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Тҽуелсіздік алған сҽттен бастап Қазақстан Республикасының басым 

міндеттерінің бірі ел экономикасына тікелей шетелдік инвестициялардың 

ағынын ынталандыруға бағытталған ашық жҽне либералды инвестициялық 

саясатты ҽзірлеу болды. "Тікелей шетелдік инвестицияларды тарту жҿніндегі 

жҧмысты байыпты жандандыру қажет, онсыз экономиканың одан ҽрі ҿсу 

резервтері шектелетін болады. Бҧл атқарушы биліктің басым міндеттерінің 

бірі", - деді Қ.- Ж. Тоқаев ҿзінің 2019 жылғы Жолдауында [1]. Бҧл мҽселені 

Мемлекет басшысы ҚР Ҥкіметінің кеңейтілген отырысында қайта кҿтерілген, 

онда алдағы жылға экономиканың ҿзін-ҿзі қамтамасыз етуін арттыруды, 

инвестициялар тартуды, кҽсіпкерлікті, инфрақҧрылымды дамытуды, сапалы 

цифрландыруды, халықтың табысын арттыруды жҽне жҧмыспен қамтуды 

қамтамасыз етуді, сондай-ақ адами капиталдың бҽсекеге қабілеттілігін 

дамытуды кҿздейтін жеті негізгі бағыт айқындалды. 

Нарықтық қатынастарға тҥпкілікті кҿшкен Қазақстанның қазіргі даму 

кезеңінде инвестициялық саясатты іске асыру экономикалық ҿсудің жоғары 

қарқынын қамтамасыз етуге жҽне экономиканың тиімділігін арттыруға 

бағытталған экономикалық реформалардың басты бағыттарының бірі болып 

табылады. Шетелдік инвестициялардың кҿмегімен мемлекет экономика 

қҧрылымын жақсартады, негізгі қорларды жаңғыртады жҽне кҽсіпорындарды 

техникалық жағынан қайта жарақтандырады, мамандар мен жҧмысшыларды 

дайындайды, инновациялар енгізеді жҽне тағы басқалар. 

Мемлекеттің инвестициялық саясатының мҽні мен мазмҧнын зерттеу 

ҽрқашан экономикалық қана емес, сонымен бірге тарих ғылымының да 

назарында болды. Бҧл инвестициялар тҧтастай алғанда елдің экономикалық 

ҿсу процесін айқындай отырып, ҽлеуметтік-экономикалық саланың ең терең 

негіздеріне ҽсер ететіндігіне байланысты, бҧл, сайып келгенде, халықтың ҽл-

ауқатының артуына табиғи тҥрде ҽсер етеді. 

Мемлекет экономиканы реттеу функцияларын орындау ҥшін тиісті 

заңнамалық актілер мен қаулыларды шығару жҽне тҥзету арқылы, сондай-ақ 

белгілі бір экономикалық, оның ішінде инвестициялық саясатты жҥргізу 

арқылы елдің инвестициялық қызметіне ҽсер етудің экономикалық (жанама) 

жҽне ҽкімшілік (тікелей) ҽдістерін пайдаланады. 

Мемлекеттік инвестициялық саясат сыртқы жҽне ішкі болып бҿлінеді. 

Сыртқы мемлекеттік инвестициялық саясат - шетелдік инвесторлардың 

отандық экономикаға да, ҧлттық инвесторлардың Шетелдегі инвестиция-

ларына да шетелдік инвестициялардың қҧрылымы мен ауқымын белгілеу 

тҥрінде мемлекет жҥргізетін сыртқы экономикалық саясаттың бҿлігі. 

mailto:zvezda_05.80@mail.ru


 

4 

 

Ішкі инвестициялық саясат сыртқы саясаттан айырмашылығы ішкі 

инвестициялық ағындарды реттейді. Оның негізгі мақсаты инвестициялау-

дың басым бағыттарын айқындау, ішкі инвестициялық сҧранысты қамтама-

сыз ету, инвесторлардың бҽсекеге қабілетті ішкі нарығын қалыптастыру, 

инвестицияларға трансформацияларды қамтамасыз ету болып табылады [2]. 

Инвестицияларды дайындау мен талдау олардың кҿмегімен қандай 

экономикалық мҽселені шешуге болатынына байланысты. Осы тҧрғыдан 

инвестициялардың барлық тҥрлерін тҿменде берілген негізгі топтарға бҿлді: 

- мҽжбҥрлі инвестициялар қоршаған ортаны қорғау, еңбекті қорғау, 

тауарлар қауіпсіздігі немесе тек басқаруды жетілдіру арқылы ғана 

қамтамасыз етіле қойматын басқа да қызмет жағдайларын қорғау бойынша 

заңнама нормаларын орындау ҥшін салынады; 

- тиімділікті ҿсіруге бағытталған инвестициялар (фирма шығындарын 

қҧрал-жабдықтарды ауыстыру, қызметкерлерді оқыту немесе ҿндіріс 

қуаттарын ҿндіріс жағдайы неғҧрлым жайлы аудандарға ауыстыру арқылы); 

- ҿндірісті кеңейтуге бағытталған инвестициялар (істегі ҿндіріс 

шеңберінде ертеректе қалыптасқан нарықтар ҥшін тауарларды ҿндіру 

мҥмкіндіктерін кеңейту); 

- жаңа ҿндірістерді қалыптастыруға бағытталған инвестициялар (бҧрын 

шығарылмаған тауарларды ҿндіретін кҽсіпорындар қҧру, яғни жаңа типті 

қызмет кҿрсету немесе ҿндірістегі тауарларды жаңа нарықтарға шығару); 

- зерттеулер мен инновациялардағы инвестициялар.  

Инвестициялық қызмет кез-келген инвестицияның нысанындағы  порт-

фельдің қалыптасуымен байланысты болады. Ал инвестициялық портфель 

инвестициялық стратегияға сҽкес қызметін жҥзеге асыру ҥшін инвестиция-

лаудың нақты жҽне қаржылық обьектілерінің жиынтығынан қалыптасады 

Айта кету керек, Қазақстан Республикасы Тҽуелсіздік жылдарында 

Орталық Азия ҿңірінде экономикаға инвестициялар тарту бойынша кҿш-

басшы болды. Осылайша, мемлекеттің инвестициялық саясатын іске асыру 

барысында Қазақстан ҿзінің ҽлеуметтік-экономикалық ҽлеуетін дамытуда 

елеулі табыстарға қол жеткізді. Алынған шетелдік капиталдың арқасында 

Қазақстан Республикасы қуатты энергоресурстары бар жҽне болашаққа 

ҿршіл, бірақ сонымен бірге тҧрақты жоспарлары бар ел ретінде ҿз пози-

циясын нығайтты. 

Бҥгінде Қазақстан ҽлемдік қоғамдастықта нарықтық экономикасы бар 

мемлекет ретінде танылғанын, ТМД елдерінің ішінде бірінші болып Инвес-

тициялық ел рейтингіне ие болғанын айтуға болады. Дҥниежҥзілік Банк 

Қазақстанды инвестициялар ҥшін неғҧрлым тартымды ҽлемнің 20 елінің 

қатарына қосты [3]. 

Соңғы жылдары Қазақстан экономикасының қайта қҧрылуын сипат-

тайтын іргелі ҿзгерістердің бірі қаржы секторының қарқынды қалыптасуы, 

қаржы нарықтарының белсенді дамуы жҽне тиісті институттардың қҧрылуы 

болып табылады.  

Қазақстандық нарық - шетелдік инвесторлар ҥшін ең тартымды нарық-

тардың бірі, бҧл ретте шетелдік инвесторлар, ең алдымен, тҽуелсіз сарап-
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шылар айқындайтын жҽне сол немесе ҿзге елдегі салымдардың тиімділігін 

кҿрсету ҥшін қызмет ететін ҚР инвестициялық ахуалына бағдарланады. 

ҚР ҥшін ішкі инвестициялардың да маңызы зор, ҿйткені нарықтық 

экономиканың қалыптасуы кезінде кҿптеген адамдар қазіргі уақытта 

еуропалық жҽне американдық банктерде жатқан, басқаша айтқанда, шет 

елдердегі инвестициялар ҥшін пайдаланылатын орасан зор байлыққа ие 

болды. Мемлекет бҧл ақшаны шетелден Қазақстан экономикасына қайтаруға 

бар кҥшімен тырысуда, бҧл уақыт ҿте келе отандық ҿндірістің дамуына 

айтарлықтай серпін береді. 

Сонымен қатар, ҽлемдік экономикадағы дағдарыстық қҧбылыстар 

аясында соңғы жылдары мемлекеттер арасында инвестициялар тарту 

бойынша бҽсекелестік кҥшейе тҥсті. Осыған байланысты қазіргі уақытта ҚР 

Ҥкіметі экономикалық ынтымақтастық жҽне даму ҧйымының ҧсынымдарын 

ескере отырып, инвестициялық ахуалды жақсарту жҽне бизнесті жҥргізу 

ҥшін қолайлы жағдайлар жасау бойынша мақсатты жҧмыс жҥргізуде. 

Осылайша, қазіргі жағдайдағы радикалды инвестициялық саясат 

экономикадағы қҧрылымдық ҿзгерістердің экономикалық дағдарысының, 

техникалық прогрестің, микро жҽне макро деңгейлердегі экономикалық 

қызметтің артуының жағымсыз салдарын жеңудің маңызды тетігі болып 

табылады. Мемлекеттік Инвестициялық саясат негізінде инвестициялық 

процесті жандандыру ҽлеуметтік-экономикалық қайта қҧрудың неғҧрлым 

пҽрменді тетіктерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, экономиканың 

ҿсуі жҽне капитал мен технологияларға деген қажеттіліктің артуы тартымды 

инвестициялық жағдайлар жасау жҽне Қазақстанда инвесторлардың қҧқық-

тарын кҿбірек қорғау бойынша одан ҽрі институционалдық реформаларды 

талап етеді. 
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Туристік қызметтің интесификациясы мен бҽсекеге қабілеттігін кҿтеру-

ші қҧрал туризм маркетингі болып табылады, оның астарында туристік 

тауарлар мен қызметтерді жоспарлау, баға белгілеу, нақты тҧтынушылардың 
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қажеттілігін қанағаттандыру негізінде пайда табу мақсатында нарықта ҿткізу 

мен жылжыту деген ой жатыр . 

Туристік қызмет нарығының пайда болуы, ҧлттық туристік кешеннің 

даму қажеттілігі, туристік қызметтің коммерциализациялануы туризм тҽжі-

рибесіне маркетинг принциптерінің енуін қажетсінді. Туризм саласындағы 

нарықтық қатынастардың даму логикасы келесідей міндеттердің шешімін 

талап етеді: туристік нарықты зерттеу мен сегменттеу, тҿлемқабілеттілікті 

сапалы жҽне санды бағалау, нарықта турҿнімді позициялау, коммуникация 

мен ынталандыру қҧралдарын қолдану . 

Туризмде маркетингтің дамуының негізі болып келесілер саналады: 

– еркін нарықтық қатынастар, яғни ҿткізу нарығын, серіктестерді 

таңдау мҥмкіндігі, баға белгілеу, коммерциялық келісімшарттар жҥргізу; 

– фирманың мақсатын, стратегиясын, басқару қҧрылымын анықтау 

мен бюджеттік статья бойынша қҧралдарды тарату бойынша ҽкімшіліктің 

еркін қызмет атқаруы; 

– нарықты турқызметтермен қанықтыру, сатып алушылар нарығын 

болуы; 

– турфирмалардың қатаң бҽсекелестігі. 

Бҧл шарттар туризм нарығының жалпы сипаттамасы болып табылады. 

Алайда нарық сегменттері деңгейлерінің айтарлықтай айырмашылығын айту 

керек.  

Шетелдік саяхатты ҧсынатын турфирмалар, қазіргі таңда, экономика-

лық ҿзіндік пен қатаң бҽсекелестікте жҧмыс істейді.  

Пайда болған жағдай талдауы негізінде туристік фирмаларға ҿз қызмет 

бағыттарын қайта қарастыру мен жаңа сегментті таңдау қажеттілігі туып 

отыр. Осындай жаңа сегменттің бірі болып ҧлттық туризм табылады. Жаңа 

ҧсыныстар сҧранысты қалыптастырады. Маркетингтің теориясы мен прак-

тикасында сҧранысты қайта бағыттайтын, фирма қызметін ҿзгеріске ҧшыры-

ған нарыққа бейімдейтін арнайы қҧралдар жасалған. Туристік кластерді даму 

қажеттілігі негізінде маркетинг концепциясы басты орынды алады.  

Француз мамандары Ланкар Р. Мен Оллье Р. туристік маркетингті – 

зерттеу, талдау мен алға қойылған мақсаттарды шешуге арналған негізгі 

ҽдістер мен қҧралдардың сериясы деп тҥсіндіреді. Ең бастысы бҧл қҧрал-

дардың неге бағытталуы – тҧтынушылардың қажеттілігін психологиялық 

жҽне  ҽлеуметтік фактор тҧрғысынан толығымен қанағаттандыру, сонымен 

қатар, туристік фирмаларлың тҧтынушылардың жасырын сҧранысын анық-

таудағы ҿз қызметін атқаруын қаржылық тҧрғыдан рационалды қолдану. 

Осындай жасырын сҧраныстар демалу немесе кҽсіпкерлік топтар, отбасы 

мотивтерімен анықталады.  

Крипендорф Е. пікірінше «Туристік маркетинг – бҧл туристік кҽсіп-

орын қызметінің жҥйелі ҿзгеруі мен координациясы, сонымен қатар туризм 

саласындағы аймақтық, ҧлттық жҽне халықаралық жоспарларды іске асы-

ратын жеке жҽне мемлекеттік саясат». Бҧндай ҿзгерістердің мақсаты нақты 

тҧтынушылар қажеттілігін толығымен қанағаттандыру сҽйкесінше  пайда 

табу». 
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Бҧл тҥсініктердегі ортақ мҽселе – туризм саласындағы маркетингті 

тҧтынушы қажеттілігін турқызметтерге деген сҧраныс негізінде зерттеуге 

бағытталған фирма қызметін басқарушы қҧрал ретінде анықтау. Турфир-

малар ҿз ҧсыныстарын тҧтынушы сҧранысы мен қалауына бейімдеу негізінде 

алға қойған мақсаттарына жету керек. 

Маркетинг мақсаты – қызметтер тҧтынушы қалауын сай болып, ҿз 

ҿздерін сата алатындай дҽрежеде олардың қажеттілігін анық білу. 

Туризмдегі маркетинг – бҧл клиенттердің арнайы қажеттілігін анық-

тауға бейімделген туристік қызметтерді жылжыту мен ҿткізуді қҧрстыру 

ҥрдісі. Ол тҧтынушыларға турқызметті бағалап дҧрыс таңдау жасауға кҿ-

мектеседі.  

Туристік маркетингтің негізгі мақсаты нақты сегмент тҧтынушыла-

рының  қажеттілігін максималды қанағаттандыруға бағытталған жҽне қызмет 

кҿрсетудің тиімді формасы мен ҽдісін қамтамасыз ететін қызмет кҿрсетуді 

ҧйымдастыру. 

Кҽсіпорынның тҥпкі мақсаты ҽр тҥрлі болуы мҥмкін: аймаққа кҿбірек 

туристерді қызықтыру, нарық ҥлесін жаулап алу, пайданы ҧлғайту жҽне т.б. 

Бірақ бҧл мақсаттарға жету ҥшін, бизнес философиясы болып табылатын 

маркетинг қҧралдары мен артықшылығын білу қажет.  

Қызметтерінің бағытына байланысты туризм саласында маркетингті 

қолданудың келесідей деңгейлерін кҿрсетуге болады: 

– туризм саласында негізгі звено болып табылатын туристік кҽсіпорын 

маркетингі; 

– турқызметті ҿндірушілер маркетингі, мақсаты – тҧтынушыларының  

қажеттілігін максималды қанағаттандыруға бағытталған жҽне қызмет 

кҿрсетудің тиімді формасы мен ҽдісін қамтамасыз ететін қызмет кҿрсетуді 

ҧйымдастыру; 

– территориялар мен аймақатар маркетингі – мемлекет пен аймақтың 

имиджін қҧрастыру мен дамыту. Бҧндай қызметпен аймақтық жҽне ҧлттық 

деңгейдегі реттеу мен координациялайтын органдар жатады. 

Туризм маркетингінің негізгі міндеті тҧтынушыға ыңғайлы орын мен 

уақытта қызметті ҧсыну. Қызмет кҿрсету қызметті нақты тҧтынушыға кең-

селер ашу, жҧмыс уақытын ҿзгерту, қосымша қызметтер кҿрсету арқылы 

сапалы қызмет кҿрсету негізінде максималды жақындату керек. 

Айтылған міндерттер туризм саласындағы маркетингтің негізгі фун-

кциялары мен қызмет тҥрін анықтайды. Туристік маркетингтің негізгі фун-

кцияларына келесілер жатады: 

1. Клиенттермен байланысты орнату, яғни оларға кҿрсетілетін қызмет 

пен ҧсынылатын ҿнімнің олардың қажеттілігі мен қалауына толықтай сай 

келетінін жеткізу. 

2. Ҿнімді ҿткізудің жаңа мҥмкіндітерін жасау, яғни қызметтердің жаңа 

ҽлеуетті клиенттердің қалауына сай келуі. 

3. Турҿнімді жылжытудың нҽтижелерін бақылап-талдау жҽне оның 

туризм саласындағы бар мҥмкіндікпен сҽйкестігін тексеру, маркетинг пен 

жарнама шығынын талдау жҽне кірістер алу. 
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Осы айтылған функцияларды іске асыру келесідей қызмет тҥрлерін 

талап етеді: 

– нарықты зерттеу мен тҧтынушының қажеттіліктерін анықтау; 

– турфирманың маркетингтік ортасын талдау жҽне оған бейімделу 

мҥмкіндіктерін зерттеу; 

– туристік нарықты маркетингтік зерттеу мен сегменттеу; 

– оптималды баға белгілеу; 

– ҿнімді ҿткізудің жолдары мен ҽдістерін таңдау; 

– коммуникациялық саясатты іске асыру; 

– турфирманың маркетингтік жоспары мен стратегиясын жасау. 

Маркетингті қолдану туристік нарықта ҿршіген бҽсекелестікке бай-

ланысты пайда болды, бҧл кезде қызмет кҿрсету тҧтынушылардың нақты 

қажеттілігі мен қалауынан туындайды. 

Турқызмет маркетингі ҿндіріс, ҿткізу, жылжыту мен тҧтыну специфи-

касына байланысты ерекшеліктері бар: 

– турқызметтерді сезіну мен сақтау мҥмкіндігінің жоқтығы. Осыған 

байланысты маркетинг міндеттерінің қиындауы (жарнама, тауарлық марка, 

эмблема жҽне т.б.). 

– мезгілдік ауытқуларға турқызметтің тҽуелдігі; 

– туристік қызметтің қызмет кҿрсету кҿзінен ажырамастығы. Бір уа-

қытта қызметті кҿрсету мен оны тҧтыну тҧтынушының қалауына макси-

малды жақындауды талап етеді. Қызметтер белгілі орында кҿрсетіледі жҽне 

уақытқа бейімделе алмайды; 

– кҽсіпорынның қолданатын ҽдістері мен коммерциялық мақсаттарын 

байланысты турҿнімнің кешендік сипаттамасы; 

– қызметтің біртекті еместігі, турқызметтің сапасы жыл мезгіліне, 

персонал кҿңіл-кҥйі мен тҽжірибелігіне тікелей байланысты. Жоғары сапалы 

ҿнімді тҽжірибелі мамандарды жҧмысқа алу арқылы ҧсынуға болады. 

– туристік қызметтердің саяси, табиғи, ҽлеуметтік-экономикалық 

шараларға тҽуелділігі; 

–  турқызметке деген сҧраныс табыс, білім деңгейі, жарнама, бағаға 

қатысты икемділікпен ерекшеленеді. Турқызметтің сапасын бағалау 

субъективті болып келеді. 

Кҿптеген ірі туристік компанияларда маркетинг бҿлімі бар. Олар на-

рықты зерттеуге, сҽтті ҧсыныстар мен турҿнімдердің сатылуын қамтамасыз 

ететін кҿпжоспарлы мақсатты бағытталған қызмет атқаруы тиіс. Алайда 

нарықтағы бҽсекелестік кҥннен-кҥнге қатаңдай тҥсуде, соның негізінде 

туроператорларға нарыққа шығудың жаңа формаларын іздеу қажеттілігі 

туды. 

Туризмнің экономикаға ықпалы жҽне мемлекеттің туризмге қатысты 

саясаты ҽкімшілік қҧрылымда маркетингтік шаралардың масштабын анық-

тайды. Солайша, мысалы АҚШ-та саяхат пен туризмге қатысты сҧрақтарға 

жауап беретін туристік маркетинг Бюросы бар. Оның қызметінің негізгі 

мақсаттары – туризмді дамыту бағытында программаларды жасау мен іске 

асыру, американдық жҽне халықаралық туристік жобаларға сҽйкес маркетинг 
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саласындағы жобалар мен программаларды координациялау, АҚШ туристік 

қыдыруды кҿбейту бойынша ынталандыру жҽне т.б. 

Қазақстандық туристік компанияларда нақты маркетинг функциясымен 

айналысатын бҿлімдер жоқтың қасы. Маркетинг саласындағы қызметтің 

негізі бағыты келесі болу керек: бҽсекелестерді зерттеу, агенттік жҥйемен 

жҧмыс істеу, кҽсіби конференциялар мен кездесулерге қатысу, ҧлттық 

туристік компаниялармен жҧмыс істеу, шетелдік консулдармен байланыс, 

презентациялар ҧйымдастыру, демеушілік кҿрсету, оперативті маркетингтік 

қызмет, коммуникациялық қызметтерді ҧйымдастыру. 

Бҽсекелестерді зерттеуді бҧқаралық ақпараттарды мониторингілеу, ҿз 

агенттері мен кҽсіби туристік кҿрмелерде сҧрау негізінде жҥргізеді. 

Бҽсекелестердің қызметін зерттеу мақсаты – ҧсынатын бағаларының шынайы 

бағадан айырмашылығын білуде ҽртҥрлі катологтар мен конфединциалды 

тарифтерді талдау. БАҚ мониторингі бҽсекелестердің жҥргізетін жарнамалық 

науқандары туралы ақпаратты, жарнама қҧралдары мен масштабын білуге 

мҥмкіндік береді.  

Бҽсекелестер туралы басқа да ақпарат кҿзеріне шетелдік серіктестер 

мен ҿкілдер жатады. Олар туристік ағымдардың мезгілдігі мен кҿлемі, 

қосымша қызметтер мен туристердің келген қалалары мен мемлекеттері 

туралы материалдар береді.  

