за 
подбор. 

− Агентства труда и занятости (частные биржи труда) подбирают 
клиенту (соискателю) как можно большее количество рабочих мест. 
Работодатели могут выбрать подходящего кандидата из базы данных. За право 
зарегистрироваться в этой базе с соискателя взымается определённая плата, но 
трудоустройство не гарантируется. Сегодня с развитием Интернета и 
различных работных сайтов такой вид агентств встречается не часто – в 
основном в системе сетевого маркетинга и в моно – городах. 

Кадровые агентства являются коммерческими организациями, конечная 
цель которых – получение прибыли, дающая возможность инвестировать в 
дальнейшее развитие бизнеса. В зависимости от специализации агентства могут 
оказывать различные виды услуг, которые можно классифицировать по 
четырём разным направлениям: рекрутмент, аутстаффинг, консалтинг, 
аутсорсинг. 

Термин «рекрутинг» произошёл от франц. recruit – набирать кого-либо, 
вербовать, пополнять кем-либо, нанимать на службу за деньги [6]. Сейчас так 
называют поиск и подбор квалифицированных специалистов на платной 
основе. Под влиянием меняющихся потребностей компаний-заказчиков 
сформировались различные виды услуг рекрутмента, которые отличаются по 
условиям, длительности и сложности подбора: 

− Постоянный подбор персонала. Классическая и наиболее 
прибыльная услуга агентств, которая заключается в подборе персонала всех 
уровней (от начального до высшего) и специальностей на постоянную основу. 

− Массовый подбор персонала. Востребован при комплектации штата 
сотрудников нового подразделения (производственного цеха, магазина, 
сервисной службы) или нового предприятия при выходе компании на новый 
рынок. Кадровое агентство осуществляет поиск и отбор всех сотрудников, 
начиная с руководителя и заканчивая низшим звеном предприятия. 

− Headhunting and executive search. Хедхантинг подразумевает, что 
рекрутер ищет нужного человека, который активно не занимается поиском 
нового места работы, и предлагает ему работу в другой компании. Вид услуг по 
подбору топ-менеджеров или редких специалистов. 

− Just-in-Time executive search. Услуги по поиску и отбору 
управляющих и руководящих сотрудников с гарантированной датой выхода. В 
данном случае агентство принимает на себя все обязательства и риски по 
выходу сотрудника к определённой дате. Агентство работает на правах 
«эксклюзива», то есть к поиску не были привлечены внутренние ресурсы 
компании и отсутствуют конкуренты среди других кадровых агентств. 

− Executive search and assessment. Услуги по поиску и отбору 
управляющих и руководящих сотрудников с оценкой лидерского потенциала 
представляемых кандидатов. До начала оказания непосредственной услуги 
требуемый уровень лидерского потенциала кандидатов определяется по 
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специальной методике в процессе обследования уровня лидерства топ-
менеджер компании-заказчика. В крупных международных компаниях 
сформированы собственные корпоративные модели компетенций под 
конкретную должность. Модель компетенций – это набор компетенций, 
отвечающий требованиям, предъявляемым к сотруднику в конкретной 
должности и необходимый для успешного выполнения работы в конкретной 
должности и необходимый для успешного выполнения работы в конкретной 
компании с целью достижения стратегических целей. Оптимальное количество 
компетенций в модели считается от 5 до 7. При наличии такой модели в 
компании, все интервью с потенциальными кандидатами на вакансию будут 
проходить с её использованием. Рекрутер будет проверять каждую ключевую 
компетенцию с помощью оценки практических примеров кандидатов. 

− Intelligent search. Вид услуги по поиску и отбору персонала с 
соблюдением режима повышенной конфиденциальности на всех этапах работы 
по вакансии. Во избежание огласки заказчику рекомендуется максимально 
ограничить круг лиц, допущенных к решению задачи, и проводить 
собеседования на нейтральной территории. Такой вид услуги заказывается не 
часто, в связи с тем, что такие вакансии являются верхоуровневыми и редкими, 
например, подбор коммерческого директора на узком рынке. Также к такой 
услуге прибегают компании, когда необходимо срочно заменить руководителя 
среднего звена, который перестал справляться с обязанностями или произошли 
конфликтные ситуации с вышестоящим руководителем. Чаще всего такая 
услуга представляется отдельным направлением в узкоспециализированных 
агентствах профиля executive search. 

Согласно прогнозам в 2018 году объем нанимаемого персонала в 
Казахстане  будет продолжать расти - до 61% [7]. Это в комплексе со 
стагнацией среди рекрутеров означает, что новые инструменты и технологии 
станут важнейшим трендом, требующим изучения и дальнейшего 
использования в работе. К основным инновационным инструментам на рынке 
рекрутмента относят: 

− использование искусственного интеллекта для отбора 
− новые «старые» кандидаты 
− виртуальный рекрутмент 
− программное обеспечение по исключению систематических ошибок 
− целенаправленные объявления о вакансиях 
Тренд на автоматизацию HR процессов или диджитализацию захлестнул 

рынок. Развитие IT технологий способствует ускорению поиска и подбора 
персонала, что особенно актуально для массовых позиций. Сейчас  рынок 
начинает приближаться к западным практикам по использованию 
информационных технологий: разработка программного обеспечения для 
обработки и хранения данных, появление форматов видео – резюме, HR-боты и 
роботы. Безусловно, только крупные российские или международные компании 
имеют возможность использовать данные инструменты в связи с большими 
финансовыми затратами. 

Ещё одним направлением в области подбора персонала является 
аутстаффинг. Впервые такая форма занятости в том виде, в котором она 
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существует сейчас, стала использоваться в Америке и других развитых странах 
в 60-х годах ХХ века. Наибольшее распространение эта услуга получила только 
в 90-е годы, и случилось это, благодаря внедрению новых законов, касающихся 
управления персоналом. Следуя новым требованиям, американские компании 
малого и среднего бизнеса, были вынуждены уделять оформлению документов 
очень много времени, что было невыгодно. Компании встали перед выбором: 
тратить много времени и ресурсов на соблюдение всех новых требований и 
норм, либо искать другие решения сложившейся проблемы. Это и привело к 
появлению нескольких видов аутстаффинга как нового кадрового явления на 
российском рынке труда [8]. 

− Аутстаффинг. Эта услуга предполагает, что за штат компании 
выводятся сотрудники непрофильного бизнеса для компании: бухгалтерия, 
секретариат, IT и торговые подразделения, которые затем заключают трудовые 
договора с организацией-аутстаффером. Аутстаффер (как правило, кадровое 
агентство), оформляя в свой штат бывших сотрудников компании-клиента, 
берёт на себя все обязательства по оформлению трудовых отношений, ведению 
кадрового делопроизводства, начислению заработной платы, налогов и сборов. 
При этом персонал, находящийся на аутстаффе продолжает работать в своей 
компании. Отношения между аутстаффером и компанией, оформляются через 
договор о предоставлении персонала. 

− Лизинг персонала. Такой вид услуги очень близок к аутстаффингу, 
но в данном случае компании предоставляются во временное пользование не 
только её бывшие, но и другие работники, закреплённые за агентством. 

− Подбор временного персонала (проектный подбор). Данная услуга 
бывает востребована в случае болезни, отпуска, декрета штатного сотрудника 
или во время реализации специальных проектов (промо-акция нового продукта 
помощь на крупных мероприятиях). Занятость от нескольких дней до 
нескольких месяцев. 

Можно выделить несколько особенностей «разрешённого 
аутстаффинга» : 

− Возможность осуществлять деятельность по предоставлению труда 
работников (персонала) исключительно на временной основе, (максимальный 
срок договора с частным агентством занятости составляет 9 месяцев). 

− Частные агентства занятости, должны пройти обязательную 
государственную аккредитацию; 

− В исключительных случаях осуществлять деятельность по 
предоставлению труда работников (персонала) кроме частных агентств 
занятости могут другие юридические лица, в том числе иностранные. 

При подборе персонала кадровое агентство может предложить и такую 
услугу как кадровый консалтинг. Консалтинг-это особая форма работы 
консультанта с организациями, которая выражается в том, что внешний, то есть 
независимый специалист в том или ином вопросе, работает с компанией, 
помогая руководству компании самостоятельно найти выход из создавшихся 
проблемных ситуаций или найти новые перспективы роста. В России наиболее 
популярны виды консалтинга, связанные с исследованиями, аудитом или 
консультациями по законодательству: 
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− Обзор заработных плат. Некоторые агентства предлагают обзор 
заработных плат по различным областям бизнеса как дополнительную услугу. 

− Исследования рынка труда. Услуга подразумевает целевой анализ 
рынка кандидатов (зарплатные, карьерные ожидания, релокация и др.), а также 
экспертное консультирование по рыночной стоимости должностей. 

− Аудит кадрового делопроизводства. Проверка кадровой 
документации и системы ведения кадрового документооборота на соответствия 
требованиям законодательства. 

− Семинары и тренинги по трудовому праву. Внешние и 
корпоративные курсы/консультации для специалистов по управлению 
персоналом и линейных руководителей по проблематике и практике 
применения трудового права. 

Наиболее динамично развивающимся направлением на сегодняшний день 
можно выделить аутсорсинг. Он бывает нескольких видов: полный и 
частичный. «Outsoursing» в переводе с английского языка означает 
«привлечение внешних ресурсов». Уже с середины 1990-х гг.,  аутсорсинг 
позиционировался как продвижение информационных технологий и услуг 
сторонними организациями [9]. Основным критерием вывода или не вывода 
процессов на аутсорсинг является снижение издержек (за счёт более высокой 
эффективности работы компании-аутсорсера) и повышение качества 
предоставляемых услуг. Таким образом, для успешного ведения бизнеса вовсе 
не обязательно, выполнять все непрофильные функции, связанные с основным 
видом деятельности организации, или с управлением компанией, своим 
персоналом, можно возложить ведение этих процессов и на 
специализированную организацию. 

На рынке представлены два вида аутсорсинга: полный и частичный: 
− полный аутсорсинг подразумевает передачу подрядчику 

конкретных функций (сервисных, информационных и т.д.) полностью, с 
возложением на него полной ответственности за их осуществление. Например, 
при полном аутсорсинге компания-клиент заказывает рекрутмент и 
последующее кадровое сопровождение найденного сотрудника, оформление 
будет проходить в штат компании-подрядчика. При этом функциональным 
руководителем будет считаться менеджер со стороны подрядчика, но 
постановку задач и оценку результатов осуществляет линейный менеджер со 
стороны клиента. Позиции в аутсорсинге оформляются по срочному трудовому 
договору. 

− частичный аутсорсинг. Передача компании-подрядчику 
конкретных функций бизнес-процесса, при этом взаимосвязанные функции 
выполняется организацией самостоятельно. 

Среди крупных казахстанских, российских и международных компаний 
большим успехом пользуется комплексный аутсорсинг, когда заказчик 
выплачивает фиксированную сумму за сервис ежемесячно, а кадровое 
агентство несёт ответственность полностью за весь сервис: подбор сотрудника, 
постановка KPI, проведение оценки его мотивации и ведение всей кадровой 
документации. Чаще всего модель комплексного аутсорсинга применяется для 
специалистов или подразделений непрофильного характера. Аутсорсинг, как 
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формат трудоустройства сильно помогает компаниям оставаться гибкими, так 
как в случае любых изменений на рынке, они могут легко отказаться от этого 
сервиса. Также выгода компаний заключается в снижении репутационных 
рисков, отсутствие проблем при замене сотрудника или при его увольнении. 

Анализ рынка труда в 2018 году показывает сокращение расходов, 
сохранение стратегии экономии. Работодатели частично уменьшают бюджет на 
персонал, но проводят оптимизацию трудовых процессов. Это выражено в 
расширении аутсорсинга, увеличении числа удаленных сотрудников, 
централизации управления. Финансовый сектор продолжает сокращать 
персонал. Наблюдается восстановление спроса на иностранную рабочую силу. 
Но если раньше это были руководители из Европы, Америки, гастарбайтеры из 
азиатских стран, сейчас требуются иностранные специалисты. Необходимость в 
них обусловлена внедрением технологий, специфических для России. В 
регионах наблюдается нехватка квалифицированных рабочих. Из-за низкого 
престижа профессий в глазах молодежи сокращается число выпускников 
средне специальных заведений. Возникает дефицит, повышающий спрос. 
Работодатели повышают заработные платы, чтобы привлекать специалистов. В 
начале года компании активно осваивают новые бюджеты, открывают проекты 
и вакансии [10]. 

К проблемам рынка труда в 2018 году можно отнести следующие 
факторы: 

− Возрастная дискриминация остается главной проблемой рынка 
труда в Казахстане -2018. Компании понижают заработные платы возрастным 
сотрудникам. При этом они не готовы достойно платить молодым 
специалистам без опыта.  

− Нет достойной замены работникам со стажем. Люди не хотят 
работать в бюджетных организациях, в которых небольшие зарплаты, отдавая 
предпочтение частным компаниям. Острая нехватка кадров заметна в школах, 
детских садах, больницах.  

− Устаревают рабочие места, должности совмещают. Работодатели 
сокращают численность работников, расширяя их обязанности.  

− Нарушения законодательства — то, с чем сталкиваются сотрудники 
и профсоюзы. Количество споров ежегодно растет. Связано это не только с 
нежеланием придерживаться ТК РК, сколько с частыми корректировками 
законов. 

Главным трендом кадрового рынка  остается автоматизация, роботизация 
и диджитализация процессов. Уже в 2017 году роботы заменяли линейный 
персонал начального звена в юриспруденции, туристическом бизнесе, 
бухгалтерии, рекрутинге и копирайтинге. Такие тенденции рынка труда в 2018 
году могут привести к снижению спроса на ряд профессий, но пока 
преждевременно говорить, что современные технологии полностью вытеснят 
людей. Самыми востребованными на рынке труда-2018 остаются 
профессионалы IT-сферы. За ними следуют специалисты сферы продаж и 
торговли, инженеры. Из-за исчезновения и слияния профессий, образованных 
из двух смежных или противоположных специальностей, произошло 
увеличение рынка должностей. Запрос на функционал нового работника 
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появляется раньше, чем люди могут обучиться. С каждым годом укрепляется 
стремление к свободному рабочему графику. Люди охотнее устраиваются на 
удаленную работу, переходят на фриланс, так как не желают проводить день в 
офисе [11]. Отдельный аспект на рынке рекрутмента это изменение отношений 
между агентствами и кандидатами. Принцип «human to human» проник во все 
процессы работы не только с клиентами, но и с кандидатами. Кадровые 
агентства становятся более сервисными, разрабатывая собственные стандарты и 
процедуры по взаимодействию с кандидатами на каждом этапе. На 
сегодняшний день современная кадровая индустрия становится более гибкой и 
сервисной к потребностям рынка, а процессы подбора и поиска значительно 
упрощаются, благодаря новым IT решениям и платформам. 

Подводя итоги следует отметить, что кадровый рынок услуг становится 
всё более многообразным и динамичным под влиянием меняющегося спроса со 
стороны компаний – клиентов. Использование новых технологических 
решений, а также глубокое погружение в специфику бизнеса клиента 
становится ключевым преимуществом перед конкурентами. Опыт глобального 
рынка показывает, что основным трендом на сегодняшний день становится 
потребность компаний в найме персонала на временную занятость вне штата. 
Такой подход позволяет им оставаться гибкими, снижать риски и издержки. 
Также благодаря этому фактору можно прогнозировать рост агентств, 
предлагающих данную услугу в разных странах. Анализ особенностей 
российского рынка кадровых услуг демонстрирует проблематику адаптации 
некоторых западных практик и подходов, несовершенство Трудового 
законодательства. Однако несмотря на это, кадровый рынок услуг в Казахстане 
является достаточно развитым, а качество и скорость подбора не уступает 
международным стандартам.  
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования деятельности 

финансовых пирамид различных типов на основе междисциплинарного подхода 
(математика, экономика и компьютерная наука).  

Авторами анализирована финансовая деятельность коммерческих 
структур (банков, фирм и др.),  создана численная модель финансовых пирамид 
(многоуровневая финансовая пирамида) и определены условия развития и краха 
финансовой пирамиды. 

Ключевые слова. Финансовая пирамида, эмиссия ценных бумаг, пакет 
прикладных программ MathCAD, банкротство финансовой пирамиды, 
финансовая математика. 

 
Андатпа. Мақалада пәнаралық тәсіл негізінде (математика, экономика 

және компьютерлік ғылым) түрлі қаржы пирамидаларының қызметін 
зерттеу нәтижелері Берілген.  

Авторлармен коммерциялық құрылымдардың (банктердің, фирмалардың 
және т.б.) қаржылық қызметі талданған, қаржылық пирамиданың сандық 
моделі (көп деңгейлі қаржылық пирамида) жасалды және қаржылық 
пирамиданың дамуы мен күйреуі шарттары анықталды. 

Түйін сөздер. Қаржылық пирамида, бағалы қағаздар эмиссиясы,  MathCAD 
қолданбалы программалар пакеті, қаржы пирамидасының банкротқа 
ұшырауы, қаржылық математика. 

 
Annotation: The article presents the results of the study of various types of 

financial pyramids based on an interdisciplinary approach (mathematics, Economics 
and computer science). 

The authors analyzed the financial activities of commercial structures (banks, 
firms, etc.), created a numerical model of financial pyramids (multilevel financial 
pyramid) and determined the conditions for the development and collapse of the 
financial pyramid. 

Keywords: Financial pyramid, issue of securities, the application package of 
MathCAD, the bankruptcy of the financial pyramid, financial mathematics. 

  
Кіріспе 
Қаржылық пирамида деп аталатын қаржылық құрылымдардың әрекет 

аясына миллиондаған адамдар ілігіп және олардың барлығы дерлік аса үлкен 
ақшаларынан айырылғанымен жыл сайын әлемнің әр түкпірінде пайда болатын 
үлкенді-кішілі халықты шығынға батыратын қаржылық мекемелердің 
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(фирмалардың, компаниялардыңжәне т.б.) саны азаймай отыр. Соңғы он жыл 
ішінде Қазақстан Республикасының әр жерінде ірілі-ұсақты ондаған қаржылық 
пирамидалар белсенді жұмыс жасады және күйреп те үлгерді [1-4]. 

 Жалпы айтқанда, қаржылық пирамидалардың іс-әрекетінен тек адамдар ғана 
жапа жегіп қоймайды, сонымен қатар сол елдің экономикалық жағдайы да 
төмендейді. Халықтың мемлекеттегі басқа қаржылық институттарға   сенімі 
азаяды. Адамдар артық ақшаларын банкілерге салуға, әр түрлі акциялар мен 
бағалы қағаздар сатып алуға асықпайды. Сөйтіп кез-келген елдің 
экономикасында үлкен рөл атқаратын инвестиция көлемі күрт азайып кетеді.  

Қаржылық пирамида жұмыс жасаған кезде жеке адамдардың 
(инвесторлардың) қаражаттары «өте үлкен пайда» келтіретін жалған 
жобаларға тартылады және инвесторларға «осы пайданың» қомақты бөлігі 
дивидент ретінде беріліп отырады деген келісім жасалады. Көбінесе мұндай 
жобалар ешқандай пайда әкелмейді және бастапқы инвесторларға дивидент 
соңғы инвесторлардың қаражаттары есебінен беріледі. Сөйтіп белгілі бір 
уақыт өткеннен кейін аталған қаржылық құрылым банкротқа ұшырайды 
және инвесторлардың көпшілігі қаражаттарынан айырылады. 

Қаржылық пирамида субъектісіне қаржы заңдарын өрескел бұзған кейбір 
комерциялық банктер, жеке компаниялар, акционерлік қоғамдар, 
микрокредиттік ұйымдар және т.б. мемлекеттік емес қаржылық құрылымдар 
жатады. 

Біз құнды қағаз шығаратын қаржы пирамидасының іс-әрекетін зерттедік.  
 
1 Коммерциалдық құрылымдардың қаржылық іс-әрекеті 
Кез келген елдің экономикасының дамуы сол елдің қаржы жүйесінің 

құрылымының беріктігіне тікілей байланысты. Қаржы жүйесі ішінен 
банкілердің жұмыс жасау принципімен танысайық.   

Кез келген елдің банк жүйесі үш қаржылық тұғырға орналасқан. Бұл 
тұғырлар мыналар:  

1. Банкінің несиелік жүйесі. Егер жыл басында жеке тұлға (клиент) 100 тенге 
алса, жыл соңында 100+N1 тенге қаржыны банкіге қайтару керек. N1 санының 
процент түріндегі көрінісін банкінің несиелік ставкасы деп атайды. Мысалы 
үшін қазіргі уақытта Қазақстандағы ірі банкілердің несиелік ставкасы 20% 
маңайында.  Жеке тұлға банкімен бір жылға келісім шарт жасасып, жыл 
басында 100000 тенге алса, жыл соңында 120000 тенге қаржыны банкіге 
қайтару керек. 

2. Жеке және заңды  тұлғалардың депозитік пайдасы. Жеке немесе заңды 
тұлға банкіге 100 тенге салса жыл соңында банкіден 100+N2 ақша ала алады. N2 
– нің процент түріндегі көрінісі банкінің депозиттік ставкасы деп аталады. 
Еліміздегі банкілердің көбінің депозиттік ставкасы 12% маңайында. 

Осы екі ставкалардың айырымы болса, яғни N1 > N2   орындалса банк 
пайдамен жұмыс жасай алады.  

3. Инфляцияның жылдық мөлшері. Инфляция нәтижесінде жылдың басында 
100 тенге тұратын «зат» орта есеппен N3 тенгеге қымбаттайды. N3 – санының 
процент түріндегі көрінісі елдегі инфляция мөлшерін анықтайды. Жеке 
тұлғалардың ақшаларын үйде ұстамай банкіге өткізуіне басты себепкер де осы 
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инфляция еді. Шындығында егер жеке тұлға ақшаны үйде ұстаса онда оның 
ақшасы жыл басымен салыстырғанда құнсызданады, сатып алу қабілеті 
төмендейді, өйткені жыл соңында «затты» қымбат бағаға сатып алуға тура 
келеді. Банкінің несиелік ставкасының жоғары не төмен болуы да осы 
инфляция мөлшеріне байланысты. 

Елде қалыпты экономикалық жағдай орнаған кезде инфляция мөлшері аз 
болады және банкінің несиелік ставкасы да төмен болады. Ал жеке тұлғаның 
депозиттік пайдасы мынандай коридорда болады (бұл коридор өте тар болу 
керек):   

N1 > N2  > N3 
Егер инфляция күрт үдей түскен жағдайда (1992 -1998 жылдар 

аралығындағы еліміздегі экономикалық жағдайды еске түсіріңіз, инфляция 
мөлшері 1000% -ті құраған жылдар да болған еді) көптеген адамдар кейбір 
банктер немесе басқа да қаржы орталықтарының ұсынған өте жоғары 
депозиттік процентіне сенеді де қаржыларын осы құрылымдарға сала бастайды. 
Депозитивтік процент мөлшері инфляция мөлшерінен артық болуына көптеген 
адамдар назар аудармайды. Өйткені олар үшін N2  > N3 принципі орындалып 
тұр. Ал кейбір қаржы құрылымдары (банктер, құнды қағаздар, акциялар 
шығару орталықтар және т.б.) кредит беруді тоқтатады да (бере қалса кредиттің 
проценті өте үлкен болуы тиіс, әрине ондай кредитті ешкім алмайды) банкіге 
депозиттік үлкен процентке «басы айналған» жеке тұлғалардың қаржыларын 
жинаумен шұғылданады.  

Сөйтіп қаржы орталығы «қаржылық пирамидаға» айналады. Елімізде үлкен 
қаржылық дау-дамай жасаған Валют-Транзит-банктің қаржылық іс әрекетінен 
«қаржылық пирамиданың» нышанын аңғару қиын емес. 

 
2 Сандық модель көмегімен  пирамиданың қаржылық дамуын және 

күйреуін зерттеу 
 
Осындай акция сату және сатып алумен шұғылданған бір қаржы 

орталығының іс-әрекетін сандық модель көмегімен зерттейік. Сандық 
модельдер ішінен біз Mathcad қолданбалы программалар пакетін таңдап алдық 
[5-7].  «Қаржылық пирамиданың» даму динамикасын сипаттайтын уақытқа (D) 
тәуелді төмендегідей айнымалылар енгізейік: M – «пирамиданың» капитал 
мөлшері, NK – акция сатып алған адамдардың сол күнгі саны,  SNK – акция 
сатып алған адамдардың сол күнге дейінгі жалпы саны.  

P(D) және K(D) функцияларда акциялардың сату және сатып алу курсының 
өзгеру динамикасы  енгізілген (екі жақты котировка).  

 
P(D)=105+2∙ (D-1);                        K(D)=100+2∙ (D-1)   

 
«Пирамида» номинал бағасы 100 тенге ал сатылу курсы P ал сатып алу 

курсы K болатын акциялар шығарғанын жарияласын. Сонда уақыттың (уақыт 
бірлігі – 1 күн) өтуіне байланысты акциялардың сату және сатып алу курстары 
әр күнге сәйкес 1 кестеде көрсетілген. 
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Кесте 1 – Акцияның сату және сатып алу курсы 
 

Сипаттама Мәндер 
Акцияның эмиссиясы 
басталған уақыттан 
бергі өткен күндер 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
3 

 
 

... 

 
 

51 

 
 

... 

 
 

365 

 
 

... 

Сату (тенге) 105 107 109  205  833 ... 
Сатып алу (тенге) 100 102 104  200  828 ... 

  
Таблицадан әрбір сатылып алынған акция 100 тенге номинал бағасымен 

салыстырғанда жыл соңында (828 - 105) = 723 пайыз  дивидент береді. Егер 
инфляция мөлшері үлкен болса адамдар мұндай орасан үлкен дивидентке 
сенеді және «пирамида» өсе береді. Бірақ адамдарда дегенмен «пирамиданың» 
құрып кетуі мүмкін деген қорқыныш та болады. Сол себепті олар ақшаларын 
бір немесе одан да көп жылға емес, шамалы уақытқа ғана береді (орта есеппен 
50 күнге берсін). Акцияны сатып алу және сату аралығындағы уақытты Уақыт 
айнымалысымен   белгілейік. Қолында акциясы бар адам уақыт өткен сайын 
«пирамида» құлап қалар ма екен деген қорқынышын баса отырып, әр акциясы 
қанша пайда әкелгенін іштей есептейді және қуанады. 

NK(акция сатып алғандар саны) және  NP(акциясын сатып жібергендер 
саны) шамалары төмендегіше есептеледі: D – сыншы күнгі шама белгілі болса  
D+1 күнгі шама есептеледі. 

«Пирамида» жасалып жатқан қалада 1 миллион халық тұрсын (N 
айнымалы). Олардың барлығы жоғарыда таблицада келтірілген акция курсы 
жөнінде хабардар болады да адамдар арасында белгілі дәрежеде ажиотаж 
басталады. Осы ажиотажды математика тілімен былайша жазуға болады: 
белгілі бір күнде сатылған акция саны (NK) мен жалпы сатылған акция саны 
(өткен күндері сатылған акция саны NK-нің суммасы, немесе  SNK) және әлі де 
акция сатып алмаған адамдар (N шамадан  SNK алып тастаймыз). 

Белгілі бір күні акция сатып алған адамдардың саны қаладағы сатылған 
акция саны мен әлі акция сатып алмаған адамдар санының көбейтіндісіне тура 
пропорционал. Ал пропорционалдық коэффициенті (оны біз шартты түрде 
ажиотаж коэффициенті деп аталық) көптеген факторларға тікілей байланысты: 
инфляция мөлшеріне, рекламаға, басқа «пирамидалардың» паралель өмір 
сүруіне, бұрынғы күйреген пирамидалар жөніндегі ақпараттың мөлшеріне және 
т.б. оқиғаларға тәуелді болады.  

Акцияны сатып алушылар толқынына кейін акцияларын сатушылар 
толқыны басталады. Акциясын сатып үлгіргендер өздерінің ақшаларын 
қайтарады және дивиденттерін алады. Біздің модель қарапайым болғандықтан 
акция сатушылардың «толқыны» оны сатып алушылар «толқынынан» уақыт 
айнымалысында көрсетілген күн санына тең уақытқа қалып отырады.   

                        Демек NPD+1 = 0, егер D≤ уақыт 
NPD+1 = NKD-уақыт  , егер D> уақыт 
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Сурет 1 – Қаржылық пирамиданың іс-әрекетін сипаттайтын Mathcad 
ортасында жасалған программа  

 

 
 

Сурет 2 – Қаржылық пирамидаға қатысушылардың санының уақытқа 
байланысты өзгерісінің графигі 

 

 

  
 

Сурет 3 – Пирамида кассасындағы қаражаттың өзгеру динамикасы 
 

«Пирамиданы» ұйымдастырушылардың бүгінгі (D) күнгі пайдасы белгілі 
болса және акциялар курсы, оларды сатып алу және сату мөлшері белгілі болса  
ертеңгі күні (D+1) ұйымдастырушылардың шоттарында (М) қанша ақша 
болатынын есептеп шығаруға болады: 

 
MD+1 = M0 + NKD · K(D) – NPD∙ P(D) 

 



 461  
 

Акцияларды сатып алған адамдар кассаға ақша әкеледі. Ал акциясын 
өткізушілер кассадан ақшаны әкетеді. Алайда кассадағы ақшаны ала алатын 
тағы бір адам бар, ол – «пирамиданы» ұйымдастырушы. Ұйымдастырушы 
кассадағы ақша массасынан күн сайын  пайда түріндегі ақша мөлшерін алып 
отырады. Ол ақша мөлшері 

пайда · М0 
Әрине, егер (if) кассада ақша болса ғана пайда одан алынады. Ал нақты 

жағдайда кассадағы ақша мөлшері тез азаяды. Өйткені салық, күнделікті 
шығындар, реклама және т.б. шығын = 300000 

 

 
 

Сурет 4 – Пирамиданы ұйымдастырушылардың шотындағы қаражаттың 
өзгеру динамикасы 

 
Әлемдегі кейінгі он жыл ішіндегі қаржылық даму үрдісіне көз жіберсек 

экономиканың кейбір секторынан «қаржылық пирамиданың» нышанын 
байқауға болады. Әлемдік деңгейден мысал ретінде Америка Құрама 
Штаттарындағы ипотекалық қаржы жүйесінің күйреуін алуға болады. 
Ипотекалық банктердің арзан несиесі арқасында тұрғын үй бағасы әлем 
бойынша тез өсті. Экономикалық субъектілер және жеке адамдар тұрғын 
үйлерді онда тұру үшін емес, кейін үлкен пайдамен сатып жіберу үшін ала 
бастады. Ертерек сатқандар пайда тапты да кейінірек сатуды жоспарлағандар 
шығынға белшесінен батты. Өйткені тұрғын үй нарығында біріншіден қымбат, 
екіншіден өте көп мөлшердегі (сұраныстан ұсыныс көп) үй саны өте тез өсті. 
Сөйтіп орасан үлкен көлемдегі тұрғын үй нарықты қыса бастады. Ал 
ипотекалық банкілер өз несиелерін қайтара алмады. Оның есесіне  
экономикалық субъектілер және жеке адамдар кепілге қойып сатып алған 
үйлерін банкіге тапсыра бастады. Ал бұл ипотекалық қаржы орталықтарын 
күйретуге әкеліп соқты.   

Қорытынды 
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Қаржылық пирамидалардың немесе тәуекелі үлкен қаржылық 
құрылымдардың іс-әрекеті қаржы математикасының негізгі нысандарының бірі 
болып табылады [8-9]. 

Біздің қарастырған сандық моделіміз қаржылық пирамидалардың негізгі 
параметрлерінің динамикасын сипаттай алады.  Біз қаржы пирамидасын 
экономика, математика және компьютерлік ғылым тұрғысынан (сандық модель 
тұрғысынан) зерттей отырып жаңа нәтижелер алдық:   

1. Қаржы пирамидасының өмір сүруіне қажетті орта және оның алғы 
шарттары айқындалды; 

2. Қаржылық пирамидаға қатысушылардың санының уақытқа байланысты 
өзгерісінің заңдылықтары ашылды; 

3. Пирамида касасындағы қаражаттың өзгеру динамикасы зерттелді; 
4. Пирамида ұйымдастырушылардың шотындағы қаражаттың жинақталу 

заңдылығы анықталды. 
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Аннотация. В статье определены принципы формирования средств 
суверенных инвестиционных фондов, приведены расчеты текущих активов, 
рассмотрены особенности их использования. 

Аңдатпа. Мақалада тәуелсіз инвестициялық қор қалыптастыру 
қағидалары анықталды, ағымдағы актив есеп қорытындылары көрсетілді, 
қорды пайдалану ерекшеліктері қарастырылды. 

Abstract. The article sets out the principles of formation the sovereign wealth 
funds, presents current asset calculations, considers features of using them. 

 
Ключевые слова: аудит, суверенный инвестиционный фонд, суверенный 

фонд благосостояния. 
Кілт сөздер: аудит, тәуелсіз инвестициялық қор, егемендік байлық қоры. 
Key words: audit, sovereign investment fund, sovereign wealth fund. 
  
Актуальность темы исследования. Каждый год мировое сообщество 

укрепляет понимание того, что анализ экономического роста нуждается в 
параллельном рассмотрении вопросов, связанных с обеспечением будущего 
поколения их потребностями, в связи с чем суверенные фонды, создающиеся 
для сохранения финансовой стабильности во время кризиса и являющиеся 
инструментом глобального инвестирования, притягивают заслуженный 
интерес. 

Актуальность темы исследования обусловлена  отсутствием 
соответствующей методологии по проведению аудита формирования и 
использования средств Национального фонда. 

Предмет исследования: совокупность отношений, возникающих в 
течение формирования и использования средств суверенных фондов, а также 
проводимые аудиторские процедуры.  

Задачи и этапы проведения научного исследования - изучение 
принципов формирования и функционирования суверенных инвестиционных 
фондов; определение их роли в экономической системе государства; 
проведение обзора текущих показателей;  составление сравнительного анализа 
международной практики формирования суверенных фондов; обозначение 
процедур последующего использования средств фондов. 

По данным американского Института исследования суверенных фондов 
благосостояния (Sovereign Wealth Funds Institute, далее –SWFI) по состоянию на 
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ноябрь 2019 года, всего насчитывается 119 суверенных фондов благосостояния 
(далее–СФБ) из них 86 крупнейшие по общим активам с совокупным объемом 
в сумме 8,1 трлн. долл. США (9,6% мирового ВВП).[6] 

СФБ имеют разную региональную принадлежность. На 2019 год 
распределение СФБ по регионам составляет: Ближневосточный регион - 24, 
Азия - 23,  Африканский регион - 17, Австралия и Тихоокеанский регион - 8, 
Латинская Америка - 14, Северная Америка - 17, Европейский регион - 16 
суверенных фондов. 

 
Наибольшую часть суверенных инвестиционных фондов занимают 

развивающиеся страны Востока и Азии. При этом Фонд национального 
благосостояния "Самрук-Казына" расположился на 19 месте с текущими 
активами в сумме 71,3 млрд. долл. США., а Национальный фонд Казахстана на 
23 месте в топ 86 с текущими активами в сумме 59,9 млрд. долл. США. Таким 
образом, фонды Казахстана владеют 1,6% активами от совокупного объема. 
Основываясь на Международный валютный фонд и таксономии принципов 
Сантьяго, принято выделять пять типа СФБ: Стабилизационные фонды, 
Сберегательные фонды (фонды будущих поколений), Фонды развития, 
Пенсионные резервные фонды, Резервные инвестиционные корпорации. 
Учитывая типы фондов, проведен анализ крупнейших СФБ.  

Топ-10 мирового рейтинга СФБ 
 

Наименование 
суверенного фонда 

Объем 
активо
в млрд. 
долл. 
США 

Тип фонда Источник 
финансиро-

вания 

Аудиторские процедуры 

1. Государственный 
пенсионный фонд – 
Глобальный 
(Норвегия) 

1098,8 Сбер. и 
пенс. 

Нефть «Делойт», а также 
внутренний аудит 
Центрбанка. 
Обе стороны представляют аудиторские 
отчеты 
Наблюдательному совету, затем 
окончательный аудит проводит Офис 
Генерального аудитора.[4] 

2. Китайская 
инвестиционная 
корпорация (Китай) 

940,6 Инвест. и 
фонд 

развития 

Не 
сырьевой 

Департамент внутреннего аудита, фин. 
контроль со стороны Мин. финансов и 
периодический внешний аудит в лице 
Национального офиса аудита.[2] 

3. Инвестиционное 
управление 
Абу-Даби (ОАЭ) 

696,7 Сбер. Нефть Комитет по аудиту назначает 2 внешн 
аудиторские фирмы для совместного 
проведения аудита 
годовых фин. отчетов Фонда. Внутренний 
Департамент аудита и внешние 
аудиторы сообщают о своих результатах 
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Комитету по аудиту.[1] 
4. Инвестиционное 
управление Кувейта 
(Кувейт) 

592 Стаб. и 
сбер 

Нефть Государственное аудиторское бюро каждые 
пол года представляет в Кувейтский 
парламент подробный отчет обо всех 
аспектах деятельности Фонда. 
Также внешний аудит счетов проводит 
«большая четверка». Департамент 
внутреннего аудита проводит регулярные 
проверки для всех подразделений Фонда. 
Мин.финансов через своих контролеров 
проводит комплаенс-контроль.[3] 

5. Инвестиционный 
портфель денежной 
администрации 
Гонконга (Китай - 
Гонконг) 

509,4 Инвест. Не 
сырьевой 

Департамент внутреннего аудита, фин. 
контроль со стороны Мин.финансов и 
периодический внешний аудит в лице 
Национального офиса аудита 

6. Инвестиционная 
корпорация 
правительства 
Сингапура GIC 
(Сингапур) 

440 Инвест. Не 
сырьевой 

Генеральный аудитор, назначаемый 
президентом Сингапура, представляет 
ежегодный доклад президенту и парламенту 
о проверке деятельности правительства, в 
том числе отчет включает в себя аудит GIC. 

7. Национальный 
фонд социального 
страхования (Китай) 

437,9 Пенс. Не 
сырьевой 

Департамент внутреннего аудита, фин. 
контроль со стороны Мин. финансов и 
периодический внешний аудит в лице 
Национального офиса аудита 

8. Инвестиционная 
компания 
SAFE(Китай) 

417,8 Инвест. Не 
сырьевой 

Департамент внутреннего аудита, фин. 
контроль со стороны Мин. финансов и 
периодический внешний аудит в лице 
Национального офиса аудита 

9. Государственная 
инвестиционная 
компания "Темасек 
Холдингс" 
(Сингапур) 

375,4 Сбер. Не 
сырьевой 

Имеет аудиторский комитет для 
внутреннего аудита, однако ни Президент 
страны, ни Правительство Сингапура не 
участвуют в бизнесе холдинга. Руководство 
Темасека несет перед ним ответственность 
лишь за соответствующий уровень 
рентабельности деятельности холдинга и 
выплату дивидендов. 

10. Катарское 
инвестиционное 
управление (Катар) 

328 Сбер. Нефть и газ Государственное ревизионное   
управление Катара  
отвечает за аудит финансовых операций. 

Сбер. - Сберегательный фонд; 
Пенс. - Пенсионный резервный фонд; 
Инвест. - Резервная инвестиционная корпорация; 
Стаб. - Стабилизационный фонд. 

В топ 10 крупнейших СФБ сконцентрировано 72% совокупных активов. 
К тому же, первая тройка контролируют приблизительно 2,7 трлн. долл. США 
или ровно треть активов СФБ, находящихся в управлении. Из перечисленных 
стран Китай, Гонконг и Сингапур  сформировали свои фонды за счет 
устойчивого положительного сальдо государственного бюджета и счета 
текущих операций.  

Первенствующие направления использования средств суверенных 
фондов развитых стран является инвестирование в финансовые инструменты в 
виде ценных бумаг крупнейших финансовых институтов и в инфраструктурные 
проекты.  

Сохранение курса национальной валюты и выравнивание бюджетных 
дисбалансов происходит путем использования средств фонда в форме 
депозитов в центральных банках в конвертируемых валютах иностранных 
государств.[5] 
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Одним из направлений использования средств является финансирование 
текущих расходов государства, а именно: финансирование дефицита бюджета, 
обслуживание государственного долга, проведение антикризисных 
мероприятий, валютные интервенции, выплаты гражданам страны в виде 
дивидендов от природной ренты. 

Заключение. Анализ суверенных фондов показал, что в данном 
направлении нет единых стандартов. Так же в ряде случаев часто средства 
фондов не используются, инвестируются в ценные бумаги. Бесспорно, что 
единая форма контроля и аудита не всем приемлема. Хотя управление 
Национального фонда Казахстана и приближено к моделям Норвегии, России и 
Чили, отчасти даже Саудовской Аравии и Китая, стандартной методологии по 
проведению аудита суверенных фондов отсутствует. 
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Аннотация: Неолиберализм может быть характеристикой 

политического режима, который обеспечивает гарантированные 
государством гражданские свободы: многопартийность, свободу слова, 
состязательный политический процесс, развитие инфраструктур 
гражданского общества и т.д 

Abstract: Neoliberalism may be a characteristic of political a regime that 
provides state-guaranteed civil freedom: multi-party system, freedom of speech, 
adversarial political process, development of civil society infrastructures, etc. 

Аннотация: Неолиберализм саяси сипаты болуы мүмкін режимін 
қамтамасыз ету және мемлекет кепілдік берген азаматтық еркіндік: 
көппартиялық, сөз бостандығы, даулы саяси процесс, азаматтық қоғамның 
инфрақұрылымын дамыту және т. б. 

 
Ключевые слова: Экономика, Смит, развитие, свобода, наследие, 

характер. 
 
Неолиберализм -Этот термин впервые был использован в 1938 году на 

парижском Коллоквиуме Уолтера Липпмана. Его авторы: экономист 
французского происхождения Бернар Лавернь и его коллега немецкого 
происхождения Александер Рюстов. 

Большое распространение термин получил в связи со свободной 
рыночной политикой экономического либерализма и монетаризма, в 
соответствии с идеями М. Фридмана и Ф. Хайека, внедрявшимися в Чили при 
диктатуре А. Пиночета, в Великобритании при М. Тэтчер, США при Р. Рейгане, 
и ставшей господствующей в мировом пространстве экономической моделью в 
конце двадцатого столетия.[4] 

Адама Смита по праву считают основоположником теорий свободного 
рыночного хозяйства, очевидный анализ его воззрений, и сопоставление их со 
взглядами современных неолибералов, помогает прийти к интересным 
выводам. Смит являлся больше «государственником», чем желалось бы 
современным поборникам идей свободы рынка. Смит сильнее заботился об 
интересах общества, чем современные адепты самостоятельного регулирования 
всего. Современный этап в развитии цивилизации получил название 
«информационного», «технотронного», «супериндустриального» общества, 
характеризующегося образованием инновационных технологий для сбора, 
накопления, сохранения, перемещения, анализа и применения информации, 
использования громадных баз данных для принятия глобальных решений, в 
первую очередь, на множестве взаимосвязанных рынков, которые совместно с 
разнообразными денежными системами и экономиками разных стран 
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представляют собой мировую экономику на современном этапе.  В экономико-
политической сфере неолиберальная доктрина представляет: Минимизирование 
государственного участия в экономической сфере; Приватизационные 
процессы в отношении государственных предприятий; Либерализацию 
государственной кредитно-денежной системы. Итогом такого курса в 
последние десятки лет стало: Уменьшение объема социальных гарантий; Яркая 
поляризация доходов, размытие «среднего класса»; Увеличение мощи 
авторитаризма, а, следовательно, подрыв основ демократии. Современный 
неолиберализм в экономической среде Приверженцы неолиберального течения 
современного периода максимально минимизировали вмешательство 
государства в экономический процесс: оно только призывается, по их мнению, 
гарантировать государственную обороноспособность, целостность и 
надежность денег, содержать полицию и армию, а также формировать 
законодательные структуры и исполнять функционал по охране частной 
собственности, осуществлять «правильную» работу рынков. Это все получило 
наименование «мягкого регулирования» экономических процессов. Но важно 
учитывать, что неолибералы представляются полноправными последователями 
А. Смита, часто ссылаясь на его теории для того, чтобы при помощи его идей 
отказаться от ответственности перед обществом. По факту Смит именует 
«невидимой рукой» объективный механизм, который координирует решения 
продавцов и покупателей. Любой производитель, в соответствии с мнением 
«классика», преследуя свою выгоду, удовлетворяет потребность кого-либо. 
Отдельный индивид, стараясь при любой возможности применить свой капитал 
для поддержки отечественной промышленности и так направить данную 
промышленность для того, чтобы её продукт обрел наибольшую стоимость, 
обязательным образом оказывает содействие тому, чтобы годовой 
общественный доход явился максимально большим. Разумеется, он не 
содействует пользе общества и не осознает, сколько содействует ей, то есть, 
действуя из побуждений корысти, индивид больше служит общественным 
интересам, чем когда сознательно он устремлен к этому. Невзирая на то, что 
Смит рассматривал рыночное хозяйство в форме саморегулирующейся 
системы, в которой присутствуют взаимно связанные самостоятельные 
субъекты, он не исключал государственное регулирование из своего концепта. 
Целью прагматической политики неолиберализма является не утверждение 
всеобщего благоденствия, чего желал Смит (недаром первое слово в названии 
его основного труда “The Wealth of Nation” трактуется как «благоденствие»), а 
богатство и оптимальное воспроизводство капитала.[2] Выделяются яркие 
различия во взглядах Смита с постулатами теоретиков "тетчеризма" и 
"рейганомики", а с позицией Вальтера Ойкена, являющегося отцом-
основателем неолиберальной политики немецкого социального рыночного 
государства, концепция Смита имеет больше сходства, чем отличия. К примеру, 
Ойкен имел интерес в сглаживании противоречий в социуме, абсолютной 
поддержке предпринимательства, формировании условий для увеличения 
уровня жизни средних расслоек населения. Уравнение стартовых 
возможностей, невозможное без государственного участия, так как именно оно 
реализует распределение части продукта общества в пользу социально слабых 
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слоев, гармонизация отношений в обществе и укрепление политической и 
социальной стабильности, противоборство с монополизмом, поддержка 
конкурентной рыночной среды, уверенность в том, что улучшение жизненных 
условий бедных общественных слоев сможет вызвать увеличение внутреннего 
рынка и рост экономики – все это черты, которые объединяют не только 
неолибералистов и А.Смита, но и иных экономистов либералистской 
направленности, устремленных к достижению максимума экономического 
роста доходности и процветанию собственной нации. Неолиберализм является 
направлением экономической мысли, которое сформировало свой 
теоретический базис в эпоху глобализации, интеграции и «многопланового 
развития государств. И каким бы ни являлось данное ускоренное развитие, 
«сверхчеловек», о котором мечтал Ницше, и который, пожалуй, на 
сегодняшний день уже появился, так и остается беззащитным созданием перед 
громадным миром гигантских мегалополисов, корпораций, технополисов. 
Наверняка, если бы А. Смит лицезрел своими глазами мир настоящего дня, 
который «творчески переосмыслил» мифологему «невидимой руки»[1]  

Теоретические основы неолиберализма связывают с монетаризмом, а 
также трудами Маркуса Флеминга, Роберта Манделла, Александера Рюстова, 
Вильгельма Рёпке и иных. Его главная идея может формулироваться таким 
образом: мировое распространение свободного рынка и интенсификация (как 
экстенсивно — в масштабе мира, так и интенсивно — на все области 
общественной жизни). Этим образом, неолиберализм проявил принципиальное 
родство с глобализацией, в особенности в сфере экономики. Социальный 
концепт неолиберализма основан на рыночной интерпретации всех типов 
связей в обществе: любой человек должен рассматриваться как свободный 
предприниматель, который ведет  собственную жизнь как предприятие, а 
каждое социальное взаимное действие — как контракт или договор. Все формы 
отношений, в их числе взаимные отношения работников одной организации 
или членов семьи, должны рассматриваться как виды субрыночной 
конкуренции. В соответствии с теорией неолиберализма, государства и нации 
на мировом рынке также играют роль предприятий. С философской точки 
зрения неолиберализма, существование и функционирование рынка имеет 
самоценность, вне зависимости от его влияния на производство услуг и 
товаров, а законы функционирования рыночных структур составили 
фундаментальное этическое основание. Соответственным образом, в 
неолиберализме нет отличий меж экономикой рыночного типа и рыночным 
обществом, а его этический концепт возвращен к меркантилизму [3]. 
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Кәрімова Маржан,  

 «Экономика» мамандығының  
2 курс магистранты 

«Нархоз» университеті, Алматы қ., ҚР 
 
Андатпа. Қазіргі жағдайдағы шаруашылық субъектісінің табысты жұмыс 

істеуі мен дамуы субъектінің артықшылықтарына негізделген. Шаруашылық 
субъектісінің жұмыс істеуінің сыртқы жағдайларын ескеретін тиімді 
бәсекелестік стратегияларын әзірлеу талап етіледі. Сондай-ақ, М.Портердің 
бәсекелестік стратегияларының матрицасы және оларды әр түрлі шаруашылық 
субъектілерінде қолдану мүмкіндектері қарастырылған. 

Аннотация. Успешное функционирование и развитие хозяйствующего 
субъекта в современных условиях основано на преимуществах субъекта. 
Требуется разработка эффективных конкурентных стратегий, учитывающих 
внешние условия функционирования хозяйствующего субъекта. Также 
предусмотрена матрица конкурентных стратегий М. Портера и возможность их 
применения в различных хозяйствующих субъектах. 

Abstract. Successful functioning and development of the enterprise in modern 
market conditions is based on the advantages of the enterprise. To take into account 
the external conditions of the enterprise requires the development of effective 
competitive strategies. The matrix of competitive strategies of M.Porter and the 
possibility of their application at various enterprises is also considered. 

 
Кілт сөздер: кәсіпорын, стратегия, бәсекелестік, бәсекелестіктің әлеуеті. 
Ключевые слова: предприятие, стратегия, конкурентоспособность, 

потенциал конкурентоспособности. 
Key words: enterprise, strategy, competitiveness, competitiveness potential. 
 
Қазіргі бәсекелестіктің қарқынды даму жолында шаруашылық 

субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі өте маңызды. Бәсекеге 
қабілеттілікті арттыру стратегияларын әзірлеуде жекелеген алдыңғы қатарлы 
шаруашылық субъектілерінің тәжірибелерін негізге алған дұрыс. Барлық 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің үдемелі дамуға және тұрақты жағдайды 
сақтауға ұмтылатын объективті қажеттілігі болып табылады. Тиімді 
бәсекелестік стратегияны әзірлеу және оны іске асыру қажеттілігінің негізгі 
себептері бар. Оның бірі – кәсіпкерлік қызметті жүргізудің нәтижелігіне 
сыртқы және ішкі факторлардың өсіп келе жатқан әсерін мойындау. Ауыспалы 
экономикаға тез бейімделу қажеттілігі шаруашылық субъектісінің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруды және қамтамасыз етудің қазіргі заманғы әдістері мен 
құралдарын меңгеруді, сондай-ақ оның бәсекелестік артықшылықтарын 
қалыптастыруды субъект басшылығынан талап етеді. 

Шаруашылық субъектісінің бәсеке қабілеттілігін арттыру стратегиясы 
бәсекелестермен салыстырғанда анағұрлым жоғары табыс алуға бағытталған іс-
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шаралар жоспары болып саналады. Тиімді бәсекелестік стратегия тұтынушылар 
үшін шаруашылық субъектісінің тартымдылығын арттыруға, клиенттерді тарту 
мен ұстап қалу, шығындарын азайтуға және сатудан жоғары табыс алуға 
мүмкіндік береді. 

Шаруашылық субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін басқару тетігі бәсекеге 
қабілеттілік факторларын талдаудан, субъектінің бәсекелестік 
артықшылықтарын анықтаудан, оның бәсекеге қабілеттілік деңгейін 
айқындаудан және жай-күйінің үздіксіз мониторингінен тұрады. Сонымен 
қатар, бір немесе бірнеше бәсекелестік артықшылықтарына назар аудара 
отырып, шаруашылық субъектісі өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
жолдарын әзірлейді.  

Шаруашылық субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді 
стратегиясын әзірлеу мәселелері шетелдік және отандық экономист-
ғалымдардың Г.Л. Азоев, И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, А.Д. Немцев, М. 
Портер, А. Томсон, Дж. Стрикленд, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданованың 
ғылыми еңбектерінде кеңінен көрініс тапты [5, 8, 9, 7, 6].        

1-ші суреттен әр автордың өзінің ұсынған бәсекелестік стратегияларды 
жіктеудің негізгі тәсілдері көруімізге болады. Бұл суретте көрсетілгендей, 
бәсекелестік стратегияларын жіктеу тәсілдері авторлардың арасында 
шаруашылық субъектісінің бәсекегеқабілеттілігін арттыру стратегиясын 
қалыптастыратын бірыңғай тәсілдің жоқтығын байқауға болады. Қазіргі 
жағдайда ең танымал және кең таралған американдық экономист М. Портер 
ұсынған бәсекелестік стратегиясының бастысы болып отыр. 