Бҽсекелестерге қатысты турфирмалар нақты стратегиялар жасайды. 

Онда ҿнімнің саясаты, бағалық саясаты, маркетингтік кешенге сай қҧралдар 

жасақталады. 
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Қазіргі жағдайда кҽсіпкерлік нарықтық экономиканың ғана емес, соны-

мен бірге оның барлық салаларына ҽсер ететін жалпы азаматтық қоғамның ең 

маңызды қҧрылымдық элементі болып табылады. Тиімді кҽсіпкерлік қызмет 

жолында ең алдымен қоғамдық дамудың ҿтпелі сипатымен байланысты жҽне 

сайып келгенде қалыптасуы мен қызмет етуіне кедергі болатын кҿптеген 
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қҧқықтық, ҧйымдастырушылық, бюрократиялық, саяси, экономикалық, мҽде-

ни мҽселелер бар.  

Жеке кҽсiпкерлiктi дамытуды арттыру жҽне азаматтарды қҧқықтық 

экономикаға тарту ҥшiн жағдай жасау мақсатында жеке кҽсiпкерлiк 

субъектiлерiн салықтық қолдаудың мынадай шараларын қабылдау қажет [1]:  

- отандық тауар ҿндірушілерді қолдау;  

- ҿндірістік бағыттағы шағын кҽсіпкерлік субъектілерінің қолайлы 

дамуы ҥшін жағдай жасау;  

- салық органдарының бақылауының назарын бҿлшек саудадан кҿтерме 

саудаға ауыстыру;  

- шағын кҽсіпкерлік субъектілеріне салық салудың оңайлатылған 

механизмін енгізу;  

- жеке кҽсіпкерлер ҥшін оңайлатылған есепке алу жҽне есеп беру 

жҥйесін енгізу;  

- жеке кҽсіпкерлердің жиынтық табысына бірыңғай жеңілдік ставкасын 

енгізу;  

- патенттер бойынша қызмет аясын кеңейту, патенттер бойынша салық 

есептiлiгiнiң нысандарын оңайлату жҽне жетiлдiру. 

Қазақстанның арнайы салық режимдерін жҽне оңайлатылған есеп 

жҥйесін қолдануда жеткілікті кең тҽжірибесі бар, бҧл жеке кҽсіпкерлерге 

қатысты.  

Бҧл мҽселені кеңейте отырып, патенттік жҥйенің сипаттамаларына 

тоқталайық. Оның мҽні ҥш тарап: кҽсіпкер, ҽкімдік жҽне салық органы 

арасындағы келісімнің ерекше нысанында жатыр. Кҽсіпкер ҿз ісін бастамас 

бҧрын кҥтілетін табысын декларациялап қана қоймай, сонымен қатар салық 

органына қызметті жҥзеге асыруға байланысты болашақтағы шығындарын 

растайтын патенттік қҧжаттардың қҧнын есептеу ҥшін ҧсынуға міндетті. 

Атап айтқанда, бҧл ҥй-жайларды жалға беру туралы шарттарға жҽне басқа да 

тиісті қҧжаттарға қатысты. Іс жҥзінде кҿбінесе кҽсіпкер жеке хронометражды 

жҥргізуден бас тартады жҽне орташа кҿрсеткіштер бойынша есептелетін 

жҽне ҽкімдікпен келісім бойынша салық органы бекітетін патент мҿлшер-

лемелерімен келіседі. 

Қазақстанда 90-шы жылдардың ортасында енгізілген патенттік жҧмыс 

жҥйесі ҿзін тек жақсы жағынан кҿрсетті: оның ерекшелігі – ҽлі табыс ала 

қоймаған кҽсіпкерлердің уақытында ҥлкен алшақтыққа ҧшырауы, табыс 

кҿлемін есепке алмауы, болашақта барлық салықтарды мемлекеттік бюд-

жетке алдын ала тҿлеуге мҽжбҥр болды. Бҧл ретте Қазақстан бюджет 

алдында тҧрған екі негізгі проблеманы жойды [2]:  

1) бюджет толықтырылды;  

2) толықтыру тікелей салық тҿлеуші кіріс алғанға дейін болған. 

2002 жылдың 1 қаңтарынан бастап қолданылып келе жатқан патенттік 

салық салу жҥйесіне келетін болсақ, оның ҿзгергенін атап ҿту керек жҽне бҧл 

ҿзгеріс іргелі болып табылады, қазіргі уақытта патент бойынша жҧмыс істеу 

мҥмкіндігі келесі шарттармен шектеледі. Бҧл арнаулы салық режимін жеке 

кҽсіпкерлер қолдана алады:  
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1) жҧмыскерлердің еңбегін пайдаланбайтын жеке кҽсіпкерлер;  

2) жеке кҽсiпкерлiк нысанындағы қызметтi жҥзеге асыратын дара 

кҽсiпкерлер.  

Осылайша, жалдамалы жҧмысшылардың еңбегін пайдаланатын жеке 

кҽсіпкерлердің ҥлкен санаты бҧл режимнен тыс болып шықты. Яғни, жеке 

кҽсіпкерлердің ҿте аз бҿлігі патент негізіндегі арнаулы салық режимінде 

кҿзделген шарттарға сҽйкес келеді. 

Патент негізіндегі жеке кҽсіпкерлер ҥшін арнаулы салық режимін қайта 

қҧрудың барлық бағыттары оны реформалау ҥлгісінде топтастырылған.  

Ҧсынылып отырған модель шет мемлекеттерде шағын кҽсіпкерлік 

субъектілеріне салық салу тҽжірибесінде қолданылып жҥрген қҧралдар мен 

технологияларды бейімдеу жҽне АСР қызметін патент негізінде реттейтін 

қолданыстағы қазақстандық заңнаманы жетілдіру арқылы шағын кҽсіпкер-

лікті дамытуды ынталандыруға бағытталған.  

Патент негізіндегі АСР-ның ерекшелігі салықтың бірнеше тҥрі болып 

табылатын патент сомасын кірісті алғанға дейін алдын ала тҿлеу болып 

табылады.  

Жеке кҽсіпкерлік институтын дамыту ҥшін бҿлшек сауданы лицен-

зиялауды жою қажет деп санайды. Бҧл жеке кҽсіпкерлер ҥшін ғана емес, 

бҥкіл бизнес ҥшін бизнес-климатты жақсартуға бағытталған маңызды шара. 

Тауарлар ҿндіру жҽне қызмет кҿрсету азаматтардың ҿмірі мен денсаулығына 

тікелей қауіп тҿндіруі мҥмкін қызмет тҥрлері ғана лицензиялануға тиіс. 

Лицензиялау саласында дара кҽсiпкерлiктi дамытуды қолдау бойынша 

мынадай шаралар ҧсынылады [3]:  

1. бҿлшек сауданы лицензиялауды жою;  

2. дара кҽсiпкерлердiң заңды тҧлғалар ҥшiн жалпы режимде рҧқсат 

етiлетiн тауарлар мен қызметтердi ҿндiруiне жҽне сатуына тыйым салуларды 

жою;  

3. коммерциялық қызметтің осы параметрлерін мемлекеттік органдарда 

ҥйлестіруді қажет етпей, жеке кҽсіпкердің тҽртібін, мерзімін, тауар 

ассортиментін, жҧмыс ҧзақтығын, демалыстың ҧзақтығы мен уақытын ҿзі 

белгілейтін коммерциялық қызмет режиміне кҿшу;  

4. рҧқсат беру тҽртібін біріздендіру. 

Тексерулер мен айыппҧлдар саласында жеке кҽсіпкерлікті дамытуды 

қолдау бойынша келесі шаралар қарастырылуда:  

1. жеке кҽсіпкерлерді ҥш жылда бір реттен артық тексеруге тыйым 

салатын заңнамалық норманы қабылдау;  

2. жеке кҽсіпкерлерге рейдтік тексеру жҥргізуге тыйым салуды енгізу;  

3. мемлекетке зиян келтiрiлмеген жағдайда кассалық операцияларды 

жҥргiзу тҽртiбiн ҽдейi емес ресми бҧзғаны ҥшiн ҿсiмпҧлды жою;  

4. жеке кҽсiпкерлер ҥшiн оның айналым қаражатының 3%-дан аспай-

тын мҿлшерiнде мҥмкiн болатын ең жоғары айыппҧлға шектеу енгiзу;  

5. нормативтік қҧқықтық актілерден мҥлікті тҽркілеуді алып тастау. 

Кҽсіпкерліктің дамуына саяси механизмдердің ықпалы зор. Шағын 

кҽсiпкерлiктi дамытуға мемлекеттiк кҿмек кҿрсетудiң маңызды қҧралдары-
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ның бiрi — шағын фирмаларды жеңiлдiкпен субсидиялау, олар басқа 

кҿздерден несие алған кезде кепiлдiк беру жҽне жеңiлдiк салық салу арқылы 

жҥзеге асырылатын тiкелей қаржылық кҿмек.  

Индустриалды дамыған елдердің кҿпшілігінде шағын кҽсіпорындарға 

мемлекеттік кҿмек кҿрсетудің маңызды қҧралы мемлекеттік тапсырыстар 

жҥйесі болып табылады. Қарым-қатынастың бҧл тҥрі шағын бизнесті 

кепілдендірілген ҿткізу нарығымен қамтамасыз етуге, капиталды жинақтау 

процесін жеделдетуге, ҿндірістік қуатты кеңейтуге, бҽсекеге қабілеттілікті 

нығайтуға, қҧрал-жабдықтарды жаңартуға жҽне т.б. мҥмкіндік береді. Шағын 

компанияларға ҽртҥрлі консалтингтік қызметтерді кҿрсету ҥшін мемлекеттік 

органдар мен жеке кҽсіпорындар ҧйымдастыратын арнайы қызметтер 

айтарлықтай кең дамыды. 

Ғылыми-зерттеу жҽне тҽжірибелік-конструкторлық жҧмыстармен айна-

лысатын кҽсіпорындарды мемлекеттік қолдаудың ерекше жҥйесі бар. Бҧл 

жҥйеде негізгі орынды қаржылық кҿмек жҽне ғылыми-зерттеу жҧмыстарын 

ақпараттық қамтамасыз ету алады.  

Қазақстандағы кҽсіпкерлікті дамытудың кҿп жылдық тҽжірибесі шағын 

кҽсіпкерлікті қолдаудың тиімді жҥйесін қҧру ҥшін мыналарды қажет етеді 

[4]:  

- ШК субъектілерінің билік органдарымен жҽне басқа шаруашылық 

жҥргізуші субъектілермен қарым-қатынасындағы қызметінің нақты шарт-

тарын айқындайтын дербес заңнамалық жҽне нормативтік база;  

- салық жҥйесін тҥбегейлі жетілдіру;  

- ҽкімшілік-рҧқсат етуші жҽне бақылаушы практиканы барынша 

азайту; адамдардың жҽне мҥліктің қауіпсіздігі мен қорғалуын қамтамасыз 

ету;  

- шағын кҽсіпкерлікті қолдауға бағытталған мемлекеттік саясатты 

ҽзірлеу мен іске асыруды қамтамасыз ететін мамандандырылған мекемелер 

мен механизмдер;  

- білім беру, кеңес беру, ақпараттық жҽне басқа да қызмет кҿрсету 

қҧрылымдары);  

- ШК-ны ҿндіріс алаңдарымен, жер учаскелерімен жҽне қҧрал-жаб-

дықтармен қамтамасыз ету ҥшін қажетті қаржылық жҽне мҥліктік қолдау;  

- ҧлттық, аймақтық жҽне тарихи ерекшеліктерді есепке алу; кҽсiпкер-

лiктi ҧйымдастырудың кҽсiпкерлiктi, халық қолҿнерiн, кооперативтiк, ар-

тельдiк жҽне отбасылық нысандарын ынталандыру;  

- маусымдық жҧмыс, ҿзін-ҿзі жҧмыспен қамту;  

- ШОК субъектілерінің ҿңіраралық байланыстары мен іскерлік ын-

тымақтастығын тиімді дамыту ҥшін жағдай жасау.  

- тікелей шағын жҽне орта кҽсіпкерлікті қолдауға бағытталған мем-

лекеттік бағдарламалар.  

Сонымен, Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастардың да-

муы жеке кҽсіпкерлікті, ҽсіресе ШОК субъектілерін дамытудың қҧқықтық 

жағдайларын қалыптастыруға негіз қалады. Қазақстан ҿзінің тарихи рҿлін 

атқарған бірқатар заңдарды дҽйекті тҥрде қабылдады. Қазіргі жағдайда 
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кҽсіпкерлік нарықтық экономиканың ғана емес, сонымен бірге оның барлық 

салаларына ҽсер ететін жалпы азаматтық қоғамның ең маңызды қҧрылымдық 

элементі болып табылады. 

 
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі: 

1. Малое и индивидуальное предпринимательство (комментарии и нормативно-

правовые акты). / Сост. Е. Ермаков. - Алматы: Гридан, 2007. - 78c. 

2. Абдешов, Д.Д., Калмагамбетова, Б.С. Система управления малым предприни-

мательством в Республике Казахстан. // Вестник КГУТиИ им. Ш. Есенова., 2008. 

3. Сабден, О.С., Токсанова, А.Н. Управление малым предпринимательством: воп-

росы теории и практики. - Астана: Елорда, 2009. - 308c.  

4. http://www.stat.kz/digital/mal_pred/Pages/default.aspx.  
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Нарықтық қатынастардың қалыптасуы мен дамуына, кҽсіпкерліктің 

жаңа нысандарының пайда болуына, ҿнім ҿндіру процесіне инновациялық 

технологиялардың енгізілуіне, телекоммуникациялардың дамуына жҽне 

деректерді ҿңдеу ҽдістеріне байланысты компанияны басқару жҥйесі 

айтарлықтай ҿзгерістерге ҧшырады. 

Басқару жҥйесі компанияның қҧрылымын анықтап қана қоймай, оған 

тҧрақтылық беретін негізгі қағидаттарға негізделген. Кҽсіпорынды басқару 

жҥйесінің қағидаттары компания қызметкерлеріне ҽсер ету ҽдістері мен 

қҧралдарын таңдауға, жҧмысшылардың жоғары ҿнімді жҧмысқа деген 

қызығушылығын арттыру ҥшін тиімді ынталандыруды қолдануға ҽсер етеді. 

1-кестеде компанияны басқарудың негізгі қағидаттарын ҧсынамыз. 

 

1-кесте. Компанияны басқарудың негізгі қағидаттары 

 
№ Қағидаттар атауы Қағидаттардың сипаттамасы 

1 2 3 

1 Ғылыми негіздеме Кҽсіпорынды басқару ғылыми тҽсілді қолдана отырып 

жҥргізілуі керек, яғни кҽсіпорын қызметінің тиімділігіне 

ҽсер ететін факторларды кешенді зерттеу 

2 Оңтайлы басқару Компанияны басқару кезінде мақсаттар мен міндеттерге 

қол жеткізу ҥшін ресурстарды минималды пайдалануды 

ескеру қажет 

3 Қҧзыреттілік Кҽсіпорынды басқару менеджерлерден объектінің белгілі 

бір қызмет саласында кҽсіби қҧзыреттілікті талап етеді 

4 Демократияландыру Демократияландыру тҧрғысынан басқару ҽлеуметтік фак-

торлардың рҿлі мен маңыздылығының артуына байланысты, 

яғни. бизнес иелерінің, басшылықтың, компания қызметкер-

лерінің мҥдделері барлық бағыттардағы ҽділеттілік негізінде 

http://www.stat.kz/digital/mal_pred/Pages/default.aspx
mailto:SulyaMadi@mail.ru
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5 Ҥҽждемеу Компанияны басқару қызметкерлердің мҥдделерін мате-

риалдық жҽне материалдық емес еңбекке ынталандыруды 

қолдана отырып қанағаттандыруды кҿздейді 

6 Реттеу Басқару тҧтастай алғанда компанияның, сондай-ақ оның 

жекелеген бҿлімшелерінің жҧмыс ережелерін анықтайтын 

регламенттерді ҽзірлеуден жҽне белгілеуден тҧрады 

7 Ресімдеу Басқару ішкі қҧжаттамада бекітілген компанияның жҧмыс 

нормаларын белгілеуді кҿздейді [1]. 

 

Кестеде жаңа шаруашылық жағдайында заманауи кҽсіпорынды басқа-

рудың негізгі қағидаттары келтірілген. Аталған қағидаттар экономикалық 

нҽтижелерге қол жеткізу ҥшін ҧйымның бҿлімшелері арасындағы байла-

нысты жҥзеге асыруға кҿмектеседі. 

Басқарудың тиімділігі-бҧл мақсаттар мен стратегияларды іске асыру 

деңгейі, ҧйымның белгілі бір сапалық жҽне сандық, сондай-ақ экономикалық 

нҽтижелеріне қол жеткізу, оның ішінде келесі кҿрсеткіштер: 

1. Тиімділік-ҧйымның алдына қойылған мақсаттарға жету дҽрежесі, 

яғни «қажетті» жҧмыстың аяқталу дҽрежесі. Жоспарлау қызметін жҥзеге 

асыру тиімділікпен тығыз байланысты, ҿйткені жоспарлау процесінде 

ҧйымның мақсаттары анықталады жҽне белгіленеді. Тиімділікті ҿлшеу ҥшін 

жоспарланғанды нақты қол жеткізгенмен салыстыру қажет. Демек, тиімділік 

ҿнімге немесе мақсаттарға жетуге қатысты. Бҧл ҧйымдық жҥйенің тиім-

ділігінің кейбір критерийлері, ҿйткені ол шығарылатын ҿнім кҿлеміне назар 

аударады. Бір кезеңдегі мақсаттарға жету дҽрежесін басқа кезеңмен 

салыстырғанда кҿрсететін тиімділік индекстерін есептеуге болады. 

2. Ҥнемділік-бҧл ҧйымның қажетті ресурстарды пайдалану дҽрежесі-

тҧтынылатын ресурстар, нақты тҧтынылатын ресурстар. Ҥнемділік белгілі 

бір мақсаттарға жету жҽне жҧмыстарды орындау ҥшін пайдаланылуы керек 

ресурстарды нақты тҧтынылған ресурстармен салыстыру арқылы 

анықталады. 

3. Сапа-бҧл шартты немесе болжамды қажеттіліктерді қанағаттандыру 

мҥмкіндігін беретін ҿнімнің немесе қызметтің қасиеттері мен сипаттамалары-

ның жиынтығы. 

4. Ҿнімділік-бҧл уақыт бірлігінде ҿндірілген ҿнім мҿлшері. Ҿнімділік 

ресурстарды (еңбек, капитал, технология, ақпарат) пайдаланудың кешенді 

тиімділігін кҿрсетеді. 

5. Еңбек ҿмірінің сапасы - қатысушылардың ҧйымның ҽлеуметтік-

экономикалық аспектілеріне (психологиялық, ҽлеуметтік жҽне экономикалық 

еңбек жағдайлары) реакциясының сипаты, яғни.ҧйымдағы қызмет арқылы 

маңызды жеке қажеттіліктерді қанағаттандыру дҽрежесін білдіреді. 

6. Инновацияны енгізу-бҧл қолданбалы шығармашылыққа ие процесс, 

оның кҿмегімен ҧйым жаңа, жетілдірілген тауарлар мен қызметтерді алады. 

7. Басқару сапасы-бҧл басқарылатын ішкі жҥйе қызметінің ең жақсы 

тиімділігіне бағытталған басқару жҥйесінің жҧмыс істеуі, талаптарға 

сҽйкестігі. Бҧл ҧйымды басқарудың тиімді жҥйесі, жоғары жҽне орта басқару 
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буынының біліктілігінің жоғары деңгейі, персоналды басқару жҥйесінің 

ҧйымның мақсаттары мен міндеттеріне сҽйкестігі. 

Басқару сапасын келесі параметрлер бойынша бағалауға болады: 

 Маңызды шешімдер қабылдау жылдамдығы. Басқару жҥйесінің 

нарықтық жағдайдың ҿзгеруіне жедел ҽрекет ету мҥмкіндігі оған бай-

ланысты. Іс жҥзінде, шешімдердің баяу қабылдануына байланысты серіктес-

термен байланыс ҥзіліп, тиімді келісімшарттар жоғалып, кҽсіпорынның 

имиджі «нашарлайтын» жағдайлар жиі кездеседі. 

 Маңызды шешімдер қабылдаудың дҧрыстығы. Кҽсіпорын табысы-

ның едҽуір бҿлігі шешімдердің салмағы мен негізділігіне байланысты. Егер 

шешімдер салдарын қҧзыретті бағалаусыз «ерікті кҥшпен» қабылданса, 

нҽтиже кҿбінесе ресурстарды ысырап етумен кҿрінеді. 

 Нақты ҿкілеттіктерді беру. Басқару жҥйесі барлық буындардың 

кҿлденең ҿзара ҽрекеттесуімен тиімді жҧмыс істейді, бҧл иерархияның 

тҿменгі деңгейлеріне ҿкілеттіктердің едҽуір бҿлігін беруді талап етеді. 

 Шешімдердің орындалуын бақылау. Кҿбінесе басшының тҽжірибе-

сіне орындау мерзімдерін нақтыламай жҽне нҽтижені қадағаламай, орта буын 

басшыларына тапсырмалар беру кіреді. 

 Кҿтермелеу жҽне жазалау жҥйесі. Орындауды бақылаумен тікелей 

байланысты. Мҽселелерді шешуге ықпал етуі мҥмкін немесе баяулауы 

мҥмкін. Кҽсіпорындағы психологиялық климатқа айтарлықтай ҽсер етеді. 

 Ақпараттың «тҿмен» ҿтімділігі. иерархияның барлық деңгейлерінде 

нҧсқаулық тапсырмаларын орындау тиімділігі тҿменгі деңгейге дейін келетін 

ақпараттың сапасы мен мҿлшеріне тікелей байланысты. Кем дегенде, 

қалыпты режимде не істеу керектігі (іс жҥзінде ҽрдайым бола бермейді) жҽне 

не ҥшін істеу керектігі туралы ақпарат болуы керек. Қызметкерлердің оның 

мақсаты туралы ҿз идеялары негізінде тапсырманы саналы тҥрде орындауы 

оң нҽтижеге жету ықтималдығын арттырады. Сонымен қатар, персоналдың 

тапсырманың мақсаты туралы ҿз идеялары ҽрқашан олардың қаншалықты 

дҧрыс екендігі келіп тҥсетін «тҿмен» ақпаратқа байланысты екенін есте 

ҧстаған жҿн. 

 «Жоғары» ақпараттың ҿткізгіштігі. Басшының кҽсіпорынмен кері 

байланысы. 