М. Портердің ұсынған әдістемесіне сәйкес, шаруашылық субъектісінің 
қандай да бір бәсекелестік стратегиясын таңдауы бәсекелестік артықшылығы 
мен субъектінің жұмыс істеуін жоспарлап отырған нарық мөлшеріне 
байланысты [4]. 
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Сурет 1. Шаруашылық субъектісінің бәсекелестік стратегияларын жіктеу 

тәсілдері 
Ескерту- сурет [5, 6, 7, 8,9] негізінде автормен салынған 
 
Шаруашылық субъектісінің бәсекелестік артықшылық дегеніміз - бұл 

жоспарланған пайда деңгейінен шығуы. Шаруашылық субъектісінің қаржылық 
жағдайын нығайту үшін кәсіпорынның немесе оның өнімдерінің басқада 
нарыққа қатысушыларынан белгілі бір ерекшелігінің болуы. 

М.Портер шаруашылық субъектісінің бәсекелестік артықшылықтарының 
екі түрін анықтайды: төмен шығындар мен саралануы. Бірінші жағдайда, 
кәсіпорынның артықшылығы оның бәсекелестерге қарағанда аз шығынмен 
тауарларды әзірлеу, өндіру және сату қабілеттілігінің болуы, осылайша көп 
пайда табу.  

Саралануда тауардың айрықша ерекшеліктерін, оның бірегей 
тұтынушылық қасиеттерін немесе сатудан кейінгі қызмет көрсетуді ұсыну 
арқылы сатып алушының ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруды көздейді. 

Саралануда шаруашылық субъектісіне бәсекелестермен салыстырғанда 
жоғары баға қоюға мүмкіндік береді, бұл бірдей шығын шығарса да көп пайда 
әкеледі [10, б. 33].  

Бәсекелестік стратегияны таңдаудың екінші құраушысы болып нарық 
мөлшері табылады. 

Бұл фактордың маңыздылығы: іс жүзінде әрбір нарық әртүрлі өнім 
түрлерін қамтиды, оны тарату мен өткізудің көптеген арналары және сатып 
алушылардың бірнеше түрлері. Әдетте, нарықтың қамту ауқымын анықтау екі 
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нұсқаға негізделген: не бүкіл нарықтағы сатып алушылардың кең ауқымын 
қамту, не болмаса сатып алушылармен нарықтық тауашаның жеке сегментінде 
шоғырлану. Бәсекелестік артықшылығының түрі мен нарық мөлшері 
анықталады. Сонан кейін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 
неғұрлым оңтайлы стратегиясы таңдалады.  

2-ші суретте М.Портер ұсынған бәсекелестік стратегиялардың түрлері 
көрсетілген.  

 
Сурет 2. М. Портер бойынша бәсекелестік стратегиялардың матрицасы 
Ескерту- сурет [9] негізінде автормен салынған 
Сонымен, М. Портер осы матрица негізінде нарықтағы кәсіпорын 

беталысының бәсекелестік стратегияларының 3 негізгі түрлерін анықтайды: 
1. Төмен шығындар негізіндегі көшбасшылық стратегиясы кәсіпорынға 

өндірістің және өз өнімдерін өткізудің төмен өзіндік құны есебінен сала 
бойынша орташадан жоғары табыс алуға мүмкіндік береді. Шығындардағы 
көшбасшылық жаппай стандартталған өнім шығаратын кәсіпорындарға тән. 
Төмен шығындар негізіндегі көшбасшылық стратегиясы бағаның өзгеруіне 
сезімтал тұтынушылардың үлесі жоғары болып келетін кәсіпорындар үшін 
тиімді.  

2. Өнімді саралау стратегиясы кәсіпорынның мақсатты аудиториясы үшін 
маңызды мәні бар өз тауарының бірегей қасиеттерін құруын болжайды. Бұл 
тауарға бәсекелестермен салыстырғанда неғұрлым жоғары баға қоюға 
мүмкіндік береді. Өнімдегі көшбасшылық стратегиясын тиімді іске асыру үшін 
келесі шарттарды сақтау қажет [3]: 

– тауардың бірегей қасиеттерінің болуы; 
– тауардың жоғары сапасы беделін қалыптастыру мүмкіндігі; 
– біліктілігі жоғары қызметкерлердің болуы; 
– кәсіпорынның бәсекелестік артықшылығын қорғау қабілеті. 
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Осы стратегияны қолдану сұранымды алдын ала зерделеуді талап етеді. 
Оның мақсаты – тұтынушылардың әр түрлі санаттары үшін тауардың 
құндылығын және мәнін анықтау. Осы бәсекелестік стратегияның 
артықшылығы сала бойынша орта есеппен алғанда өнімді неғұрлым жоғары 
бағалар бойынша сатуға мүмкіндік береді. Бұл тікелей бәсекелестікті, сондай-ақ 
тұтынушылардың брендке бейілділігі мен адалдығын арттыру мүмкіндігін 
болдырмайды. Саралау стратегиясын іске асыру кейбір тәуекелдермен 
байланысты: 

– тым жоғары баға қойылуы мүмкін. Соның салдарынан тауардың 
бірегей қасиеттері де сатып алушылардың жеткілікті санын тартпайды. 

– бәсекелес кәсіпорындар тауардың бірегей сапасының көшірмесін 
алуы және төмен бағамен сатуы мүмкін. 

3. Фокустау стратегиясы кәсіпорын қызметін тұтынушылардың белгілі 
бір санатына немесе нарықтың нақты сегментіне (нарықтық тауашаға) 
шоғырландыруды болжайды. 

Осыған байланысты бәсекеге қабілеттілікті арттыру стратегиясын әзірлеу 
кәсіпорын қызметінің мақсаттарын, оның бәсекелестік әлеуетін және 
артықшылықтарын, нарықты қамту ауқымын нақты айқындауға негізделуі тиіс. 
Осының барлығы кәсіпорынның нарықтық позицияларын нығайтуға ықпал 
етеді.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные аспекты 

обеспечения кибербезопасности в эпоху цифровизации посредством 
национальной стратегии кибербезопасности. Выделяются основные проблемы, 
с которыми можно столкнуться в киберпространстве, а также предложены 
меры по повышению кибербезопасности, как составляющей национальной 
безопасности. 

Аңдатпа. Бұл мақалада ұлттық киберқауіпсіздік стратегиясы арқылы 
цифрлық ғасырдағы киберқауіпсіздікті қамтамасыз етудің негізгі аспектілері 
қарастырылады. Киберкеңістікте кездесетін негізгі проблемаларға назар 
аударылды, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздіктің құрамдас бөлігі ретінде 
киберқауіпсіздікті арттыру шаралары ұсынылды. 

Abstract. This article discusses the main aspects of cybersecurity in the digital 
age through a national cybersecurity strategy. It identifies the main challenges that 
can be faced in cyberspace and proposes measures to enhance cyber security as part 
of national security. 

 
Ключевые слова: кибербезопасность, цифровая экономика, национальная 

стратегия кибербезопасности, киберпреступность. 
Кілт сөздер: киберқауіпсіздік, цифрлық экономика, ұлттық 

киберқауіпсіздік стратегиясы, киберқылмыс. 
Key words: cybersecurity, digital economy, national cybersecurity strategy, 

cybercrime. 
 
Цифровая экономика занимает основное направление в приоритете 

многих стран в эпоху взаимосвязанного мира с киберпространством. Однако 
“бум” в цифровой экономике может сочетаться с киберугрозами, кибер-
рисками для стран в виде вредоносных программ, эскалации организованной 
преступности, утечкой персональных данных и т.д. По оценке экспертов в 
настоящее время более 140 стран мира разрабатывают кибервооружения, 
которые отличаются скрытностью и экономической эффективностью. Поэтому 
количество операций на фронтах киберпространства постоянно растёт: 
ежедневно во всём мире выполняются тысячи атак, направленных на 
нарушение работы объектов государственной инфраструктуры разных стран. 
Таким образом, странам необходимо быть готовыми к киберугрозам со стороны 
виртуального мира.  
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Национальная стратегия кибербезопасности является важным элементом, 
необходимым для защиты и обеспечения безопасной цифровой экономики. 
Именно данному аспекту странам необходимо уделить особое внимание при 
активном развитии цифровизации. 

Современный мир предлагает удивительные возможности, по мере того, 
как население планеты перемещается в киберпространство. Для того чтобы 
быть конкурентоспособными в современном мире, предприятия должны 
вводить новшества и инновации, чтобы стать частью цифровой экономики. 

Экономика в коллаборации с IT технологиями могут изменить 
традиционный способ ведения бизнеса, тем самым открывая доступ к новым 
рынкам. Информация является средством интеграции и активатором инновации 
в бизнес. Поэтому странам необходимо приложить усилия для развития 
передовых технологий ХХI века. 

Цифровая эволюция влияет на мир в нескольких аспектах, от электронной 
экономики, социальных движений, правительственных выборов до быстрой 
осведомленности глобальных проблем.  

В развивающемся киберпространстве IT технологии продолжают 
расширять границы цифровой экономики. Одним из самых “разрушительных” 
инноваций является биткоин, всеми известная как первая в мире цифровая 
валюта на основе однорангового соглашения. Цифровая валюта переопределяет 
финансовый сектор, так как стирает границы реального мира и создает 
возможности для поддержания цифровой системы. 

С момента актуальности цифровой экономики возникает необходимость в 
защищенном киберпространстве. Аспект киберугроз неизбежен в эпоху 
цифрового прогресса. Кибербезопасность является ключевым элементом 
национальной безопасности. Странам необходимо контролировать цифровую 
экономику и обеспечить безопасность в киберпространстве. Защита от 
киберугроз является одним из главных приоритетов для стран всего мира. 

Отметим, что элементы и компоненты кибербезопасности в мире 
постоянно растут, расширяется их сфера влияния. Поэтому необходимо 
глубокое изучение составляющих элементов и в целом сущности теоретических 
аспектов кибербезопасности в мире и появляющихся все новые элементов в 
киберпространстве, чтобы осознать и определить вероятность направлений 
киберугроз и действий киберумышленников, хакеров и прочих 
киберпреступников. В Таблице 1 обобщены основные элементы 
кибербезопасности, которые больше всего встречаются в мире, их содержание 
и сущность.  

 
Таблица 1 - Основные элементы кибербезопасности в мире 
 

№ Основные элементы 
кибербезопасности 

Содержание и сущность элементов 
кибербезопасности 

1 Защита канала передачи данных Необходимо обеспечить безопасность 
ресурсов Интернет-пакетов, безопасность 
открытых и общедоступных сетей и данных 
пользователей.  

2 Защита телекоммуникационных Требуется постоянное совершенствование 
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инфраструктур инфраструктуры телекоммуникационных 
сетей 

3 Защита Интернет-сети Необходимо обеспечить защиту глобального 
киберпространства Интернет- сети 

4 Защита компьютерных устройств Обеспечить безопасность серверов и 
компьютеров конечных  пользователей от 
взломов хакеров и злоумышленников 

5 Защита приложений Повысить эффективность и надежность 
Интернет- приложений  

6 Защита данных Обеспечить комплексную защиту данных 
участников в киберпространстве  

7 Защита основных услуг Обеспечить безопасность основных услуг в 
киберпространстве 

8 Защита личности граждан Обеспечить подлинность пользователей 
Интернета 

9 Защита государственных 
интересов 

Разработка и осуществление механизмов и 
схем действия в пространстве по защите гос. 
интересов 

10 Защита Национальных интересов Обеспечение национальных интересов в 
глобальной Интернет-сети в целом  

11 Защита региональных интересов Координировать региональные аспекты и 
проблемы кибербезопасности 

12 Защита международных 
интересов 

Активно учувствовать и внести свой вклад в 
повышение эффективности системы 
кибербезопасности в мире  

Примечание: составлено автором  
 
Наиболее заметными киберпреступлениями является похищение данных 

и нарушение неприкосновенности частной жизни. В ближайшие годы наберет 
силу кража интеллектуальной собственности, кибервымогательства и диверсии 
высоких технологий. В числе главных причин взлома и внешнего 
вмешательства в систему ИКТ, Интернет-сети и прочие сети является слабая 
система защитного механизма, отсутствие обмена данными кибератак на 
государственные организации и субъекты частного бизнеса, предпринимателей, 
физических лиц, отсутствие детального исследования и разработки адекватных 
инструментариев противодействия, организованного обмена информацией и 
системы консультаций, и т.д. 

Цифровая экономика определяется как деятельность, непосредственно 
связанная с развитием цифровых компьютерных технологий, в которую входят 
и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, и 
интернет-торговля, и краудфандинг и прочее.  

Рост и потенциал цифровой экономики зависит от компетенции данных в 
киберпространстве. Инвестиции в цифровизацию имеют эффект 
мультипликативного роста в национальном ВВП, где он увеличивает объем 
народного хозяйства. Цифровая экономика оценивается в 22,5% от мировой 
экономики, и все же данное значение указано с учетом того, что не все 
возможности цифровой экономики используются в настоящее время. Лидером 
в цифровой экономике является США, с накоплениями в 5,9 трлн долларов 
через цифровизацию экономики, которая составляет 33% от ее валового 
внутреннего продукта (ВВП). Инвестиции в цифровую экономику имеют 
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эффект мультипликатора в национальном ВВП, где он увеличивает объем 
народного хозяйства. Международным союзом электросвязи (МСЭ) был 
разработан Глобальный индекс кибербезопасности (ГИК), который позволяет 
оценить уровень участия независимых государств в сфере кибербезопасности. 

 Страны-лидеры, по Глобальному индексу кибербезопасности, 
перечислены в Таблица 2. 

 
Таблица 2- Глобальный индекс по кибербезопасности 
 

№ Страна Глобальный индекс 
кибербезопасности  

1 Великобритания 0.931 
2 США 0.926 
3 Франция 0.918 
4 Литва 0.908 
5 Эстония 0.905 
6 Сингапур 0.898 
7 Испания 0.896 
8 Малайзия 0.893 
9 Канада 0.892 
10 Норвегия 0.892 
Примечание: составлено автором на основе [2] 

 
По данным отчета Россия является лидером среди стран СНГ, заняв 28 

место. Казахстан находится на 40 месте (в 2017 году- 82 место), Узбекистан- на 
52 месте, Азербайджан- на 55 месте. 

За прошедшие два года в Казахстане были выработаны базовые 
концептуальные подходы по развитию сферы кибербезопасности страны, 
разработан и утвержден целый ряд законодательных актов, Концепция 
кибербезопасности «Киберщит Казахстана», большое количество отраслевых 
приказов. Помимо этого, созданы испытательные лаборатории в сфере 
информбезопасности, по исследованию вредоносного кода, запущен 
национальный координационный центр информационной безопасности, 
увеличено число грантов по данной специальности и приняты другие меры. 

Государства наращивают усилия в области кибербезопасности, создавая 
национальные центры кибербезопасности с целью обнаруживающих, 
смягчающих и восстановительных мер в области кибербезопасности. 

Все десять стран, имеют национальные центры кибербезопасности. Эти 
центры специализируются на борьбе с киберпреступностью, которые 
занимаются исключительно НИОКР. 

Самый ранний центр был образован в Соединенных Штатах в 2008 году, 
а самые последние в Сингапуре и Великобритании в 2016 году. Национальные 
центры кибербезопасности в Швейцарии (Цюрихский центр информационной 
безопасности и конфиденциальности) и Норвегии (Центр кибербезопасности и 
информационной безопасности) занимаются исследованиями и разработками в 
стране с участием множества заинтересованных сторон. 
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Совершенствование технологий и НИОКР создают инновацию для 
процветания страны и ее защиты в киберпространстве. Каждая национальная 
стратегия по кибербезопасности заявила, что фокусируется на исследованиях и 
разработках в целях повышения конкурентоспособности путем преобразования 
инноваций в передовые продукты и стимулирования развития 
высококвалифицированных специалистов и исследователей.  

Для того чтобы защитить свои инвестиции в цифровые технологии 
странам необходимо выбрать правильную национальную стратегию 
кибербезопасности.  

Для достижения определенных экономических результатов в 
национальной стратегии по кибербезопасности необходимо сформулировать 
стратегическую цель, определите ответственную и подотчетную организацию, 
разработать конкретные, измеримые, достижимые, ориентированные на 
результаты, и разработать план реализации на основе имеющихся ресурсов и 
поддержки.  

Концепция кибербезопасности ("Киберщит Казахстана")  разработана в 
соответствии с Посланием Президента Республики Казахстан "Третья 
модернизация Казахстана: Глобальная конкурентоспособность" с учетом 
подходов Стратегии "Казахстан-2050" по вхождению Казахстана в число 30-ти 
самых развитых государств мира. 

Концепция основана на оценке текущей ситуации в сфере 
информатизации государственных органов, автоматизации государственных 
услуг, перспектив развития "цифровой" экономики и технологической 
модернизации производственных процессов в промышленности, расширения 
сферы оказания информационно-коммуникационных услуг. 

Казахстан в сфере кибербезопасности испытывает такие серьезные 
угрозы как: 

• низкая правовая грамотность населения, работников сферы ИКТ и 
руководителей организаций по вопросам информационной безопасности 

• нарушение государственными и негосударственными субъектами 
информатизации и пользователями услуг в сфере ИКТ установленных 
требований, технических стандартов и регламентов сбора, обработки, хранения 
и передачи информации в электронной форме; 

• непреднамеренные ошибки персонала и технологические сбои, 
оказывающие негативное воздействие на информационные системы, 
программное обеспечение и другие элементы информационно-
коммуникационной инфраструктуры; 

• действия международных преступных групп, сообществ и 
отдельных лиц по осуществлению хищений в финансово-банковской сфере, 
вредоносного воздействия в целях нарушения работы автоматизированных 
систем управления технологическими процессами промышленности, 
энергетики, связи и в сфере информационно-коммуникационных услуг; 

• деятельность политических, экономических, террористических 
структур, разведывательных и специальных служб иностранных государств, 
направленная против интересов Республики Казахстан, путем оказания 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1700002017#z1
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разведывательного и подрывного воздействия на информационно-
коммуникационную инфраструктуру. [1] 

Одними из видов киберугроз для стран является кибершпионаж, 
хактивизм и кибертерроризм, которые относятся к организованной 
преступности в киберпространстве. Тем не менее, будущее киберпространства 
зависит от политики стран, поскольку только контроль со стороны 
правительства позволит продвижению кибербезопасности. 

Достаточно легкой жертвой киберпреступности являются предприятия 
малого и среднего бизнеса (МСБ). Рост киберпреступности связан 
преимущественно не с крупными предприятиями, а именно с предприятиями 
МСБ. Такие предприятия в силу малого бюджета, отсутствия 
квалифицированных кадров, пробелов в познаниях сотрудников не могут на 
должном уровне обеспечить качественную информационную безопасность. Тем 
более, что потеря данных или же их компрометация не влияют существенным 
образом на их функционирование, положение на рынке, уровень доверия 
потребителей, наконец, размер получаемой прибыли. Вопросы, связанные с 
объемом продаж, маркетингом, бухгалтерией, гораздо в большей мере 
беспокоят владельцев предприятий малого и среднего бизнеса, чем 
информационная безопасность, финансируемая, как правило, по остаточному 
принципу. Большие компании, в отличие от малого и среднего бизнеса, не 
могут позволить себе пренебрежительное, эпизодическое внимание к 
информационной безопасности в силу необходимости увеличения 
привлекательности, поддержания должного уровня операционной 
эффективности бизнеса, постоянного конкурентного давления со стороны 
рынка. Защита конфиденциальной информации, интеллектуальной 
собственности имеет принципиально важное значение для успешного ведения 
бизнеса и требует разработки комплексной стратегии безопасности, исходя из 
целей деятельности компании. 

Цифровая экономика для всего мира сопровождается большими 
затратами, и поэтому обеспечение безопасного киберпространства для всех 
пользователей является беспрецедентной задачей любой страны. Киберугрозы 
стран развиваются и обновляются так часто из-за динамизма 
киберпространства.  

В киберпространстве нет границ между странами, это как одно большое 
государство и только международное сотрудничество имеет решающее 
значение в защите от киберпреступности. Обмен знаниями и сотрудничество 
среди стран имеют решающее значение для смягчения воздействия кибератак. 
Поэтому сотрудничество между странами могут усилить коллективную 
кибербезопасность. 

На основании вышеизложенного, можно предложить основные 
направления обеспечения кибербезопасности в цифровой экономике:  

1. Инновационное развитие отрасли информационных технологий и 
электронной промышленности, увеличение доли продукции этой отрасли в 
валовом внутреннем продукте, в структуре экспорта страны;  

2. Ликвидация зависимости отечественной промышленности от 
зарубежных информационных технологий и средств обеспечения 
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информационной безопасности за счет создания, развития и широкого 
внедрения отечественных разработок, а также производства продукции и 
оказания услуг на их основе. 

 3. Повышение конкурентоспособности компаний, осуществляющих 
деятельность в отрасли информационных технологий и электронной 
промышленности, разработку, производство и эксплуатацию средств 
обеспечения информационной безопасности, оказывающих услуги в области 
обеспечения информационной безопасности.  

4. Развитие отечественной конкурентоспособной электронной 
компонентной базы и технологий производства электронных компонентов, 
обеспечение потребности внутреннего рынка в такой продукции и выхода этой 
продукции на мировой рынок.  

В заключении хотелось бы, что формирование комплексной системы 
мероприятия по обеспечению кибербезопасности в условиях цифровой 
экономики является основной задачей для развития и повышения 
конкурентоспособности страны. И дальнейшая проработка затронутых 
вопросов позволит перейти на качественно новый уровень решения актуальных 
проблем экономической безопасности и цифровой экономики. 
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КЛАСТЕРНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В КАЗАХСТАНЕ 
 

Мынбай А.М. – магистрант 1ого курса Евразийского национального 
университета им.Л.Н.Гумилева (Нур-Султан, Казахстан) 

 
Аннотация. В настоящее время туризм является одним из наиболее 

перспективных секторов мировой экономики. В статье рассмотрены основные 
вопросы развития туристских услуг в Казахстане. Проведён анализ состояния 
туристского кластера в городе Алматы, разработаны перспективные 
направления его развития. Особое внимание уделено важности развития 
экологического туризма в республике как наиболее перспективного сегмента. 
Выделена роль маркетинга для развития туризма, даны характеристики 
маркетинга и его особенности для туристской деятельности. 

Андатпа. Қазіргі уақытта туризм әлемдік экономиканың келешегі зор 
салаларының бірі болып табылады. Мақалада Қазақстандағы туристік қызметті 
дамытудың негізгі мәселелері қарастырылған. Алматы қаласындағы туристік 
кластердің жай-күйіне талдау жүргізіліп , оны дамытудың перспективалық 
бағыттары жасалды. Ең перспективалы сегмент ретінде республикада 
экологиялық туризмді дамытудың маңыздылығына ерекше назар 
аударылды.Туризмді дамыту үшін маркетинг рөлі, туристік қызмет үшін 
маркетинг сипаттамасы және оның ерекшеліктері берілген. 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000407
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Annotation. Currently, tourism is one of the most promising sectors of the 
world economy. The article deals with the main issues of development of tourist 
services in Kazakhstan. The analysis of a condition of a tourist cluster in the city of 
Almaty is carried out, perspective directions of its development are developed. 
Special attention is paid to the importance of the development of ecological tourism 
in the Republic as the most promising segment. The role of marketing for tourism 
development is highlighted, characteristics of marketing and its features for tourist 
activity are given. 

 
Ключевые слова: туризм, экономика, туристский кластер, 

экологический туризм, маркетинг в туризме. 
 
Түйінді сөздер: туризм, экономика, туристік кластер, экологиялық 

туризм, туристік маркетинг. 
Keywords: tourism, economics, tourism cluster, ecological tourism, marketing 

in tourism. 
 
Развитие туризма для Республики Казахстан является одной из 

приоритетных задач для улучшения экономического положения страны и 
создания условий для развития смежных отраслей. Для этого имеются все 
необходимые предпосылки : республика обладает уникальными природными 
ресурсами и самобытной культурой кочевого народа. 

Туризм – это не только важная отрасль экономики , но и важная часть 
жизни людей. Туризм в мировой экономике – один из ведущих создателей 
рабочих мест: он создает свыше 75млн рабочих мест в мире. Международный 
туризм представляет собой вид деятельности, имеющий важнейшее значение 
для жизни людей и современного общества, превратившись в важную форму 
использования свободного времени отдельных лиц и основное средство 
межличностных связей и политических , экономических и культурных 
контактов , ставших необходимыми в результате интернационализации всех 
секторов жизни. 

Если обратиться к истории возникновения туризма, то туризм возник и 
оформился в конце ХIX века, а интенсивное развитие получил во второй 
половине ХХ века, именно в период стремительного развития техники, 
технологий и общественных отношений. 

Одним из важнейших направлений туризма является экологический 
туризм, который включает все формы природного туризма, при которых 
делается сознательная попытка свести к минимуму негативное воздействие на 
окружающую среду, и оказать помощь в финансировании охраняемых 
природных территорий, создать источники дохода для местного населения. В 
последнее время интерес к Казахстану как к туристскому направлению 
значительно возрос во всём мире, и соответственно , из года в год 
увеличивается спектр туристских услуг , предоставляемых местными 
туроператорами для привлечения большего количества путешественников. 
Кроме природных достопримечательностей, Казахстан богат историческими и 
культурными памятниками, расположенными на Великом шелковом пути, 
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имеющими всемирное значение. Туристский потенциал Казахстана имеет 
уникальные возможности для развития почти всех видов туризма, начиная с 
познавательного – связанного с посещением культурно-исторических объектов, 
- экологического, включающего наблюдение за редкими видами флоры и 
фауны , вплоть до приключенческого и других активных видов туризма. 

Целью данной  статьи является изучить теоретические аспекты развития 
туризма и туристских кластеров в Казахстане. В данной статье рассматривается 
возможности использования туристического кластера в развитии экономики 
страны и определение перспектив его развития, раскрыть теоретические 
основы, определить понятие, структуру, особенности кластеров и важность их 
применения в развитии экономики. 

Туризм в Республике Казахстан на государственном уровне признан 
одной из приоритетных отраслей экономики. В реализации положений 
индустриально-инновационного развития экономики Казахстана ведущая роль 
принадлежит системе отечественных кластеров. Особое место среди них 
занимает туристский кластер. В туристическом кластере происходит 
сосредоточение предприятий и организаций, занимающихся разработкой, 
производством, продвижением и продажей туристского продукта, а также 
вспомогательной деятельностью. Применение кластерного подхода в сфере 
туризма позволит обеспечить повышение конкурентоспособности отрасли в 
целом за счет роста эффективности работы предприятий и организаций, 
входящих в кластер, стимулирования инноваций и развития новых туристских 
направлений. 

Правительство Республики Казахстан 19 мая 2014 года утвердило 
Концепцию развития туристской отрасли страны. В Концепции определено 5 
национальных туристских кластеров: Астана, Алматы, Восточный Казахстан, 
Южный Казахстан и Западный Казахстан. Астана определена как центр 
делового туризма, Алматы – как центр делового и международного 
горнолыжного туризма, Восточный Казахстан – центр развития экологического 
туризма, Южный Казахстан предполагается сделать центром культурного 
туризма, Западный Казахстан – центром культурного и пляжного туризма. 
Важность создания кластеров в индустрии туризма заключается в том, что 
конкурентоспособность страны не только привлекательна для туристов, но и 
увеличивает количество транспортных средств, культуры, торговли, 
гостиничного бизнеса и других отраслей экономики. Создание туристического 
кластера фактически определяет тип территории и влияет на формирование 
положительного имиджа региона. Кластерный подход позволит повысить 
конкурентоспособность туристской отрасли Казахстана, и тем самым будет 
способствовать стабильному росту доходов от туристической деятельности для 
всех вовлеченных заинтересованных сторон – государства, бизнеса и 
работников. Развитие индустрии туризма в соответствии с обозначенными 
кластерами обеспечит достижение национальных целей диверсификации 
экономики и повышения благосостояния населения Республики Казахстан. 

Туризм обладает значительным потенциалом в качестве движущей силы 
роста экономики. Растет признание того, что для сохранения экономического 
здоровья многих стран, сообществ и регионов необходимо применять 
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инновационные подходы. Хотя условия в разных регионах разные, туризм 
считается важной формой экономического развития. 

Первый пилотный туристский кластер, в соответствии с 
вышеупомянутым планом мероприятий по развитию кластера «Туризм», был 
создан и запущен в Алматы и Алматинской области. Выбор обоснован тем, что 
именно в этой области Казахстана сосредоточено наибольшее количество 
туристских организаций и привлекательных туристских маршрутов. Данный 
регион является наиболее подходящим для реализации кластерных инициатив, 
как по инфраструктуре, так и по готовности бизнесменов к сотрудничеству с 
государством в достижении общей цели - добиться повышения 
привлекательности региона для туристов. В Алматы хорошая транспортная 
развязка и международный аэропорт. Специальной комиссией отобраны и 
внесены в программу по развитию туристского кластера в Алматы наиболее 
крупные туристические объекты. Среди них – Малое и Большое Алматинское 
ущелье, дорога на Горельник, Туюк-Су и Шымбулак, национальный природный 
парк «Алтын-Емель», Великий шелковый путь, Чарын, Кольсайские озера, 
ущелье Тамгалы Тас. 

В ходе проведенных исследований определено, стимулировать развитие 
пилотного кластера в алматинском регионе будут в большей степени такие 
виды туризма, как экологический, культурно-познавательный и деловой. 

В нашем мире туризм все больше становится глобальным. Индустрию 
туризма невозможно представить без соответствующей информационной 
поддержки. Разработка даже самого базового тура требует большого 
количества информации: знание расписаний и тарифов на международные или 
внутренние перевозки, техническое обслуживание, профессионализм отелей и 
другие туристические услуги. Сегодня туризм является одной из приоритетных 
и перспективных отраслей для Казахстана и его регионов. Почти во всех 
странах Европы и мира туристический сектор поддерживается в значительной 
степени, чему способствуют региональные и местные органы власти. 
Нормативные вопросы и международный маркетинг часто являются 
единственными областями, непосредственно связанными с государственными 
органами власти на национальном центральном уровне. 

Создание туристического кластера в условиях рыночной экономики 
является одним из наиболее перспективных секторов экономики. Его доля в 
общем объеме ВВП Казахстана составляет 2-3%, в то же время доля туризма в 
развитых странах достигает 30%.Таким образом, конкурентоспособность 
Казахстана при сохранении нынешнего уровня туризма на мировом 
туристическом рынке способствует развитию внутреннего туристического 
рынка, повышению занятости и повышению уровня жизни по качеству 
туристических услуг для удовлетворения растущего спроса и создания условий 
для устойчивого развития туризма в стране будет недостаточно. Казахстан 
занимает 81-е место из 136 стран в глобальном рейтинге туризма Всемирного 
экономического форума (ВЭФ). Именно этот факт был принят за основу 
утвержденной 31 мая 2019 года постановлением Правительства РК первой 
Государственной программы развития туристской отрасли до 2025 года. 
Промышленная, социальная и рыночная инфраструктура индустриально-
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инновационного развития являются ключевыми факторами эффективного 
внедрения. В связи с этим президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил, 
что Стратегия «Казахстан-2050» должна стать основным инструментом 
кластера благодаря взаимодействию бизнеса, науки и государства. В 
соответствии с этим, для развития туристической индустрии, рассмотрения 
новых путей, программы развития туристической индустрии как важной части 
нашей экономики приобретают все большее значение. Для того, чтобы сделать 
нашу страну центром туризма в центрально-азиатском регионе, были 
обсуждены пути создания конкурентоспособной туристической индустрии и 
программа «кластер» туризма, реализованная в рамках реализации пилотного 
проекта, была разработана концепция «Развитие туристической индустрии в 
2020 году». Критерии, на которых она основывается, включают развитость 
инфраструктуры, открытость, состояние туристических кадров, а также 
привлекательность национальных парков и культурного наследия страны. 
Определены основные направления туризма: агротуризм, охотничье-
трофейный туризм, экологический туризм, этнографический туризм, детско-
юношеский туризм, медицинский и санаторно-курортный туризм. 

Любое развитие инфраструктуры потребует фазы планирования и 
оценки до начала реализации. Мы должны подумать о том, является ли рост 
туризма приемлемым и управляемым в нашем регионе, и как лучше всего это 
можно предпринять. Это часто требует долгосрочного подхода к управлению 
развитием инфраструктуры. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена сущность предпринимательства и основные методы 
предпринимательской деятельности. Приведены актуальные проблемы в 
бизнесе и предложены рекомендации. 
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Abstract 

The article discusses the essence of entrepreneurship and the basic methods of 
entrepreneurial activity. Actual problems in business are given and recommendations 
are offered. 
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Прежде всего, следует сказать, что под предпринимательством в 

Республике Казахстан понимается инициативная деятельность граждан и 
юридических лиц, независимо от формы собственности, направленная на 
получение чистого дохода путем удовлетворения спроса на товары (работы, 
услуги), основанная на частной собственности (частное предпринимательство) 
либо на праве хозяйственного ведения государственного предприятия. 
Предпринимательская деятельность осуществляется от имени, за риск и под 
имущественную ответственность предпринимателя (ст. 10 Гражданского 
кодекса РК). 

Для предпринимательства как метода ведения хозяйства главным 
условием является самостоятельность и независимость хозяйствующих 
субъектов, наличие у них определенной совокупности свобод и прав — по 
выбору вида предпринимательской деятельности, по формированию 
производственной программы, по выбору источников финансирования, доступу 
к ресурсам, по сбыту продукции, установлению на нее цен, распоряжения 
прибылью и т. д. Самостоятельность предпринимателя следует понимать в том 
смысле, что над ним нет руководящего органа, указывающего, что производить, 
сколько тратить, кому и по какой цене продавать. Но предприниматель все 
время находится в зависимости от рынка, от динамики спроса и предложения, 
от уровня цен, т. е. от сложившейся системы товарно-денежных отношений. 
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Даже если предпринимательство в современном Казахстане имеет 
значительные трудности, оно уже как свершившийся факт. Бизнес защищен 
законом и развивается. Данный факт очевиден, потому что не бывает рыночной 
экономики без предпринимательства. 

На сегодняшний день многие понимают, что именно 
предпринимательство ведет развитие производства, рынка, а это значит что 
развивается и наше общество в целом. 

Наша страна процветает благодаря бизнесменам, а бизнесмены – за счет 
поддержке государства. 

В Казахстане созданы и по сей день создаются условия для того, чтобы 
развить предпринимательскую деятельность. 

Государство применяет масштабные меры по поддержке 
предпринимательства, а так же малого и среднего бизнесов. Но где плюсы там 
и минусы, поэтому в бизнесе есть свои проблемы. 

Перейдем к трудностям, с которыми сталкиваются предприниматели в 
бизнесе. Рассмотрим проблемы предпринимательства. 

По моему мнению, самая актуальная проблема в бизнесе – это 
конкуренция. Бизнес в Республике Казахстан хорошо развит и у любого 
предприятия есть сильная конкуренция. Часто - это недобросовестная 
конкуренция. 

Кратко о недобросовестной конкуренции. Недобросовестная конкуренция 
– это когда предприятие работает не по общепринятым правилам и нормам 
конкуренции. Сутью такой конкуренции является нарушение законов и правил. 
Вторая немаловажная проблема – это нехватка финансирования. Государство 
дает поддержку в виде долевого финансирования. Минус в том, что 
финансируется определенная часть проекта. Но это, в основном, только для 
построения малого бизнеса. К примеру, в Сингапуре есть единое агентство 
Spring, оно для всей страны. Агентство включает в себя около 100 программ 
помощи предпринимателям. Предоставляются льготы малым и средним 
предприятиям, в начале бизнеса, виде поддержки.  

Третья проблема предпринимателей – это, то что задерживает развитие 
бизнеса. Налоговая политика Республики Казахстан. Предприниматели 
жалуются в основном на эту проблему, на высокий уровень налогов и их 
множественность. 

Так же, задерживающей бизнес в РК проблемой, являются высокие 
кредитные ставки для предпринимателей. Так, например, Жаныбек Айгазин, 
экономист Центра исследований прикладной экономики сделал анализ малого 
среднего бизнеса и сделал вывод, что процентная ставка в Казахстане 
возрастает почти до 20%, что очень не выгодно для предпринимателей. Это 
сокращает платежеспособность и у бизнесменов теряется интерес. 
Соответственно это влияет на экономику страны в целом. Поэтому считаю, что 
нужно создать условия для предпринимателей. 

Но банки в силу низкой залогоспособности малого предпринимательства 
просто вынуждены переносить стоимость риска на кредиты увеличением 
процентной ставки по займам. 
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Еще одним фактором, который негативно влияет на развитие 
предпринимательства, это отсутствие конкретных норм в законодательстве 
государства, регулирующих деятельность предпринимательства, это приводит к 
тому, что административные барьеры увеличиваются. Неправильная 
скоординированность инфраструктуры поддержания предпринимательства 
приводит к тому, что при входе на рынок бизнесмен несет большие издержки, 
необходимые для налаживания и поддержки отношений с контрагентами во 
внешней и внутренней среде. Внешние – это взаимоотношения с госорганами, 
поставщиками, финансово-кредитными организациями, потребителями, так же 
конкурентами; внутренние – это выбор вида деятельности; формирование 
уставного капитала в нужном размере; подборка кадров и управление 
персоналом; поиск партнеров и знание рынка. 

Во многих регионах до сих пор остались нерешенными проблемы 
квалификации бизнесменов и их обучения и саморазвития. Есть острая 
нехватка квалифицированных кадров для бизнеса в инженерно-технической 
части и рабочих. 

Существует финансовая проблема у каждого предпринимателя. 
Например, отсутствие основного капитала, отсутствие или недостаток 
оборотных средств. Но это, в принципе решаемо. Можно продать (дать в 
рассрочку) неиспользуемые приватизированные помещения, недостроенных 
объектов, земельных участков, если они есть. 

Следующая немаловажная проблема – это институциональные проблемы. 
Недостаточное развитие института бизнеса, неразвитая рыночная 
инфраструктура. 

 Так же государственные: бюрократизм, волокита, коррупция, 
вымогательство. Решение: нужно обеспечить строгое соблюдение и 
верховенство законов. Ввести упрощенную систему регистрации, 
лицензирования, страхования и бухгалтерского учета. Слабая 
информированность предпринимателей и общества тоже немного затрудняет 
ведение бизнеса. Решением этой проблемы может послужить организация 
специальных передач по радио и телевидению. Подготовка газетных, 
журнальных публикаций по актуальным вопросам бизнеса. 

Предпринимательство существует везде, где люди по собственной воле 
производят товары и оказывают услуги. Но людям свойственно ошибаться. 
Чаще всего истоки неудач закладываются на стадии организации 
предпринимательства. Такие ошибки наиболее трудно исправимы. По этой 
причине знание теоретических основ предпринимательства является 
необходимым условием долгой и успешной жизни в бизнесе. Знание видов и 
организационно-правовых форм предпринимательства дает возможность 
предпринимателям успешно открывать и расширять собственное дело, 
принимать грамотные экономические и юридические решения. Без этих знаний 
в Казахстане невозможно построение цивилизованной системы 
предпринимательских отношений, которые, в свою очередь, являются основой 
экономического развития и процветания страны. Поэтому сейчас 
осуществляются постоянные преобразования и корректировки в этой области с 
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целью создания упорядоченной системы функционирования и 
взаимоотношения различных фирм и предприятий. 

Основа для становления и развития предпринимательства была заложена 
еще в ходе реализации государственных программ развития и поддержки 
предпринимательства, начиная с 1992 года. Сегодня предпринимательская 
деятельность в Казахстане бурно развивается, основываясь на государственной 
поддержке ее роста. Решение важнейших проблем, обеспечивающих развития 
предпринимательства заложено в Государственной программе развития и 
поддержи предпринимательской деятельности, утвержденной Указом 
Президента РК от 7 мая 2001г. №597. Одним их приоритетов, обозначенных в 
Указе Президента РК «О мерах по реализации стратегии развития Казахстана 
до 2030 года», является развитие инфраструктуры поддержки 
предпринимательства в стране. Становление рыночной экономики в Казахстане 
ведет к увеличению числа граждан, занимающихся предпринимательством.  

К предпринимательской деятельности готовят в университетах, 
академиях, институтах, колледжах. Наметившийся в экономической структуре 
рост представителей предпринимательской деятельности отвечает 
актуальнейшей задаче ускоренного создания целой армии новых 
товаропроизводителей. Процесс образования высокорентабельных, 
динамичных предприятий можно связывать с надеждой на установление 
подлинных рыночных отношений в нашей экономике. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены виды туризма, дана характеристика туризма в 

целом. Также, в статье представлен перечень наиболее важных понятий, 
характеризующих сферу туризма. 

Аңдатпа 
Мақалада туризмнің түрлері қарастырылған, туризмнің жалпы дамуы 

сипатталған. Мақалада сонымен қатар туризм саласын сипаттайтын маңызды 
ұғымдардың тізімі берілген. 

Abstract 
The article considers the types of tourism, describes the development of 

tourism in general. The article also provides a list of the most important concepts that 
characterize the tourism sector. 
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Туристское путешествие предполагает только временный выезд человека 

за пределы его обычной среды, без ведения в месте пребывания оплачиваемой 
деятельности, что исключает из категории туристов людей, профессионально 
или вынуждено совершающих поездки. 

Актуальностью является то, что туризм – один из видов активного 
отдыха, наилучший способ отвлечься от суеты, увидеть новое и интересное, 
набраться положительных эмоций. Туризм дает возможность познакомиться с 
культурой других стран и регионов, удовлетворяет любознательность человека, 
обогащает его духовно, оздоровляет физически, способствует развитию 
личности. Он позволяет совмещать отдых с познанием нового. 

В частности, основой для развития туризма являются туристские ресурсы 
(природные, культурные, исторические). 

Также, туризм имеет большое значение для экономики, так как это не 
только путешествия и отдых, но и важная сфера в развитии экономики. 
Индустрия туризма охватывает предприятия различных отраслей, из продукции 
и услуг которых туроператор создает привлекательный для потребителя 
туристский продукт. 

Индустрия туризма способствует притоку в страну финансовых ресурсов. 
Она не только дает доходы туристским фирмам, но и обеспечивает налоговые 
поступления, увеличивает спрос на продукты питания и разнообразные услуги, 
стимулируя тем самым развитие сопутствующих отраслей (транспорта, 
гостиничного хозяйства, связи, торговли и общественного питания, 
производства сувениров и т.п.). Обслуживание туристов - это источник доходов 
для местного населения. 

Развитие туризма совершенствует систему социально-культурного 
обслуживания населения, увеличивает ресурсы для модернизации 
соответствующей инфраструктуры, повышает качество жизни. 

Туризм поднимает престиж страны, ее авторитет в мировом сообществе и 
среди рядовых граждан. Он укрепляет межрегиональные и международные 
дружеские связи, развивает народную дипломатию, стабилизирует отношения 
между регионами и государствами. Уровень развития туризма является 
своеобразным показателем состояния общества, его материального достатка и 
духовного здоровья. 

Мировой опыт свидетельствует, что для динамичного развития туризма 
необходимы следующие условия: 

- стабильная социально-экономическая ситуация (в мире в целом, в 
отдельной стране и конкретном регионе); 

- отсутствие административно-чиновничьих барьеров при перемещениях 
через границы и в период гостевого пребывания; 

- притягательные рекреационные ресурсы (природно-климатические и 
культурно-исторические); 
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- развитая инфраструктура туризма и квалифицированные кадры; 
- высокий уровень сервиса, обеспечение комфортного проживания, 

гостеприимство, культура и профессионализм персонала; 
- комфортабельный и безопасный транспорт, надежная связь; 
- свобода перемещения и гарантии прав путешествующих, обеспечение 

их безопасности; 
- высокая ответственность туристских организаций и их структурных 

подразделений за проведение конкретных туров; 
- положительный туристский имидж территории, высокая репутация 

обслуживающих туристов фирм и компаний. 
Внутренний туризм - путешествия граждан внутри страны, без 

пересечения государственной границы (и без осуществления в месте 
временного пребывания оплачиваемой профессиональной деятельности). 
Данный вид туризма особенно популярен в США. В нашей стране на его долю 
также приходится около 80 % туристских поездок. 

Международный (иностранный) туризм - путешествия за пределы страны 
постоянного проживания с туристскими целями. К иностранным туристам 
можно отнести всех временных посетителей, прибывших в данную страну не 
менее чем на 24 ч (кроме осуществляющих в посещаемой стране оплачиваемую 
профессиональную деятельность). Иностранный турист становится как бы 
временным посетителем другой страны. 

Въездной туризм - путешествия с туристскими целями в пределах страны 
лиц, не проживающих в ней постоянно. Прием в стране иностранных туристов 
является своеобразным экспортом услуг (именно так Всемирная туристская 
организация определяет въездной туризм, поскольку прибыль от него 
поступает в принимающую страну в иностранной валюте). 

Выездной туризм - путешествия граждан, постоянно проживающих в 
одной стране, за рубеж с туристскими целями. 

Рекреационный (оздоровительный) туризм - путешествия для отдыха и 
лечения. Может подразделяться на пляжный (посещение морского побережья, 
особенно в зимнее время) и санаторно-курортный, характеризуемый большей 
длительностью (обычная продолжительность тура на лечение - 21-28 дней, что 
значительно больше, чем по другим видам туризма). Хотя оздоровительный 
отдых носит сугубо индивидуальных характер, рекреационный туризм 
являются наиболее массовым видом туризма. Он может включать зрелищные и 
развлекательные программы (театральные и кинофестивали), занятия по 
интересам (охота, рыбная ловля, музыкальное и художественное творчество), 
этнические походы (связанные с изучением национальной культуры страны 
пребывания) и т.д. 

Познавательный (экскурсионный) туризм - путешествия или экскурсии с 
познавательными и расширяющими кругозор целями. Разновидностью 
познавательных поездок является автомобильный туризм. По сравнению с 
путешествиями на других видах транспортных средств поездки на автомобилях 
и автобусах предоставляют туристам гораздо большие познавательные 
возможности. 
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Культурный туризм предполагает посещение мест культурно-
исторического наследия и сосредоточения памятников культуры, а также мест 
проведения культурно-развлекательных мероприятий. Может подразделяться 
на культурно-познавательный, культурно-развлекательный, этнический и др. 
Данный вид туризма - наилучший способ знакомства с мировой культурой. 
Ведь каждая страна и каждый народ имеют свое неповторимое культурное 
наследие, являющееся достоянием всего человечества. Знакомство с историей и 
культурой других стран обогащает, делает жизнь более насыщенной и 
интересной. 

Научно- образовательный туризм - сравнительно новый вид 
международного туризма, предусматривающий путешествия с целью 
проведения научной работы, обучения или повышения квалификации. 
Специализированными видами научного туризма являются 
палеонтологический, археологический, лимнологический и др. Кроме того, к 
научному туризму можно отнести участие в научно-исследовательских 
экспедициях, научных симпозиумах и конференциях. Что касается 
образовательного туризма, то здесь наиболее популярны туристские поездки 
для изучения языка, особенно в Великобританию и другие англоязычные 
страны. 

Профессионально-деловой туризм предполагает деловые поездки, 
связанные с выполнением профессиональных обязанностей (участием в 
фестивалях, форумах, конференциях, симпозиумах, ярмарках и т.д.). Для этого 
создаются крупные конгресс-центры, имеющие залы для заседаний и деловых 
встреч, для размещения посетителей. 

Спортивный туризм связан с поездками на различные спортивные 
мероприятия. Популярность этого вида туризма постоянно растет. Он 
позволяет заниматься выбранными видами спорта (горнолыжным, плаванием, 
спортивной рыбалкой и охотой и т.д.), а также «болеть» за любимую команду, 
лично присутствуя на крупных спортивных соревнованиях. Это тем более 
важно, что в соответствии с рекомендациям Всемирной туристской 
организации туризм и отдых, наряду с физкультурой и спортом, должны 
рассматриваться неразрывно и взаимно-связанно. 

Экологический туризм (экотуризм) предполагает использование ресурсов 
естественной природной среды (памятников природы и природных 
достопримечательностей) для организации широкого спектра путешествий - от 
небольших познавательных туров для школьников до регулярных туристских 
программ в национальных парках и заповедниках. Он показывает важность 
охраны окружающей среды. Получаемая турфирмами прибыль может частично 
направляться на природоохранные мероприятия. Этот вид туризма стимулирует 
бережное использование ценных и хрупких природных ресурсов. 

Приключенческий (экстремальный) туризм связан с большими 
физическими нагрузками и эмоциональным напряжением, с риском и 
приключениями. Он представляет собой своеобразный способ отдыха в особо 
привлекательных и не тронутых хозяйственным освоением местах с занятием 
необычными и рискованными видами деятельности. Приключенческие туры 
относится к разряду элитарного отдыха. Подобные путешествия требуют 
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значительных затрат, тем не менее, спрос на них неуклонно растет. Они очень 
популярны на Западе. 

Религиозный (паломнический) туризм имеет целью посещение святых 
мест, центров сосредоточения церковных памятников и реликвий. Он 
предполагает путешествия для участия в важных религиозных церемониях, 
познавательные туры для знакомства с религиозными памятниками, историей и 
культурой различных религий, а также научные поездки специалистов, 
связанные с вопросами религии. 

Данный вид туризма требует квалифицированных кадров, чтобы они не 
только могли показать архитектурные и исторические достопримечательности, 
но и были знакомы с духовными и религиозными ценностями. 

Ностальгический туризм основан на потребности людей посещать далеко 
живущих родственников и друзей, а также места своего рождения. Он занимает 
важное место в международных туристских обменах. 

Экзотический туризм стал развиваться в последнее время. Появились 
туры, поражающие своей необычностью. Например, некоторые фирмы 
предлагают космические круизы и даже полеты на Луну. Есть фирмы, 
организующие круиз в Антарктиду и на Северный полюс. Возможны и другие 
не менее неожиданные путешествия. 

Социальный туризм - разновидность туризма, субсидируемая из средств, 
выделяемых на социальные нужды. Целью этого вида туризма является не 
извлечение прибыли, а создание условий для путешествий слабо защищенным 
слоям населения (учащейся молодежи, пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
войны и труда, труженикам села и др.). 

В заключение стоит представить перечень наиболее важных понятий, 
характеризующих сферу туризма. 

Туристские ресурсы - природные, исторические, социально-культурные и 
иные объекты, представляющие интерес для туристов (в том числе 
потенциальных). 

Как правило, туристские ресурсы служат для показа. Они призваны 
удовлетворять любознательность и духовные потребности человека, давать 
заряд бодрости, улучшать эмоциональное состояние и восстанавливать 
физические силы. 

За рубежом стандартный комплекс предоставляемых туристу услуг 
называется пекидж-туром. Наибольшей популярностью пекидж-туры 
пользуются в странах Европы, где на их долю приходится 20-40 % общего 
количества путешествий. Они включают в себя размещение, питание, 
экскурсионное обслуживание, транспортные, бытовые, спортивно-
оздоровительные и страховые услуги. 

Качество ресурсов определяется их уникальностью, первозданностью и 
самобытностью, степенью их положительного воздействия на физическое и 
духовное здоровье человека. Те или иные туристские ресурсы привлекают 
конкретных туристов, их вид и состояние во многом обуславливают 
потребительную стоимость туров, турпродукта в целом. 

Туристские ресурсы являются основой и неотъемлемым элементом 
инфраструктуры туризма. 
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Аннотация 
Стоимость активов ежегодно подвергается изменениям. Так, по 

основным средствам на каждую отчетную дату определяется новая 
балансовая стоимость, которая вытекает из первоначальной стоимости, 
скорректированной на сумму амортизации и возможных убытков от 
обесценения. Сложность определения новой балансовой стоимости основных 
средств возникает из-за определения того, есть ли возможное обесценение 
актива. Предприятие должно отслеживать ежегодно, есть ли обесценение, 
произошло ли реальное снижение стоимости, как именно оно повлияет на 
показатели финансовой отчетности, каков будет исход управленческих 
решений. Обсуждаются значение понятия «обесценение» и методики 
обесценения различных активов.  

Ключевые слова и фразы: активы, основные средства, запасы, 
дебиторская задолженность, обесценение, МСФО, стоимость, возмещение, 
себестоимость.  

Коммерческие организации при первой возможности стараются 
пополнять активы путем их приобретения, модернизировать существующие, но 
при этом имея в виду принцип «осмотрительности», или «консерватизма». 
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Данный принцип означает, что активы и доходы не должны быть завышены, а 
обязательства и расходы — занижены. Стоимость активов ежегодно 
подвергается изменениям. Так, по основным средствам на каждую отчетную 
дату определяется новая балансовая стоимость, которая вытекает из 
первоначальной стоимости, скорректированной на сумму амортизации и 
возможных убытков от обесценения[1] .  