 Кадр саясаты. Жҧмысқа кім жҽне қалай қабылданады, қызметтік ҿсу, 

кадрларды дамыту, ынталандыру. 

 Қызметті жоспарлау сапасы. Мақсатқа жетуге бағытталған дҽйекті 

ҽрекеттердің мҥмкіндігін кҿрсетеді. Іс жҥзінде жоспарлаудың болмауы да 

кездеседі, бҧл жоғары басшылықтың жҥктемесін қызметкерлердің іс-

ҽрекеттерін ҥнемі тҥзету қажеттілігімен едҽуір арттырады. 

 Кҿшбасшылық. Қызметкерлердің жоғары басшыны кҿшбасшы ре-

тінде қабылдауы, кҿшбасшының ҿзіне деген қҧштарлығы. Инновациялардың 

мҥмкіндігін айтарлықтай анықтайды. 

Басқару тиімділігі – бҧл басқару объектісінің де, басқарушылық 

қызметтің де (басқару субъектісінің) ҽртҥрлі кҿрсеткіштерінде кҿрінетін 
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белгілі бір басқару жҥйесінің тиімділігінің салыстырмалы сипаттамасы, жҽне 

бҧл кҿрсеткіштер сандық жҽне сапалық болып табылады. 

Қоғамда еңбек ресурстарының едҽуір бҿлігі басқаруға жҧмсалады, ал 

олардың ең белсенді компоненті жҽне осындай кҥрделі жҧмысты орындау 

ҥшін кҽсіби тҥрде дайындалған. Бҧл ереже объективті тҥрде ресурстарды 

ҧтымды пайдалану деңгейін арттыру, оларға шығындарды барынша азайту 

қажеттілігін тудырады. 

Басқару тиімділігін бағалау процесінің алгоритмі келесі ҽрекеттердің 

дҽйекті сериясы болып табылады: 

1) бағалау мақсаттары ҽзірленеді; 

2) бағалау критерийлері негізделеді; 

3) бағалау процесінде пайдаланылатын бастапқы деректердің қҧрамы 

айқындалады; 

4) бағалау ҿлшемшарттарына қойылатын талаптар ҽзірленеді; 

5) критерийлерді есептеу ҽдістері таңдалады; 

6) ҿлшемшарттардың сандық шамасын, яғни сол немесе ҿзге ҿлшем-

шарттарға сҽйкес келетін кҿрсеткіштерді есептеу жҥргізіледі [2]. 

1. Басқару тиімділігінің кҿрсеткіші 

 

БТ  = П : Шб,     (1) 

- мҧндағы: 

БТ– басқару тиімділігі; 

П – кҽсіпорын пайдасы; 

ШБ – басқару шығындары. 

 

2. Басқарушы қызметкерлер санының коэффициенті 

 

К қ.с = Сб : С,     (2) 

- мҧндағы: 

Кқ.с  – басқарушы қызметкерлер санының коэффициенті; 

Сб – басқарма қызметкерлерінің саны; 

С – ҧйым қызметкерлерінің саны. 

 

3. Басқару шығындарының коэффициенті 

 

Кш = Шб : Ш,     (3) 

- мҧндағы: 

Кш  – басқару шығындарының коэффициенті; 

Шб –  жалпы басқару шығындары; 

Ш – жалпы шығындар. 

 

4. Шығарылатын ҿнімнің (кҿрсетілетін қызметтердің) бірлігіне шақ-

қандағы басқару шығындарының коэффициенті 

 

Кшҿ = Шб : Ҿ,     (4) 
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- мҧндағы: 

Кшҿ – шығарылатын ҿнімнің (кҿрсетілетін қызметтердің) бірлігіне 

шаққандағы басқару шығындарының коэффициенті; 

Шб –  жалпы басқару шығындары; 

Ҿ – шығарылатын ҿнімнің (кҿрсетілетін қызметтердің) саны немесе 

кҿлемі. 

 

Компания қызметінің тиімділік кҿрсеткіштерін жақсарту тиімділік 

факторларын жан-жақты кҿрсететін ҧйымдастырушылық-техникалық шара-

ларды ҽзірлеу жҽне іске асыру нҽтижесінде мҥмкін болады. 

Басқаруды жетілдіру жҿніндегі іс-шаралардың экономикалық тиім-

ділігін анықтау ҥшін ең тҽн болып оларды іске асырудан алынған жылдық 

экономикалық ҽсерді есептеу жҽне оны осы іс-шаралардың шығындарымен 

салыстыру табылады. 

 

5. Басқаруды жетілдіру тиімділігінің коэффициенті: 

 

Кт = Тж : Шб,     (5) 

- мҧндағы: 

Кт  – басқаруды жетілдіру тиімділігінің коэффициенті; 

Тж –  іс-шараларды ҿткізу нҽтижесінде алынған жылдық экономикалық 

ҽсері; 

Шб – басқаруды жетілдіру жҿніндегі іс-шараларға арналған шығындар. 

 

6. Жылдық экономикалық ҽсерді  тҿменгі формула бойынша есептеуге 

болады: 

 

 Ҽж = С- Шб х КЭН ,          (6) 

- мҧндағы: 

Ҽж  – жылдық экономикалық ҽсер 

С – басқаруды жетілдіру жҿніндегі іс - шаралардан жылдық ҥнемдеу;  

Шб – басқаруды жетілдіру жҿніндегі іс-шараларға арналған шығындар; 

КЭН –  тиімділіктің салалық нормативтік коэффициенті; 

 

Басқаруды жетілдіру бойынша жҥргізілетін іс-шаралардың тиімділігін 

болжамды бағалау ҥшін ТК жалпы тиімділік коэффициентінің кҿрсеткіші де 

пайдаланылады (ҿз мҽні бойынша Кт - басқаруды жетілдіру тиімділігінің 

коэффициентіне жақын): 

 

ТК = Тт : Шб,     (7) 

- мҧндағы: 

ТК – жалпы тиімділік коэффициентінің кҿрсеткіші; 

Тт – басқаруды жетілдіру жҿніндегі іс-шараларды іске асыру нҽти-

жесінде алынатын жалпы ҥнемдеу; 

Шб – басқаруды жетілдіруге арналған жалпы шығындар. 
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Кҽсіпорындардың қызметін басқаруды жетілдірудің экономикалық 

тиімділігінің негіздемесі олардың ҽлеуметтік тиімділігін бағалаумен толық-

тырылуы керек. 

Ҽлеуметтік тиімділік ҽлеуметтік нҽтижені кҿрсететін кҿрсеткіштердің 

оған жету ҥшін қажетті шығындарға қатынасымен анықталады. Ҽлеуметтік 

нҽтижелер халықтың ҿмір сҥру жағдайлары мен тҧрмысын жақсартуда, адам 

денсаулығын сақтау мен нығайтуда, оның еңбегінің мазмҧнын жеңілдетуде 

жҽне арттыруда кҿрінеді. 

Басқарушылық еңбекті ғылыми ҧйымдастыруды (БЕҒҦ) жетілдірудің 

экономикалық тиімділігі: талдау кезеңінде - еңбекті ҧйымдастыруды қайта 

қҧрудың орындылығын анықтау мақсатында; оңтайландыру кезеңінде - 

жобалық шешімдердің ең ҧтымды нҧсқасын таңдау мақсатында (есептік 

тиімділік); нақты тиімділік анықталған кезде жҧмыс істеу кезеңінде есеп-

теледі. 

Еңбекті ҧйымдастыруды жақсарту жҿніндегі іс-шаралардың тиімділігін 

бағалау ҥшін бірнеше ҽдістер бар. Іс-шаралардың экономикалық тиімділі-

гінің негізгі жалпы кҿрсеткіштері ретінде оларда еңбек ҿнімділігінің ҿсуі 

жҽне жылдық экономикалық тиімділік (келтірілген ҥнемдеу) қарастырылады. 

Басқарушылық еңбектің ерекшелігі мен оның нҽтижелерін анықтаудың 

кҥрделілігіне байланысты басқарушылық еңбекті ҧйымдастыруды жетілдіру 

жҿніндегі іс-шаралардың тиімділігін бағалау ҥшін еңбек ҿнімділігін есептеу 

іс жҥзінде мҥмкін емес. 

Жылдық экономикалық ҽсерді (Ҽж) келесі формула бойынша есептеуге 

болады: 

 

Ҽж = (Қ1 - Қ2) х Е2 - КЭН х Шб,                                     (8) 

- мҧндағы: 

Ҽж – жылдық экономикалық ҽсер; 

Қ1, Қ2  – БЕҒҦ бойынша іс-шаралар енгізігенге дейін жҽне кейін жҧмыс 

бірлігінің қҧны (еңбек шығындары), тг.; 

Е2 – БЕҒҦ бойынша іс-шаралар заттай тҥрде енгізілгеннен кейінгі 

жҧмыстардың жылдық кҿлемі;  

КЭН – салыстырмалы экономикалық тиімділіктің нормативтік 

коэффициенті (нормативтік ҿтелімділік мерзіміне кері шама ТН); КЭН  БЕҒҦ 

бойынша іс-шаралар ҥшін 0,15-ке тең белгіленеді; ТН = 6,7 жыл; 

Шб – іс-шараларды ҽзірлеуге жҽне енгізуге байланысты біржолғы 

шығындар. 

 

Басқарушылық жҧмыстың кҿптеген тҥрлері бойынша жҧмыс кҿлемін 

заттай тҥрде білдіру қиын. 

Осыған байланысты мамандар бағалаудың неғҧрлым ірілендірілген 

ҽдісін қолдануды ҧсынады, оған сҽйкес БЕҒҦ бойынша іс-шаралардың 

экономикалық тиімділігін тҿменгі формула бойынша анықтауға болады: 

 

 Ҥ = Ҥб + ҤЛҚ + ҤТ - Ш,                                               (9) 
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- мҧндағы: 

Ҥ  – еңбекті ҧйымдастыруды жетілдіру жҿніндегі барлық іс-шаралар 

есебінен қол жеткізілген жалпы ҥнемдеу, тг.; 

ҤБ - санды босату есебінен қол жеткізілетін ҥнемдеу, тг.; 

ҤЛҚ - функционалдық жҽне ҿндірістік қызметтердегі басқарушы қыз-

меткерлердің лауазымдық қҧрылымының ҿзгеруі есебінен қол жеткізілген 

ҥнемдеу; 

Ҥт-ҧйымдастыру техникасы қҧралдарын неғҧрлым кең жҽне ҧтымды 

пайдалану, кеңсе жҽне басқа материалдарды ҥнемдеу есебінен алынған 

ҥнемдеу, тг.; 

Ш-еңбекті ҧйымдастыруды жетілдіру жҿніндегі іс-шараларды жҥзеге 

асыруға жҧмсалған қаражат сомасы (шығындары), тг.. 

Сонымен, басқаруды  жетілдіру жҿніндегі іс-шаралардың экономика-

лық негіздемесі оның тиімділігін жҽне ҧйымның жҧмыс істеу тҧрақтылығын 

арттыруға мҥмкіндік береді. 

 
Пайдаланылған дереккӛздер: 

1. Банных М.Б. Методы мотивации и стимулирования труда в организации // 

Проблемы экономики и менеджмента. 2016. №1. 

2. Виноградов А.В. Разработка программ стимулирования труда // Молодой 

ученый. 2019. № 41. 

 

 

ЭКОНОМИКА ТРУДА В КАЗАХСТАНЕ 

 
Байбусынов Н.А. – студент 2 курса специальности «Экономика» 

Алматинский гуманитарно-экономический университет, г. Алматы.  

Научный руководитель: Айекенова М.К. – магистр экономических наук,  

старший преподаватель 

 

Рынок труда – это рынок ресурсов труда как товара, равновесная цена и 

количество которого определяются взаимодействием спроса и предложения. 

Рынок труда является неотъемлемой составной частью рыночной 

системы. Он существует для работодателей и наемных работников. Он 

сложился как система общественных отношений, отражающих уровень 

развития и достигнутый на данный период баланс интересов между 

предпринимателями, трудящимися и государством. Рынок труда является 

одним из важнейших связующих звеньев между различными отраслями 

экономики. Если какая-нибудь отрасль процветает, там устанавливается 

более высокий уровень заработной платы, туда устремляются люди из других 

отраслей, в которых, следовательно, будет снижаться объем производства. 

Уровень заработной платы будет расти быстрее в отраслях, хорошо 

развивающихся. 

Работники предлагают свою рабочую силу за плату, а работодатели 

предъявляют спрос на рабочую силу и платят за нее. Таким образом, в 

рыночной экономике товары и услуги продаются на разных рынках: рабочая 
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сила на рынке факторов производства выступает как товар. На рынке труда 

имеется предложение, спрос и цена - заработная плата. В узком смысле, 

рынок труда представляет собой место, где встречаются работник, ищущий 

работу, и работодатель, ищущий работника, с целью заключения договора о 

найме; в широком смысле рынок труда - это взаимодействие спроса и 

предложения труда. Выделяют внешний и внутренний рынок труда. 

Внутренний основан на движении кадров внутри предприятия, либо 

когда работник перемещается на новое рабочее место, сходное по выпол-

няемым функциям и характеру работы с прежним местом, либо на более 

высокие должности и разряды. 

Внешний рынок труда предполагает мобильность рабочей силы между 

фирмами. Внешний рынок труда предполагает наличие у работников про-

фессий, которые могут быть использованы разными фирмами. Профессию и 

квалификацию работников, сосредоточенных на внутреннем рынке труда, 

сложнее использовать на других предприятиях, т.к. они носят специфический 

характер, обусловленный работой на данной фирме. Кроме того, особенности 

производственных отношений на внутреннем рынке труда препятствуют 

переходу работников на другие предприятия. 

Таким образом, внешний рынок труда характеризуется большей 

текучестью кадров по сравнению с внутренним рынком труда, где движение 

кадров осуществляется преимущественно внутри предприятия. Рынок труда - 

открытая система, и на его функционирование оказывают влияние различные 

факторы. 

Внутренние факторы. Полная и достоверная информация может су-

щественно сократить время пребывания на рынке труда, как работника, так и 

вакансии. Интенсивность поиска работы характеризует количество рассмот-

ренных предложений в единицу времени (в день). Гибкость работника 

расценивается со стороны требовательности работника к условиям труда, 

гибкость работодателя характеризуется, наоборот, со стороны требований к 

качеству рабочей силы. Конкурентоспособность работника представляет 

собой совокупность признаков, отвечающих настоящему уровню качества 

рабочей силы (высокий уровень квалификации, профессионализм, знание 

компьютерных технологий, знание иностранных языков…). Существенные 

различия в конкурентоспособности работников могут вести к задержкам в 

подборе работы либо вообще к бесперспективности поисков. 

Внешние факторы. Демографическое движение населения, его состав, 

экономическая активность, интенсивность трудовых перемещений. Экономи-

ческие факторы: динамика ВВП, инвестиционная политика, структурная 

перестройка. Циклические кризисы являются катализаторами структурной 

перестройки, вызывающие на определенном этапе замедление темпов раз-

вития производства, а по завершению его выступают источниками эконо-

мического роста. Существенную роль играет качество рабочей силы, соот-

ветствие структуры рабочей силы структуре рабочих мест (по профессиям и 

отраслям, квалификационным признакам) 
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Ниже приведен рисунок № 1, описывающий факторы, влияющие на 

рынок труда. 

 

 
 

Рис. №1 «Факторы, влияющие на формирование и функционирование  

рынка труда» 

 

Важно так же остановиться на безработице в стране. 

Безработица - это социально-экономическое явление, при котором 

часть рабочей силы (экономически активного населения) не занята в 

производстве товаров и услуг. Безработные граждане наряду с занятыми 

формируют рабочую силу страны. 

В реальной экономической жизни безработица - это превышение 

предложения рабочей силы над спросом на нее. 

К безработным в Казахстане относятся лица, достигшие 16 лет и 

старше, которые в рассматриваемый период: 

1. Не имели работы (доходного занятия); 

2. Занимались поисками работы, обращались в различные службы 

занятости, использовали (помещали) объявления в печати, непосредственно 

обращались к администрации предприятия (работодателю), предпринимали 

шаги к организации собственного дела. 

3. Были готовы приступить к работе. 

При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три 

перечисленных критерия. 
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К безработным, зарегистрированным в органах государственной 

службы занятости, относятся лица, не имеющие работы, ищущие работу и в 

установленном порядке получившие официальный статус безработного. 

 

 

 
 

Диаграмма№1  «Показатели рынка труда в Республике Казахстан» 

 

Для Казахстана в настоящее время характерно существенное 

отставание цены рабочей силы от ее стоимости. По всей видимости, лишь 

формирование полноценного конъюнктурного рынка труда позволит поднять 

цену рабочей силы на должный уровень и повлиять на безработицу в целом. 
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Ҽлемдік экономикалық форумның баяндамасы бойынша бҽсекелесті-

лікке қабілеттілік бойынша жҥзден аса ел болатын болса, соның ішінде 

дҽстҥрлі тҥрде соңғы онжылдықта АҚШ, Жапония, Германия, Швейцария 

бола келіп, осылардың қатарына Скандинавия елдері мен Азияның жаңа 

индустриалды елдері де қосылды. Жоғарыда аталған қатарға Қазақстан да 

қосылуда. 

«Басқару проблемалары жҿніндегі Еуропалық форум» бҽсекеге қабілет-

тілікке мынандай анықтама береді: «бҽсекеге қабілеттілік дегеніміз – бҧл 
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фирмалардың ҿздері ҿндірген тауарлардың олардың бҽсекелестерінің тауар-

ларымен салыстырғанда бағасы жҽне бағадан тыс сипаттамалары бойынша 

тҧтынушылар ҥшін тартымдырақ болатын тауарлар ҽзірлеу мен ҿткізудің 

нақты жҽне ҽлеуетті мҥмкіндігі». 

Тҧрақты саяси, заңдық жҽне ҽлеуметтік институттар, дҧрыс жасақтал-

ған макроэкономикалық саясаттар ҧлттық ҿсіп-ҿркендеуімізге себеп болады 

жҽне ҿнімділік ҥшін қолайлы жағдай қҧратын болса, еліміздің шынайы 

байлығы кҽсіпорын мен фирмалар деңгейінде қалыптасады [1].  

Тек осы деңгейде ғана жоғары жалақыға жетуге мҥмкіндік болады 

жҽне салынған инвестициялардан қомақты тҥсім алуға жағдай жасалады.  

Бизнестің бҽсекеге қабілеттілік индексін бағалау шеңберінде жҥргізі-

лген сараптама бойынша анықталған мҽселерлер микроэкономикалық жағ-

дайдағы жоғары мамандандырылған кадрларға сҧраныстың жоқтығы болса, 

екінші бір мҽселе ол жекешелендірудің нҽтиже бермеуі болып отыр, ҽзірге 

біздің компанияларда бҽсекелестік нҽтижесіне жету кезіндегі талпынысы 

байқалуда. 

Келесі мҽселе, ол ҽлемдік экономикалық кеңістікке кірудің маңызды-

лығы, ол сауда-саттық келісім шарттарын жасау жолымен жҽне аймақтық 

бірлестік интеграциясымен шешілетіні белгілі. Ондағы нарықтың еркін жҽне 

ашық болу артықшылығы тағы да осы микродеңгейдегі факторлардың ҽсе-

рінде болады. Егер де ҧлттық компаниялар тауар мен қызмет ҿндірісінде 

нҽтижелігі тҿмен болса, бҧл импорттың ҿсіміне жҽне экспорттың тҿмен-

деуіне ҽкеліп соқтырады. Бҧл жағдайдағы нарықтың ашықтығы еліміздің 

тҿлем балансының тҧрақтығына маңызды ҽсер етуі мҥмкін. 

Қатаң бҽсекелестік жағдай жергілікті нарықта артықшылықты да кҿр-

сетеді, сонымен бірге, жергілікті компанияларды халықаралық нарыққа 

шығаруға мҽжбҥрлеп, ҽрі қарай ҿсуіне жағдай жасайды. Ішкі нарықтың 

бҽсекелестігіне бекітілген жергілікті компаниялар шетелде де сҽттілікпен 

бҽсекеге тҥсе алады. Сондай-ақ, бҽсекелестіктің артықшылығы болатын тағы 

да екі жағдай, ол: мемлекет пен жаңалықты жасаушы бизнестің рҿлі болып 

табылады. Концепция бойынша бҽсекеге қабілеттілікке аталғандардың 

барлығы да ықпал етеді. Сондықтан, бҽсекеге қабілеттілікті жақсарту кҥрделі 

жҧмыстардың бірі болып есептеледі, ҿйткені бҽсекеге қабілеттілікті кҿтере-

тін бірыңғай дҽрежеде тоғысатын саясат немесе қҧралдардың нақтылығы 

басты орында болуы керек [2]. 

Ҽрбір ел бҽсекеге қабілеттілікті анықтау ҥшін нҽтижелі болатын келесі-

дей факторларды анықтап алу керек, яғни: 

- жоғары білім мен кҽсіби дайындық; 

- нарықтың нҽтижелігі; 

- технологиялық дайындықтың болуы. 

Жоғарыда аталған факторлардың сапалы болуымен бірге, нарықтағы 

жҧмыс кҥші, сондай-ақ, бизнестің дамуына себепкер болатын еңбек заңды-

лығының қабылданып, оның дҧрыс жҥргізілуінің де мҽні ҥлкен болады. Жҥйе 

тҧрғысынан дҧрыс дамыған банк жҥйесі, капитал мен жердің цивилизация-

лық нарығы ерекше орында болады. Ал, елдің технологиялық дайындығы 
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негізінде компаниялардың экономикаға жаңа прогрессивті технологияларды 

енгізу қабілетін айтуға болады [3]. 

Ҽлемдік сарапшылардың мойындағанындай, Қазақстан табиғи ресурс-

тарға бай ел бола келіп, соңғы жылдарда ЖІҾ кҿлемінде ҿсім байқалғанын 

айтып кеткен болсақ, сонымен қатар, басқа да макроэкономикалық кҿрсет-

кіштер бойынша да жоғары деңгейден кҿрінді, бюджет тапшылығында да 

қордың молдығынан жоқшылық байқалған жоқ.  

Қорыта келе, Қазақстанның ҽлемдік экономикалық кеңістіктегі пози-

циясын жақсарту ҥшін, қойылған мақсаттарына жету ҥшін келесі міндеттер 

шешілуі тиіс: 

- отандық кҽсіпорындарға жаңа ҥрдісті технологияларды кҿпшілік 

тҽртіпке енгізілу бойынша мҥдделі жағдайлар жасауды мемлекет тарапынан 

қарастыру қажет; 

- бҽсекеге қабілетті отандық ҿндірістердің жоғары технологиялық 

потенциалын, сонымен бірге, мемлекеттік қолдау кҿрсету ҥшін себепкер 

болатын жалпы экономикалық ҿсім тізбегін анықтауда қажетті іс-ҽрекеттерді 

жасақтау керек; 

- ҿнеркҽсіптің ҽр тҥрлі саласында білікті мамандарды (ғылыми орта-

лықтар, ірі кҽсіпорындар) жҽне мемлекеттік орындардың ҧсынысын енгізу 

мен жасақтау бойынша жҧмыс топтарын қҧру қажет[1]. 
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Общеизвестно, что в истории развития человечества города возникали 

как опорные пункты обороны, ставки колонизации новых земель, центры 

торговли и промышленного производства, средоточие политической власти. 