Вместе с тем возникает много вопросов в процессе их обесценивания: 
«Как определить, обесценился ли актив?», «Кто должен его проводить?», «Что 
необходимо рассчитать в обесценении?», «Какие факторы необходимо 
учитывать?», «Как в дальнейшем сложится стоимость актива, что же станет с 
определенным обесценением?». В данной статье мы рассмотрим возможное 
снижение стоимости активов по основным средствам (МСФО/IAS36), запасам 
(МСФО/IAS 2), дебиторской задолженности (МСФО/IFRS9). Вопросы 
обесценения затрагивают различные активы: основные средства, 
нематериальные активы, финансовые активы, а также запасы. Каждый из этих 
активов имеет свою методику определения обесценения. Прежде чем мы 
начнем обсуждать методику обесценения того или иного актива, разберем 
значение понятия «обесценение». Итак, экономический смысл обесценения 
актива означает, что актив по той стоимости, по которой он отражен в учете, 
более не будет приносить тех выгод, какие бы предприятие ожидало получать 
от использования данного актива в хозяйственной деятельности. Предприятие 
должно отслеживать ежегодно, есть ли обесценение, произошло ли реальное 
снижение стоимости, как оно повлияет на показатели финансовой отчетности, 
каким будет результат управленческих решений. Учет на предприятиях ведется 
в соответствии с МСФО, МСФО МСБ и НСФО, основу которых составляют 
требования МСФО, соответственно решать проблемы обесценения активов 
нужно соглас но МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов»[2] .  

МСФО 36 применяется для учета обе сценения всех активов, кроме: — 
запасов (МСФО (IAS) 2 «Запасы»); — активов, возникающих из контрактов на 
строительство (МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство»); — отложенных 
налоговых активов (МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»); — финансовых 
активов, включаемых в сферу применения МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты»; — инвестиций в недвижимость, учиты ваемых по справедливой 
стоимости (МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость»); — 
биологических активов, учитываемых по справедливой стоимости (МСФО 
(IAS) 41 «Сельское хозяйство») и некоторых других.  

Снижение стоимости активов происходит под влиянием различных 
факторов: — научно-технический прогресс, приводящий к появлению новых, 
более мощных, дешевых и продуктивных технологий, процессов, товаров; — на 
рынке появляются более современные и дешевые товары, а старые и дорогие 
модели товаров вытесняются; — конкурентная борьба компаний, в результате 
которой старые технологии, товары и процессы заменяются на новые, более 
дешевые. Согласно пункту 63 МСФО (IAS) 16, чтобы определить, не 
произошло ли обесценение объекта основных средств, предприятие применяет 
МСФО (IAS) 36 Обесценение активов. Этот стандарт поясняет, каким образом 
компания проверяет балансовую стоимость своих активов, как она определяет 
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возмещаемую стоимость актива, когда признает или восстанавливает убытки от 
обесценения.  

В соответствии с требованиями МСФО (IAS) 36, на конец каждого 
отчетного периода компания должна оценить, нет ли каких-либо признаков 
обесценения активов. При проверке наличия признаков, указывающих на 
возможное обесценение актива, компании следует, как минимум, рассмотреть 
признаки обесценения (пункт 12 МСФО (IAS) 36) [4].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Схема 1 - Условия возникновения обесценения 
 
Актив считается обесцененным, если компания не может возместить его 

балансовую стоимость в ходе использования или продажи. Целью проведения 
проверки на обесценение является обеспечение уверенности в том, что 
основные средства не отражены по стоимости, превышающей их возмещаемую 
стоимость. Возмещаемая стоимость сравнивается с балансовой стоимостью 
актива с тем, чтобы установить, обесценился ли актив.  

Таким образом, определение возмещаемой стоимости является основным. 
Так, на рисунке представлена модель обесценения активов в соответствии с 
МСФО 36 «Обесценение активов». Мы видим, что если балан совая стоимость 
выше возмещаемой стоимости, то на разницу необходимо признать убыток от 
обесценения. Для этого важно определить возмещаемую стоимость как 
наибольшее из двух значений: справедливой стоимости и ценности 
использования актива [3,4].  

Определение справедливой стоимости дает МСФО (IFRS) 13. Это цена, 
которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 
обязательства при проведении операции на добровольной основе между 
участниками рынка на дату оценки. Затраты на продажу являются 
дополнительными затратами, которые связаны с выбытием актива и 
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подготовкой актива к такому выбытию. Расчет ценности использования 
основан на обоснованных допущениях в отношении прогнозов денежных 
средств. МСФО (IAS) 36 рекомендует составлять такой прогноз на период, не 
превышающий пять лет. После того, как компания оценила будущие денежные 
потоки, их нужно дисконтировать по соответствующей ставке. Ставка 
дисконтирования — ставка до налогообложения — и отражает текущие 
рыночные оценки: временной стоимости денег; рисков, характерных для 
данного актива, по которым не производилась корректировка расчетных оценок 
будущих потоков денежных средств. Рассмотрим пример выявления убытка от 
обесценения оборудования. Балансовая стоимость оборудования составляет 
2360000 тенге. Справедливая стоимость за минусом затрат на продажу 
(демонтаж) составляет 1 607 000 тенге. Для расчета ценности использования 
бухгалтер компании может воспользоваться данными  дисконтирования. 
Текущая стоимость $ 1 за период. Чистый приведенный приток денежных 
средств за три года, т. е. ценность использования составит 1504 010 тенге: 

 - 900 000 × 0,8929 = 803 610 тенге;  
- 700 000 × 0,7972 = 558 040 тенге;  
- 200 000 × 0,7118 = 142 360 тенге.  
Сначала ее необходимо сравнить со справедливой стоимостью, 

наибольшую из них сравнить с балансовой стоимостью оборудования. В 
рассматриваемой ситуации наибольшей является справедливая стоимость за 
минусом затрат на продажу 1 607 000 тенге. Сравнив эту стоимость с 
балансовой стоимостью оборудования (2 360 000 тенге), получаем убыток от 
обесценения в сумме 753 000 тенге (2 360 000–1 607 000)   

Бухгалтерская запись обесценения активов Дебет 7420 Расходы от 
обесценения активов / не идущие на вычеты 753 000 тенге Кредит 2430 Убыток 
от обесценения основных средств 753 000 тенге  

При этом расходы от обесценения активов отражаются в отчете о 
прибылях и убытках, а сумма на счете 2430 скорректирует балансовую 
стоимость актива. В отчете о финансовом положении актив будет отражен по 
стоимости за минусом убытка от обесценения. При этом важно помнить, что 
обесценение актива, отраженное в бухгалтерском учете в целях 
налогообложения, не учитывается [2].  

В данном примере рассматривается снижение стоимости отдельного 
актива, но на практике случается редко, когда отдельный актив приносит 
выгоду. В основном выгоду предприятия получают от группы активов, 
называемой единицей, генерирующей денежные потоки. Единица, 
генерирующая денежные потоки, — это наименьшая группа активов, которые 
только при их совместном использовании приносят выгоду. Убыток в таких 
группах распределяется в следующем порядке за счет:  

- любого актива, у которого произошло очевидное снижение стоимости; 
- любого гудвилла данного подразделения;  
- других активов подразделения на пропорциональной основе.  
Убыток от обесценения, признанный в предшествующие годы, должен 

восстанавливаться, если и только если произошло изменение в оценках, 
использованных при определении возмещаемой суммы актива с момента 
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признания последнего убытка от обесценения. В этом случае балансовая 
стоимость должна быть увеличена до ее возмещаемой суммы. Исключением из 
этого правила является убыток от обесценения, признанный для деловой 
репутации (гудвилла), который не должен восстанавливаться в последующем 
периоде [5].  

В соответствии с требованиями МСФО в примечаниях к отчетности 
приводится следующая информация: учетная политика в отношении 
дебиторской задолженности; полная сумма дебиторской задолженности; суммы 
по основным группам задолженности (торговая, авансы выданные, переплата 
по налогам, прочая дебиторская задолженность и др.); сумма начисленного 
резерва под обесценение дебиторской задолженности; движение резерва под 
обесценение дебиторской задолженности [4]. Говоря о понятиях «обесценение» 
и «переоценка», часто на практике бухгалтеры путают их или считают, что это 
одно и то же. На самом деле это далеко не одинаковые понятия. Это различие 
настолько важно, что мы считаем необходимым провести четкое разграничение 
между ними Переоценка призвана показать реальную стоимость актива. 
Переоценка и обесценение по-раз ному оцениваются. Переоценка — всегда 
только до справедливой стоимости. Обесценение — всегда только по 
возмещаемой стоимости [5, с. 32]. Последний пункт означает, что для 
обесценения обязательно должны быть известны все компоненты для расчёта 
возмещаемой стоимости: и (1) справедливая стоимость, и (2) затраты на 
выбытие, и (3) дисконтированная ценность использования, (4) балансовая 
стоимость, которая, разумеется, должна быть выше возмещаемой, чтобы 
обесценение имело место. Переоценка, в отличие от обесценения, применима 
не ко всем объектам. Обесценение же применимо ко всем объектам основных 
средств: по переоцененной или первоначальной стоимости. Причём толчок для 
проверки на обесценение чёткий: проблема с активом компании. Таким 
образом, для каждого класса активов в отчетности должна быть раскрыта 
информация по убытку от обесценения (снижение стоимости): 

 - признанного в отчете о прибылях и убытках за текущий период, и разделы 
отчета, куда он включен;  

- восстановленного в текущем периоде в отчете о прибылях и убытках, а 
также разделы отчета, куда они включены; 

- отнесенного на капитал за текущий период;  
- восстановленного в текущем периоде и отраженного непосредственно на 

счетах капитала.  
Заключение. Анализ показал, что правила, процедуры и методы по 

определению обесценения, предписанные вышеуказанными международными и 
национальным стандартами, в теоретическом и методологическом планах 
вполне отвечают процессам и событиям, совершаемым в деятельности 
экономических субъектов, т. е. предприятий, компаний, фирм и прочих 
формирований. В то же время практическая реализация предписанных 
стандартами правил, способов, методов по определению обесценения 
различных видов активов затруднена. Это связано с тем, что проведение тестов 
на предмет обесценения активов очень сложно и почти невозможно, если 
отсутствует активный рынок по тому или иному активу. Отсутствие активного 
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рынка не позволяет достоверно определить справедливую стоимость, 
возмещаемую сумму, следовательно, величину убытка от обесценения.  
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Abstract. A great deal of research papers suggested that the performance audit 

is the type of public sector practice without the clear definition, scope and many 
other quality characteristics compared to financial audit. Moreover, the research on 
historical development of performance audit shows its complex nature and 
development stages in both different countries and sectors. Despite the less 
standardized framework of the performance audit, it has extremely high degree of 
contribution to the public accountability and policy-making process. In addition, the 
literature indicates its increasing importance for the Supreme Audit Institutions (SAI) 
across the world. This paper aims to identify milestones of the development of 
performance audit, analyze the current methodological support by audit 
organizations and discuss the significance of performance audit for SAIs. 

Аңдатпа. Көптеген ғылыми еңбектерде тиімділік аудиті қаржылық 
аудитпен салыстырғанда нақты анықтамасыз, көлемсіз және көптеген басқа 
сапалық сипаттамалары жоқ мемлекеттік сектор тәжірибесі болып 
саналады. Сонымен қатар, тиімділік аудитінің тарихи дамуын зерттеу әр 
түрлі елдерде де, әр түрлі секторларда да оның күрделі табиғаты мен даму 
кезеңдерін көрсетеді. Тиімділік аудитінің стандартталмаған құрылымына 
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қарамастан, ол есеп беру процесіне және саяси құжаттарды 
қалыптастыруға өте жоғары дәрежеде үлес қосады. Сонымен қатар, 
әдебиеттерге шолу оның бүкіл әлемдегі жоғары мемлекеттік аудит 
органдары үшін маңыздылығының артып келе жатқандығын көрсетеді. Осы 
мақаланың мақсаты тиімділік аудитінің дамуының негізгі кезеңдерін анықтау, 
аудиторлық ұйымдардың қазіргі әдістемелік қамтамасыз етілуіне және 
жоғары аудит органдары үшін тиімділік аудитінің маңыздылығына талдау 
жасау. 

Аннотация. В большом количестве исследовательских работ было 
высказано предположение, что аудит эффективности является типом 
практики государственного сектора без четкого определения, объема и многих 
других качественных характеристик по сравнению с финансовым аудитом. 
Более того, исследования по историческому развитию аудита эффективности 
показывает его сложный характер и этапы развития как в разных странах, 
так и в разных секторах. Несмотря на менее стандартизированную 
структуру аудита эффективности, он имеет чрезвычайно высокую степень 
вклада в процесс подотчетности и формирования политических документов. 
Кроме того, литература свидетельствует о ее возрастающей важности для 
высших органов аудита (ВОА) по всему миру. Цель этой статьи - определить 
основные этапы развития аудита эффективности, проанализировать 
текущую методологическую поддержку аудиторских организаций и важность 
аудита эффективности для ВОА.  

 
     Keywords. Performance audit, Supreme Audit Institutions, Audit standards. 

Кілт сөздер. Тиімділік аудиті, жоғарғы аудит органдары, аудит 
стандарттары. 

Ключевые слова. Аудит эффективности, Высшие органы аудита, 
Стандарты аудита. 
 
 Performance auditing is a core activity in public sector auditing that has a great 
diversity of approaches and constantly refined methodology. Hence, it is highly 
important to clarify and summarize main ideas of this type of audit, as it has already 
become an integral part of the mission of all the SAIs around the globe. The purpose 
of this article is to compare the initial idea of this notion with the current one, discuss 
the updated methodological documents issued by audit organizations and review the 
present role of the performance audit as part of the SAIs mandate. The article is 
structured as follows. First historical information on changes in audit practice and 
emergence of new approach, followed by the inherent theoretical characteristics of 
performance audit will be discussed. Then the existing methodological documents on 
performance audit developed by The International Organization of Supreme Audit 
Institutions (INTOSAI) will be analyzed. Finally, based on the review of SAIs 
reports, the article highlights plenty of issues for further research. 
 It can be stated that the public sector audit is closely related to the historical 
development of public management. It is a social phenomenon with diverse social 
and organizational contexts, with mutual impact on each other [4]. Over the past 
decades, developed countries have been reconstructing the mechanisms of controlling 
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the public funds [2]. The changes are not being implemented in a harmonized way as 
different countries have various economic, political and legislative peculiarities [5]. 
For example, in the United Kingdom New Public Management (NPM) is associated 
to the Premiership of Margaret Thatcher in 1980s. New approaches in public 
management touched many areas including audit and financial management. The UK 
had an impact on the other countries’ policies such as New Zealand, Australia [3]. 
Along with the expansion of this kind of reforms and regular financial crises, 
governments has started to focus on the efficiency and effectiveness of public 
organizations. The reason for that is the need to recover the confidence of the people 
in competent governmental spending. The literature is not able to show the concrete 
years of the emergence of performance audit. Nevertheless, the core elements and 
ideas of the concept that have been integrated into performance audit can be traced 
through the review of the research papers. Despite that there are four different claims 
regarding to the emergence of the performance audit, all of them are in the second 
half of the previous century [1], [7]. Owing to the fact that the basic elements of the 
audit such as economy and efficiency were used as an indicator of good management 
from ancient times, some scholars consider it as a longstanding process and do not 
claim any periods or decades. Generally, it can be concluded that the specific decades 
are mostly linked to the policy reforms of the particular leaders that had significant 
impact on the public management of that time such as Thatcher, Sir John Major in the 
UK example. Below Table 1 demonstrates some important dates in the historical 
development of performance audit.   
 

Table 1: Key events in the evolution of Performance Auditing 
Date Place Event or context Pertinence 

Middle Ages 
and Beyond 

UK English manorial estate accounting. Beginning of internal (operational) audit 
and current ideas of accountability. 

XIV, XV c 
centuries 

Italy  
 

Medici Bank sent people to audit the London 
branch to ascertain whether the manager had 
made wise investments  

This was similar to compliance and 
performance audits. 

1657 Sweden In September 1657 the one of the biggest 
companies issued an audit report  

Reporting included one of the 3Es 
(effectiveness). 

1780 Britain Authorized bodies for public sector audit were 
required to review in what more expeditious 
and effectual and inexpensive manner 

Framework of audits included elements of 
economy, effectiveness and timeliness. 

1827-30 US Two railway companies’ audit committees 
sought to identify and improve processes and 
address other operational and organisational 
problems. 

One of the first example of internal 
management audit or operational audit. 

1875 Germany Krupp Company audit manual: the auditors are 
to make suggestions for the improvement of 
existing facilities and procedures 

Scope of internal audit included compliance 
and identifying performance Improvement 
opportunities. 

1889 Japan The Japanese Board of Audit had examined 
also the substance of administration of budget. 

Scope of audits included compliance and 
aspects of efficiency and effectiveness. 

1932 UK The need for an audit of management was 
recognised in the UK as early as 1932. 

Scope of audit included aspects of 
Management effectiveness. 

1969 West 
Germany 

Federal Court of Audit established 
efficiency as an audit standard. 

Efficiency auditing. 

1972 US GAO standards defined auditing as reviewing: 
economy and efficiency of management 
practices; and the effectiveness of programmes 
in achieving a desired level of results. 

Auditing of the three Es. 

1977 New 
Zealand 

Public Finance Act 1977 provided for a 
national audit agency with authority to 
undertake performance audits. 

 
 
 
Performance audit 
mandate. 

1979 Australia Audit Amendment Act 1979 amended the Audit 
Act 1901 to give the Auditor-General a 
performance audit mandate. 
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1983 UK UK Audit Commission came into being 
with a mandate to conduct broad scope 
(performance) audits in local government.  

Source: adapted from [6]. 
 

It is worth noting that the development of performance audit was a systematic 
process, the accurate temporal emergence of which is not clear. Not all the countries 
and events are included in the table; nevertheless, a few countries mentioned there 
seem to be pioneers in implementing the performance audit techniques [10].  

Following the growth of importance of performance measures, (SAIs) in many 
jurisdictions have introduced the practice of performance auditing. As noted earlier 
diverse roots of the development of the notion created diverse definitions. Moreover, 
performance audit has appeared in different sectors. For instance, in US and Canada 
it was primarily used in private sector and called operational audit. But, in Australia 
and New Zealand it was vice versa. There is no unified theoretical definition as any 
definition focuses on the particular elements of the PA missing other equally 
important ones. Currently, we can refer to perhaps most widely accepted explanation 
by the largest public audit organization in the world. INTOSAI Framework of 
Professional Pronouncements (IFPP) provided by INTOSAI sets the definitions not 
only for the audit types, also for the audit elements, procedures and principles. Figure 
1 illustrates this updated framework.  

 
Figure 1: Three categories of professional pronouncements (2019) 

 
Source: official website of INTOSAI [8]. 
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According to the Strategic Development Plan 2017-2019 INTOSAI updated 

the structure of the standards [13]. Currently, there are 3 main blocks: The INTOSAI 
Principles (INTOSAI-P), The International Standards of Supreme Audit Institutions 
(ISSAI), The INTOSAI Guidance (GUID). From the figure 1 we can see that for 
performance auditing all the categories have been updated. Despite the fact that most 
of the SAIs set their regulatory documents based on this framework, there is no single 
way of conducting and reporting PA.  
 Review of the functions and mandates of the European Union SAIs allows us 
to draw a conclusion that variety of the forms of PA still exist [12]. There might be 
different types of PA, different reporting structure or even different purposes of SAIs. 
Regarding the Kazakhstan system, the main document is the Law “On state audit and 
financial control”. The Law acknowledges 14 different directions for Accounts 
Committee to conduct performance audit [9]. Further, the “standard 100” or 
“Procedural standard for external state audit and financial control for conducting 
performance audits” defines the meaning, purpose and all the procedural steps in PA 
activity [11]. One noticeable thing is the standard gives four criteria for PA adding 
the “productivity” criterion to the classical 3Es. Hence, the definitions of these 
criteria are provided in a different way though are not contradictory to the 
international standards. One of the main issues is the lack of methodological 
documents to conduct abovementioned 14 types of PA. There are a few projects that 
address the issue, but the major problem is feasibility of any of them. For instance, 
PA of activities of state audit objects may comprise all the central government 
organizations. State bodies in healthcare, education, transport etc. cannot be 
evaluated by the same indicators. Consequently, there is a need for specific guidance 
in different areas of the public sector. The official reports of SAIs regarding 
performance audit demonstrate myriad approaches, which makes extremely difficult 
to evaluate and compare the efficiency of SAIs activity.  

In conclusion, PA became a prominent feature in public management many 
centuries ago, but it does not have clear standardized understanding in different 
countries. Although there are international standards that give the idea to the SAIs 
how to construct the overall system of PA, it is not always feasible for all taking into 
account diverse nature of public administration. Moreover, it has been suggested that 
the reason for the gap in literature devoted to PA is neutral or confidential nature of 
audit legislation. Nowadays, the public and the governments demand transparent way 
of reporting, especially regarding the efficiency of public sector organizations. It is 
clear that this requires future research in this domain. In order to conduct transparent 
performance audits there should be more guidance or accompanying documents for 
the public auditors.  
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Аннотация. Выявление рисков аудируемой компании при проведении 

аудита субъекта квазигосударственного сектора, представляет собой процесс 
анализа рисков, вероятности их возникновения и степени управляемости для 
дальнейшего принятия наиболее эффективных решений о мероприятиях по 
управлению рисками. Аудируемой организацией является единый оператор по 
розничной реализации горюче-смазочных материалов в Республике Казахстан – 
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акционерное общество «ҚазМұнайГаз Өнімдері». Целью методики является 
определение методов и инструментов выявления и оценки рисков, а также 
критериев выбора методов управления рисками, проводимых в рамках аудита 
процессов управления рисками объекта. По проведенным результатам  аудита 
рисков можно своевременно выявить потенциальные риски, осуществить их 
оценку и предпринять меры по их минимизации в построении и ведении 
бизнеса. 

Аңдатпа. Квазимемлекеттік сектор субъектісін тексеру кезінде 
аудиттелетін компанияның тәуекелдерін анықтау, ол тәуекелдерді талдау, 
олардың туындау ықтималдығы және бақылау деңгейін белгілеу процессі 
болып табылады. Бұл тәуекелдерді басқару бойынша тиімді шешімдерді одан 
әрі қабылдау үшін қажет. Тексерілген ұйым - Қазақстан Республикасындағы 
жанар-жағар май материалдарын бөлшек саудада сатудың бірыңғай операторы 
- «ҚазМұнайГаз Өнімдері» акционерлік қоғамы. Әдістеменің мақсаты 
тәуекелдерді сәйкестендіру және бағалау әдістері мен құралдарын, сондай-ақ 
объектінің тәуекелдерді басқару процестерінің аудиті аясында жүзеге 
асырылатын тәуекелдерді басқару әдістерін таңдау критерийлерін анықтау 
болып табылады. Тәуекелдер аудитінің нәтижелері бойынша ықтимал 
тәуекелдерді уақтылы анықтауға, оларды бағалауға және бизнесті құруда және 
жүргізуде оларды азайтуға бағытталған шараларды қабылдауға болады. 

Abstract. Identification of risks of the audited company of a quasi-public 
sector entity during the audit is a process of analyzing risks, the likelihood of their 
occurrence and the degree of controllability for further adoption of the most effective 
decisions on risk management measures. The audited organization is a single operator 
for the retail sale of fuels and lubricants in the Republic of Kazakhstan - the joint-
stock company “KazMunayGas Onimderi”. The purpose of the methodology is to 
identify methods and tools for identifying and assessing risks, as well as criteria for 
selecting risk management methods, carried out as part of an audit of the object's risk 
management processes. Based on the results of the risk audit, it is possible to identify 
potential risks in a timely manner, assess them and take measures to minimize them 
in building and running a business.   

 
Ключевые слова. Аудит субъектов квазигосударственного сектора, 

государственный аудит, нефтегазовая отрасль, аудиторская организация, риски, 
управление рисками. 

Кілт сөздер. Квазимемлекеттік сектор субъектілерінің аудиті, мемлекеттік 
аудит, мұнай-газ саласы, аудиторлық ұйым, тәуекелдер, тәуекелдерді басқару. 

Keywords. Audit of quasi-public sector entities, public audit, oil and gas 
industry, audit organization, risks, risk management. 

 
В Республике Казахстан к субъектам квазигосударственного сектора 

относят государственные предприятия, товарищества с ограниченной 
ответственностью, акционерные общества, национальные компании, 
участником или акционером которых является государство, а также дочерние, 
зависимые и иные юридические лица, являющиеся аффилиированными с ними 
в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан. 
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Проведения аудита субъекта квазигосударственного сектора, с целью 
выявления рисков аудируемой компании представляет собой процесс анализа 
рисков с целью определения величины влияния (ущерба) от реализации риска, 
вероятности его возникновения и степени управляемости для дальнейшего 
принятия наиболее эффективных решений о мероприятиях по управлению 
рисками.  

Целью данной статьи является определить для субъекта 
квазигосударственного сектора методику выявления рисков, их оценку и  
управление ими при проведении государственного аудита. 

Аудируемой организацией является акционерное общество «ҚазМұнайГаз 
Өнімдері», которая определена единым оператором по розничной реализации 
горюче-смазочных материалов в Республике Казахстан.  

Целью методики выявления и оценки рисков, выбора методов 
управления рисками является определение методов и инструментов выявления 
и оценки рисков, а также критериев выбора методов управления рисками, 
проводимых в рамках аудита процессов управления рисками КМГО. 

Рассмотрим этапы процесса управления рисками. Процесс управления 
рисками в КМГО состоит из следующих этапов: 

1. Идентификация рисков; 

2. Оценка рисков; 

3. Расчет уровня риск-аппетита и собственной удерживающей 
способности (далее – СУС) КМГО суммарного размера незапланированных 
убытков за один год, которые может понести КМГО при наступлении рисков и 
которые в совокупности не окажут существенного влияния на деятельность 
КМГО 

4. Построение карты рисков и установление приоритетности рисков; 

5. Выбор методов управления рисками, разработка плана мероприятий по 
управлению ключевыми рисками; 

6. Мониторинг рисков. 

Идентификация рисков предусматривает выявление, описание и 
документальное оформление рисков, способных повлиять на деятельность 
КМГО. 

Идентификация рисков осуществляется работниками структурных 
подразделений КМГО. Сбор, обработка, анализ, систематизация полученной 
информации по выявленным рискам осуществляется ответственным 
подразделением. 

Рассмотрим матрицу рисков, идентифицированных в процессе подготовки 
отдельной финансовой отчетности, сформулированной департаментом 
бухгалтерского учета и отчетности КМГО. 
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Таблица 1 – Матрица идентифицированных рисков КМГО 

Цель контрольной процедуры Критерий 
контроля Описание риска 

Обеспечение представления 
отдельной финансовой отчетности в 
форматах, утвержденных 
материнской компанией и/или 
законодательными актами 
Республики Казахстан.  

Наличие и 
достоверность; 
Полнота и 
правильность 
отражения в 
соответствующем 
периоде; Права и 
обязательства 
(Одобрение); 
Представление и 
раскрытие; 
Соответствие 
законодательству. 

Риск представления отдельной 
финансовой отчетности не в 
утвержденном формате. 

Обеспечение своевременного 
формирования отдельной 
финансовой отчетности. 

Риск несвоевременного 
формирования отдельной 
финансовой отчетности по 
причине несвоевременного 
закрытия бухгалтерских книг, 
ответственными 
бухгалтерами. 