Именно город, а никакой-либо другой тип поселений оказался наиболее 

эффективным вариантом развития человеческой цивилизации. Выявляя 

социальную значимость урбанизации, ее ведущую роль в общественном 

прогессе, необходимо найти то общее, что свойственно всем городам, не 

зависимо от градообразующих функций. Для этого необходимо определить 

саму суть процесса урбанизации, понять ее природу. 

До недавнего времени термин «урбанизация» связывали с увеличением 

численности городского населения, ростом городов. Однако научный анализ 
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реальных последствий урбанизации показал, что это многофакторный 

социально-экономический процесс, охватывающий практически все сферы 

общественной жизни. Урбанизация не является частным, изолированным 

явлением и может быть интерпретирована как процесс интеграции все более 

разнообразных сторон и явлений, формирования особого городского образа 

жизни. 

Уровень жизни населения – важнейший критерий, который не только 

непосредственно связан с урбанизацией региональных городов, но и влияет 

на остальные причины диспропорции в формировании региональных центров 

- мегаполисов и в отставании малых городов [1]. С точки зрение сельского 

жителя все преимущества на стороне города. Здесь можно реализовать право 

на благополучное будущее, хорошо оплачиваемую работу, качественное 

образование, медицинское обслуживание, жилищные условия. Таким обра-

зом, развитие большого города и внутренняя миграция населения – про-

цессы, неотделимые друг от друга. Решающее воздействие на внутреннюю 

миграцию оказывают экономические факторы, связанные, с одой стороны, с 

территориальной трудообеспеченностью и, с другой стороны, с террито-

риальной дифференциацией условий жизни людей.  

Наиболее зримое выражение городские процессы получают в крупных 

городах, где достигается высокий уровень концентрации разнообразных 

сторон материального производства и духовного развития. В больших 

городах сосредоточены промышленные, образовательные, научно-исследо-

вательские учреждения, в них функционируют общественные, администра-

тивные, культурно-зрелищные организации. Крупные города являются ос-

новными центрами подготовки кадров высшей квалификации для важнейших 

отраслей экономики. Процент городского населения в отдельных странах 

достигает высоких значений: Аргентина – 83%, Уругвай – 82%, Австралия – 

75%, США – 80%, Япония – 76%, Германия – 90%, Швеция – 83%, Россия – 

74% [2]. 

Относительно высокие темпы прироста городского населения наблю-

даются в развивающихся странах, где опережающий рост уровня урбани-

зации обусловлен миграцией сельского населения в город. Если в экономи-

чески развитых странах, где урбанизация достигла достаточно высокого 

уровня доля городского населения растет более медленными темпами и 

число горожан в некоторых столицах и крупных городах даже уменьшается, 

то в развивающихся странах процесс урбанизации продолжает расти вширь и 

имеет стихийный, неуправляемых характер. При этом рост населения в 

городах как правило намного опережает их экономическое развитие.    

Одна из целей устойчивого развития до 2030 г. ООН посвящена горо-

дам и населенным пунктам, они должны: 

- оставаться продуктивными – люди должны здесь находить достойную 

работу, предприятия здесь могут эффективно производить и торговать, для 

этого необходима успешная инфраструктура, а значит, нужны сети дорог, 

общественного транспорта, энергетики, водоснабжения и канализации, 
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системы переработки отходов, эффективная судебная система для обеспече-

ния исполнения контрактов; 

- обеспечивать социальную интеграцию – город не должен быть 

местом, увеличивающим разрыв между богатыми и бедными. Эффективное 

городское планирование и политика должны выстроить города, в которых 

люди разных рас, классов и этнических групп продуктивно взаимодействуют, 

мирно и с высокой степенью социальной мобильности и доверия; 

- быть экологически устойчивы – из-за высокой плотности населения 

города уязвимы для экологических недугов. Поэтому города должны вести 

два вида природоохранной деятельности: снизить «экологический след», а 

также обеспечить устойчивость к изменяющимся условиям окружающей 

среды [3]. 

 Одной из центральных проблем урбанизации является задача определе-

ния тенденций развития крупных городов-миллионеров. К середине прош-

лого века в ряде стран Европы и Японии начала складываться определенная 

система сдерживания чрезмерного роста городов, избыточной концентрации 

производственных мощностей в крупных центрах. С этой целью были разра-

ботаны и реализованы проекты создания городов-спутников. Наибольшего 

развития система регулирования темпов урбанизации достигла Франция. 

Государство установила существенные налоговые льготы для предпринима-

телей, создающих предприятия в пределах Парижского района радиусом 100-

120 км. Только за 1955-1966 годы оттуда было выведено 2200 предприятий и 

уровень занятости в Париже стабилизировался. К началу 70-х годов удалось 

остановить рост населения Лондона путѐм строительства 11 городов-спут-

ников. 

Во многих странах неуправляемая урбанизация привела к тяжелым 

последствиям ухудшения экологического состояния среды жизнедеятель-

ности людей. Крупные города, где развитие бизнеса, культуры потребления 

происходит с опережением регулирующего законодательства в области 

градостроительства, в последствии усугубляют социальные проблемы. 

Бесчисленное количество торговых центров, кварталы многоэтажной массо-

вой застройки возводятся без учета нагрузки на существующие транспорт-

ные, инженерные сети, при этом очень мало делается для развития духовного 

потенциала и улучшения физического здоровья людей. В этих условиях 

актуальной становится организация немоторизованных видов передвижения, 

скоростных автобусных перевозок (англ. Busrapidtransit, сокр. BRT), строи-

тельство кольцевых автодорог, развязок, создание городских рекреационных 

зон, снижающих уровень стресса горожан. 

 В современном мире запускаются амбициозные проекты, с привлече-

нием самого передового мирового опыта в градостроительстве с целью 

создания устойчивой и сбалансированной среды обитания. Вместо больших 

городов лучше иметь сеть небольших самодостаточных интеллектуальных 

городов или сельских районов, оснащенных цифровой инфраструктурой, 

надлежащими системами очистки воды и канализации, надежным энерго-

снабжением (особенно с опорой на возобновляемые источники энергии) [4]. 
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К их числу относятся такие высокотехнологичные города как саудовский 

город Qiddiya, южнокорейский город Сонгдо, китайский экогород Тяньзинь. 

В проектах применены самые лучшие решения организации общественных 

пространств, транспортных магистралей, жилых и рекреационных зон. 

 Логика создания и проектирования городов, функционал которых 

должен отвечать вызовам информационного общества, диктует совершенно 

новую урбанизацию. Возведение новых городов на базе центров образова-

ния, в которых широко внедрены объекты информационных технологий, 

современные системы связи, где горожане наряду со специалистами в 

области градостроительства являются полноправными проектировщиками 

городской среды обитания, представляет собой новую тенденцию в урбани-

зации. Современные тенденции урбанизации связывают с жизнью в неболь-

ших, комфортных, экологически чистых поселениях, которые когда-то сме-

нят большие города. 
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Опыт подавляющего большинства зарубежных стран показывает, что 

государственная политика в отношении малого бизнеса является важным 

самостоятельным системным направлением социально-экономической поли-

тики государства в целом в соответствии с основными национальными 

интересами. Она строится на принципе создания наибольшего благоприят-

ствования развитию сектора малого бизнеса, особенно в тех направлениях 

деятельности, которые дают максимальный социально-экономический 

эффект в стране или регионе.  

Выравнивание положения малых предприятий на рынке по сравнению 

с более крупными путем протекционистской государственной политики, 

компенсация (в том числе за счет государства) неблагоприятных условий 
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выхода на монополизированные рынки и доступа к финансово-кредитным 

ресурсам, участие в государственных заказах, устранение излишних адми-

нистративных ограничений в отношении регистрации и лицензирования, 

внешнеэкономической деятельности, учета и отчетности субъектов малого 

бизнеса в большинстве стран с развитой - рыночной экономикой рассматри-

ваются как важнейшая сфера деятельности системы госрегулирования ма-

лого бизнеса [1].  

 Яркий пример эффективного применения стимулирующей государст-

венной политики в отношении малых предприятий являют собой после-

военные ФРГ и Япония, достигшие замечательных успехов в социально-

экономическом развитии за короткий период благодаря тому, что в качестве 

основного инициирующего фактора реформ была использована движущая 

сила энергичного развития малого бизнеса. Рассматривая опыт стран Евро-

пейского Союза, прежде всего, необходимо отметить ясность и четкость 

концепции поддержки малого и среднего бизнеса как на уровне отдельных 

стран и входящих в них регионов, так и на уровне ЕС в целом.  

Для различных стран ЕС существуют значительные различия в целях и 

принципах регулирования малого и среднего бизнеса. При этом одни страны 

считают, что для развития бизнеса нужно улучшать экономическую среду 

путем дерегулирования и либерализации деятельности малого и среднего 

бизнеса, расширения сферу приватизации, реформирования налоговой 

системы и законодательства о конкуренции [2]. 

 Другие страны придерживаются того мнения, что разработка целевых 

программ и более совершенные схемы финансирования наряду с прогрес-

сивными мерами поддержки малого бизнеса путем непосредственных суб-

сидий, дотационных займов или налоговых льгот позволят ускорить эконо-

мическое развитие, обеспечить конкурентоспособность и увеличить заня-

тость населения.  

 Реализация государственной политики, обеспечивающей благоприят-

ные условия для развития малого бизнеса, требует создания финансовой, 

правовой, институциональной системы, эффективное функционирование 

которой предполагает постоянное взаимодействие и координацию деятель-

ности всех ее элементов при минимальном дублировании функций, ориен-

тацию как на общие цели социально-экономической политики, так и на 

интересы субъектов малого бизнеса [3].  

Наличие развитой системы специализированных правительственных 

учреждений и организаций с государственным или смешанным капиталом, 

обеспечивающих скоординированное выполнение всего комплекса задач в 

области поддержки бизнеса (Администрация малого бизнеса США, подчи-

ненная непосредственно президенту; Агентство малых и средних предприя-

тий в правительстве Японии; государственные корпорации финансирования 

малого бизнеса в Японии, Южной Корее, ЮАР и Чехии; специализирован-

ные кредитные учреждения с государственным капиталом в Германии; 

Министерства среднего класса в Бельгии и Люксембурге и т. п.) [4].  
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 Общей установкой государственной политики поддержки малого 

бизнеса в развитых странах является создание для него благоприятной среды, 

которая предполагает стабильность экономической политики государства, 

развитие рыночной инфраструктуры, эффективную систему защиты интел-

лектуальной собственности, упрощенные административные процедуры. 

Нормально функционирующий рыночный механизм в состоянии сам рас-

ставить приоритеты, необходимо лишь осуществлять дозированную его 

коррекцию в рамках политики поддержки и развития малого бизнеса. Благо-

даря этому данная политика органично включается в общий контекст 

государственного регулирования.  

В общем виде основные цели государственной политики в отношении 

поддержки и регулирования малого бизнеса в рамках ЕС можно сформу-

лировать следующим образом: 

- создание благоприятных рыночных условий для развития малого 

бизнеса; Поддержание равноправия сторон в рыночных отношениях; 

- обеспечение конкурентного порядка и динамики деловой активности; 

- создание новых рабочих мест, особенно в регионах с застойной без-

работицей. 

 В соответствии с этими целями в странах ЕС определяются и основные 

принципы политики в отношении малого бизнеса. К числу важнейших прин-

ципов можно отнести следующие:  

- преимущественная ориентация на косвенные формы поддержки 

малого бизнеса, не искажающие влияние рыночных механизмов; 

- ориентация государственной политики на поддержку жизнеспособ-

ных предприятий путем ограждения их от негативных факторов нерыночного 

характера при одновременном действии механизмов естественной селекции; 

- разработка ряда мероприятий, облегчающих возможность доступа к 

ресурсам и способствующих выравниванию шансов для вновь образованных 

предприятий, обладающих оригинальной или перспективной рыночной 

идеей.  

Сектор малого бизнеса в развитых странах, активно поддерживаемый 

государством, занимает прочные позиции в таких отраслях, как сфера 

деловых и бытовых услуг, торговля, строительство. При этом в секторе 

малого бизнеса сосредоточено около 80-90% предприятий, на их долю 

приходится 40-50% валового национального продукта, около половины 

изобретений и «ноу-хау», ими создается 60-70% новых рабочих мест [5].  

К прямым методам государственного регулирования относятся такие 

методы, которые оказывают непосредственное воздействие на объект управ-

ления, например, финансирование деятельности малых предприятий. Косвен-

ные же методы используются для формирования среды с заранее запрограм-

мированными характеристиками. Например, налоговые льготы для предприя-

тий, производящих продукцию будут стимулировать увеличение предприятий. 

Таким образом, развитие частной предпринимательской инициативы 

граждан представляет собой суть государственной экономической политики 

индустриальных и постиндустриальных стран. Содействие и регулирование 
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малого бизнеса является не просто составляющей этой политики, а ее 

стержнем, на нее ориентированы практически все меры госрегулирования 

(макроэкономическая и финансовая политика, налогообложение, научно - 

техническое развитие, региональное планирование, внешнеэкономическое 

регулирование). Зарубежный опыт демонстрирует, что особенно велика роль 

госрегулирования малого бизнеса в кризисных условиях, когда экономика 

нуждается в структурной перестройке и требуется снижение социальной 

напряженности.  
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Пищевая промышленность, как показала мировая и отечественная 

практика, является одной из приоритетных отраслей национальной эконо-

мики.  

Успешное ее развитие - первая стадия в сторону увеличения продукто-

вой безопасности страны, повышения качества жизни населения. Напротив, 

ее снижение в части снижения ключевых социально-экономических 

показателей, 

способен сформировать настоящую опасность трудоспособности экономичес

ко-активного населения, так как степень производительности труда непос-

редственно находится в зависимости от полноценного обеспечения жителей 

высококачественными и легкодоступными продуктами питания. Сегодня 

рынок пищевой промышленности в республике - один из самых интенсивно 

развивающихся и высоко конкурентных отраслей. Существует сильнейшая 

конкуренция за потребителя, обусловленная бурным развитием мировой 

индустрии продуктов питания, постоянным появлением новых производст-

венных и маркетинговых технологий. Для того чтобы быть конкурентоспо-
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собным, производитель должен затягиваться в «гонку инноваций», постоян-

но пересматривая собственный продуктовый портфель и запуская на рынок 

новые идеи [1]. 

Интеграционные связи в пищевой промышленности служат ключевым 

элементом конкурентоспособности, следовательно, должны быть налажены 

правильно. Формирование интегрированных структур в пищевой промыш-

ленности (интеграционные связи разрабатываются именно с целью последу-

ющего построения интегрированных структур и реализации их на практике) - 

основа для выхода предприятий пищевой промышленности из наметив-

шегося за последнее десятилетие кризиса. 

В связи с необходимостью повышения эффективности хозяйственной, 

производственной и пр. деятельности предприятий пищевой промышлен-

ности, назревает необходимость в перестроении, укрупнении бизнеса, и, как 

следствие, построении особых интегрированных структур, определении 

интеграционных связей между ними. Одним из способов решения проблемы 

конкурентоспособности пищевой промышленности в регионе должен стать 

системный подход к разработке целостной системы построения интегра-

ционных связей на предприятиях пищевой промышленности. 

Стремительное, а вместе с тем динамичное, поступательное развитие 

экономики обусловливает необходимость разработки универсального под-

хода к конкурентоспособности предприятий пищевой промышленности на 

основе интеграционных связей. Интеграционные связи в увязке с основными 

инструментами повышения конкурентоспособности позволят обеспечить 

более устойчивую и эффективную работу предприятий в динамике. 

Интеграция позволяет предприятиям достичь и удержать определенные 

позиции на рынке посредством решения следующих задач: 

- объединение ресурсов - интеллектуальных, технологических, финан-

совых, маркетинговых - для достижения синергетического эффекта и дивер-

сификации деятельности; 

- оптимизация расходов на НИОКР, организация технологического 

процесса, корпоративное управление, продвижение и поддержка товара для 

достижения максимальной экономии и повышения рентабельности бизнеса; 

- минимизация коммерческих рисков путем получения гарантирован-

ного доступа на целевые рынки. Цель интеграционного объединения, как 

такового, состоит в углублении взаимодействия между участниками для 

укрепления их связей [2]. 

Процесс интеграции - достаточно трудоемок и требует значительных 

затрат и ресурсов. Основным условием активизации деятельности предприя-

тий пищевой отрасли может стать развитие интеграционных связей как важ-

нейшего фактора стабилизации экономики. Важно рассматривать интегра-

ционные связи не только как средство стабилизации экономического поло-

жения региона или отдельного предприятия, но и как фактор развития произ-

водственной и сбытовой базы предприятия или комплекса предприятий. 

В сфере экономики отмечают три основных способа наращивания 

потенциала организации: «горизонтальная интеграция», «вертикальная ин-
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теграция», «диверсификация». Данную классификацию необходимо рассмот-

реть более детально, поскольку для дальнейшего построения схемы интегра-

ционных связей, апробируемой на предприятиях пищевой промышленности, 

данный понятийный аппарат просто необходим. 

Вертикальная интеграция - производственное и организационное объе-

динение, слияние, кооперация, взаимодействие предприятий, связанных 

общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного 

продукта: поставщиков материалов, изготовителей узлов и деталей, сбор-

щиков конечного изделия, продавцов и потребителей конечного продукта. 

Горизонтальная интеграция - объединение предприятий, налаживание 

тесного взаимодействия между ними «по горизонтали», с учетом совместной 

деятельности предприятий, выпускающих однородную продукцию и 

применяющих сходные технологии [3]. 

Анализ проблем формирования интеграционных процессов позволяет 

сделать вывод о необходимости использования системного подхода к 

разработке эффективной стратегии по улучшению основных показателей 

пищевой промышленности. Необратимые рыночные процессы «давят» на 

наиболее незащищенные («узкие») места предприятий, которые слабо 

подготовлены к тому, чтобы принять правильные стратегические, тактичес-

кие и управленческие шаги и решения. Осуществляя деятельность совместно, 

развиваясь по принципу «межфирменного партнерства», предприятия 

получат выгоды в виде: а) приобретения опыта, за счет взаимного обмена 

информацией, знаниями, компетенциями; б) равномерного распределения 

долей участия в акционерном капитале компании; в) снижения риска и 

неопределенности от принятия (непринятия) соответствующих решений. 

Оптимизация деятельности предприятий пищевой промышленность - 

ключ к повышению конкурентоспособности пищевой промышленности, при 

соблюдении ряда условий: 

- ориентация производств на выпуск разнотипных продуктов питания 

(детских смесей, глубокая переработка сырья, сокращение длительности 

«производственного цикла», оптимизация сбытовой и закупочной деятель-

ности; совершенствование процедуры управления и контроля за цепочками 

поставок в отрасли (транспортная логистика); 

- пересмотр и корректировка типовых «бизнес-процессов» на предпри-

ятиях; 

- установление и совершенствование механизма обратной связи с 

местными органами управления, сельским хозяйством, оптовой и розничной 

торговли. 

Таким образом,  одним из очевидных путей по повышению конкурен-

тоспособности рассматриваемой отрасли выделены интеграционные связи, 

внедрение гибкой универсальной интегрированной структуры управления 

промышленным производством. Построение интеграционных связей являет-

ся одним из приоритетных направлений развития пищевой промышленности 

в нынешних условиях. Создание единого пищевого кластера (один из элемен-

тов, выделенный автором при построении интеграционных связей), объеди-
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няющий группу предприятий по ряду критериев и параметров (экономичес-

ких, социальных, и т.д.) - важное условие наращивания потенциала пищевой 

промышленности, доведение показателей выработки и производства до 

требуемых значений, повышения качества жизни, обеспечения продовольст-

венной безопасности отрасли в целом. 
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В связи с переходом на рыночные отношения усиливается роль биз-

неса в экономике. Нет единого определения сущности бизнеса. Представи-

тели различных отраслей знаний по-разному трактуют содержание этого 

термина. Разномыслие в толковании содержания термина «предпринима-

тельство» свидетельствует не только о неоднозначности экономической, 

социальной, финансовой роли предпринимательской деятельности в рыноч-

ной экономике, но и об открытости бизнеса как системы хозяйствования.  

Предпринимательство – это инициативная хозяйственная деятельность, 

совершаемая с риском, за счет собственных, заемных и других средств и 

имущества в целях получения для всех участников этой деятельности 

взаимовыгодных результатов и дохода [1].  

По мнению ученого-экономистаА. В. Бусыгина предпринимательство 

это искусство ведения деловой активности, прежде всего, мыслительный 

процесс, реализуемый в форме делового проектирования. По его мнению, 

предпринимательство – это умение организовать собственный бизнес и 

достаточно успешно осуществлять функции, связанные с ведением собст-

венного дела [2].  

В Энциклопедическом словаре бизнесмена понятие «предприниматель-

ство» - это инициативная самостоятельная деятельность граждан, направлен-

ная на извлечение прибыли или собственного дохода, осуществляемая от 

своего имени, под свою имущественную ответственность или от имени и под 

юридическую ответственность юридического лица. Предприниматель может 

реализовывать любые типы хозяйственной деятельности, не запрещенные 

законодательством, включая коммерческое посредничество, торгово-заку-

mailto:alma.taqanovna@mail.ru


 

34 

 

почную, консалтинговую и другую деятельность, а также операции с цен-

ными бумагами [3].  

Как феномен рынка предпринимательство заключает в себе широкий 

спектр отношений. Предприниматель, личность, деятельность которого 

сосредоточена на увеличении полезности, состоящей для нее в постоянных 

новшествах как средстве приобретения лидерства в хозяйственном процессе. 

Предпринимательство объединяет труд и капитал и содержательно, и 

функционально.  

В социальном аспекте предпринимательство это воплощение движу-

щей силы экономического развития и нескончаемой деловой активности. В 

институциональном плане предпринимательство – это тип поведения, 

основанный на концепции правил, регламентирующих формы принятия 

риска и неопределенности, сопровождающих рыночные взаимодействия.  

Правовые и юридические аспекты предпринимательских отношений 

также достаточно многомерны. Законодательно было установлено, что 

предпринимательская деятельность трактует предпринимательство как ини-

циативную самостоятельную работу граждан, направленную на получение 

прибыли, осуществляемую от своего имени, на свой страх и риск и под 

имущественную ответственность, или от имени и под имущественную ответ-

ственность предприятия – юридического лица.  