В таблице мы видим основные цели контрольных процедур, критерии 
контроля при проведении аудита и выделенные риски, которые присутствуют 
при подготовки отдельной финансовой отчетности КМГО. 

Следующий этап процесса управления рисками в КМГО, как приведено 
выше, является - оценка рисков. Оценка рисков позволяет КМГО 
проанализировать влияние потенциального риска на достижение целей 
КМГО. 

Первоначально оценка рисков проводится на качественной основе 
(экспертная оценка), затем для наиболее значимых рисков может быть 
проведена количественная оценка. 

В случае если риски не имеют надежной статистической информации 
для моделирования и не поддаются количественной оценке, а также в случае 
если построение моделей не является целесообразным с точки зрения затрат, 
риски оцениваются только на качественной основе. 

Количественная оценка позволяет получать более точные аналитические 
данные и особенно полезна при разработке методов финансирования рисков.  

Балльная шкала оценки рисков по частоте (вероятности) и размеру 
влияния риска доводится до сведения работников КМГО для проведения 
качественной оценки рисков. 

 
Таблица 2 – Бальная шкала оценки рисков КМГО 

Балл Частота(вероятность) 
1 Очень редко (один раз в 7 и более лет), или вероятность наступления до 5% 
2 Редко (примерно один раз в 5 лет), или вероятность  наступления от 5 до 

25% 
3 Периодически (раз в 3 года), или вероятность наступлении от 25 до 50% 
4 Часто (раз в год), или вероятность наступления от 50 до 70% 
5 Очень часто (раз в полгода и чаще) или вероятность наступления свыше 

70% 
Для каждого из идентифицированных рисков работники КМГО 

определяют частоту, размер убытка по следующим параметрам 
приведенным в таблицах 2 и 3. 
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Таблица 3 – Шкала оценки рисков КМГО в денежном выражении 
Балл Размер влияния В денежном выражении 

1 Незначительный 
убыток 

до 50 тыс. долларов США 

2 Заметный убыток от 50 тыс. долларов США до 100 тыс. долларов 
США 

3 Крупный убыток от 100 тыс. долларов США до размера СУС 
4 Критический убыток свыше СУС, или до 25% потери  собственного 

капитала 
5 Катастрофически

й убыток 
полная потеря доходности, или 25% потери 
собственного капитала 

Для рисков, влияние которых трудно оценить в финансовых 
показателях (например, рисков персонала, репутации, несоответствия 
требованиям качества продукции и т.д.), вводятся нефинансовые 
характеристики в сопоставимых баллах. 

Полученные результаты обрабатываются ответственным 
структурным подразделением, каждому риску присваивается рейтинг, на 
основе которого строится карта рисков. 

Расчет рейтинга риска проводится следующим образом: 
 рейтинг риска = балл вероятности × балл влияния. 

На основании рассчитанной степени риска каждый риск 
классифицируется следующим образом: 

− высокий риск- диапазон баллов от 15 до 25; 

− средний риск -диапазон баллов от 4 до 14; 

− низкий риск - диапазон баллов от 1 до 3. 

В процессе аудита управления рисками в КМГО, осуществлена оценка 
вышеприведенных рисков следующим образом.  

 
Таблица 4 – Оценка рисков процесса составления отдельной финансовой 

отчетности КМГО 
Описание риска Частота (вероятность) Размер 

влияния 
В денежном 
выражении 

Риск представления 
отдельной финансовой 
отчетности не в 
утвержденном формате 

Очень редко (один раз в 7 и 
более лет), или вероятность 
наступления до 5% 

Незначительн
ый убыток 

до 50 тыс. 
долларов 
США 

Риск несвоевременного 
формирования отдельной 
финансовой отчетности 

Очень редко (один раз в 7 и 
более лет), или вероятность 
наступления до 5% 

Незначительн
ый убыток 

до 50 тыс. 
долларов 
США 

Как видно из таблицы, приведенной выше в ходе аудита управления 
рисками в КМГО, процесса формирования отдельной финансовой 
отчетности, выявлены не существенные риски. 

Следующий этап процесса управления рисками в КМГО - это выбор 
методов управления рисками и разработка плана мероприятий по 
управлению ключевыми рисками КМГО. 
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Разрабатываются мероприятия по управлению каждым из ключевых 
рисков, позволяющие уменьшить негативный эффект от незапланированных 
убытков и их вероятность или получить финансовое возмещение при 
наступлении незапланированных убытков. 

Согласно выявленным рискам в процессе составления отдельной 
финансовой отчетности КМГО, составлен следующий план мероприятий по 
снижению степени рисков. 

 
Таблица 5 - План мероприятий по снижению степени рисков КМГО 

Описание риска Мероприятия по их 
устранению 

Контрольн
ые сроки  

Ответственные лица 

Риск представления 
отдельной 
финансовой 
отчетности не в 
утвержденном 
формате 

Утвердить стандартные форматы 
финансовой отчетности, 
используемые для представления 
отдельной финансовой 
отчетности. 

На 
ежеквартал
ьной 
основе  
 

Бухгалтер, 
ответственный за 
подготовку 
отдельной 
финансовой 
отчетности. 

Риск 
несвоевременного 
формирования 
отдельной 
финансовой 
отчетности 

Утвердить сроки формирования 
отдельной финансовой 
отчетности и календарь 
ежемесячного закрытия периода 
и подготовки отдельной 
финансовой отчетности. 

На 
ежеквартал
ьной 
основе  
 

Бухгалтер, 
ответственный за 
подготовку 
отдельной 
финансовой 
отчетности. 

При этом следует также рассмотреть возможность разработки планов 
минимизации рисков низкой и средней степени приоритетности, 
потенциально имеющих возможность вырасти до рисков высокой 
приоритетности в ближайшие 3 года. 

Выбор методов управления рисками определяется исходя из уровня 
вероятности и размера ущерба при наступлении риска, возможности 
разделения риска с контрагентом, возможности финансирования мероприятия 
по снижению риска, а также критерия эффективности управления риском. 

Заключительным этапом процесса управления рисками в КМГО является, 
мониторинг по управлению рисками. 

Мониторинг управления рисками – это контроль динамики изменения 
характеристик рисков и эффективности реализации мероприятий по 
управлению рисками. Мониторинг позволяет определить статус риска,  
выяснить,  достигнут  ли желаемый результат от внедрения мероприятий по 
управлению рисками, достаточно ли собранной информации для принятия 
решений по управлению рисками, и была ли эта информация использована для 
снижения степени риска. 

Мониторинг осуществляется ответственным подразделением КМГО путем 
сбора отчетов владельцев рисков о динамике рисков и осуществлению планов 
внедрения мероприятий по управлению рисками. 
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Таблица 6 – Мониторинг мероприятий по устранению рисков КМГО 
Описание риска Документооборот 

(входные данные) 
Владельцы 

рисков 
Исполнение 

Риск 
представления 
отдельной 
финансовой 
отчетности не в 
утвержденном 
формате. 

Формы представления 
финансовой отчетности, 
утвержденные для целей 
консолидации группы 
компаний АО НК 
«КазМунайГаз».  

Департаме
нт 
бухгалтерс
кого учета 
и 
отчетности 
КМГО. 

По состоянию на 
30.09.2019 год, 
утверждена отдельная 
финансовая отчетность в 
соответствии с 
утвержденными формами 
КМГО. 

Риск 
несвоевременног
о формирования 
отдельной 
финансовой 
отчетности. 

Формы представления 
финансовой отчетности 
КМГО. 

Департаме
нт 
бухгалтерс
кого учета 
и 
отчетности 
КМГО. 

По состоянию на 
30.09.2019 год, 
утверждена отдельная 
финансовая отчетность в 
установленные сроки. 

По результатам мониторинга ответственное подразделение ежеквартально 
предоставляет отчет Правлению КМГО, корректирует реализуемые 
мероприятия или разрабатывает дополнительные мероприятия по управлению 
ключевыми рисками КМГО. 

Таким образом, определенные аудитом мероприятия, приведенные выше 
позволяют своевременно выявить потенциальные риски, осуществить их 
оценку и предпринять меры по их минимизации в построении и ведении 
бизнеса. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены вопросы развития аграрного 
сектора Казахстана в рыночной экономике. Сельское хозяйство Казахстана 
стабильность аграрного производства является основой продовольственной 
безопасности страны. Поэтому в аграрном секторе Казахстана 
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предполагается экспорт зерна или другой сельскохозяйственной продукции на 
мировые рынки, увеличение производства экспансии, потенциальных продуктов 
и источников валютных поступлений. 

Аңдатпа. Бұл мақалада нарықтық экономикадағы Қазақстанның 
аграрлық секторын дамыту мәселелері қарастырылған. Қазақстанның ауыл 
шаруашылығы аграрлық өндірістің тұрақтылығы елдің азық-түлік 
қауіпсіздігінің негізі болып табылады. Сондықтан Қазақстанның аграрлық 
секторындағы астықты немесе басқа да ауыл шаруашылығы өнімдерін 
әлемдік рыноктарға экспорттау, экспансия өндірісін, әлеуетті өнімдер мен 
валюталық түсімдер көздерін ұлғайтуды болжайды. 

Abstract. This article discusses the development of the agricultural sector of 
Kazakhstan in the market economy. The stability of agricultural production is the 
basis of food security of the country. Therefore, the agricultural sector of Kazakhstan 
is expected to export grain or other agricultural products to world markets, increase 
production expansion, potential products and sources of foreign exchange earnings. 
 

Ключевые слова: Аграрный сектор, агропромышленный комплекс, 
земельные ресурсы, крестьянские хозяйства, фермер, иностранные 
инвестиции. 

Кілт сөздер: Аграрлық сектор, агроөнеркәсіптік кешен, жер 
ресурстары, шаруа қожалықтары, фермер, шетелдік инвестиция. 

Key words: Agricultural sector, agro-industrial complex, land resources, 
farms, farmer, foreign investment. 
 

Экономиканың маңызды салаларының бірі – ауыл шаруашылығы. Ауыл 
шаруашылығы – өндірістің негізгі саласы, агроөнеркәсіптің жетекші саласы 
болып табылады. Ауылдағы жұртшылықтың тұрмыс-жағдайының 
жақсаруының, экономикалық белсенді халық қатарындағы ауыл халқы үлесінің 
артуының, пайданың, рентабельділіктің жоғарлауының, ұлттық байлық пен 
экспорттың көбеюінің, еліміздің экономикасы дамыған, бәсекеге қабілетті, 
индустрияланған елдердің қатарына қосылудың, бір сөзбен айтқанда еліміздің 
экономикалық дамудың жаңа сатысына көтерілуінің тікелей жолы – ауыл 
шаруашылығы. Жалпы ауыл шаруашылығы дүние жүзінің барлық 
аумақтарында таралған. Оның 50-ден астам салаларында 1,3 млрд адам еңбек 
етуде.  

Қазіргі кезде дүние жүзінде экономикалық белсенді халықтың 45%-ы 
ауыл шаруашылығымен айналысады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт 
Тоқаевтың Қазақстан халқына жолдауында ауыл шаруашылығы мәселелеріне 
де ерекше тоқталады. Мәселен, Елбасының 2018 жылғы «Сындарлы қоғамдық 
диалог – қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан 
халқына жолдауына сәйкес Президент Үкіметке мынадай міндеттерді жүктеген 
болатын: «Ауыл шаруашылығы – біздің негізгі ресурсымыз, бірақ оның әлеуеті 
толық пайдаланылмай отыр. Ел ішінде ғана емес, шетелде де сұранысқа 
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ие органикалық және экологиялық таза өнім өндіру үшін зор мүмкіндіктер бар. 
Біз суармалы жер көлемін кезең-кезеңмен 2030 жылға қарай  3 миллион 
гектарға дейін ұлғайтуымыз керек.  Бұл ауыл шаруашылығы өнімінің көлемін 
4,5 есе арттыруға мүмкіндік береді. Ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау 
ісінде шикізатқа негізделуден бас тарту керек. Өнім өңдейтін кәсіпорындар 
әлеуетінің 40 пайызы ғана пайдаланылып отырғанына қарамастан, оның көлемі 
70 пайызға жетті. Ауыл шаруашылығына шетелден инвесторлар тарту – 
маңызды міндет. Үкімет нақты нәтижеге қол жеткізуі керек» [2]. 

Ел тұрғындарының 40%-дан астамының қызметi мен тiршiлiк көзi 
ауылдық жер болып табылады, олардың көпшiлiгi үшiн жер - негізгi өндiрiс 
құралы. Аграрлық өндірiстiң тұрақтылығы - елдiң азық -түлiк қауiпсiздiгiнiң 
негiзi. Қазақстан жер ресурстарына бай. Алдын ала суландырмай-ақ егiн 
шаруашылығына жаратуға болатын алқап 39 млн. гектарды құрайды.  

Қазақстанның аграрлық  секторы  мынадай сипатқа ие:  
- ауыл шаруашылығына арналған жердің жалпы аумағы – 222,6 млн. га, 

оның ішінде 24 млн. га (10,8%) – егістік жерді, 5 млн. га (2,2%) – пішендік 
жерді, 189 млн. га (85%) – жайылым жерді алып жатыр;  

- ауыл тұрғындарының саны – 7,3 млн. адам немесе ел тұрғындарының 
жалпы санының 47,2%-ын құрайды;  

- топырақ  және өсімдік  жамылғысының тік және көлденең зоналары 
анық белгіленген. Орманды дала мен дала аймағында барлық жердің 10%, шөл 
және шөлейт аймағында - 60%-ға жуығы, таулы аймақтарда - 5%-ға жуығы 
жатыр;  

- елдің  барлық егіншілік аймақтары жылдық жауын-шашынның 
аздығымен сипатталады – 150-320 мм.; 

- теңізге  шығу жолының жоқтығы, бұл сыртқы нарыққа шығуға 
айтарлықтай қиындықтар тудырады;  

- маусымаралық  кезеңдерде қант, өсімдік майы, құс  еті, көкөніс пен 
жеміс сияқты өнімдерді қоспағанда, азық-түлік өнімдерінің көпшілігімен 
қамтамасыз етудің өзіндік жеткіліктілігі;  

- солтүстік  аймақтардың астық дақылдарын өсіруге және мал 
шаруашылығына мамандандырылуы; суармалаудың айтарлықтай маңызы бар 
оңтүстік аймақтарда өсірілетін дақылдардың (астық, майлы, жеміс-жидек 
дақылдары, көкөніс, мақта) көбінше әртараптандырылған [3]. 

Кесте 1. 
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем 

индексі, шаруашылықтың барлық санаттарында (%) 

      2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Жалпы шығарылым  
Қазақстан 
Республикасы 104,5 108,5 93,1 114,6 88,3 126,8 82,2 
Ақмола 104,9 115,6 77,4 145,6 60,6 176,0 59,3 
Ақтөбе 96,9 117,5 107,2 101,6 95,9 115,1 93,4 
Алматы 103,7 103,5 97,0 113,6 101,2 103,4 104,6 
Атырау 104,0 106,5 105,5 96,1 99,4 112,2 102,7 
Батыс Қазақстан 103,8 111,2 114,6 83,2 97,3 123,1 82,8 
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Жамбыл 91,7 104,3 92,6 122,7 99,6 106,8 96,9 
Қарағанды 113,2 106,7 101,1 107,5 93,1 114,1 95,8 
Қостанай 113,5 113,2 90,3 101,9 80,8 159,7 48,5 
Қызылорда 101,8 99,0 96,9 112,2 108,2 98,1 103,5 
Маңғыстау 105,5 99,3 108,4 94,9 100,8 119,5 99,6 
Оңтүстік Қазақстан 99,8 103,5 95,3 106,6 106,0 111,0 108,5 
Павлодар 107,5 110,6 87,0 142,5 78,0 109,0 89,2 
Солтүстік Қазақстан 112,0 106,5 95,8 118,0 76,2 159,7 69,6 
Шығыс Қазақстан 95,9 107,6 85,1 131,5 96,5 102,1 106,2 
Астана қаласы 57,3 105,1 123,6 100,9 86,2 108,6 79,1 
Алматы қаласы 104,9 115,4 73,1 87,5 99,7 93,7 39,4 

Дерек көзі: 2018 жылғы статистикалық агенттіктің материалдары 
 
Шаруашылықтың барлық санаттары бойынша ауыл шаруашылығы жалпы 

өнімінің нақты көлем индексінің әрдайым өзгеріп тұратындығын 1 кесте 
мәліметтерінен аңғаруға болады. Яғни, бұл көрсеткіштер ауылшаруашылығы 
саласының көптеген факторларға тәуелділігін айқындайды.  
 Ауыл шаруашылығында нарықтық жүйені құруда жүргізілген 
жекешелендіру нәтижесінде жаңа құрылымдар қалыптасты: ауылшаруашылық 
кәсіпорындары, жеке шаруа қожалықтары және ауыл тұрғындары 
шаруашылығы, жалпы өндірілетін өнімдерде осылардың әрқайсысының үлесі 
бар. Реформа басталғаннан бері ауылшаруашылық өнімдерін өндіруде ауыл 
тұрғындарының үлес салмағы 50%-ға дейін артса, сол мерзімде 
ауылшаруашылық өнеркәсіптерінің үлесі 25%-ға төмендеді, ал шаруа 
қожалықтарының үлесі 25%-ды құрады. Бұл көрсеткіштер өндірілетін өнімнің 
көпшілігі ұсақ шаруашылықтардың үлесінде екенін анықтады. 
 Ауыл шаруашылығында басты байлық та, негізгі өндіріс құралы да – жер. 
Оны тиімді пайдаланудың алғышарттарының бірі – ауылшаруашылық 
кәсіпорындарында салалық өндіріс құрылымының оңтайлы болуы. Ол 
ауыспалы егісті таңдауға, жер құнарлылығын сақтауға, өндірістегі 
маусымдылықты жеңуге, өндірістің жалпы мәдениетін көтеруге және еңбек 
өнімділігін арттыруға әсерін тигізеді. Бірақ ауылшаруашылық 
кәсіпорындарында және шаруа қожалықтарында осы алғышарт талаптары 
сақталмаған. Оларда өндірілетін өнімдер құрылымында өндіріс құрылымында 
мал шаруашылығы саласының үлес салмағы төмен, жетекші сала – өсімдік 
шаруашылығы, оның үлес салмағы 82%-дан артады. Сондықтан да оларда 
ауыспалы егіс жоқ, өндіріс мәдениеті төмен. Олардан айырмашылығы ауыл 
тұрғындары өндірісті дамыту үшін жер ресурстарының шектелуіне байланысты 
қиындықтарды бастарынан өткеруде. Олардың меншігіндегі мал басының 
шоғырлануы жайылымдардың шамадан тыс мөлшерде тозуына әкеп соғуда.  
 Ауылшаруашылық тауар өндірушілерінің жұмысындағы аталған 
кемшіліктер нарықтық инфрақұрылымдар мен ауылшаруашылық өнімдерін 
қайта өңдеу өндірістерінің артта қалғанымен күрделене түскені белгілі. Соған 
байланысты өнімді өткізуде табыстың көп бөлігі арада жүрген 
алыпсатарлармен меншіктелуде.  
 ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі ауыл шаруашылығына көрсетілетін 
мемлекеттік көмектің көлемін арттыру мақсатында бірнеше бағдарламаларды 
жүзеге асыруда, Мәселен, «Агробизнес-2020» бағдарламасының нәтижесінде 
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мамандар Агроөнеркәсіптік кешендегі субъектілер саны 4,5 есеге көбейтпек. 
Бұл құжаттың басқа бағдарламаларға қарағанда ерекшелігі өте зор. Кедендік 
Одақты қоса алғанда, дүниежүзілік сауда ұйымына кірген күні бәсекелестіктің 
күшеюі салдарынан, елімізде агроөнеркәсіптік кешен субъектілерінің бәсекеге 
қабілеттіліктерін арттыру міндеті тұр. Яғни, бұл бағдарламаның басты мақсаты 
– агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін бәсекеге қабілетті ету. Сондай-ақ 2020 
жылға ел үкіметі Агроөндірістік кешенді дамыту туралы бағдарламаны 
қабылдады. Ауқымды бағдарламаны жүзеге асыруға ел қазынасынан 3 
триллионнан астам теңге бөлінеді. Бұл, көптеген жаңа кәсіпорындар ашуға 
бағытталған. Осылайша, 1,8 млн. өзін-өзі жұмыспен қамтып отырған 
азаматтарды ауылшаруашылығы саласындағы еңбекке жұмылдыру көзделген. 
Егер ауыл шаруашылығының статистикалық көрсеткіштеріне көз жүгіртетін 
болсақ, 2018 жылдың соңында ауыл шаруашылық өнімдері 794,4 миллиард 
теңгені құрады, бұл 2017 жылмен салыстырғанда 0,3 %-ға төмендеген. Ал, 2013 
жылғы қаңтарда тұтастай республика бойынша ауыл шаруашылық өнімдерінің 
(қызметтерінің) жалпы шығарылымы 64659,1 млн. теңгені құрады, бұл өткен 
жылғы тиісті кезендегі деңгейден 1,4%-ға кем. Азаю мал шаруашылығы 
өнімдерінің 1,4%-ға, соның ішінде еттің барлық түрлері өндірісінің 1,8%-ға 
кемуімен түсіндіріледі. Республикада ағымдағы жылдың қаңтарында ауыл 
шаруашылығы өнімдер өндірісінің қысқаруы әсіресі Ақтөбе және Қостанай 
облыстарында байқалады. Ақтөбе облысында еттің барлық түрлері 16,9%-ға, 
сиыр сүтті 14,6%-ға, тауық жұмыртқасы 11,4%-ға өндірісі төмендеді. Қостанай 
облысында өндіріс кемуінің негізгі себебі еттің барлық түрлерінің 17,9%-ға 
қысқаруы болып табылады. Әрине, аталған көрсеткіштер көңіл толтырарлық 
емес [1]. Осыған орай жоспарлау көкжиегін кеңейтіп, алыс болашаққа көз 
тастаған Елбасы жаңа дәуірдің талаптарына сай болу үшін «Қазақстан-2050» 
Стратегиясын жария етті.  Қойылған міндеттердің іске асыру шараларын 
белгілеуге негіз болған еліміздегі қалыптасқан жағдайда еңбек өнімділігінің 
төмендігі келтіріліп, оны көтеру үшін жаңа инновацияларды енгізу қажеттігі 
айтылған.  Жолдауда ауыл шаруашылығын бұрын белгіленген бағытта дамыту 
мен қатар мал шаруашылығын көтеруге ерекше назар аударылған. Ол орынды. 
Еліміздегі жайылымды жердің көлемі, етке деген сұраныс ауылды дамытуға 
жол ашады.  
 2019 жылы ет экспортын 60 мың тоннаға жеткізу белгіленген, мұның 
құны – 4 млн тонна бидай экспортына тең. Бұл мақсаттың орындалуына 
байланысты 130 млрд теңгелік несие ресурстарын бөлу қарастырылған. Бұл 
қарастырылған шаралар бір жағынан ауылдық жерлерде қосымша жұмыс 
орындарын ашуға мүмкіндік берсе, екінші жағынан ауыл тұрғындарының кіріс 
көзіне айналады. Мұның өзі малдың барлық түрінің асыл түліктері мен 
тұқымдарының бас санын көбейтуге мүмкіндік береді. 

Қорыта келе, 2050 жылға дейін ауыл шаруашылығы мәселелері 
қатарында мыналар шешілсе екен дейміз: Әлемдік азық-түлік нарығының 
көшбасшысы болу және ауыл шаруашылығы өндірісін арттыру үшін: Егістік 
алаңын ұлғайту. Мұндай мүмкіндік барлық елдерде бірдей жоқ екенін атап 
өтеміз. Егістік түсімін, ең алдымен жаңа технологиялар енгізу есебінен елеулі 
көтеру қажет. Біз әлемдік деңгейдегі мал шаруашылығы жемшөп базасын құру 
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үшін үлкен әлеуетке иеміз. Біз экологиялылыққа баса назар аудара отырып, 
ұлттық бәсекеге қабілетті брендтер құруға тиіспіз. Нәтижесінде 
агроөнеркәсіптік кешеннің алдына - экологиялық таза өндіріс саласындағы 
жаһандық қатысушы болу міндеті тұр. Ауылшаруашылық қайта өңдеуде және 
саудада фермерлік пен шағын және орта бизнесті дамыту. Бұл - өзекті міндет. 
Бұл арада бізге: Жер өңдеу мәдениетін өзгерту және жаңа ғылыми, 
технологиялық, басқарушылық жетістіктерді ескере отырып, мал 
шаруашылығындағы дәстүрлерімізді жаңғыртуымыз қажет. Аса ірі экспорттық 
нарықты меңгеру үшін біз қай азық-түліктің жаппай өндірісін басты етіп 
қоятынымызды айқындауымыз керек. Қазақстан аграрлы ел болып 
табылатындықтан, сыртқы нарықты да қамтамасыз етуге ресурсы мен әлеуеті 
жетерлік, тек Үкімет агроөнеркәсіп кешенін дамыту қызметін белсенді атқарып 
отырса дейміз. Егер, аталған шаралар нәтижелі болса, 2050 жылға қарай ІЖӨ-
дегі ауылшаруашылық өнімінің үлесі 5 есе артуы тиіс деп сенеміз. 
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Аннотация. На сегодняшний день интерес со стороны предприятий к 
стратегии развития с каждым годом все стремительно растет. Разработка 
стратегии развития и ее эффективная имплементация являются основой 
стратегического управления каждого предприятия. Так как сегодня мы живем в 
веке глобализации, в веке развития высоких технологий, науки и остальных 
сфер, это сказывается на условия рыночной экономики, рыночная экономика 
становится нестабильной, ужесточается конкуренция, повышается 
требовательность потребителей к качеству продукции, и поэтому важное место 
в менеджменте любого предприятия, которое хочет сохранить свою 
конкурентоспособность должен отводить время для разработки и реализации 
конкурентной стратегии, ориентированной на формирование конкурентных 
преимуществ, методов и способов ведения конкурентной борьбы, которые 

https://www.inform.kz/kz/kr
http://aigak.kz/2019/09/02/
http://stat.gov.kz/
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позволили бы предприятию долговременно и устойчиво функционировать на 
рынке. 

Аңдатпа. Бүгінгі таңда кәсіпорындар тарапынан даму стратегиясына 
деген қызығушылық жыл сайын өсіп келеді. Даму стратегиясын әзірлеу және 
оның тиімді жүзеге асыру әрбір кәсіпорынды стратегиялық басқарудың негізі 
болып табылады. Бүгінгі күні біз жаһандану дәуірінде, жоғары 
технологиялардың, ғылымның және басқа да салалардың даму дәуірінде өмір 
сүретіндіктен, бұл нарықтық экономика жағдайына әсер етеді, нарықтық 
экономика тұрақсыз болып, бәсекелестік күшейе түседі, тұтынушылардың өнім 
сапасына деген талабы артады, сондықтан өзінің бәсекеге қабілеттілігін 
сақтағысы келетін кез келген кәсіпорын бәсекелестік артықшылықтарды, 
бәсекелестік күрес жүргізудің әдістері мен тәсілдерін қалыптастыруға 
бағытталған бәсекелестік стратегияны әзірлеу қажет.  

Abstract. Nowadays, interest from enterprises in the development strategy is 
growing rapidly every year. Development of a development strategy and its effective 
implementation are the basis of the strategic management of each enterprise. Today 
we live in the century of globalization, in the century of development of high 
technologies, science and other areas, which affects on conditions of a market 
economy. The market economy becomes unstable, competition is tightening, 
consumer demand for product quality is increasing, and therefore an important place 
in the management of any enterprise who wants to maintain their competitiveness 
should take the time to develop and implement a competitive strategy focused on the 
formation of competitive advantages, methods and benefits of competition, which 
would allow the company to operate in the market for a long time and steadily. 

 
Ключевые слова: стратегия, стратегия развития, глобализация, 

предприятие, разработка стратегии. 
Кілтті сөздер: стратегия, даму стратегиясы, жаһандану, кәсіпорын, 

стратегияны әзірлеу. 
Key words: strategy, development strategy, globalization, enterprise, strategy 

development. 
 
 Самое главное при разработке стратегии развития предприятия 

основываться на глубоком понимании рынка где функционирует само 
предприятие, то есть иметь представление о позиции предприятия на рынке и 
понимание своих конкурентных особенностей и преимуществ. Не существует 
одной единой стратегии для всех предприятий. Каждое предприятие даже из 
одной сферы деятельности само по себе уникально, поэтому разработка его 
стратегии развития, которая зависит от его потенциала, возможностей и 
ресурсов, а также от многих внешних и внутренних факторов также должно 
быть индивидуально. Методов, позволяющих выбрать стратегию развития 
предприятия, существует великое множество. Более того, накоплен богатый 
опыт и положительных и отрицательных примеров реализации всевозможных 
стратегий на самых разных рынках. Стратегия развития предприятия зависит от 
того, какую цель преследует само предприятие. Ведь нет одной определенной 
уникальной стратегии, которая может покрыть все цели компании. Цели 
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предприятия могут быть как финансовыми, например, заработать максимально 
много, здесь важна прибыль компании и доходность бизнеса, так и цели могут 
быть репутационными, например, в этом случае, для компании важно 
отношение к ней клиентов, партнеров, сотрудников и т.д. Можно сказать, что 
одной из распространенных целей является стать лидером рынка. И поэтому в 
соответствии целям существуют различные виды стратегий развития 
предприятий [3, 67].  

Из вышеприведенного можно сделать вывод, что какую бы цель перед 
собой предприятие не ставило, все идет к тому, что альтернативы развития 
предприятия сосредоточены на целевых рынках, то есть рыночная стратегия 
предприятия и видоизменение самого бизнеса, его процессов и компетенций, 
другим словом это можно назвать стратегией точек роста. Данные стратегии 
могут применятся параллельно, так как они дополняют друг друга. Любое 
предприятие может выбрать на чем ему стоит сфокусироваться (рыночная 
стратегия) и также может выбрать куда будет меняться их бизнес (стратегия 
точек роста). Если рассмотреть по подробнее, на любом рынке потенциальных 
клиентов на которых направлена стратегия можно разделить на 4 вида [2,67]: 
первые, это активно потребляющие клиенты – такие клиенты обычно обладают 
определенными знаниями о рынке, товаре и услуге, об ассортименте и 
предложений различных компаний и могут выступать в качестве экспертов. В 
основном, они лояльны по отношению определенным брендам и компаниям. 
Следующий вид клиентов - пробующие клиенты.  Как правило, эти клиенты 
либо пользуются определённым продуктом редко, либо пробуют различные 
предложения от различных компаний, либо делают свою первую покупку. В 
большинстве случаев такие клиенты не отличаются своей лояльностью к 
определенному производителю. Третий вид клиентов, это - потенциальные 
клиенты. Они обладают потребностью, но их потребности не удовлетворены. В 
данном случае могут быть различные барьеры. Например, слишком высокая 
или низкая цена, плохое качество, плохое обслуживание, неудобная точка 
продажи, отсутствие инфраструктуры и т.д. И самый последний тип клиентов - 
нецелевая аудитория, у которой отсутствует потребность в продукте 
предприятия.  

Соответственно, опираясь на вышеприведенные типы клиентов, можно 
выделить несколько видов стратегий [1, 30].  

Стратегия, направленная на активно потребляющих клиентов - суть 
стратегии состоит в том, чтобы определить наиболее важные факторы выбора и 
сделать на них акцент. Естественно, не стоит пытаться превзойти конкурентов 
во всем — это практически нереально. Правильнее будет сосредоточиться на 
отдельных позициях и стать лучшими по ним. Надо предложить то, чего не 
может предложить конкурент или то, чего нет на рынке. Но фокусировка на 
одном из факторов выбора не говорит о том, что по остальным можно 
допустить провал. По ним надо быть по крайней мере не хуже конкурентов или 
предлагать минимальный уровень, ожидаемый рынком. 

Стратегия, направленная на пробующих клиентов – в данной стратегии 
фокус направляется на новых клиентов, — то есть, сделать все, чтобы 
облегчить им процесс принятия решения. При реализации данной стратегии 
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предприятие расширяет границы рынка, предпочитая конкурировать на новом 
поле.  

Стратегия, направленная на потенциальных клиентов - цель стратегии, 
направленной на потенциальных клиентов, — убрать барьеры, мешающие им 
удовлетворять потребности клиентов. А точнее, предприятие должно создать 
ценность, которая будет актуальной для потребителя. При этом у предприятия 
есть возможность расширить границы рынка и тем самым привлечь других 
клиентов. Эта стратегия способна полностью трансформировать рынок, 
изменив структуру факторов выбора.  

Стратегия, направленная на нецелевую аудиторию - цель стратегии, 
направленной на нецелевую аудиторию, — создать для потребителя ценность и 
тем самым убедить воспользоваться продуктом или услугой вашего 
предприятия. То есть, в данном случае формируется новый рынок. Эта 
стратегия также способна привести клиентов из других групп, поскольку 
предложение может оказаться более привлекательным, чем все, что 
существовало ранее на рынке.  

Если говорить о стратегии точек роста, то любое предприятие может 
развиваться за счет основных точек роста — это: 

–– масштабирование бизнеса; 
–– интеграция; 
–– дезинтеграция; 
–– трансформация. 
Давайте последовательно рассмотрим их все. Самое первое, 

масштабирование бизнеса – суть в том, что предприятие должно как можно 
часто попадать во внимание потребителя различными путями, например, путем 
масштабирования ассортимента, то есть расширение ассортиментной матрицы 
или оптимизация ассортимента продуктов или предоставляемых услуг. Такое 
расширение ассортимента помогает компании занимать основную долю рынка, 
причем многие клиенты даже не подозревают, что выбирают между брендами, 
принадлежащими одному и тому же производителю. А также масштабирование 
территории, это выход на новые географические рынки (новые страны, 
регионы, города, улицы, точки продаж). 

Интеграция предполагает расширение фирмы путем добавления новых 
структур. В данном случае изменяются три составляющих: продукт, рынок, 
положение предприятия в отрасли. 

В связи с признанием неэффективности вертикальной интеграции 
компании переключаются на стратегию дезинтеграции путем концентрации 
деятельности на узких отрезках цепочки ценностей и передачи остальных 
функций в аутсорсинг внешним поставщикам. Другим словом это можно 
назвать сужение бизнеса.  

Ну и последняя точка роста — это трансформация. Трансформационные 
стратегии меняют саму суть бизнеса. Можно выделить следующие их виды: 
Трансформация ассортимента — это предложение решений, удовлетворяющих 
прочие потребности клиентов. В данном случае предприятие должна получить 
новые компетенции в работе с продуктами и услугами, с которыми оно до сих 
пор не сталкивалась. Трансформация клиентов представляет собой ориентацию 
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существующих предложений на новую клиентскую базу, которая может 
привести к видоизменению конечного продукта предприятия. Трансформация 
компании осуществляется путем создания в ней подразделений, никак не 
связанных с существующими клиентами и продуктами и работающих в 
направлениях, абсолютно новых для основного бизнеса. Часто такого рода 
стратегия становится производной от интеграции того или иного типа, 
например, когда компания создает логистический центр для собственных нужд, 
а впоследствии начинает оказывать логистические услуги другим клиентам. 

Подводя итог работы, можно сделать вывод о том, что умение 
сформулировать четкую и уникальную стратегию, основанную на богатой 
корпоративной культуре и обеспечивающую выполнение всех обещаний 
бренда, — важнейшая задача любого предприятия. Тщательная разработка 
стратегии требует времени, потому что сегодняшняя рыночная ситуация в 
условиях глобализации постоянно меняется. 
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Аннотация. Мясная промышленность в Республике Казахстан занимает 

одно из важных мест в экономике государства и продукты мяса, и их 
переработка является неотъемлемой частью ежедневного рациона человека. В 
статье рассматривается роль мясной промышленности, рынка мяса и мясных 
продуктов в экономике страны, проведен анализ численности животноводства 
по категориям хозяйств, производства продукции животноводства, экспорта и 
импорта мяса, авторами определены проблемой развития рынка продукции 
мясной промышленности в современных условиях и предложены меры по 
улучшения данной отрасли. 

Аңдатпа. Қазақстан Республикасында ет өнеркәсібі ел экономикасында 
маңызды орындардың бірін алып отыр, сондай ақ ет өнімдері және оларды 
қайта өңдеу адамның күнделікті рационының ажырамас бөлігі болып табылады. 
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Мақалада ел экономикасындағы ет өнеркәсібінің, ет және ет өнімдерінің 
нарығының рөлі қарастырылады, шаруашылықтардың санаттары бойынша мал 
шаруашылығының санына, мал шаруашылығы өнімдерінің өндірісіне, ет 
экспорты мен импортына талдау жүргізілді, авторлармен қазіргі заманғы 
жағдайда ет өнеркәсібі өнімдерінің нарығын дамыту проблемасы анықталды 
және осы саланы жақсарту бойынша шаралар ұсынылды. 

Abstract. The meat industry in the Republic of Kazakhstan occupies one of the 
important places in the economy of the state and meat products, and their processing 
is an integral part of the daily human diet. The article considers the role of the meat 
industry, the market of meat and meat products in the country's economy, analyzes 
the number of livestock by category of farms, production of livestock products, 
exports and imports of meat, the authors identified the problem of development of the 
market of meat products in modern conditions and proposed measures to improve this 
industry. 

 
Ключевые слова: мясная продукция, производство мяса, переработка, 

пищевая промышленность, мясная промышленность, продовольственная 
безопасность. 

Кілт сөздер: ет өнімдері, ет өндірісі, қайта өңдеу, тамақ өнеркәсібі, ет 
өнеркәсібі, азық-түлік қауіпсіздігі. 

Key words: meat products, meat production, processing, food industry, meat 
industry, food security. 

 
Мясная промышленность является одной из важнейших отраслей 

национальной экономики. В Казахстане производство, переработка и 
потребления мяса и мясопродуктов связано с национальными особенностями 
питания населения. Особая роль рынка мяса и мясных продуктов определяется 
не только значительными объемами производства и потребления этой группы 
продуктов, но и их значимостью как основного источника белков животного 
происхождения в рационе питания человека. 

Производство и переработка мясной продукции является одной из 
приоритетных отраслей, от состояния и потенциала которой во многом зависит 
производственная безопасность страны, а также уровень и темпы развития 
связанных с ней предприятий пищевой промышленности [1]. 

Положительные тенденции увеличения производства мяса во многом 
обусловлены интенсификацией животноводства и активными процессами 
интеграции в цепочке от производства сырья до сбыта готовой продукции. 

Так, по данным Комитета по статистике МНЭ РК, по состоянию на 1 
января 2019 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года во всех 
категориях хозяйств численность лошадей увеличилась на 8,6% и составила 
2623,7 тыс. голов, крупного рогатого скота – соответственно на 5,5% и 7137,9 
тыс. голов; овец – на 2,2% и 16,4 млн. голов; верблюдов – на 4,7% и 202,2 тыс. 
голов; птицы – на 11,5% и 44,5 млн. голов. Поголовье свиней уменьшилось на 
1,5% и составило 802,7 тыс. голов (таблица 1). 
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Таблица 1. Численность животноводства (скота и птицы) по категориям 
хозяйств, тыс. голов 

 Наименование 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2018/2016 гг. 
+; - % 

Все категории 
хозяйств 

Крупный  
рогатый скот  

6413,2 6764,2 7150,9 737,7 111,50 

Овцы и козы 18184,2 18329,0 18699,1 514,9 102,83 
Лошади 2259,2 2415 2646,5 387,3 117,14 
Свиньи 834,2 815,1 798,7 -35,5 95,74 
Птица 36910,1 39913,5 44337,9 7427,8 120,12 
Верблюды 180,1 193,1 207,6 27,5 115,27 

 
 

Сельхозпредпр
иятия 

Крупный  
рогатый скот  

581,4 662,9 712,8 131,4 122,60 

Овцы и козы 770,8 835,1 830,0 59,2 107,68 
Лошади 134,5 146,8 163,4 28,9 121,49 
Свиньи 247,1 221,1 214,3 -32,8 86,73 
Птица 25529,1 28732,7 32393,3 6864,2 126,89 
Верблюды 14,4 13,6 14,2 -0,2 98,61 

Индивидуальн
ые 

предпринимате
ли и 

крестьянские 
или 

фермерские 
хозяйства 

Крупный  
рогатый скот  

2035,6 2224,1 2409,8 374,2 118,38 

Овцы и козы 6674,5 6731,4 7061,8 387,3 105,80 
Лошади 982,9 1054,0 1186,5 203,6 120,71 
Свиньи 111,9 110,5 93,2 -18,7 83,29 
Птица 444,1 478,5 523,3 79,2 117,83 
Верблюды 69,6 77,3 82,8 13,2 118,97 

Хозяйства 
населения 

Крупный  
рогатый скот  

3796,2 3877,2 4028,3 232,1 106,11 

Овцы и козы 10738,9 10762,5 10807,3 68,4 100,64 
Лошади 1141,7 1214,9 1296,7 155 113,58 
Свиньи 475,2 483,6 491,2 16 103,37 
Птица 10936,8 10702,3 11421,3 484,5 104,43 
Верблюды 96,1 102,3 110,5 14,4 114,98 

Примечание: составлено автором на основе источника [2] 
 
Как видно из таблицы 1, в 2018 году 56,4% крупного рогатого скота 

числилось в хозяйствах населения; 33,6% - в крестьянских или фермерских 
хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; 10% - в 
сельскохозяйственных предприятиях; по овцам - соответственно 55,9%, 39,1% 
и 5%; козам – 71,4%, 28% и 0,6%; свиньям – 61,5%, 11,8% и 26,7%; птице – 
26%, 1,1% и 72,9%. 

Если рассмотреть производство продукции животноводства в 2018 году, 
то производство мяса увеличилось на 4,0% и составило 1058,2 тыс. тонн, что 
на  42,4 тыс. тонн больше уровня 2017 года. В частности увеличилось 
производство говядины на 6% до 477,4 тыс. тонн, мяса птицы на 6,9% до 192 
тыс. тонн.  

 
Таблица 2. Забито в хозяйстве или реализовано на убой скота и птицы в 

2018 г., тонн 
Забито в Все категории Сельхозпредприятия Индивидуальные Хозяйства 
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хозяйстве или 
реализовано 

на убой скота 
и птицы  

хозяйств предприниматели 
и крестьянские 
или фермерские 

хозяйства 

населения 

В живом весе, 
тонн 

1870734,8 384212,0 392975,8 1093547,0 

В убойном 
весе, тонн 

1058161,1 270318,8 204767,8 583074,5 

Примечание: составлено автором на основе источника [3] 
 
Статистика 2018 г. показывает, что производство мяса хозяйствами 

населения в последние годы стабилизировалось на уровне 573-576 тыс. тонн, в 
то время как на сельхозпредприятиях и крестьянских и фермерских хозяйствах 
наблюдается увеличение динамики прироста до 14-15% в 2017 г. Мы считаем, 
что это происходит за счет неравных условий доступа к государственному и 
прочему финансированию в отрасли животноводства. Также статистические 
данные указывает на то, что в среднем на одного жителя в Казахстане 
производится 55-60 кг мяса всех видов скота и птицы. Преимущественно мясо 
производят в хозяйствах населения, которое, к сожалению, не всегда высокого 
качества. Качественный продукт из мяса могут производить 
сельхозпредприятия и крупные фермерские (крестьянские) хозяйства при 
наличии соответствующего оборудования. 

Экспорт всех видов мяса составил 33,2 тыс. тонн на сумму 78,7 млн. 
долларов США, в том числе говядины 19,9 тыс. тонн (в 2017 году – 5,5 тыс. 
тонн). То есть, экспорт мяса за год вырос в 3,6 раза. С 2017 года решены 
вопросы экспорта баранины, и сегодня ее объемы выросли до 3,8 тысяч тонн. 

За 4 месяца текущего года экспортировано более 15 тысяч тонн мяса и 
мясопродуктов. 

В сфере переработки мяса по данным Комитета по статистике МНЭ РК в 
2018 году по сравнению с аналогичным периодом 2017 года в натуральном 
выражении увеличилось на 10% (с 486 638 до 535 501 тонн). 

По итогам года загрузка мясоперерабатывающих предприятий выросла на 
11% и составила 65%.  

Важнейшее значение для повышения производительности труда имеет 
ввод новых мощностей переработки. Нам известно, что на базе существующей 
переработки не удастся кардинально изменить ситуацию. На заводах мощности 
в десятки раз меньше, чем на зарубежных аналогах, и соответственно не 
обеспечивают прибыльность производства. Установленное оборудование 
энергозатратно, морально и физически устарело. Поэтому, кардинально 
изменить обстановку в этой сфере можно только за счет привлечения ТНК и 
крупных переработчиков [4]. 

В соответствии задачей, поставленной в рамках Плана нации 100 шагов, 
проводятся работа по привлечению стратегических инвесторов и 
транснациональных компаний в перерабатывающий сектор. 

В регионах реализуются проекты по созданию современных 
высокотехнологичных предприятий по убою и первичной переработке скота, 
освоению технологий глубокой переработки мяса. 
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В текущем году запущен проект по строительству 
мясоперерабатывающего комплекса в Алматинской области ТОО «Емпайр 
фуд» (Иран) с мощность убоя 100 голов КРС и 1500 голов МРС в смену. 

Планируется ввод в эксплуатацию ТОО «Ерейментау Акбас» в городе 
Нур-Султан по строительству мясоперерабатывающего комплекса мощностью 
5 тысяч тонн мяса в год. 

Также проводится работа по привлечению таких транснациональных 
компаний как Тайсон Фуд (США), Данбиа (Великобритания), Гранд Фарм 
(КНР), Бауманн (Германия), Иналка/Кремонини (Италия), и Седар Митс 
(Австралия) в сектор переработки мяса. 

В Казахстане есть ключевые факторы для успешного развития 
животноводства: пастбищные угодья, орошаемые пашни, рабочая сила в 
сельской местности. 

Кроме того ряд стран Азии и Ближнего Востока (Китай, Иран, Саудовская 
Аравия, Вьетнам) представляют собой привлекательные экспортные рынки со 
стабильным ростом импорта. 

Так, в рамках Государственной программы развития агропромышленного 
комплекса на 2017-2021 годы, основной упор будет направлен на повышение 
производительности труда в АПК и увеличение экспорта переработанной 
сельскохозяйственной продукции. 

Таким образом, мясная промышленность занимает особое место среди 
отраслей пищевой промышленности, поскольку мясо является продуктом 
первой необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продуктов-
заменителей. Мясные продукты являются частью государственного 
стратегического запаса, а мясная отрасль вносит значительный вклад в 
формирование продовольственной и экономической безопасности Республики 
Казахстан: исходя из значимости мяса и мясопродуктов устойчивое развитие и 
повышение конкурентоспособности отечественных предприятий отрасли 
должны занять одно из приоритетных мест в продовольственной политике 
государства. 
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КАДРОВАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ КАК ОСНОВА 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В 
РЕСПУБЛИКЕ КАЗАХСТАН 

 
Бюрабекова Л.В., Председатель Комитета контроля качества и безопасности 

товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан, 
Астана, Казахстан 

 
Аннотация. В данной статье проводится анализ кадровой 

обеспеченности эпидемиологической службы Республики Казахстан. На основе 
проведенного исследования выявляется уровень кадровой обеспеченности 
эпидемиологической службы как с позиций ее укомплектованности, так и 
качественного состава. В завершении работы приводятся некоторые 
рекомендации по преодолению недостатков в кадровой составляющей. 
         Аңдатпа. Бұл мақалада Қазақстан Республикасының эпидемиологиялық 
қызметінің кадрлық құрамы талданады. Зерттеу нәтижелері бойынша 
эпидемиологиялық қызметтің штат деңгейі оның құрамы жағынан да, сапалық 
құрамы жағынан да анықталады. Жұмыстың соңында кадрлық құрамдағы 
кемшіліктерді жоюға арналған бірқатар ұсыныстар беріледі. 
          Abstract.  This article analyzes the staffing of the epidemiological service of 
the Republic of Kazakhstan. Based on the study, the staffing level of the 
epidemiological service is revealed both from the point of view of its staffing and of 
its qualitative composition. At the end of the work, some recommendations are given 
to overcome the shortcomings in the personnel component. 

 
Ключевые слова: кадровая обеспеченность; эпидемиологическая служба; 

штатные должности; квалификационные категории; повышение квалификации. 
          Кілт сөздер: кадрлармен қамтамасыз ету; эпидемиологиялық қызмет; 
штаттық жұмыс; біліктілік санаттары; біліктілікті арттыру. 
          Key words: staffing; epidemiological service; full-time positions; qualification 
categories; training. 
 
          Формирование эффективной системы эпидемиологического контроля и 
профилактики за инфекционными и неинфекционными заболеваниями в 
Республике Казахстан неразрывно связано с соответствующим кадровым 
обеспечением. Данная проблема еще больше актуализируется в связи с 
наблюдаемым в последние годы дефицитом кадров. В то же время, постановка 
вопроса лишь в количественной плоскости значительно сужает проблему 
кадровой обеспеченности эпидемиологической службы и вызывает 
необходимость ее анализа и с качественной стороны. 
         Руководство и регулирование в сферах охраны общественного здоровья, 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и контроля за 
качеством медицинских услуг, а также другие функции возложены в 
Казахстане на Комитет охраны общественного здоровья (далее - КООЗ), 
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который является ведомством Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан.  
         На 01.01.2019 года в структуре КООЗ насчитывалось 448 учреждений, из 
них 249 департаментов/управлений ООЗ и 199 филиалов/отделений НЦЭ 
(Национального Центра экспертизы). Надо заметить, что в 2018 году 
произошел рост общей численности государственных органов Комитета 
охраны общественного здоровья МЗ РК (департаментов/управлений) и 
организаций (филиалов/отделений РГП на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы»)  по сравнению с предыдущим годом на 5 единиц за счет 
реорганизации учреждений Южно-Казахстанской области путем образования 
Департаментов/управлений ООЗ и филиалов НЦЭ по Туркестанской области и 
г. Шымкенту (таблица 1). В 2017 году численность учреждений КООЗ осталась 
неизменной по отношению к 2016 году – 443 единицы. 
          Организационная структура управления КООЗ представлена на рисунке 
1. 
 

 

         Рис. 1 - Организационная структура управления Комитета охраны 
общественного здоровья Министерства здравоохранения Республики Казахстан         
            Источник – официальный сайт КООЗ Министерства здравоохранения Республики 
Казахстан 
  
          На 01.01.2019 года в структуре КООЗ насчитывалось 448 учреждений, из 
них 249 департаментов/управлений ООЗ и 199 филиалов/отделений НЦЭ 
(Национального Центра экспертизы). Надо заметить, что в 2018 году 
произошел рост общей численности государственных органов Комитета 
охраны общественного здоровья МЗ РК (департаментов/управлений) и 
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организаций (филиалов/отделений РГП на ПХВ «Национальный центр 
экспертизы»)  по сравнению с предыдущим годом на 5 единиц за счет 
реорганизации учреждений Южно-Казахстанской области путем образования 
Департаментов/управлений ООЗ и филиалов НЦЭ по Туркестанской области и 
г. Шымкенту (таблица 1). В 2017 году численность учреждений КООЗ осталась 
неизменной по отношению к 2016 году – 443 единицы. 
         Государственные органы в структуре КООЗ составляют  55,6%, причем их 
доля в общей численности учреждений выросла по сравнению с 2017 годом на 
0,3%. 
 
        Таблица 1 – Основные показатели кадрового потенциала 
эпидемиологической службы Республики Казахстан за 2016-2018 годы 
 

единиц 
 2016 2017 2018 
Количество 
учреждений, всего 

443 443 448 

В том числе    
Государственных 
органов 

245 245 249 

Численность 
штатных 
должностей, всего 

12828,75 12863,75 12791,00 

В том числе    
Государственных 
органов 

6440,75 6478,75 6436,00 

Составлено автором на основе источника [1]  
 
         Характерной особенностью динамики кадрового потенциала КООЗ 
является то, что, несмотря на рост общего количества учреждений, в 2018 году 
произошло незначительное снижение численности штатных должностей на 
72,75 единиц (0,06%) по сравнению с 2017 годом и на 37,75 единиц (0,03%) по 
сравнению с 2016 годом.  Очевидно, что такая динамика явилась следствием 
политики оптимизации в госорганах КООЗ, за счет которой здесь снизилась 
штатная численность работников с 2016 по 2018 годы на 0,007%. 
 
         Таблица 2 - Укомплектованность штатных должностей по 
департаментам/управлениям ООЗ 

единиц 
 2016 2017 2018 
Штатных 
должностей 

6440,75 6478,75 6436,00 

Занятых 5924,61 5886,11 5831,5 
Число вакантных 
ставок 

516,14 592,64 604,5 

Составлено автором на основе источника [1] 
 
         Укомплектованность штатных должностей департаментов/управлений 
физическими лицами (таблица 2) в 2018г. составила 90,7% (в 2017г. - 90,43%, в 
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2016г. - 87,03%). Однако, более высокая укомплектованность штатных 
должностей в 2018 году достигнута не за счет роста занятых, а вследствие 
снижения численности штатных должностей в целом. Число вакантных ставок 
с 2016 по 2018 годы выросло на 88,36 единиц (17,1%). Таким образом, в 
структуре КООЗ, по-прежнему, сохраняется дефицит кадров примерно на 
уровне 10-13%. 
        Анализ качественного состава специалистов КООЗ позволяет 
констатировать наметившуюся здесь положительную тенденцию, связанную с 
ростом удельного веса работающих в департаментах/управлениях физических 
лиц с высшим медицинским образованием.   
        Так, если в 2016 году доля лиц с высшим медицинским образованием 
составляла 41,69%, а в 2017 году – 44,97%, то в 2018 году уже выросла до 
46,82%. Удельный вес лиц со средним медицинским образованием, напротив, 
снизился с 39,5% в 2016 году до 33,67% в  2018 году. Зато доля лиц с 
немедицинским образованием возросла с 18,81% до 19,51%. Правда, надо 
заметить, что в 2017 году произошло небольшое снижение данного показателя 
на 0,89%. 