Первоосновой рынка является частное предпринимательство, а исход-

ная его форма – малое предпринимательство. Хотя экономическая теория и 

не проявляет должного интереса к малому бизнесу, исследование малого 

бизнеса должно стать составной частью современной фирмы. Процесс 

создания системы малого бизнеса у нас в республике связан с такими его 

этапами, как генезис, массовое распространение, легализация, укрепление и 

эволюция.  

Легализация малого бизнеса позволила получить возможность разви-

ваться как самостоятельная и самоорганизующая форма предприниматель-

ской деятельности. Малый бизнес – это базовая конструкция малого бизнеса. 

Развитие малого бизнеса в экономике большинства стран с рыночной 

моделью должно происходить при постоянном, систематическом и систе-

матизированном участии государства [4].  

Термин «предпринимательство» ассоциировался со словом риск, а сам 

предприниматель с человеком, который берет на себя определенный риск и 

ответственность при производстве и сбыте продукции и товаров. Так, напри-

мер, Р. Контиллион связывал предпринимательство с принятием на себя 

определенного риска, при этом он различал предприинмателей, которые 

вкладывают ресурсы и тех, кто применяет личный труд и собственный 

капитал (таблица 1). Он определял бизнесмена, как человека, который сам 

создает себе рабочее место. Когда человек не удовлетворен своей работой за 

определенную плату, за получение вознаграждения, он начинает искать иные 

пути для реализации собственных идей и, в конце он становится предпри-

нимателем. По мнению Р. Контиллиона главная отличительная черта, это то 

что они функционируют в условиях неопределенности [5, 6].  
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Феномен предпринимательства состоит в том, что оно считается той 

движущей силой, которая вынуждает работать другие факторы производства, 

такие как земля, труд, капитал. В первую очередь, речь идет о той большой 

работе, которую выполняет предприниматель по созданию фирмы или 

развитию существующей путем активизации всех условии производства. 

Предпринимательство вносит огромный вклад в развитие экономики, так как 

благодаря этой деятельности формируется значительная часть национального 

дохода, появляются новые рабочие места, развивается техника и технология, 

создаются новые отрасли производства и услуг, происходит освоение новых 

регионов. 

Давая определение малому бизнесу в условиях республики, учитывая 

имеющийся опыт развитых зарубежных стран, можно предложить следую-

щую характеристику малому бизнесу. Предприятия малого бизнеса, это 

такие предприятия которые создаются одним или несколькими инвесторами, 

функционируют в географически ограниченных зонах и имеют ограни-

ченную долю рынка, управление осуществляется основателями, которые 

принимают все основные стратегические решения, характер управления 

отличается гибкостью отсутствием формализма в принятий решений, наблю-

дается высокая взаимозаменяемость работников как в сфере производства, 

так и в сфере управления.  

Таким образом, идея превращается в возможность получения прибыли. 

Рост прибыли дает стимулы для развития производственной деятельности, 

что приводит к дальнейшему росту дохода, а значит появляется возможность 

дальнейшего увеличения производственной деятельности. Это характерно 

для любого крупного бизнеса за рубежом, когда из небольшого малого 

предприятия оно превращается в расцветающий бизнес с многомиллионными 

оборотами. 
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Маркетинг - это система организации и управления производственной 

и сбытовой деятельностью предприятий, изучение рынка с целью форми-

рования и удовлетворения спроса на продукцию и услуги и получение 

прибыли. В термин «маркетинг» специалисты вкладывают двоякий смысл: 

это и одна из функций управления, и цельная концепция управления в 

условиях рыночных отношений. 

В качестве функции управления маркетинг имеет не меньшее значение, 

чем любая деятельность, связанная с финансами, производством, научными 

исследованиями, материально-техническим снабжением и т.д. В качестве 

концепции управления (философии бизнеса) маркетинг требует, чтобы 

компания рассматривала потребление как «демократический» процесс, при 

котором потребители имеют право «голосовать» за нужный им продукт 

своими деньгами. Это определяет успех компании и позволяет оптимально 

удовлетворить потребности потребителя. 

Поскольку маркетинг – это способ убедить массы сделать покупку, 

большинство ошибочно отожествляют данное понятие со сбытом и стиму-

лированием. Разница заключается в следующем: сбыт, главным образом, 

предполагает контакт лицом к лицу – продавец имеет дело с потенциальными 

покупателями. Маркетинг использует средства массовой информации и 

другие способы, чтобы завладеть вниманием и убедить многих людей – 

людей, которые могут вообще не иметь никакого прямого контакта ни с кем 

из компании данного сбытовика 1. 

Из сущности маркетинга вытекают основные принципы. Однако в 

отечественной и зарубежной литературе под «принципами маркетинга» 

понимаются достаточно разные вещи. Рассмотрев позиции различных авто-

ров, сравнив их, выделим следующие основополагающие принципы: 

1) Тщательный учет потребностей, состояния и динамики спроса и 

рыночной конъюнктуры при принятии экономических решений. 

2) Создание условий для максимального приспособления производства 

к требованиям рынка, к структуре спроса (причем исходя не из сиюминутной 

выгоды, а из долгосрочной перспективы). 

3) Воздействие на рынок, на покупателя с помощью всех доступных 

средств, прежде всего рекламы. 

Философия маркетинга достаточно элементарна – фирма должна 

производить такой товар, которому заранее обеспечен спрос и который 
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приведет фирму к намеченному уровню рентабельности и получение мак-

симальной прибыли. 

Суть и содержание маркетинговой деятельности заключаются в 

обеспечении выполнения главной цели любой организации – коммерческой. 

Потребитель предъявляет свои определенные требования к каждому 

товару: необходимое качество, количество, сроки поставки, технические 

характеристики и т. д. 

Вследствие этого возрастает конкуренция, что заставляет производи-

телей целенаправленно ставить задачи перед научно-техническими разработ-

ками, определять технологию производства, совершенствовать службу сбыта 

и многое другое. 

Маркетинговая деятельность как раз ориентирована на выявление и 

учет рыночного спроса и организацию производственно-сбытовой деятель-

ности фирмы. 

Задача маркетинговой деятельности – отражать и постоянно усиливать 

тенденции к совершенствованию производства с целью увеличения эффек-

тивности функционирования фирмы посредством определения конкретных 

текущих и долговременных целей, путей их достижения, а также опреде-

ление товарного ассортимента, его качества, структуру производства и 

уровень возможной прибыли 2. 

Маркетинговая деятельность представляет собой комплекс мероприя-

тий, направленных на исследование таких вопросов, как: 

1) Анализ внешней (по отношению к предприятию) среды, в которую 

входят рынки, источники снабжения и многое другое. Анализ позволяет 

выявить факторы, содействующие коммерческому успеху или создающие 

препятствие этому. В результате анализа формируется банк данных для 

принятия обоснованных маркетинговых решений. 

2) Анализ потребителей, как актуальных (действующих, покупающих 

продукцию предприятия), так и потенциальных (которых еще требуется 

убедить стать актуальными). Данный анализ заключается в исследовании 

демографических, экономических, географических и иных характеристик 

людей, имеющих право принимать решение о покупке, а также их потреб-

ностей в широком смысле этого понятия и процессов приобретения как 

нашего, так и конкурирующего товаров. 

3) Изучение существующих и планирование будущих товаров, то есть 

разработка концепций создания новых товаров и\или модернизации старых, 

включая ассортимент их и параметрические ряды, упаковку и т.д. Устарев-

шие, не дающие заданной прибыли товары, снимаются с производства и 

экспорта. 

4) Планирование товародвижения и сбыта, включая создание, если это 

необходимо, соответствующих сбытовых сетей со складами и магазинами, а 

так агентских сетей. 

5) Обеспечение ценовой политики, заключающейся в планировании 

систем и уровней цен на экспортируемые товары, определении «технологии» 

использования цен, сроков кредита, скидок и т.д. 
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6) Удовлетворение технических и социальных норм страны, импор-

тирующей товары предприятия, что означает обязанность обеспечить долж-

ные уровни безопасности использования товара и защиты окружающей 

среды; соответствие морально-этическим правилам; должный уровень потре-

бительских свойств товара. 

7) Управление маркетинговой деятельностью (маркетингом) как систе-

мой, т.е. планирование, выполнение и контроль маркетинговой программы и 

индивидуальных обязанностей каждого участника работы предприятия, 

оценка рисков и прибылей, эффективности маркетинговых решений 3. 

Для осуществления вышеперечисленных мероприятий, необходимо 

учитывать большую роль тех, от кого, в сущности, и зависит эффективность 

проведения маркетинговой стратегии, а именно субъектов маркетинга, 

которые включают производителей и организации обслуживания, оптовые и 

розничные торговые организации, специалистов по маркетингу и различных 

потребителей. Важно отметить, что, хотя ответственность за выполнение 

маркетинговых функций может делегироваться и распределяться различ-

ными способами, совсем ими в большинстве случаев пренебречь нельзя, они 

должны обязательно кем-то выполняться. 

Процесс маркетинга начинается с изучения покупателя и выявления его 

потребностей, а завершается приобретением товара покупателем и удовлет-

ворением его выявленных потребностей. Рынок, на котором действуют 

субъекты маркетинга, можно разделить на «рынок продавца», где предприя-

тие реализует собственную продукцию, и «рынок покупателя», на котором 

оно приобретает нужные производственные компоненты. 

Основная идея концепции совершенствования товара состоит в 

ориентации потребителей на те или иные товары или услуги, которые по 

техническим характеристикам и эксплуатационным качествам превосходят 

аналоги и тем самым приносят потребителям больше выгоды. Производители 

при этом направляют свои усилия на повышение качества своего товара, 

несмотря на более высокие издержки, а, следовательно, и цены.  

К факторам, поддерживающим существование такой концепции 

маркетинга, могут быть отнесены следующие факторы 4: 

а) информация; 

б) монополистические ограничения рынка; 

в) быстрый моральный износ товаров. 

Сбытовая концепция, или концепция интенсификации коммерческих 

усилий, предполагает, что потребители будут покупать вперед товары в 

достаточном объеме лишь в том случае, если компанией приложены 

определенные усилия по продвижению, то и увеличению их продаж. 

Следует иметь в виду, что на практике реализация сбытовой концепции 

связана с навязыванием покупки, причем продавец стремится, во что бы то 

ни стало заключить сделку, а удовлетворение потребностей покупателя 

является второстепенным моментом. Концепция сбыта может быть эффек-

тивна в течение длительного времени, что объясняется следующими при: 
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а) многие покупатели считают, что они в состоянии за свои интересы; 

б) покупатели, неудовлетворенные покупками, вскоре забывают о 

своем чувстве неудовлетворенности и едва ли будут обращаться с жалобой в 

общество, защищающее их интересы; 

в) всегда имеется достаточно большое число потенциальных покупа-

телей. 

Концепция маркетинга. Эта концепция приходит на смену сбытовой 

концепции и изменяет ее содержание. Разница между сбыто концепцией и 

концепцией маркетинга состоит в следующем: деятельность, основанная на 

сбытовой концепции, начинается с имеющегося в распоряжении фирмы 

товара. При этом главной задачей является достижение объема продаж, 

необходимого для получения прибыли, за счет проведения различных 

мероприятий по стимулированию сбыта. 

Деятельность же, основанная на концепции маркетинга, начинается с 

выявления реальных и потенциальных покупателей и их потребностей. 

Фирма планирует и координирует разработку определенных программ, 

направленных на удовлетворение выявленных потребностей. 

Концепция маркетинга является составной частью политики, известной 

как «суверенитет потребителя», когда решение о том, что следует произво-

дить, должно приниматься не фирмой, не правительством, а потребителями. 

Эту истину можно выразить в определении маркетинга: маркетинг - это 

любовь к ближнему, за которую получаешь гонорар в виде прибыли 5. 

Социально-этичная концепция маркетинга, характерная для современ-

ного этого развития человеческой цивилизации, базируется на новой фило-

софии предпринимательства, ориентированной на удовлетворение разумных, 

здоровых потребностей носителей платежеспособного спроса. Ее цель 

состоит в обеспечении долговременного благосостояния не только отдель-

ного предприятия, но и общества в целом. 

Таким образом, маркетинг в главной мере выгоден и продавцам, и 

покупателям товара. Однако прежде чем устанавливать контакты с интере-

сующими партнерами, необходимо установить: 

– заинтересована ли в этом другая сторона; 

– имеются ли технические средства связи (телефон, телефакс) и лицо, 

ответственное за связь. 

Вышеперечисленные концепции характеризуют различные периоды и 

основные социальные, экономические и политические перемены, произо-

шедшие в развитых странах в уходящем столетии. В качестве доминирован-

ной тенденции произошедших изменений выступает перенос акцента с 

производства и товара на сбыт, а также на проблемы, которые стоят перед 

потребителями и обществом в целом. 
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Сельское хозяйство и другие отрасли агропромышленного комплекса 

подверглись значительным социально-экономическим изменениям в резуль-

тате реформ. К этим преобразованиям можно отнести радикальные транс-

формации экономических, финансовых и правовых условий хозяйствования 

предприятий и организаций, реализацию перехода системы экономики от 

административной планово-распределительной формы к рыночной. 

Особенности инфраструктуры сельской местности создают такие 

условия, в которых, по отношению к городу, процессы формирования и 

развития рынка труда протекают значительно медленнее. Тем не менее, на 

данном этапе экономического и исторического развития уже существует 

необходимость в полноценно организованном рынке труда на селе для 

эффективного управления потоками рабочей силы, не допускающего 

нарастания или застоя безработицы [1]. 

При анализе сельского рынка труда необходимо помнить об особен-

ности трудоустройства на селе. Эта особенность заключается в том, что 

нахождение работы в сельской местности затруднено многими обстоятельст-

вами, такими, как отсутствие объектов городской инфраструктуры (отсутст-

вие транспортной связи с районными центрами) и сильно ограниченные 

возможности сельских жителей в приложении труда вне села и сельского 

хозяйства. 

Заметная несбалансированность спроса и предложения на сельском 

рынке труда вызвана рядом характерных для этого рынка факторов, среди 

которых следует выделить сезонность многих видов сельского производства 

(вызывающую неравномерность годового применения рабочей силы), нали-

чие ненаемных форм трудовой деятельности, территориальную отдаленность 

трудовых ресурсов от рабочих мест. Другая особенность сельскохозяйст-

венного производства состоит в том, что сельское хозяйство – это не только 

сфера производства, но и сфера жизни сельского населения. Это положение 

приводит к тому, что сокращение объемов аграрного производства прямо 

ведет к резкому снижению уровня и качества жизни сельского населения и 
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даже полному развалу существующих на селе совокупностей производ-

ственных отраслей.  

В соответствии с прогнозами развития сельскохозяйственного произ-

водства следует проводить стратегическое планирование потребности в 

рабочих, что непосредственно связано с изучением проблем сбалансирован-

ности рабочих мест и трудовых ресурсов, а следовательно – с изучением 

сельского рынка труда. Высокий уровень важности в связи с этим приоб-

ретает вопрос рационализации работы сельских трудовых ресурсов в усло-

виях рыночных отношений [2]. На данный момент сельский труд отличается 

весьма низким коэффициентом полезного действия, низкой производитель-

ностью труда в сельском хозяйстве (а следовательно – низкими заработными 

платами), начало каковой проблемы лежит в неэффективном и нерациональ-

ном использовании труда сельских работников. 

Рыночная модель экономики оказалась в целом губительной для 

сельского хозяйства и жителей села. Значительная (или даже большая) часть 

субъектов хозяйствования лишилась оборотных средств при существенных 

кредитных и налоговых задолженностях, оказавшись, таким образом, убы-

точной и обанкротившейся. 

Разумеется, трудовые проблемы сельского хозяйства происходят не 

только из-за новой экономической модели. Особенности формирования 

сельского рынка труда обусловливаются взаимодействием многих факторов, 

а именно: 

– демографический фактор – численность экономически активного 

населения, половозрастная характеристика населения, доля возрастных групп 

с наибольшей активностью; 

– природно-климатические факторы – географическое положение 

территорий; 

– экономические факторы – наличие сырьевых ресурсов, размещение 

производительных сил, темпы экономического развития, соотношение добы-

вающих и обрабатывающих отраслей, уровень средней заработной платы; 

– социальные факторы – уровень образования, квалификация населе-

ния, уровень развития социальной инфраструктуры, сферы услуг, системы 

переподготовки кадров  

– фактор, определяющий способность региона к саморазвитию рыноч-

ных отношений и предполагающий наличие элементов рыночного хозяйства 

в дореформенный период, отраслевую структуру экономики, рациональное 

сочетание  крупных, средних и мелких предприятий, отношение населения к 

рыночным преобразованиям, наличие предпринимательских навыков в среде 

сельского населения [3]. 

В каждом из регионов рынок труда формируется под влиянием, 

помимо названных факторов, особых предпосылок и условий (способных, 

например, оказать влияние на быстрое вхождение региона в систему 

рыночных отношений). 
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Пути решения проблемы безработицы в сельской местности, на наш 

взгляд, лежат в возможности выявления и устранения причин этой безра-

ботицы. Среди таких причин необходимо назвать: 

– существование отдаленных сельских районов, с проблемными инфра-

структурами производства и социальной деятельности, ограниченных в 

возможности созданий новых рабочих мест минимальными инвестициями, а 

также сырьевыми и сельхозтехническими проблемами наравне с отсутствием 

или малым количеством рынков сбыта продукции; 

– расположение некоторых сельских районов в зонах экологического 

бедствия, с отсутствием возможности организации какого бы то ни было 

производства без соответствующих оздоровительных мер; 

– наличие на сельских рынках труда большого количества лиц, не 

занятых трудовой деятельностью и не имеющих профессии; 

– чрезмерная трудовая иммиграция репатриантов в сельскую мест-

ность. 

Развитие рынка труда в сельской местности осложняется неблагоприят-

ной демографической обстановкой на селе, нерациональной организацией 

структуры занятости сельского населения, более низким уровнем его 

образования по сравнению с городским, неразвитостью социальной инфра-

структуры и дорожно-транспортной сети, отсутствием рынка жилья и 

другими подобными проблемами. 

Значительная часть трудоспособного населения в сельской местности 

занята в так называемых домашних хозяйствах, причем, в связи с кризисом 

сельскохозяйственного производства и падением денежных доходов населе-

ния, наблюдается постоянный рост занятости сельских жителей именно в 

этой сфере деятельности. Домашнее хозяйство может являться как формой 

вторичной занятости (помимо работы на сельхозпредприятии), так и главным 

источником получения дохода, основным местом занятости сельских 

жителей; на данный момент хозяйства населения стали одной из главных 

отличительных черт сельской занятости [4]. 

В отличие от домашних хозяйств, другая форма занятости сельского 

населения – крестьянское хозяйство –  не получила значительной широты 

влияния на уровень производства и структуру рынка труда, и доля произве-

денной крестьянскими хозяйствами продукции остается сравнительно не-

большой. Домашние и крестьянские хозяйства и малые предприятия 

обеспечивают на селе благоприятные условия для образования новых 

рабочих мест, снижения затяжной безработицы и возможности реализации 

производимой продукции. К сожалению, диспаритет цен на сельскохозяйст-

венную и промышленную продукцию, отсутствие реальной поддержки 

сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны государства и 

инфляция препятствуют повсеместному развитию этих форм малого пред-

принимательства на селе. 

Таким образом основные особенности и тенденции функционирования 

рынка труда в сельской местности привели к выводу, что на современном 

этапе ситуация на рынке труда в сельской местности отличается наличием 
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большого количества острых проблем и вопросов, нуждающихся в срочном 

решении. Рынок труда в сельской местности функционирует под давлением 

пониженного уровня социальной защиты сельских трудящихся и безработ-

ных, неопределенных, противоречивых данных по общей и регистрируемой 

безработице. Рабочая сила на сельском рынке труда в последнее время всѐ в 

более крупных масштабах уходит в занятость в домашних хозяйствах, в 

сфере услуг или оказывается в состоянии частичной занятости или безра-

ботицы.  
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Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыруда баға тетігін жетілдіру 

ҿнімнің нарықтағы сҧранысын анықтайтын, ішкі нарықтағы ҿнімдердің 

сыртқы тасымалдаушылардың ҿнімдермен бағалық бҽсекеде нҽтижелі 

жетістіктерге жетуіне мҥмкіндік беретін негізгі бағыттарының маңыздысы-

нан саналады. 

Баға шаруашылық қызметтің тҥпкі нҽтижелерінің қалыптасуы бары-

сында негізгі рҿл атқарады. Табыс, ҿнім кҿлемінің шамасы, кҽсіпорынның 

қаржы жағдайы сияқты негізгі кҿрсеткіштер баға саясатының ықпалында. 

Баға ҿзінің экономикалық, есептік, ынталандырушы жҽне бҿлу функңияла-

рын орындай отырып, кҽсіпорын ҿнімінің бҽсекелік артықшылықтарын ай-

қындауға ҥлес қосады. 

Ҽрбір кҽсіпорынның стратегиялық мақсатының икемді баға саясаты 

арқылы шығаратын ҿнімдерін ҧзақ уақыт бойы нарықта сатуға негізделуі де 

осыдан. Сондықтан, ҿнімді нарыққа ҧсынар алдында ондағы сҧранысты 

зерттеп, сол ҿнімнің тҧтынушыларға қажеттілігін, келтірер табысын, бҽсеке-

лестердің ҿнімдерінен артықшылығын біліп алу қажет. 

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыруда баға тетігін - белгілі бір 

ҿнімнің нарықтық бағасын қалыптастыру ҥрдісімен сипаттауға болады. Ал 

бҧл ҥрдіс кҽсіпорынның нарықтық баға белгілеу ҽдістерін, тҽртіптерін 

жиынтық тҥрде қолданатын баға саясатымен реттеледі [1]. 
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Кҽсіпорын ҿзінің баға саясатын қалыптастыруда нарықтық ерекшелік-

терді міндетті тҥрде ескеруі шарт. Баға саясатын кҧру ҥшін, ең алдымен, 

бағаға маркетингтік зерттеулер жҥргізу қажет.Ҿнім сапалы бірақ, бағасы 

қолайлы болса, тҧтынушылар саны арта тҥседі. 

Бҽсекеге қабілеттілік, ең алдымен экономикалық қауіпсіздікті қамтама-

сыз етеді, яғни ҥлттық экономиканың тез қарқынмен ҧзақ мерзімді тҧрақты 

дамуы қалыптасады. Бҧл жағдай ҿндіріске қажет ресурстардың толықтығын, 

ішкі жҽне сыртқы нарықта бҽсекеге қабілетті ҿнімді тиімді ҽдіспен, жан ба-

сына шаққанда жеткілікті кҿлемде ҿндіруді, оны ҥздіксіз ҿткізуді қамтамасыз 

етеді. 