  Обращает внимание ежегодное ухудшение показателя квалификационной 
категорийности специалистов департаментов/управлений ООЗ. Так, в 2018 году  
удельный вес специалистов, имеющих квалификационную категорию, от числа 
всех специалистов составил 14,67% (2017г. - 23,28%, 2016г. - 26,46%).       

   Среди специалистов с квалификационной категорией, в 2018 году лица с 
высшим медицинским образованием составили 71,33% (2017г. - 58,63%), со 
средним медицинским образованием – 27,98% (2017г. – 40,94%).  Доля 
специалистов с высшим медицинским образованием среди специалистов с 
квалификационной категорией выросла в большинстве регионов, что 
обусловлено в большей мере упрощением процедуры получения высшей 
категории для данной категории работников путем исключения необходимости 
их выезда в столицу из других регионов. 

   Очевидно, одним из путей структурных улучшений в качественном 
составе кадрового потенциала КООЗ является организация курсов повышения 
квалификации. Здесь можно отметить небольшой рост в проценте охвата 
специалистов обучающими курсами. В 2018 году он составлял 20,75% от числа 
всех специалистов, 2017 году – 17,87%, 2016 году – 16,67%. В тоже время, из за 
недостатка финансирования, доля обучившихся на курсах в 2018 году, 
составила 52,5% от числа подлежащих обучению, что, в общем, то нельзя 
назвать положительным явлением.  

 
   Выводы и рекомендации:  

1. Из-за неоднократных реформирований органов и организаций КООЗ за 
период 2016-2018гг. значительно сокращена штатная численность должностей, 
в том числе специалистов с медицинским образованием. Необходимо 
утверждение штатных нормативов потребности в профильных специалистах.   

2. Продолжает иметь место дефицит квалифицированных кадров, 
сокращение числа вакансий произошло в основном за счет сокращения 
должностей.  Отмечается некоторое снижение показателя укомплектованности 
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штатов квалифицированными специалистами. Необходима разработка 
механизмов мотивации и оплаты труд, в том числе и нематериальных форм 
поощрения. 

3. Установлено ухудшение состояния квалификационной категорийности 
и низкая активность специалистов в получении квалификационных категорий. 
Целесообразно разработать механизмы мотивации специалистов к повышению 
своей квалификации, а также решение вопроса получения необходимых для 
прохождения квалификационного экзамена дополнительных зачетных единиц 
специалистами районных управлений, в особенности специалистами со 
средним медицинским образованием 

     Также для улучшения кадровой обеспеченности эпидемиологической 
службы необходимо проводить обучающие семинары, тренинги для 
медицинских работников по организации и реализации принципов 
инфекционного контроля. Думается, эти и другие мероприятия будут 
способствовать формированию эффективной модели эпидемиологической 
службы. 
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Андатпа. Қазіргі жағдайдағы шаруашылық субъектісінің табысты жұмыс 

істеуі мен дамуы субъектінің артықшылықтарына негізделген. Шаруашылық 
субъектісінің жұмыс істеуінің сыртқы жағдайларын ескеретін тиімді 
бәсекелестік стратегияларын әзірлеу талап етіледі. Сондай-ақ, М.Портердің 
бәсекелестік стратегияларының матрицасы және оларды әр түрлі шаруашылық 
субъектілерінде қолдану мүмкіндектері қарастырылған. 

Аннотация. Успешное функционирование и развитие хозяйствующего 
субъекта в современных условиях основано на преимуществах субъекта. 
Требуется разработка эффективных конкурентных стратегий, учитывающих 
внешние условия функционирования хозяйствующего субъекта. Также 
предусмотрена матрица конкурентных стратегий М. Портера и возможность их 
применения в различных хозяйствующих субъектах. 

Abstract. Successful functioning and development of the enterprise in modern 
market conditions is based on the advantages of the enterprise. To take into account 
the external conditions of the enterprise requires the development of effective 
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competitive strategies. The matrix of competitive strategies of M.Porter and the 
possibility of their application at various enterprises is also considered. 

 
Кілт сөздер: кәсіпорын, стратегия, бәсекелестік, бәсекелестіктің әлеуеті. 
Ключевые слова: предприятие, стратегия, конкурентоспособность, 

потенциал конкурентоспособности. 
Key words: enterprise, strategy, competitiveness, competitiveness potential. 
 
Қазіргі бәсекелестіктің қарқынды даму жолында шаруашылық 

субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі өте маңызды. Бәсекеге 
қабілеттілікті арттыру стратегияларын әзірлеуде жекелеген алдыңғы қатарлы 
шаруашылық субъектілерінің тәжірибелерін негізге алған дұрыс. Барлық 
шаруашылық жүргізуші субъектілердің үдемелі дамуға және тұрақты жағдайды 
сақтауға ұмтылатын объективті қажеттілігі болып табылады. Тиімді 
бәсекелестік стратегияны әзірлеу және оны іске асыру қажеттілігінің негізгі 
себептері бар. Оның бірі – кәсіпкерлік қызметті жүргізудің нәтижелігіне 
сыртқы және ішкі факторлардың өсіп келе жатқан әсерін мойындау. Ауыспалы 
экономикаға тез бейімделу қажеттілігі шаруашылық субъектісінің бәсекеге 
қабілеттілігін арттыруды және қамтамасыз етудің қазіргі заманғы әдістері мен 
құралдарын меңгеруді, сондай-ақ оның бәсекелестік артықшылықтарын 
қалыптастыруды субъект басшылығынан талап етеді. 

Шаруашылық субъектісінің бәсеке қабілеттілігін арттыру стратегиясы 
бәсекелестермен салыстырғанда анағұрлым жоғары табыс алуға бағытталған іс-
шаралар жоспары болып саналады. Тиімді бәсекелестік стратегия тұтынушылар 
үшін шаруашылық субъектісінің тартымдылығын арттыруға, клиенттерді тарту 
мен ұстап қалу, шығындарын азайтуға және сатудан жоғары табыс алуға 
мүмкіндік береді. 

Шаруашылық субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін басқару тетігі бәсекеге 
қабілеттілік факторларын талдаудан, субъектінің бәсекелестік 
артықшылықтарын анықтаудан, оның бәсекеге қабілеттілік деңгейін 
айқындаудан және жай-күйінің үздіксіз мониторингінен тұрады. Сонымен 
қатар, бір немесе бірнеше бәсекелестік артықшылықтарына назар аудара 
отырып, шаруашылық субъектісі өзінің бәсекеге қабілеттілігін арттыру 
жолдарын әзірлейді.  

Шаруашылық субъектісінің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың тиімді 
стратегиясын әзірлеу мәселелері шетелдік және отандық экономист-
ғалымдардың Г.Л. Азоев, И. Ансофф, П. Друкер, Ф. Котлер, А.Д. Немцев, М. 
Портер, А. Томсон, Дж. Стрикленд, Р.А. Фатхутдинов, А.Ю. Юданованың 
ғылыми еңбектерінде кеңінен көрініс тапты [5, 8, 9, 7, 6].        

1-ші суреттен әр автордың өзінің ұсынған бәсекелестік стратегияларды 
жіктеудің негізгі тәсілдері көруімізге болады. Бұл суретте көрсетілгендей, 
бәсекелестік стратегияларын жіктеу тәсілдері авторлардың арасында 
шаруашылық субъектісінің бәсекегеқабілеттілігін арттыру стратегиясын 
қалыптастыратын бірыңғай тәсілдің жоқтығын байқауға болады. Қазіргі 
жағдайда ең танымал және кең таралған американдық экономист М. Портер 
ұсынған бәсекелестік стратегиясының бастысы болып отыр. 
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М. Портердің ұсынған әдістемесіне сәйкес, шаруашылық субъектісінің 
қандай да бір бәсекелестік стратегиясын таңдауы бәсекелестік артықшылығы 
мен субъектінің жұмыс істеуін жоспарлап отырған нарық мөлшеріне 
байланысты [4]. 

 
Сурет 1. Шаруашылық субъектісінің бәсекелестік стратегияларын жіктеу 

тәсілдері 
Ескерту- сурет [5, 6, 7, 8,9] негізінде автормен салынған 
 
Шаруашылық субъектісінің бәсекелестік артықшылық дегеніміз - бұл 

жоспарланған пайда деңгейінен шығуы. Шаруашылық субъектісінің қаржылық 
жағдайын нығайту үшін кәсіпорынның немесе оның өнімдерінің басқада 
нарыққа қатысушыларынан белгілі бір ерекшелігінің болуы. 

М.Портер шаруашылық субъектісінің бәсекелестік артықшылықтарының 
екі түрін анықтайды: төмен шығындар мен саралануы. Бірінші жағдайда, 
кәсіпорынның артықшылығы оның бәсекелестерге қарағанда аз шығынмен 
тауарларды әзірлеу, өндіру және сату қабілеттілігінің болуы, осылайша көп 
пайда табу.  

Саралануда тауардың айрықша ерекшеліктерін, оның бірегей 
тұтынушылық қасиеттерін немесе сатудан кейінгі қызмет көрсетуді ұсыну 
арқылы сатып алушының ерекше қажеттіліктерін қанағаттандыруды көздейді. 

Саралануда шаруашылық субъектісіне бәсекелестермен салыстырғанда 
жоғары баға қоюға мүмкіндік береді, бұл бірдей шығын шығарса да көп пайда 
әкеледі [10, б. 33].  

Бәсекелестік стратегияны таңдаудың екінші құраушысы болып нарық 
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мөлшері табылады. 
Бұл фактордың маңыздылығы: іс жүзінде әрбір нарық әртүрлі өнім 

түрлерін қамтиды, оны тарату мен өткізудің көптеген арналары және сатып 
алушылардың бірнеше түрлері. Әдетте, нарықтың қамту ауқымын анықтау екі 
нұсқаға негізделген: не бүкіл нарықтағы сатып алушылардың кең ауқымын 
қамту, не болмаса сатып алушылармен нарықтық тауашаның жеке сегментінде 
шоғырлану. Бәсекелестік артықшылығының түрі мен нарық мөлшері 
анықталады. Сонан кейін, кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттырудың 
неғұрлым оңтайлы стратегиясы таңдалады.  

2-ші суретте М.Портер ұсынған бәсекелестік стратегиялардың түрлері 
көрсетілген.  

 
Сурет 2. М. Портер бойынша бәсекелестік стратегиялардың матрицасы 
Ескерту- сурет [9] негізінде автормен салынған 
Сонымен, М. Портер осы матрица негізінде нарықтағы кәсіпорын 

беталысының бәсекелестік стратегияларының 3 негізгі түрлерін анықтайды: 
1. Төмен шығындар негізіндегі көшбасшылық стратегиясы кәсіпорынға 

өндірістің және өз өнімдерін өткізудің төмен өзіндік құны есебінен сала 
бойынша орташадан жоғары табыс алуға мүмкіндік береді. Шығындардағы 
көшбасшылық жаппай стандартталған өнім шығаратын кәсіпорындарға тән. 
Төмен шығындар негізіндегі көшбасшылық стратегиясы бағаның өзгеруіне 
сезімтал тұтынушылардың үлесі жоғары болып келетін кәсіпорындар үшін 
тиімді.  

2. Өнімді саралау стратегиясы кәсіпорынның мақсатты аудиториясы үшін 
маңызды мәні бар өз тауарының бірегей қасиеттерін құруын болжайды. Бұл 
тауарға бәсекелестермен салыстырғанда неғұрлым жоғары баға қоюға 
мүмкіндік береді. Өнімдегі көшбасшылық стратегиясын тиімді іске асыру үшін 
келесі шарттарды сақтау қажет [3]: 
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– тауардың бірегей қасиеттерінің болуы; 

– тауардың жоғары сапасы беделін қалыптастыру мүмкіндігі; 

– біліктілігі жоғары қызметкерлердің болуы; 

– кәсіпорынның бәсекелестік артықшылығын қорғау қабілеті. 

Осы стратегияны қолдану сұранымды алдын ала зерделеуді талап етеді. 
Оның мақсаты – тұтынушылардың әр түрлі санаттары үшін тауардың 
құндылығын және мәнін анықтау. Осы бәсекелестік стратегияның 
артықшылығы сала бойынша орта есеппен алғанда өнімді неғұрлым жоғары 
бағалар бойынша сатуға мүмкіндік береді. Бұл тікелей бәсекелестікті, сондай-ақ 
тұтынушылардың брендке бейілділігі мен адалдығын арттыру мүмкіндігін 
болдырмайды. Саралау стратегиясын іске асыру кейбір тәуекелдермен 
байланысты: 

– тым жоғары баға қойылуы мүмкін. Соның салдарынан тауардың 
бірегей қасиеттері де сатып алушылардың жеткілікті санын тартпайды. 

– бәсекелес кәсіпорындар тауардың бірегей сапасының көшірмесін 
алуы және төмен бағамен сатуы мүмкін. 

3. Фокустау стратегиясы кәсіпорын қызметін тұтынушылардың белгілі 
бір санатына немесе нарықтың нақты сегментіне (нарықтық тауашаға) 
шоғырландыруды болжайды. 

Осыған байланысты бәсекеге қабілеттілікті арттыру стратегиясын әзірлеу 
кәсіпорын қызметінің мақсаттарын, оның бәсекелестік әлеуетін және 
артықшылықтарын, нарықты қамту ауқымын нақты айқындауға негізделуі тиіс. 
Осының барлығы кәсіпорынның нарықтық позицияларын нығайтуға ықпал 
етеді.  
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Аннотация В статье рассмотрены показатели  деятельности отрасли 

и  проанализированы данные  индустрии  туризма Республики Казахстан как 
один из ключевых инструментов рекреации и повышения качества жизни 
населения. 

 
Аннотация Мақалада туризм қызметінің көрсеткіштері қарастырылды 

және Қазақстан Республикасының туризм индустриясының деректері 
халықтың өмір сүру сапасын арттыру және рекреацияның негізгі 
құралдарының бірі ретінде талданды 

 
 Abstract The article considers the performance indicators of the industry and 

analyzes the data of the tourism industry of the Republic of Kazakhstan as one of the 
key tools for recreation and improving the quality of life of the population 

 
Ключевые слова: индустрия туризма, рекреационный потенциал, 

инфраструктура туристических объектов, кооперация. 
Түйінді сөздер: туризм индустриясы, рекреациялық әлеует, туристік 

объектілердің инфрақұрылымы, кооперация. 
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Развитие индустрии туризма является одним из приоритетных 

направлений государственной политики. В Казахстане идет активная работа по 
формированию имиджа и привлекательности  туристской среды.  
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В Казахстане разработан ряд документов, нацеленных на эффективную 
реализацию мероприятий в сфере туризма, достижению целевых индикаторов 
его развития. Среди них – Государственная программа развития туристской 
отрасли Республики Казахстан на 2019-2025 годы (утвержденная 
постановлением Правительства РК от 31 мая 2019 года №360), а также 
Концепция развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 года 
(утвержденная постановлением Правительства РК от 30 июня 2017 года №406) 

В своем  Послании  Президент  Республики Казахстан К.К. Токаев к  
народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа 
стабильности и процветания Казахстана» от  2 сентября 2019 года, особо 
отметил, что  следует обратить особое внимание на развитие туризма, в 
особенности эко- и этнотуризма, как на важную сферу экономики [1].    

Воздействие туризма на экономику проявляется в выполнении им пяти 
экономических функций. 

1. Производственная функция. Предприятия туристской отрасли 
производят новые продукты и содействуют накоплению ценностей. 

2. Функция обеспечения занятости населения. Туризм обеспечивает 
рабочие места не только в туристских предприятиях, но и в других отраслях 
экономики (до 8% общего количества рабочих мест в мире). 

3. Функция создания дохода. Экономическая деятельность в секторе 
туризма вносит вклад в создание национального дохода. 

4. Функция сглаживания. Туризм способствует развитию слабых в 
структурном отношении регионов. 

5. Функция нивелирования платежного баланса. Составной частью 
платежного баланса является баланс путешествий внутри страны и выездов за 
рубеж. В этом балансе расходы местных туристов, выехавших за границу, 
противопоставляются доходам, полученным от иностранного туризма. 

Становление и развитие туризма как отрасли характеризуется системой 
определенных показателей. 

Показатели развития отрасли туризма отражают количественный объем 
реализации туристических услуг и их качественную сторону, а также 
экономические показатели производственно-обслуживающей деятельности 
туристских хозяйствующих субъектов (агентств, бюро, фирм, комплексов, 
кооперативов и т. п.). 

Для того чтобы туризм можно было отнести к отдельной отрасли, он 
должен обладать следующими чертами: 

- достаточным числом самостоятельных в экономическом отношении 
организаций с однородным видом деятельности;  

-  устойчивыми экономическими связями с другими отраслями 
национальной экономики;  

-  определённым органом хозяйственного управления. 
Современное состояние индустрии туризма отвечает всем перечисленным 

характеристикам, и соответственно под отраслью туризма следует понимать 
совокупность самостоятельных, территориально обособленных туристских 
хозяйственных единиц, располагающих определённой материально-
технической базой и специализирующихся на производстве и реализации 
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туристских услуг и товаров, объединённых единством деятельности и 
управления. 

В концепции развития туристской отрасли Республики Казахстан до 2023 
года одной из задач является формирование Северной и Восточной части ВКО, 
включающей туристский кластер «Жемчужина Алтая». Город Усть-
Каменогорск определяется центром кластера с восьми основными туристскими 
интересами. Это Берельские курганы, Бухтарма, водохранилище реки Иртыш- 
озеро Зайсан, Катон-Карагайский государственный национальный природный 
парк, Кеиин-Кериш, город Риддер-Западно-Алтайский государственный 
природный заповедник, Алакольский (северная часть), Город Семей и 
Абайский район (Жидебай). 

В 2018 году перечислено 2,5 млрд тенге на ремонт дорог в Урджарском 
районе, около 2,1 млрд тенге – на благоустройство набережной озера (арбат, 
парк), финансирование железнодорожных перевозок до станции Жаланашколь 
(114 млн тенге), функционирует авиасообщение (162 млн тенге), приобретено 
спецоборудование для обслуживания домов отдыха (50 млн тенге), 
реконструируется Дом культуры в с. Кабанбай (460 млн тенге), проведен 
высокоскоростной интернет вдоль берега и отдыхающим Wi-Fi (26 млн тенге), 
Продолжается ремонт дорог от ст. Жаланашколь до с. Кабанбай, «Семей-
караул», «Маканчи-Жаланашколь». 

Проведены масштабные работы в контексте современных дизайнерских 
решений по благоустройству набережной: объекты приведены в соответствие с 
пожарными и санитарными требованиями, благоустроены Арбат, Центральный 
пляж, автовокзал и автостоянка, установлены камеры и видеонаблюдения. 
Следует отметить, что на Алакольском побережье открыт первый 
информационный центр «TOURIST INFO», расположенный вблизи 
автовокзала. 

Центр "TOURIST INFO» работает по принципу "одного окна", т. е. 
менеджеры бесплатно оказывают информационную и консультативную 
помощь отдыхающим на побережье Алаколь. Туристским информационным 
центром Восточно-Казахстанской области разработана карта озера Алаколь, 
которую можно получить бесплатно из информационного центра. На карте 
четко указаны места размещения каждой базы отдыха, представлена полезная 
информация о местах размещения. В центре "TOURIST INFO" представлены 
базы отдыха, брошюры и рекламные материалы туристских фирм, проводимые 
культурно-массовые мероприятия и сувенирные товары. Для иностранных 
туристов есть возможность получить SIM-карту бесплатного мобильного 
оператора. В текущем году на авиасообщение по маршруту «Усть – 
Каменогорск – Семей-Урджар» направлено 162,1 млн. долларов США. тенге. 
Введены в эксплуатацию четыре прямых автобусных маршрута: "Усть – 
Каменогорск–БарлыкАрасан», «Семей –Барлык Арасан», «Усть- Каменогорск-
Алаколь», «Семей-Алаколь». 

Корректировка технико-экономического обоснования на закрепление 
побережья Алакол в районе села Кабанбай Урджарского района Восточно-
Казахстанской области составила 54,0 млн. долларов США.  



 536  
 

Совершенствуется туристский маршрут «Литературный Восток», 
который проходит по территории области и создан в честь выдающихся 
писателей и других выдающихся личностей Восточного Казахстана. По этому 
направлению прошли 2200 участников. На реализацию направления» 
Литературный Восток " из областного бюджета выделено 76 986 тыс. тенге.   

В июле текущего года из озера Алаколь была проведена работа по 
исследованию проб воды и болот. В 2017 году было выделено 25 млн. долларов 
США. за тенге на туристические услуги в пещере Коныр-Аулие в Абайском 
районе. На ремонт дороги между городом Семей и  Караулом выделено 2,2 
млрд. долларов США.тенге, проведен ремонт дороги от Караула до пещеры 
Коныр Аулие. 

В настоящее время 15 святых мест Восточного Казахстана природные 
объекты: 1 река Иртыш, 2. Кириш, 3.Маркаколь, 4.озеро Рахман, 5. Белуха; 
духовные объекты: 6.Коныр-Аулие; 7.Святой ключ; 8.Ыргызбай ата; 
исторические объекты: 9.Берельские курганы; 10.некрополь Шиликты, 11. 
могильник Енлик-Кебек, 12.Козы-Корпеш и Баян Сулу, 13. Кушикбай, 14. 
Аблайкит, 15. Ак Баур[2] .  

Анализируя вложения государства на развитие индустрии туризма ВКО 
за последние годы, можно отметить, что суммы финансирования огромные, а 
экономическая  эффективность отрасли не достигла точки безубыточности.  

В концепции развития тур индустрии Республики Казахстан, 
составленный на основе стратегий «Казахстан-2030», туризм рассматривается 
одной из важных сфер в социально и экономическом развитие страны. 
Индустрия туризма может быть широким спектром бизнеса и основным 
фактором государственно социально и экономического развития, но не 
достаточно развитая инфраструктура тормозит этот процесс. Инфраструктура– 
это комплекс отраслей экономической и социальной жизни имеющих 
подчиненный и вспомогательный характер, обслуживающий производство и 
обеспечивающий условия жизнедеятельности общества. Туризм - путешествие 
физических лиц продолжительностью от двадцати четырех часов до одного 
года либо меньше двадцати четырех часов, но с ночевкой в целях, не связанных 
с оплачиваемой деятельностью в стране (месте) временного пребывания.  

Туристская индустрия - совокупность средств размещения туристов, 
транспорта, объектов общественного питания, объектов и средств развлечения, 
объектов познавательного, оздоровительного, делового, спортивного и иного 
назначения; организаций, осуществляющих туристскую деятельность, а также 
организаций, предоставляющих экскурсионные услуги и услуги гидов (гидов-
переводчиков) [3]. 

Современные условия конкуренции требуют от индустрии туризма 
высокого качества продуктов и услуг, выпускаемых под определенной торговой 
маркой с учетом специфики потребностей отдельных групп клиентов. Такая 
специализация предполагает создание различных брэндов под одной торговой 
маркой, ориентированных на определенные сегменты потребительского рынка.  

Одна из  актуальных проблем, которая сегодня мешает развитию туризма, 
связана с нехваткой специалистов туристической отрасли. Бизнесмены забили 
тревогу, люди, работающие  в зонах отдыха не специалисты данной отрасли. «В 



 537  
 

настоящее время есть возможность регулировать эти пробелы. Например,  если 
предприниматели в своих зонах отдыха откроют  учебные центры по 
подготовке специалистов (выездные лекции, мастер-классы и.т.п), то 
государство возмещало бы часть расходов  по обучению. Внедрение новых 
организационных форм управления предприятиями индустрии туризма должно 
сопровождаться совершенствованием методов управления персоналом. При 
формировании и обучении персоноала необходимо приближаться к 
ценностноориентрованной модели специалистов.  

В регионе есть ряд проблем развития индустрии туризма. Например, 
владельцы туристских баз работают самостоятельно, каждый хочет привлечь 
клиентов к себе, каждый хочет удерживать клиента в зоне базы 10 дней отдыха. 
Для предотвращения подобных ситуаций владельцам турбаз необходимо 
создать кооперацию и совместно с туроператорами продумать привлекательные 
туристские маршруты для туристов.  

Кооперация (лат. cooperatio) — форма организации труда, при которой 
определённое количество людей (предпринимателей, хозяйственников) или 
предприятий совместно участвует, либо в одном и том же их общем трудовом, 
производственном процессе, или же в различных, но связанных между собой 
процессах труда/производства. Совместное предпринимательство изменяет 
структуру производства и обмена, ускоряет процесс глобализации экономики 
как единого целого. Быстрый рост межфирменных соглашений – наиболее 
яркий показатель глобализации. Ведущую роль в развитии кооперирования 
играют крупные туристские компании, а также разветвленная сеть не только 
собственных филиалов и отделений, но и система международных связей и 
соглашений разнообразного характера например с Россией. 

Для решения этой проблемы в областном акимате должны быть созданны 
центры которые будут: проводить мониторинг спроса, а также помочь 
предпринимателям в развитии маркетинговой стратегии. 

Подводя итоги, можно сказать: для того чтобы индустрия туризма в 
Восточном Казахстане была эффективно развивающейся необходимо опиратся 
на опыт тех стран в которых отрасль туризм рентабельна.  В гонке за 
туристические потоки всегда выигрывают страны, комплексно развивающие 
туризм. В этот комплекс обязательно входят: мощная государственная 
поддержка, достойное образование в сфере туризма, взаимовыгодное 
партнерство государства и бизнеса, кооперацию самого бизнеса, создание 
кластеров, продвижение туристических направлений за рубежом. 

Индустрия туризма способствует созданию новых рабочих мест, 
уменьшению дефицита валютных платежей в стране, усилению экономики, 
развитию производства товаров и услуг, прямо или косвенно удовлетворяющих 
туристские нужды и желания, выполняет функцию сглаживания, т. е. 
перераспределения доходов населения из регионов с более развитой 
экономикой в слаборазвитые регионы, но располагающие богатыми 
природными ресурсами, способствуя тем самым повышению уровня жизни 
населения данных регионов. 
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