Бҽсекеге қабілеттілікті арттыру - бҧл кҽсіпкерлік субьектісінің нҽтиже-

лі жетістікке жету жолында атқаратын іс-ҽрекеттері арқылы сипатталады. 

Дҧрыс таңдала білген стратегия осы кҽсіпорынның нарықтағы бҽсекелесте-

рінен ҧзақ уақытқа ҧтымды жағдай жасауына негіз болады. 

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы нарықтық сҧра-

ныс пен ҧсыныстың жалпы жағдайына, қоғамның дамуына, адамзат мҽде-

ниеті мен ой-санасына, қауіпсіздік пен эстетика жҽне экология талаптарына, 

сонымен катар кҽсіпорынның мҥмкіндіктеріне сай болуы тиіс. 

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру стратегиясы іс - ҽрекеттердің 

жиынтық кҿрінісі ретінде оларды жҥзеге асыратын бірнеше тетіктерге 

тҽуелді. Бҧл тетіктерді ҿзіндік сипаттары бойынша тҿрт топқа бҿліп қарасты-

руға болады: 

 бірінші топ - ҿнімнің сапасын арттыру шаралары немесе кҽсіпорын-

ның сапа жҥйесін жетілдіру; 

 екінші топ - ҿнімнің бағасын қалыптастыру немесе кҽсіпорынның 

баға саясатын реттеу; 

 ҥшінші топ - ҿнімнің тартымдылығын арттыру немесе кҽсіпорынның 

маркетингтік жҥйесін жетілдіру; 

 тҿртінші топ - ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету немесе 

ҿндірісті мемлекеттік қолдау. 

Бҧл тетіктердің ҽрбірі белгілі бір дҽрежеде нарықтағы тҧтынушылар-

дың сҧранысы мен талап-тілектеріне, тауардың ҿмірлік кезеңіне байланысты 

ықпал етуі мҥмкін. Қандай да бір бҽсекеге тетікті қалыптастыру немесе оны 

іске асыру ҽр кҽсіпорынның ҿнім шығару сипаты мен ол ҿнімді ҿткізу 

ерекшеліктеріне байланысты болады. ¥сынылған топтағы тетіктерді іске 

асырудың кҿптеген бағыт - бағдары мен жолдары бар. Жоғарыда аталған 

тетіктердің бірінші тобы ҿнімнің сапасын арттыру шаралары арқылы кҽсіп-

орынның бҽсекеге қабілеттілігін кҿтеруге тоқтала кетейік. Кҽсіпорынның 

ҿндірістік тиімділігін арттырудың бірден бір жолы - ҿндірілетін ҿнімнің 

немесе ҧсынылатын қызметтің сапасын жетілдіру болып табылады. Ҿндірі-

летін ҿнімнің сапасын арттыру қазіргі таңда ішкі жҽне сырткы нарықтарда 

ҿнімнің бҽсекеқабілеттілікке ие болуына алып келеді. Ҿнімнің бҽсекеқабілет-

тілігі еліміздің беделін жҽне ҥлттық байлығымызды арттырудың негізгі 

факторы болып табылады [2]. 
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Бҽсекеге қабілеттілікті бағалаудың ең бірінші сатысы - ол ҿнімнің 

нарықтық бағасы. Сондықтан, кҽсіпорында баға саясатын реттеу керек. 

Ең алдымен, бағаны тҿмендету қажет. Ол ҥшін ҿзіндік қҧнды тҿменде-

ту керек, сол арқылы ҿндіріс рентабельділігін кҿтеру. Ҿзіндік қҧнды азайту 

ҥшін факторлық талдау жҥргізіп, жаңа технологияларды енгізу, ҿндірісті 

ҧйымдастыру қажет. Шығындарды азайту. Су, электр желілеріне, ҿндірістік 

қҧралдар сияқты шығындарды тҿмендету. Бҽсекелестердің баға саясатын 

ескеру. Тҧрғындардың сатып алу қабілеттілігін басқару. 

Бҽсекеге кабілетті ҿнім шығару ҥшін ҿндіріске ғылыми -техникалық 

жетістіктерді енгізу саясатын ҧстану. Ҿйткені қазіргі кезеңде, ҿндірістің тех-

никалық, экономикалық жҽне технологиялық деңгейін жоғарылату арқылы 

ҿнімнің сапасын арттыруға жҽне инвестиция тартуға мҥмкіндік беретін бҧл 

бағыт бҽсекеге қабілеттіліктің маңызды болігіне айналған ҿндіріске иннова-

циялық жҽне ғылыми -техникалық жетістіктерді енгізу, алдыңғы қатарлы 

озық технологияларды пайдалану тек ҿнімнің сапалық қасиеттерінің жақса-

руына ғана емес, шығындылығын тҿмендетуге ҽсерін тигізеді. 

Ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін арттыру ҥшін ҽрбір кҽсіпорында 

арнайы маркетингтік бҿлімдер ҧйымдастырған жҿн. Яғни, кҽсіпорынның 

маркетингтік жҥйесін жетілдіру керек. Себебі, кҿптеген кҽсіпорындар дҽл 

осы маркетингтік шараларды жетілдіріп, ынталандыру арқасында ҥлкен 

жетістіктерге жеткені белгілі [3]. 

Кҽсіпорынның басты ҿндіргіш кҥші, ең алдымен адам ресурстарының 

мэдени -техниканы жҽне мамандық деңгейін арттыру. Кҽсіпорындағы 

ҿндірістік кадрларды оқытып, даярлау. Ҿндірістегі білімді кадрлардың болуы 

ҿндірістің жоғары дҽрежеде жҥруі мен ҿндірістің артуына ҥлкен ҥлесін 

тигізеді. Кҽсіпорында ғалымдардың, инженерлердің, жҧмыскерлердің шығар-

машылық еңбегі ҥшін ҧйымдастырушылық озат шарттарды, экономикалық 

жҽне ҽлеуметтік ынталандыруларды жасау қажет. 

Ҿнім сапасын арттыру, жаңа техниканы, озат тҽжірибені енгізу, техни-

калық қайта қарулану жҽне қайта қҧру, жаңа шаруашылық тетігін енгізу 

кҽсіпорындар жҧмысының негізгі нҽтижелеріне ҽсер ететін жағдайлардың 

аралығында еңбек ҧжымдарының іс -ҽрекетін жоспарлау, бағалау жҽне 

ынталандыру сияқты жҽне оны экономикалық талдау барысында осындай 

факторлардың есебінен алынған бҥкіл нҽтижені толық айқындау жҽне жҥзеге 

асыру қажет 
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Басқару ҽдістері нақты міндеттерді шешуге бағытталған жҽне кҽсіп-

орынның уақытын жҽне басқа ресурстарын қысқартуға мҥмкіндік беретін 

ережелер, ҽдістер мен технологиялар жҥйесі арқылы компанияны практика-

лық басқарудың мақсаттарын жҥзеге асырады. Нарықтық экономикада 

кҽсіпорын ресурстарын басқарудың ҽртҥрлі ҽдістері қолданылады: 

- экономикалық ҽдістер; 

- ҧйымдастырушылық-қҧқықтық ҽдістер; 

- ҽлеуметтік-психологиялық ҽдістер. 

Бҥгінгі нарықтық экономика жағдайында маңызды орын - компанияны 

басқарудың экономикалық ҽдістерінде. Кҽсіпорын ресурстарына ҿнімдерді 

немесе қызметтерді жасау кезінде қолданылатын ҽртҥрлі ҿндіріс элементтері 

кіреді,  1-суретте ҿндірістік кҽсіпорынның негізгі ресурстары кҿрсетілген. 

 

 
 

Сурет-1. Кҽсіпорындардың экономикалық ресурстарының  

негізгі тҥрлері 

 

Кҽсіпорынның материалдық ресурстарына айналым жҽне негізгі 

капитал жатады. Айналым капиталына шикізат, материалдар, сатып алынған 

жартылай фабрикаттар, отын, энергия жҽне т.б., яғни кҽсіпорын ағымдағы 

кезеңде пайдаланатын ресурстар кіреді. Негізгі капитал элементтеріне  

ғимараттар, қҧрылыстар, машиналар, жабдықтар, кҿлік қҧралдары, ҿндірістік 

жабдықтар жҽне т. б. 

Кҽсіпорынның еңбек ресурстары маңызды ресурстар қатарына жатады, 

ҿйткені білікті персоналсыз кҽсіпорын ҿз мақсаттарына жете алмайды. 

Сондықтан еңбек ресурстарына деген қажеттілікті дҧрыс есептеу керек жҽне 

жоспарланған тапсырмаларды орындау ҥшін белгілі бір біліктілігі бар 

жҧмысшылардың бар-жоғын анықтау қажет.   

  Қазіргі кҽсіпорындардағы қаржы ресурстарының рҿлі артып келеді. 

Ҿндіріс ауқымы ҧлғаюда, жаңа технологиялар пайда болуда, ғылыми ҽзір-
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лемелер енгізілуде, ҿндіріс кҿлемі кеңеюде, осыған байланысты компания-

лардың қаржылық жауапкершілігі кҥшейтілуде.  

Қаржы ресурстары кҽсіпорындағы негізгі жҽне айналым қаражат-

тарының айналымын қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, кҽсіпорын мемлекеттік 

бюджетпен, кірістер департаментімен, несие мекемелерімен, сақтандыру 

компанияларымен қарым-қатынас орнатады. Кҽсіпорын қызметінің тҥпкілікті 

нҽтижелері кҽсіпорын кадрларының сауатты қаржылық жҧмысына байла-

нысты. 

Бҥгінгі нарықтық экономика жағдайында ақпаратта кҽсіпорынның 

негізгі ресурстарының біріне айналды. Кҽсіпорынның тиімді жҧмыс істеуі 

келесі факторларға байланысты: 

- Ҧлттық экономика мен оның салаларының жай-кҥйін бағалауға; 

- нарықтық конъюнктура жҽне нарықтық процестерді дамытуға; 

- алынған ҿнімді уақтылы бағалау жҽне пайдалану қабілеті ақпаратына. 

 Ресурстарды басқарудың негізгі міндеті - оларды оңтайлы бҿлу жҽне 

пайдалану. Тҿменгі 2-суретте ресурстарды дайын ҿнімге айналдырудың 

қадамдық процесі кҿрсетілген. 

 

 
 

Сурет-2. Кҽсіпорынның қҧндылық тізбегі 

 

1-кесте. Кҽсіпорынның негізгі жҽне айналым капиталын пайдалану 

кҿрсеткіштері [1]. 

 
№ Кҿрсеткіштер атауы Есептеу формулалары 

1 Қор қайтарымы Ҿнім шығару кҿлемі / негізгі капиталдың орташа 

мҿлшері 

2 Қор сыйымдылығы Негізгі капиталдың орташа мҿлшері / ҿнім шығару 

кҿлемі 

3 Қор қарулануы Негізгі капитал/персонал саны 

4 Қор рентабельділігі Салық салуға дейінгі пайда / Негізгі капитал 

5 Айналым қаражаттарының 

айналым коэффициенті 

Кіріс / айналым қаражатының орташа сомасы 

6 Бір айналымның ҧзақтығы Кезең /айналым коэффициенті  

• ресурстар 
(материалдық, 
еңбек, қаржылық, 
зияткерлік) 

кіре берісте 

• ресурстарды 
пайдалану (ҿндіріс 
процесіне енгізу) 

ҿндіріс 
процесінде 

• дайын ҿнім 

шығу кезінде 
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Кҽсіпорынның тҿлем қабілеттілігін бағалау ҥшін ҿтімділік кҿрсеткіш-

тері қолданылады. Ҿтімділік коэффициенттерін есептеу ҽдістемесі 2-кестеде 

кҿрсетілген. 

 

2-кесте. Ҿтімділік кҿрсеткіштерін есептеу ҽдістемесі 

 

№ Кҿрсеткіштер атауы Есептеу формулалары 
Ҧсыныла-

тын мҽн 

1 
Жалпы ҿтімділік коэф-

фициенті 

Қысқа мерзімді активтер/қысқа мерзімді 

міндеттемелер 
1,5 – 2,5 

2 
Жылдам ҿтімділік коэф-

фициенті 

(Дебиторлық берешек+қолма-қол ақша 

(есеп шоттағы))/ қысқа мерзімді активтер 
˃ 2 

3 
Абсолютті ҿтімділік коэф-

фициенті 

Қолма-қол ақша(есеп шоттағы)/қысқа мер-

зімді міндеттемелер 
˃ 0,2 

 

Ҿтімділік кҽсіпорынның кезең ішінде қысқа мерзімді активтермен 

ағымдағы қарыздарды ҿтей алатынын анықтауға кҿмектеседі. Талдау жҥргізу 

ҥшін ағымдағы қарыздар осы қарыздарын жабуды қамтамасыз ете алатын 

ағымдағы активтермен салыстырылады.  

Компанияның қаржылық тҧрақтылығын бағалау ҥшін 3-кестеде кҿрсе-

тілген индикаторларды есептеу ҽдісі қолданылады. 

 

3-кесте. Қаржылық тҧрақтылық коэффициенттері [1]. 

 

№ Кҿрсеткіштер атауы Есептеу формулалары 
Ҧсыныла-

тын мҽн 

1 
Тҽуелсіздік коэффициенті Меншікті капитал/капиталдың жалпы мҿл-

шері 
0,5 – 0,6 

2 
Тҽуелділік коэффициенті Қарыз капиталы/капиталдың жалпы мҿл-

шері 
0,4 – 0,5 

3 
Қаржыландыру 

коэффициенті 

Меншікті капитал / қарыз капиталы 
˃ 1 

4 
Қаржылық левередж коэф-

фициенті 

Қарыз капиталы / меншікті капитал 
˂ 1 

5 
Инвестицияларды жабу 

коэффициенті 

Меншікті капитал + ҧзақ мерзімді міндет-

темелер/капиталдың жалпы мҿлшері 
0,7 –   0,9 

 

Қаржылық тҧрақтылық кҽсіпорынның қарыздарды ҿтеу кезінде қаржы-

лық қаражаттың тепе-теңдігін кҿрсете отырып, біртіндеп даму қабілетін 

кҿрсетеді. 

Сондай-ақ, кҽсіпорынның қызметін бағалаудың маңызды критерийле-

ріне ҽрине рентабельділік жатады. Рентабельділік кҿрсеткіштері компания 

ресурстарының кірістілік (пайдалалылық) деңгейін кҿрсетеді. Табыстылық-

тың негізгі кҿрсеткіштері 4-кестеде кҿрсетілген.  
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4-кесте. Рентабельділік кҿрсеткіштерін есептеу ҽдістемесі [1]. 

 
№ Кҿрсеткіштер атауы Есептеу формулалары 

1 Активтердің рентабельділігі Салық салуға дейінгі пайда / активтер 

2 Ағымдағы активтердің рен-

табельділігі 
Салық салуға дейінгі пайда / ағымдағы активтер 

3 Меншікті капиталдың рен-

табельділігі 
Салық салуға дейінгі пайда / меншікті капитал 

4 Ҿнімнің рентабельділігі Салық салғанға дейінгі пайда / ҿзіндік қҧн 

5 Сату рентабельділігі Салық салғанға дейінгі пайда/кіріс 

 

Кҽсіпорынның еңбек ресурстарын бағалау еңбек ҿнімділігі, еңбек 

сыйымдылығы, сондай-ақ компания персоналының қозғалыс кҿрсеткіштері 

тҧрғысынан жҥргізіледі. Айналым коэффициенті немесе кадрлардың 

тҧрақтылық коэффициенті сияқты кҿрсеткіштер қызметкерлердің еңбек 

ҥҽждемеҥінің (мотивация) дҽрежесі, компаниядағы басқару деңгейі туралы 

ақпарат береді. Ҿйткені, қолайлы еңбек жағдайлары мен нақты материалдық 

жҽне моральдық ынталандырулар жасалған қызметкерлер компаниядан 

кетуге ҧмтылмайды, керісінше, жоғары табыспен жҧмыс істейді жҽне 

кҽсіпорынның мақсаттарына жетеді. Кҽсіпорынды басқарудың экономикалық 

ҽдістері ҽлеуметтік жағдайларға сҽйкес келеді жҽне бҥгінгі нарықтық 

жағдайда кҽсіпорынның ҿндірістік қызметін дамытудың шешуші факторы 

болып табылады.  

Осылайша, заманауи кҽсіпорынды басқарудың нҽтижелілігін 

талдаудың негізгі сипаттамаларын келтірдік, сондай-ақ материалдық, еңбек 

жҽне қаржы ресурстарын пайдаланудың негізгі кҿрсеткіштерін есептеу 

ҽдістемесін ҧсындық. 
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Маркетингтік қызмет кҽсіпорын ҥшін оның ҿнімдерін жарнамалауда, 

дайын ҿнімді ҿткізу амалдарын табуда, ҿнімнің тартымдылық қасиеттерін 

қалыптастыруда, тҧтынушылардың талғамын білу мақсатымен зерттеулер 

ҧйымдастыруда тиімді болып есептеледі. Ол ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін 

арттыру бағыты ретінде кҽсіпорынның маркетингтік жҥйесін жетілдіру 

тетігін қолданудың маңыздылығын кҿрсетеді. 

Бҽсекеге қабілеттілік ең алдымен экономикалық қауіпсіздікті қамта-

масыз етеді, яғни ҧлттық экономиканың тез қарқынмен ҧзақ мерзімді тҧрак-
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ты дамуын қалыптастырады. Бҧл жағдай ҿндіріске қажет ресурстардың 

толықтығын, ішкі жҽне сырткы нарықта бҽсекеге қабілетті ҿнімді тиімді 

ҽдіспен, жан басына шаққанда жеткілікті кҿлемде ҿндіруді, оны ҥздіксіз 

откізуді қамтамасыз етеді. Бҽсекеге қабілеттілікті арттырудың тиімді тетігі - 

ол маркетингтік жҥйе. 

Маркетингтік жҥйе кҽсіпорын ҥшін оның ҿнімдерінің жарнамалауда, 

дайын ҿнімді ҿткізу амалдарын табуда, ҿнімнің тартымдылық қасиеттерін 

қалыптастыруда, тҧтынушылардың талғамын білу мақсатымен зерттеулер 

ҧйымдастыруда тиімді болып есептеледі. Ол ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігін 

арттыру бағыты ретінде кҽсіпорынның маркетингтік жҥйесін жетілдіру 

тетігін қолданудың маңыздылығын кҿрсетеді. 

Ҿндірістік ҧйымдарға нарықтық ерекшеліктерді тез игеру ҥшін де 

маркетинг жҥйесін қолдану кажет. Маркетинг жҥйесін қолдану нарықтық 

талаптардың ҿзгеру барысына сай, ҿндіріске жҥйелі басқару мен бҽсекеге 

артықшылықтарды тиімді пайдалану жолдарын қолдануға ҽсер ететін 

маңызды қҧрал екенін уақыттың ҿзі де корсетуде. 

Ҿнімнің бҽсекелік қабілетін арттыру бағытындағы жҧмыстарды жҥр-

гізу барысында назарға алынуы тиіс мҽселелердің бірі ҿнімнің тартым-

дылығын қамтамасыз етуге бағытталған кҽсіпорынның маркетингтік жҥйесін 

жетілдіру [1]. 

Кең мағынада маркетинг - бҧл тауар мен кызмет ҿндіру аясындағы 

жҥйелі, жан-жақты жҽне мақсатты қызмет, сол сияқты кҽсіпорынның мҥм-

кіндіктері мен ҿнімге жҽне қызметке сҧранысты байланыстырып, тҧтынушы-

лар мен ҿндірушілердің қажеттіліктерін қанағаттандыратын жҥйе. 

Маркетинг кҽсіпорынның жҧмысын ҧдайы жетілдіріп, оның нарықтағы 

ҿз орнын тҧрақтаңдыру ҽдістерін енгізу арқылы шығаратын ҿнімдерінің 

бҽсекелік қабілетін арттыруға мҥмкіндік беретін негізгі тетік болып 

саналады. 

Маркетингті бағалаудағы мҧндай ҽр тҥрлі анықтамалардың ҽрқайсысы-

ның маңызы бар жҽне ол нарықтың жағдайына, кҽсіпорын алдына койылған 

мақсаттар мен ҿнім тҥрлеріне, маркетингтік зерттеулердің бағыты мен 

мазмҧнына тҽуелді болуымен тҥсіндіріледі. 

Маркетингтің негізгі функциялары болып келесілер табылады: 

1. нақты нарықты кешенді зерттеу, оның мҽселелері мен перспекти-

валары; 

2. ҿзінің мҥмкіндіктерін жҽне нарықтық талаптарды ескерумен кҽсіп-

орынның ҿз тауарларының ассортиментін жоспарлауы; 

3. ҿзінің мҥмкіндіктерін нарықтық талаптармен барынша сҽйкестендіру 

мақсатымен, откізуді ынталандыру бойынша іс - шараларды жҥргізу жҽне 

сҧранысты қалыптастыру; ҿткізу операңияларын жоспарлау; маркетингтік 

қызметті бақылау мен басқару [2]. 

Қазіргі таңда кҿптеген ҿндірістік жҽне қызмет кҿрсетуші кҽсіпорындар 

ҿздерінің шаруашылық қызметтерін осы маркетинг жҥйесімен байланыстыра 

отырып, нарық талаптарына икемделуде. Дҧрыс ҧйымдастырылған марке-

тингтік жҥйе ҿзінің нҽтижесін еселеп қайтаратынын уақыттың ҿзі кҿрсетуде. 
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Кҽсіпорындағы маркетингтің негізгі орны бағалық емес бҽсекеде, 

ҿндірушінің нарықтагы бҽсекелестерінен ҿнімдерін тиімді ҿткізу кҿрсеткіш-

тері арқылы ерекшеленуге ықпал етуімен байланысты болуы тиіс. Ҽлмдік 

нарықта қалыптасқан ҿнімді ҧсыну мен оның сҧранысына қатысты марке-

тингтік қагидалар қогамның дамуына, тҧтынушылардың талгамдарына, 

ҧсныстың артуына байланысты жаңа бағытта кҿрініс таба бастады. Бҧл 

ҿзгерістер, ҿз кезегінде «маркетинг философиясының» туындауына ықпал 

етті. Негізгі ҥш қагидадан тҧратын бҧл бағыттың негізгі нысаны болып 

тҧтыну нарығының қажеттілігін ескеру саналады. Кҽсіпорынның негізгі 

мақсаты нарықтағы ҿзгерістерді, тҧтынушылардың талғамдарына сай сҧра-

ныстың талабын назарға ала отырып, нақгы қажеттіліктерді қанағаттандыру 

жолдарын іздестіруге негізделуі тиіс. Ҿндірісте ҿнімнің кҿлемін арттыру 

мҥмкіндіктерінен бҧрын, ҿнімнің жаңа тҥрлерін ҧсынуға болатын нарық 

қуысын зерттеу осы қағиданың басты шарты [3]. 

Ҿзгермелі сҧранысқа тез икемделу. Қазіргі тҧтыну нарығы қажетті-

ліктердің неғҧрлым қысқа мерзімде қанағаттандырылуымен ерекшеленеді. 

Дер кезінде тҧтынушының сҧранысына жауап қайтара білген ҿндіруші ҿзінің 

бҽсекеге мҥмкіндіктерін арттырары да сҿзсіз. 

Ҿнімнің бҽсекелік қабілетін арттырудағы маркетингтің рҿлі, ең 

алдымен оның тҧтынушыға тартымдылығын қалыптастыруға бағытталуы 

тиіс. Ішкі нарықтағы қазіргі бҽсекелік орта кондитер ҿнімдерінің сапасы мен 

бағасын қоса, оның тартымдылық қасиеттері арқылы бҽсекелік қабілетін 

арттыру мҥмкіндіктерін іздестіруді қажет етеді. 

Осы орайда, ҿнімнің бҽсекелік қабілетін арттыру ҥшін маркетингтік 

жҥйені жетілдіру келесі мэселелерді шешуге ықпалын тигізуі тиіс: 

1. Ҿнімнің нарықтағы танымалдылығын қамтамасыз ету бағыттарын 

анықтау, Бҧл жағдай ҿнімнің сапалық, тҧтынушылық жҽне бағалық тиім-

діліктерін тҧтынушыларға кең кҿлемде жарнамалау арқылы жҥзеге асуы 

мҥмкін. 

2. Кҽсіпорынның сауда белгісі тҧтынушыға сенімділік кепілі ретінде 

қабылдануын қамтамасыз ету. Қазіргі кезде сауда белгісі тҥсінігі маркетингте 

маңызды орын алады, яғни ол ҧсынылатын ҿнім мен қызмет мағыналарының 

тікелей баламасы ретінде саналады. Қазіргі нарықта тҧтынушылар ҿздеріне 

ҿндірушілер ҧсынатын ҿнім тҥрлерін емес, оның сауда белгісін сатып алады. 

Осы тарапта кҽсіпорындар ҿздерінің сауда белгілерін қалыптастыру мен оны 

жетілдіруге ҧмтылуда, бҧл оларға бҽсекелік артықшылықты қамтамасыз 

етеді. Сондықтан да, кҿптеген мамандар кҽсіпорынның сауда белгісінің 

тҧтынушы санасында қалыптасуын оның ҿнімдерінің бҽсекелік қабілетін 

арттыратын негізгі фактор ретінде қарастырады. 

3. Ҿнімніңтартымдылығын арттыратын басқа да сипаттарын, яғни 

оның сыртқы келбеті мен баска ҿнімдерден ҿзгешелену белгілерінің тҧты-

нушыға жағымдылығын қамтамасыз ету. Бҧл шара кҽсіпорынның бҽсекелік 

қабілетті қамтамасыз ету жолындағы тың ізденістері мен ҽрекеттері арқылы 

орындалуы мҥмкін. 

Жоғарыда аталған мҽселелер оларды кешенді тҥрде қарастыру арқылы 
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тиімді шешілмек. Сондықтан да, нарықтағы барлықфакторлардың эсерін 

жҥйелі тҥрде қамтитын «микс-маркетингті» қолданған жҿн. Ол кҽсіпорын 

тарапынан реттеуге келетін жҽне ҿнімнің нарықта нҽтижелі ҿткізілу тетік-

терінің жиынтығын қҧрайды. 

Ҿндірістің ерекшелігіне байланысты ҿнімнің бҽсекелік кабілетін арт-

тыруда функциялардың кезектілігі мен ҧйқастығын қалыптастыру керек, ол 

маркетингтік цикл деп аталады. Цикл нарықтың тҥріне, ҿндірістің сипатына, 

ҿнімнің қасиеттеріне жҽне ҿткізу жағдайларына тҽуелді. Осы функцияларды 

жҥзеге асыру кҽсіпорын ҿнімдерінің бҽсекелік қабілетін артгыру бағытын-

дағы жҧмыстарды жақсартуға ықпал етеді. 

Жалпы алғанда, маркетинттік жҥйе кҽсіпорын ҥшін оның ҿнімдерін 

жарнамалауда, дайын ҿнімді ҿткізу амалдарын табуда, ҿнімнің тартымдылық 

қасиегтерін қалыптастыруда, тҧтынушылардың талғамын білу мақсатымен 

зерттеулер ҧйымдастыруда тиімді болып есептеледі. Бҧл ҿнімнің бҽсекелік 

қабілетін арттыру бағыты ретінде кҽсіпорынның маркетингтік жҥйесін 

жетілдіру тетігін колданудың маңыздылығын кҿрсетеді. 
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Мировую практику по реализации взаимодействии органов государст-

венной власти и молодежных организации можно сгруппировать по трем 

направлениям: 

Первое направление включает государственную систему работы с 

молодежью. Согласно этому направлению необходимо создать государствен-

ные органы по работе с молодежью на всех уровнях управления, единая 

государственная инфраструктура организаций для молодого поколения, 

бюджетного государственного финансирования этих учреждений и органов. 

Эта система реализована на Украине и Беларуси и др. странах. Реализация 

такого механизма молодежной политики подразумевает возможность обес-

печения единства и целостности молодежной политики на территории 

страны. Недостатки механизма включают высокую инерционность и зат-

ратность. 

Второе направление, реализация молодежной политики через сеть 
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негосударственных организаций молодежи. Этот механизм реализован в 

странах с рыночной экономикой и либеральной идеологией, например, США 

или Великобритания. В таких странах быстро организуются негосударствен-

ные само организованные объединения, которые стараются реализовать 

молодежную политику страны. С такой целью они привлекают значительные 

ресурсы из негосударственных источников. Но, это не говорит о том, что 

государство не вмешивается при финансировании этих механизмов, наоборот 

государство направляет ресурсы на решение приоритетных проблем моло-

дежи, выделяя на эти же цели гранты негосударственным молодежным 

организациям. 

Третье направление общественно-государственная система интеграции 

ресурсов работы с молодежью. Такой подход характерен для Германии. Его 

реализация базируется на разделении функции воспитания и помощи моло-

дежи между общественными институтами и государством. То есть государст-

вом предусмотрены целевые пособия на воспитание детей для реализации 

функций воспитания семьей, оставляя за собой контроль использования этих 

пособий по назначению. Применение этого механизма для реализации 

молодежной политики обеспечивает мобилизацию как государственных, так 

и общественных ресурсов. Недостатки системы: сложная регламентация 

процедур совместной деятельности, долгосрочное детальное планирование, 

это приводит к потере актуальности запланированных мероприятий. 

Также в странах Запада реализуются две модели молодежной поли-

тики: неконсервативная и социал-демократическая модель (рисунок 1). Из 

стран западной Европы самая благополучная считается Голландия. Уровень 

жизни в Голландии очень высок, но здесь существует множество проблем 

молодежи (вандализм, преступность, бродяжничества и др.). В этой стране 

правонарушения связаны с некоренным населением, к их числу относят чаще 

всего выходцы из Марокко, Турции, Антильских островов. 

Реализация молодежной политики государства через общественные 

объединения за рубежом считаются целесообразными. Рассматривая деятель-

ность молодежных объединений за рубежом можно говорить о Всемирной 

организации скаутского движения (World Organization of theScout Movement 

(WOSM). Туда входят 151 национальная организация. Цель этой организации 

– воспитание у молодежи любови к своей стране. Эти цели реализуются с 

помошью применения воспитательно-игровых методик, которые помимо 

патриотического воспитания позволяют развивать у молодежи прикладные 

навыки (например, навык выживания в экстремальных условиях). 

Китай относится к стране где доминирует Коммунистическая партия, то 

есть деятельность молодежных организации можно связать с полити-ческими 

партиями в стране. Самая крупная молодежная организация в Китае 

считается Коммунистический союз молодежи. В эту пратию вовлечены 

молодеж в возрасте от 15 до 25 лет. Основная задача союза является 

подготовка молодежи коммунистов, готовых работать в КПК. Их готовят в 

идеологическом плане, в их планы входят изучение истории партии, историю 

коммунизма и т.д. и после подготовки они начинают работать в КПК.   
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Рисунок 1. Основные модели молодежной политики  

в Западных странах 
Примечание: составлено автором на основе источника 1. 

 

В целом все молодежные организации Китая объединены во Все-

китайскую федерацию молодежи. ВФМ основана в мае 1949 г. В ее состав 

входят: Коммунистический союз молодежи Китая, Всекитайская федерация 

студентов, Всекитайская христианская ассоциация молодых людей, Всеки-

тайская христианская ассоциация молодых женщин, Столичная ассоциация 

молодых редакторов и журналистов, Всекитайская ассоциация молодежи 

доброй воли, Общество китайской молодежи по содействию хозяйственному 

развитию, Всекитайское общество по изучению проблем молодежи и многие 

другие 14. 

Реализация молодежной политики и работа молодежных организации в 

Бельгии имеют свои особенности. В этой стране очень много молодежных 

объединении и организации разного направления, как политических, 

культурно-просветительских, религиозных, спортивных и др. В стране 

доминирует национальные особенности связанные с языковоми и культурно-

этническоми признакамина валлонском (франкофонское) и фламандском 

отделении (таблица 1).  

Итак, по опыту зарубежных стран молодежные организации в основном 

носят политический, трудовой, религиозный и социально-экономический 

характер. Особенности в Бельгийских и Австрийских странах преобладает 

политическая направленность молодежных организации. В основном в 

развитых странах уделяют особое внимание деятельности этих организаций, то 

есть с помощью молодежных объединений государственные органы пытаются 

Неконсервативная модель 

• характерна для США и некоторых 
других стран  

• предусматривает государственную 
помощь лишь отдельным, наименее 
защищенным и «неблагополучным» 
категориям молодежи при жесткой 
регламентации порядка 
расходования средств и категорий 
получаемой помощи 

Социал-демократическая модель 

• характерная для ряда стран 
Центральной и Северной Европы; 

• Она исходит из признания 
ответственности государства за 
интеграцию всей молодежи в 
обществе, и предусматривает 
переход от помощи отдельным 
категориям молодежи к 
социальным программам, 
доступным для всех желающих 
молодых людей. 
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решить многие политические, экономические, социально-культурные и  

религиозные проблемы.  

 

Таблица 1. Направления молодежных организации в Западных странах 

 

Молодежные организации 
Особенность и направленность молодежных 

организации 

Молодежные организации Бельгии 

1 2 

Движение молодых социалистов 

Бельгии – общественная органи-

зация, объединяющая в своих 

рядах представителей трудящей-

ся и студенческой молодежи. 

Движение руководят Бельгийская социальная партия 

и работают под ее политическую платформу. В эту 

организацию входят молодежь в возрасте до 35 лет. 

Направленность: политическая и трудовая. 

Коммунистическая молодежь 

Бельгии - основана в 1921 году.  

Руководство ведется Коммунистической партии 

Бельгии. В состав входят студенты и работающаяя 

молодежь от 14 до 25 лет. В настоящем времени 

автономно действуют КМБ (франкофонская) в 

Брюсселе и Валлонии, а также КМБ (фламандская) 

— во Фландрии. Направленность – политическая. 

Конфедерация католической мо-

лодежи Бельгии, объединяющая 

католические молодежные орга-

низации, состоит из валлонского 

и фламандского отделений.  

Создана 8 октября 1962 года. Объединяет 30 

католических молодежных, студенческих и детских 

организаций. Направленность: политическая, рели-

гиозная и социальная 

Христианская рабочая молодежь 

(ХРК), Христианская женская 

рабочая молодежь (ХЖРМ), ос-

нованные в середине 20-х годов, 

являются составной частью 

христианского рабочего 

движения.  

Наряду с функциями просветительского и рели-

гиозного характера эти организации выступают в 

защиту прав молодых трудящихся. Направленность: 

социальная, трудовая, политиечкая и антивоенная. 

Независимая католическая моло-

дежь  

Католическая сельская молодежь, Профессиональная 

служба сельской молодежи, просветительские орга-

низации ‗‘Патро‘‘ (Дома молодежи и культуры), 

федерации скаутов-католиков и гидов-католичек 

(детские организации). Нправленность: политичес-

кая., культурная, религиозная, спортивная  и соци-

альная. 

Молодежные организации Австрии 

Коммунистическая молодежь 

Австрии - создана в мае 1970 

года.  

Главная задача КМА - является привлечение в свои 

ряды молодых рабочих, служащих, учащихся, воспи-

тание, приобщение к классовой борьбе, направ-

ленной на ликвидацию экономического господства 

капитала, разоблачение теории и практики «соци-

ального партнерства», на построение социализма в 

Австрии. Направленность: политическая, социаль-

ная, экономическая и трудовая. 

Молодежные организации Албании 

С о ю з  т р уд о в о й  м о л о д е ж и 

Албании - создан в сентябре  

Албанские юноши и девушки —  члены этих 

молодежных организаций — принимали активное  
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1 2 

1949 года в результате объеди-

нения Союза коммунистической 

молодежи Албании (основан в 

1941 году) и Союза народной 

молодежи Албании (основан в 

1943 году). 

участие в борьбе против фашизма. Направленность: 

экономическая, социальная, политическая, трудовая. 

Молодежные организации Великобритании 

"Молодые консерваторы", "На-

циональная лига молодых либе-

ралов", "Молодые социалисты 

лейбористской партии" и "Ком-

мунистический союз молодежи 

Великобритании" 

Наиболее крупными и влиятельными в полити-

ческом отношении являются молодежные организа-

ции, непосредственно входящие в структуру по-

литических партий. Направленность: политическая, 

социальная и экономическая. 

"Христианская организация мо-

лодых рабочих", "Христианское 

движение студентов Великобри-

тании", "Национальная ассам-

блея молодых баптистов" 

Относятся христианским организациям молодежи в 

Великобританий. 

Направленность: политическая, социальная и рели-

гиозная. 

Примечание – составлено автором на основе источника 15. 
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Джоланов Е.Е. – қызмет көрсету саласындағы магистр, М.Х. Дулати атындағы Тараз 

өңірлік университеті КЕАҚ,  «Туризм және сервис» кафедрасының аға оқытушысы, 

Тараз қ., Қазақстан Республикасы 

Ermek_73@mail.ru  

 

Туристік саланың жҽне туристік кешендердің маңызды бҿлігі тамақ-

тандыруды ҧйымдастыру қызметтері болып табылады, оған келушілердің 

ҽртҥрлі тҥрлері мен деңгейлеріне – отандық жҽне шетелдік, ҧйымдасты-

рылған жҽне жеке туристерге қызмет кҿрсету кіреді. Сондықтан туристік 

тҧтынушылардың ҽрбір санаты ҥшін тамақтану қызметтерін іске асыру 

кезінде қызмет кҿрсетудің ерекше ҽдістері қажет[1]. 
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Тамақтану туристік орналастыру қҧралдарының жҽне олардың ҿнімінің 

негізгі бҿліктерінің бірі болып табыладыю Мҧнда туристік тамақтандыру 

кҽсіпорындарының қонақтарына асыл, жоғары сапалы қызмет кҿрсетумен 

айналысатын тамақтану қызметі ҥлкен рҿл атқарады. Тамақтану қызметі 

сонымен қатар ҽртҥрлі іс-шараларды,  мерекелерді, кҿңіл кҿтеруді жҽне 

жалпы демалысты ҧйымдастыру жҽне қызмет кҿрсету мҽселелерін шешуді 

қарастырады. 

Тамақтандыру кҽсіпорындарының жҧмысының мақсаты – адамның 

тағамға деген қажеттілігін қанағаттандыру. Тамақтану процесі адамдар 

арасындағы қарым-қатынас, ойын-сауық процесімен ішінара сҽйкес келеді. 

Туризм саласындағы қоғамдық тамақтандыру бірқатар маңызды функ-

цияларды орындайды: шикізатты сатып алу жҽне сақтау, тамақ дайындауды 

ҧйымдастыру, қызмет кҿрсететін заттарды ҿңдеу жҽне сақтау, туристерге 

қызмет кҿрсету. 

Туристік тамақтандыру ҧйымдары мемлекеттік стандарттарда, санитар-

лық, ҿртке қарсы ережелерде, технологиялық нормаларда жҽне басқа да 

қҧжаттарда белгіленген қызмет кҿрсету сапасына, олардың ҿміріне, адам 

денсаулығына, қоршаған ортаға жҽне мҥлікке қауіпсіздігіне қойылатын мін-

детті талаптарды сақтауға міндетті. 

Мемлекеттік стандарттар халықтың ҿмірі мен денсаулығының, қорша-

ған ортаның қауіпсіздігін қамтамасыз етуге, тҧтынушылардың мҥдделерін 

қорғауға бағытталған. Мемлекеттік стандарттарда белгіленген талаптар 

ҽртҥрлі ҧйымдық-қҧқықтық меншік нысанындағы қоғамдық тамақтандыру 

кҽсіпорындары ҥшін міндетті болып табылады. 

Барлық тҥрдегі жҽне сыныптағы қоғамдық тамақтандыру орындарын-

да, сондай-ақ кҽсіпкерлер азаматтарға қызмет кҿрсету кезінде келесі қауіп-

сіздік талаптары қамтамасыз етуге тиіс: 

- аспаздық ҿнімдерді ҿндіру ҥшін пайдаланылатын шикізат пен тамақ 

ҿнімдері, сондай-ақ оларды ҿндіру, сақтау, ҿткізу жҽне тҧтынуды ҧйымдас-

тыру шарттары тиісті нормативтік-техникалық қҧжаттаманың талаптарына 

сҽйкес болуы керек (Ыдыс-аяқ пен аспаздық ҿнімдерге арналған рецепттер 

жинағы).  

- қызмет кҿрсетуге арналған қызмет кҿрсету шарттары шу, діріл, 

жарықтандыру, микроклимат деңгейіне қатысты қолданыстағы нормативтік 

қҧжаттаманың талаптарына, сҽулет, жоспарлау жҽне жобалау талаптарына 

сҽйкес келуі керек.  

- коммерциялық-технологиялық жҽне тоңазытқыш жабдықтары, ыдыс-

аяқтары, басқа да материалдық-техникалық жабдықтар тамақ ҿнімдерімен 

жанасуға рҧқсат берген материалдардан жасалуы керек.  

- ҿндірістік жҽне қызмет кҿрсетуші персоналдың тиісті арнайы дайын-

дығы болуы жҽне аспаздық ҿнімдерді ҿндіру, сақтау, ҿткізу жҽне тҧтынуды 

ҧйымдастыру кезінде санитарлық талаптар мен жеке гигиена ережелерінің 

сақталуын қамтамасыз етуі тиіс. 

Тамақтандыру кҽсіпорындарында жҥргізілетін тамақ қауіпсіздігі 

жҿніндегі саясаттың мақсаты тамақ ҿнімдерін дайындау кезінде қауіпсіздікті 
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қамтамасыз ету саласындағы міндетті талаптарды сақтау жолымен қызмет 

кҿрсету кезінде халықтың ҿмірі мен денсаулығына зиян келтіру тҽуекелдерін 

азайту болып табылады, оның ішінде: 

- қызметкерлерінің денсаулығы мен гигиенасы; 

- азық-тҥлік шикізаты мен дайын ҿнімді тасымалдау, қабылдау жҽне 

сақтау тҽртібі; 

- технологиялық процестердің ағымы, қалдықтарды жинау жҽне сақтау; 

- тазалау, зиянкестермен кҥресу; 

- қазіргі заманғы талаптарға жҽне тамақ ҿнімдерінің қауіпсіздігін 

басқару жҥйесінің ҽдіснамасын қолдануға сҽйкес жҧмысты ҧйымдастыру. 

Қазіргі таңда азық – тҥлік ҿнімдерін ҿндіретін кез – келген ҿндіруші – 

кҽсіпорынның  барлығы дерлік, ҿз ҿнімін экспортқа шығару жолында қабыл-

данған халықаралық стандарттарды сезінуде. Мҧның себебі, Бҥкілҽлемдік 

Сауда Ҧйымына мҥше елдер ҿз елдерінде ҿндірісте қабылданған азық – тҥлік 

ҿнімдерінің қауіпсіздігі нормаларына сай емес ҿнімдерді кіргізуге рҧқсат 

бермейді. Бҥгінгі таңда іс жҥзінде барлық елдерде ҿнім қауіпсіздігін басқару 

жҥйесі міндетті талаптардың бірі болып отыр, оның мақсаты тҥпкілікті 

тҧтынушыны сапасыз ҿнім қабылдаудан туатын келеңсіз зардап шегуден 

берік қорғау.  Қазір, Еуразиялық интеграция ТМД елдерінің арасында еркін 

сауда (одаққа кіретін елдердің арасында) еліміздегі кҽсіпорындарға кҿптеген 

мҥмкіншіліктер ашқан уақытта, отандық кҽсіпорындардың ҿз ҿнімдерінің 

сапасын жҽне қауіпсіздігін қамтамасыз етуден басқа амалы жоқ. Олардың 

мақсаты нарыққа сапалы ҿнім шығарып, ҿз ҿніміне тҧтынушылардың сенімін 

нығайту болып табылады. Ҿндірісте азық – тҥлік ҿнімдерінің қауіпсізідігін 

қамтамасыз ету жҥйесін енгізудің тағы бір тиімді ҽсері бар, ол кҽсіпорын 

қызметкерлер психологиясының тҧрғылықты бейнесінің жҽне олардың 

ҿндірістік процеске деген кҿзқарасының ҿзгеруі. 

Қазіргі кезеңде ―азық-тҥлік қауіпсіздігі‖ деген ҧғым екі мағынада қол-

данылып жҥр. Біріншісі, ҽдебиетте азық-тҥлік қауіпсіздігінің анықтамасына 

қатысты бірнеше кҿзқарастар бар. Солардың бірі Ресей ғалымы Г.В.Григорь-

евтың анықтамасы бойынша «азық-тҥлік қауіпсіздігі- бҧл халықтың ең ҽлсіз, 

кедей топтарының міндетті тҥрде басым болған жағдайда, адамдардың ҿмірі 

мен ҽрекет істеуге бейімін сақтау жҽне қолдау ҥшін қажетті кҿлем мен сапада 

тамақ ҿнімдерінің табиғи жҽне экономикалық қол жетімділігінің шарты жҽне 

азық-тҥліктің сыртқы кҿздерінен мемлекеттің толық тҽуелсіздігі кезінде 

оның ҿз ҿндірісі арқылы барлық халықтың азық-тҥліктің негізгі тҥрлерімен 

тҧрақты қамтылуы мҥмкін болатын экономиканың, соның ішінде агроҿнер-

кҽсіп кешенінің жағдайы» [2]. 

Екіншісі, «Азық – тҥлік ҿнiмдерiнiң қауiпсiздiгi - тамақ ҿнiмдерiнiң 

оларды ҽдеттегi жағдайда пайдалану кезiнде зиянды болып табылмайтын-

дығы мен қазiргi жҽне келешек ҧрпақтың денсаулығына қауiп туғызбайтын-

дығына негiзделген сенiмдiлiк кҥйiнiң болуы» [3]. 

Тағам қауіпсіздігі –  бҧл тағам ҿнімдерінің адам денсаулығына зиян-

сыздығы. 
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Ҽр тҥрлі мемлекеттердің ауыл шаруашылығының дамуы ҽр тҥрлі 

деңгейде болуына жҽне кейбір мемлекеттер ҿз-ҿзін азықпен қамтамасыз ете 

алмауына байланысты сауда мен жануарлар саудасының ҽрі қарай жаһанда-

нуын болжауға болады.  Ҿндіруші елдерден сапасыз ҿнімнің импортталуы 

нҽтижесінде адамдар арасында ҽр тҥрлі ауруларлар туындауы жиілеп кетті. 

Халықаралық індет бюросының стандарттарымен ветеринариялық 

қызметке індеттанулық қадағалау жҥргізу,  жануарлардың жҧқпалы аурулар-

мен, оның ішінде адамға жҽне жануарларға ортақ зооантропоноздармен, 

зооноздармен жҽне тағам токсикоинфекцияларымен   кҥресу жҽне олардың 

алдын алуы жҥктелген. Тҽжірибе жҥзінде байқалғандай, алдын алу шарала-

рын жҥргізуге жҽне індеттік қадағалауды іс жҥзіне асыруға жҧмсалған 

шығын аурудың пайда болғандағы шығынынан едҽуір тҿмен. Аурудан таза 

емес аумақтардың жҽне шаруашылықтардың  пайда болуы кҿп шығынды 

ҿажет ететін ветеринариялық – санитариялық шаралар жҽне жануарлардың 

жойылуын талап етеді, бҧл еліміздің азықтық қауіпсіздігін бҧзып, ҥлкен 

шығын келтіреді. Халықаралық стандарттарды енгізуге жҽне ҧзақ мерзімді, 

жҥйелі орындалатын шаралардың кешенін жҥргізуге қажет инфрақҧрылым 

жҽне қаржылық-техникалық базаны қҧру ҥшін мемлекет тарапынан қаржыны 

кҿбейту қажет. 

Адам денсаулығына қҧрамында ҽр тҥрлі аурулардың қоздырғыштары, 

ксенобиотиктар жҽне суперэкотоксиканттары бар азықтық ҿнімдер ҥлкен 

қауіп тҿндіреді. Жаңа биологиялық белсенді заттардың, гендік тҥрлендіріл-

ген ҿсімдіктердің, жануарлардың жҽне ластағыштардың (контаминанттар-

дың) пайда болуына байланысты азық-тҥлік қауіпсіздігі нақты анықталуы 

керек, сондықтан азық-тҥлікті бақылауға арналған жаңа тиімді ҽдістер мен 

арнаулы тҽсілдер енгізілуі талап етіледі. 

Қоршаған ортаның техногенді жҽне экологиялық факторларының 

ҽсерінен сырттан келетін жҽне жергілікті мал шаруашылық ҿнімдердің жҽне 

азықтардың қауіпсіздігін анықтау - БСҦ-на қатарына кіру қарсаңында қазіргі 

Қазақстан ҥшін кҿкейкесті мҽселе болып отыр. Қазіргі таңда Қазақстанға 

ҽкелінетін, қҧрамында ГМА бар азық жҽне  тағам ҿнімдерінің, гендік тҥрлен-

дірілген ҿсімдіктердің тҥрлері мен тармақтарының жҽне олардың саны жай-

лы нақты мҽлімет жоқ. Сауда саттық орындарына ҽкелінуге рҧқсат етілмеген 

немесе ГМА тҥрлерінің қауіпсіздігіне тексерілмеген ҿнімдердің ҽкелінуін 

ешкім бақылап, тоқтатылмаған, себебі азықта ГМА-ның бар болуын анықтау 

ҥшін мамандандырылған,  заманауи қҧрал-жабдықтармен жабдықталған 

зертханалар мен жоғары квалификацияланған мамандардар қажет. 

Тамақ ҿнімдерінің ҽр тҥрлі вирус, паразиттермен залалдануы адам 

денсаулығына қауіп тҿндіруші негізгі факторлардың бірінен саналады. 

Соңғы кездері адамзатты алаңдатқан сиыр қҧтырығы, қҧс тҧмауы, жануарлар 

мен қҧс еттерінде сальмонелла бактерияларының пайда болуы, ҿнімнің 

экологиялық залалдануы сияқты адам ҿмірі мен денсаулығына зиян келтіре-

тін кҿптеген қауіпті факторлар пайда болуда. Сонымен қатар, генетикалық 

ҿңдеу жолымен алынған белоктардың аллергиялық ауруларды қоздыру ықти-

малдығы басым болса, ауыл шаруашылығы саласында кеңінен қолданылатын 
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химиялық заттар (пестицидтер, нитраттар, ауыр металдар, т.б.) ҿсімдік пен 

малдан алынатын тамақ ҿнімдерінде сақталу арқылы адам ағзасына тікелей 

қауіп тҿндіреді. Тамақ ҿнімдерінде химиялық зиянды заттардың (канцероген-

дер, аллергендер, т.б.) пайда болуына кейде ҿндірістік процестердің де ҽсері 

айтарлықтай болуы мҥмкін. Соңғы уақыттарда тамақ ҿнімдерін ҿндіру, 

айналымға жіберу барысындағы контаминация (қауіпті факторлардың ҿнім 

қҧрамына енуі) қауіптілігі кҥрт жоғарылауда. Мҧндай қауіптілік физикалық, 

химиялық жҽне биологиялық сипатта, ҿнімнің ҿмірлік циклінің кез келген 

сатысында – шикізатты ҿндіруден бастап дайын ҿнімді пайдалануға дейінгі 

аралықта пайда болуы ықтимал. Тамақ ҿнімдерінде химиялық қауіпті 

заттардың пайда болуы кейбір жағдайларда ҿндірістік технологияның 

кемшілігінен де болуы мҥмкін. 

Сонымен қатар, кейбір оңай олжа тапқысы келетін санасы тҿмен адам-

дардың заңсыз ҽрекетінен рынокта жалған ҿнімдердің пайда болуын да 

жоққа шығаруға болмайды. Жалған ҿнім жасаушылар тҧтынушыларды алдап 

қана қоймайды, кейбір жағдайларда сол жалған ҿнімдерімен адам денсау-

лығына зиян келтіріп, ҿміріне қауіп тҿндіруі де мҥмкін. Ҽсіресе, тамақ 

ҿнімдерінің белгілі бір қҧрамдарын арзан да сапасыз қоспалармен алмастыру 

арқылы олардың санын немесе салмағын молайту, ҿнімнің сыртқы орама, 

қапшығына оның қҧрамы мен тағамдық қҧндылығы туралы жалған 

ақпараттар беру (мысалы, табиғи емес ҿнімді табиғи етіп кҿрсету), т.с.с. 

тҽсілдерді қолдана отырып тҧтынушыны алдап, жаңылыстыратын ҽрекеттер 

жиі ҧшырасады. Нарықта стандарт жҽне қауіпсіздік талаптарына сҽйкес 

келмейтін ҿнімдер кҿп. Тамақ ҿнімдерінің сапасы мен қауіпсіздігін арттыру 

ҥшін бақылау шараларын кҥшейту қажет.  Сондықтан мҧндай ҽрекеттердің 

жолын кесу ҥшін Ҥкімет пен тҧтынушы қауым кҥш қосып кҥресуі керек. 

Елімізде тамақ ҿнімдерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мҽселесі келесі 

заң актілерінде қарастырылған. Қазақстан Республикасының ―Тамақ ҿнімде-

рінің сапасы мен қауіпсіздігі туралы‖ (2004 ж.), Бҧл Заң тамақ ҿнiмдерiнiң 

Қазақстан Республикасы аумағында дайындалуы мен айналымы кезiнде 

олардың сапасын жҽне халықтың денсаулығы мен қоршаған орта ҥшiн 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы қатынастарды реттейдi. Заң 4 

тарау, 22 баптан тҧрады. 1-тарауда Жалпы ережелер туралы айтылған, 2-

тарауда «Тамақ ҿнiмдерiнiң, материалдар мен бҧйымдардың сапасы мен 

қауiпсiздiгiн қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттiк реттеу» деп аталады, 

бҧл тарауда қауіпсіздікке қойылатын талаптарды сертификаттау жҽне растау, 

мемлекеттік қадағалау жҽне бақылау, мемлекеттік реттеу пункттері қарасты-

рылған, 3-тарауда тамақ ҿнiмдерiнiң, материалдар мен бҧйымдардың сапасы 

мен қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге қойылатын талаптар кҿрсетілген, 4-тарау 

«Қорытынды ережелер», бҧнда заң бҧзылған жағдайда, не болатыны айтыл-

ған [4]. 

 Келесі ―Тҧтынушылардың қҧқығын қорғау туралы‖ Заңы (2010 ж.), 

бҧл Заң тҧтынушылардың қҧқықтарын қорғаудың қҧқықтық, экономикалық 

жҽне ҽлеуметтік негіздерін, сондай-ақ тҧтынушыларды қауіпсіз жҽне сапалы 

http://gglob2.otgroup.kz/ru/lecture/view/5060#comment_5060
http://gglob2.otgroup.kz/ru/lecture/view/5060#comment_5060
http://gglob2.otgroup.kz/ru/lecture/view/5060#comment_5060
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тауарлармен (жҧмыстармен, кҿрсетілетін қызметтермен) қамтамасыз ету 

жҿніндегі шараларды айқындайды [5]. 

Сонымен қатар, ―Техникалық реттеу туралы‖ Заңы (2004 ж.). Осы Заң 

Қазақстан Республикасында ҿнiмнiң, кҿрсетiлетiн қызметтердiң жҽне про-

цестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған мемлекеттік техника-

лық реттеу жҥйесiнiң қҧқықтық негiздерiн белгiлейді [6]. 

Осы заң актілерінде белгіленген талаптарды орындау, тамақ ҿнімінің 

сапасы мен қауіпсіздігін тҧрақты тҥрде қамтамасыз ету ҥшін ҽлемнің 

кҿптеген елдерінде НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Point») 

жҥйесі сҽтті пайдаланылуда. Қазақша мағынасы тҽуекелдерді талдау жҽне 

сыни бақылау нҥктелері немесе ҿнімнің қауіпсіздігіне айтарлықтай ҽсер 

етуші қауіпті факторларды жҥйелі тҥрде бірдейлендіру, бағалау жҽне басқару 

тҧжырымдамасы. НАССР жҥйесі оны жҥзеге асыруға қажетті ҧйымдық 

қҧрылым, қҧжаттар мен ҿндірістік процестер жҽне қорлардың жиынтығы 

болып табылады. Қазақстан Республикасында НАССР принциптері негізінде 

тамақ ҿнімдерінің сапасын басқару бойынша сапа жҥйесінің мемлекеттік 

стандарты ҚР СТ 1179-2003 қолданысқа енгізілген. Бҧл жҥйенің ҿнім 

қауіпсіздігінің технологиясы деп аталуы тегін емес. НАССР жҥйесі ҽлемдік 

тамақ индустриясында жетекші орын алады жҽне азық-тҥлік тауарларын 

ҿндіруші кҽсіпорындар ҿнімдерінің қауіпсіздігіне деген тҧтынушылардың 

сенімділігін нығайтады. Себебі, НАССР жҥйесі бойынша тамақ ҿнімдерін 

ҿндіру саласындағы қауіптіліктерді анықтау жҽне оларды басқару немесе 

алдын алу (жою) тҽсілдері ғылыми негізде жҥзеге асырылады. 

Бҥгінгі кҥні тамақ ҿнімдерінің қауіпсіздігін ҽлемдік стандартқа сай 

қамтамасыз ете алатын кҽсіпорындар ғана бҽсекеге қабілетті бола алады. 

Сонымен қатар, тамақ ҿнімдерінің ҽлемдік рыногы ҿнім қауіпсіздігіне 

қойылатын бірыңғай талаптарды белгілеуді ҿте-мҿте қажет етуде. Алайда 

санитарлық-гигиеналық нормалардағы ҧлттық айырмашылықтар халықара-

лық сауда базасын қҧруға айтарлықтай кедергі жасап келді.  
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Адамдардың ҿмірі ҥнемі қауіп-қатерге толы, олардың ауқымы мен 

спектрі ҥнемі ҿсіп отырады. Қауіптердің ауқымы ҿте кең: тҧрмыстық қауіп-

тен терроризмге дейін. Олардың ішінде гендік инженерия, космонавтика, 

туризмнің экстремалды тҥрлері сияқты адам қызметінің жаңа бағыттарымен 

байланысты қауіптер ерекше назар аударуды талап етеді. Тек соңғы 25 

жылда табиғи апаттар мен ҿнеркҽсіптік апаттардан миллиардтан астам адам 

зардап шекті, оның ішінде 5 миллионға жуығы қайтыс болды. 

Туризмнің қауіпсіздігі деп туристердің жеке қауіпсіздігі, олардың 

мҥлкінің сақталуы жҽне саяхат кезінде қоршаған табиғи ортаға зиян 

келтірмеу тҥсініледі. Сонымен бірге қауіптілік деңгейін басқаруға болады 

(қауіпті объектілердің айналасында санитарлық-қорғаныс аймақтарын 

орнату, сақталған қауіпті заттардың массасын азайту жҽне т.б.). Туристердің 

қауіпсіздігі ҧғымы саяхатшының ҥйден шыққаннан бастап қайтып оралуға 

дейінгі барлық бағытын, баратын жерін жҽне барған барлық нысандарын 

қамтиды. Бҧл ҧғым ҥкіметтердің, қабылдаушы қауымдастықтардың, туристік 

сектордың жҽне саяхатшылардың ҽрекеттерін, қызметтерін жҽне ақпаратын 

білдіреді. 

Туризм ҽрқашан кҿлікпен (авиациялық, теміржол, автомобиль, тепло-

ход) байланысты. Сондықтан тасымалдау кезінде туристердің қауіпсіздігіне 

елеулі назар аудару қажет. Оларды демалыс орнына жеткізу немесе саяхатты 

бастау жҽне қайту ҥшін, сондай-ақ саяхаттың ҿзі кезінде авиациядан атқа 

дейін ҽртҥрлі кҿлік тҥрлері қолданылады.  

Ҽрбір нақты жағдайда туристер ҥшін жарақат алу қаупіне, қозғалатын 

механизмдермен немесе жануарлармен байланысқа жҽне т. б. байланысты 

қауіптердің алдын алу шараларын қарастыру қажет. 

Жарақат алу қаупін болдырмау ҥшін туроператор ең алдымен кҿлік 

компанияларының қауіпсіздікке қатысты рейтингін қадағалап, олардан 

қабылданатын шараларға қызығушылық танытуы, сондай-ақ туристерді 

тасымалдау кезінде жеке қауіпсіздік шараларының сақталуы туралы уақтылы 

хабардар етуі қажет. 

Ҽрбір кҿлік саласы шеңберінде жолаушылардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің ҿзіндік нормалары мен ережелері бар. 

Табиғи жағдайда белсенді демалысты ҧйымдастыру жҽне жҥзеге асыру 

кҿбінесе ҽртҥрлі кҿлік тҥрлерін (жер, ауа жҽне су) пайдалану қажеттілігімен 

байланысты. Дҥние жҥзіндегі кҿлік қҧралдарының саны ҥнемі артып келеді, 

олардың қозғалыс жылдамдығы, сенімділігі мен жайлылығы артады. 
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Сонымен қатар, кҿліктің кез келген тҥрінде жолаушылар қозғалысы-

ның қауіпсіздігін толық қамтамасыз ету мҥмкін емес. Осыған байланысты 

кҿптеген жҥргізушілер мен туристер жыл сайын ҿліп, жарақат алады. 

Кҿліктің барлық тҥрлеріндегі қауіпсіздікті адам қамтамасыз етеді жҽне 

оның кҿлік қҧралын пайдалану кезіндегі дайындық деңгейі мен 

жауапкершілігіне байланысты. 

Туристердің қауіпсіздігін кҿлік қҧралдарын дайындауға, оларды басқа-

руға қатысатын, қозғалыс ережелерінің сақталуын бақылайтын мамандар 

қамтамасыз етеді. Жер ҥсті, ҽуе жҽне су кҿліктерінің қауіпсіздігіне жауап 

беретін арнайы қызметтер бар. 

Ҽрбір турист (жолаушы) ҿз тарапынан жеке қауіпсіздік деңгейін 

арттыра алады. Ол тҿтенше жағдайға дайын болуы керек жҽне қажет болған 

жағдайда ҿмір мен денсаулықты сақтау ҥшін ҿз мҥмкіндіктерін барынша 

пайдалануы керек. 

Сонымен қатар, жолаушы белгілі бір кҿлік тҥрімен жҥру кезінде 

бірқатар қауіпсіздік ережелерін сақтауға міндетті. 

 Автокҿлік жолаушылар ҥшін де, айналасындағылар ҥшін де қауіпті 

кҿлік болып саналады. Статистика кҿрсеткендей, жыл сайын елімізде жол-

кҿлік оқиғаларында 40 мыңнан астам адам қайтыс болады. Жол-кҿлік оқиға-

ларын талдау кҿрсеткендей, жол-кҿлік оқиғаларының ең кҿп саны жҥргізуші-

лердің жол қозғалысы ережелерін бҧзуына байланысты: жылдамдықты 

арттыру, қиылыстардан ҿту, басып озу жҽне жолдың сол жағына шығу 

ережелерін сақтамау. Кҿп жағдайда автокҿлік жҥргізушілері тҿтенше 

жағдайлар туралы дҧрыс шешім қабылдай алмады. Жол-кҿлік оқиғаларының 

неғҧрлым жаппай тҥрлеріне мыналар жатады: кҿлік қҧралдарының соқты-

ғысуы, аударылуы, кедергілерге, жаяу жҥргіншілерге, велосипедшілерге, 

тҧрған кҿлік қҧралдарына соқтығысуы, сондай-ақ тҽуліктің қараңғы 

уақытында жолға шығу кезіндегі соқтығысуы. Қозғалыс қауіпсіздігі ҿте 

кҥрделі, ҥнемі ҿзгеріп отыратын "жҥргізуші - автомобиль - жол" кешенімен 

анықталады. Кҿп нҽрсе жҥргізушіге байланысты: автомобильдің техникалық 

жағдайы, жеке қауіпсіздік қҧралдарының болуы, жҥргізу шеберлігі, тҽртіп-

тілік жҽне туристік автоколоннада қозғалысты ҧйымдастыру. Автокҿлікті 

мас кҥйінде, сондай-ақ ауыр жҽне шаршаған кҥйде басқаруға қатаң тыйым 

салынады. Жҥргізушіге рульді ҿзімен бірге жҥргізу қҧқығына куҽлігі жоқ 

басқа адамға беруге рҧқсат етілмейді. Сонымен қатар, қозғалыс кезінде ол 

ҿзінің назарын тамаққа, белсенді ҽңгімеге жҽне т. б. аудармау қажет.  

Жҥргізуші осы елдің жол қозғалысы ережелерін нақты білуі керек. 

Егер автоколона  саяхаты ҧйымдастырылса, онда оның ҿзіндік ерекше-

ліктері бар, олар бір жағынан жеке тҽжірибелі жҥргізушілердің мҥмкіндік-

терін шектейді, ал екінші жағынан - аз дайындықтың мҥдделерін ескереді, 

жалпы жауапкершілік пен жолдастық борыш сезімін дамытады жҽне ҥлкен 

қауіпсіздік пен қозғалыс кестесінің орындалуын қамтамасыз етеді. Ҽрбір 

автокҿлік  тҽуліктің жарық уақытында ҧйымдасқан колоннада қозғалыс 

кезінде, кҿріну жағдайларына қарамастан, фаралардың жақын жарығы қосы-

луы тиіс. Колоннаның қозғалысын ҽр машинаның реттік орнын анықтайтын 
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топ жетекшісі басқарады (жол журналында жазумен), қозғалысты бастауға 

бҧйрық береді, тоқтау орындары мен уақыттарын, қозғалыс жылдамдығын 

белгілейді. 

Белгілі бір қиындық-бейтаныс қаладағы қозғалыс. Бҧл жағдайда ҿте 

ҧқыптылық пен жинақылық қажет. Автотуристер кіретін ерекше жҽне қиын 

жол жағдайлары (қара жолдар, жолсыз жолдар) автокҿлікті басқарудың 

тактикалық ҽдістерін қажет етеді. Сондықтан жҥргізуші ҥшін назар аудару 

жҽне ҥнемі сақтық қажет.  Жолсыз жҥру кезінде дҿңгелектердің сырғып 

кетуіне жол бермеу ҥшін трафикті анықтай білу керек. 

Автобус турларында туристер мен экскурсанттарға қауіпсіз қызмет 

кҿрсету жҥргізушіге ғана емес, олардың трассаны жақсы білуіне, схеманы, 

туристік-экскурсиялық маршруттың паспортын мҧқият зерделеуге, ерекше 

кҥтімді қажет ететін трасса учаскелерін есте сақтауына байланысты. 

Автобус турларында жҥргізушіге тыйым салынады:  

- тҧрақ кезінде қозғалтқыш жҧмыс істеп тҧрған кезде автобустың 

кабинасында немесе салонында демалу немесе ҧйықтау; 

- кҿлік қҧралын тіпті ең жеңіл алкогольдік мас кҥйінде немесе есірткі 

заттарының ҽсерінен басқару; 

- рейске ауыр немесе шаршаған кҥйде шығу; 

- автобусты басқаруды жол қҧжаттарына жазылмаған басқа адамдарға 

беруге; 

- егер бҧл жол немесе климаттық жағдайлардың нашарлауынан туын-

дамаса, қозғалыс кестесінде, жол парағында кҿрсетілген туристік-экскурсия-

лық маршруттан ҿз еркімен ауытқуға; 

-экскурсоводтың, экскурсоводтың немесе тургруппа басшысының 

жҧмысына араласу. 

Маршрутта автокҿлік жҥргізушісі міндетті:  

- қозғалыс қауіпсіздігі ережелерін сақтау; 

- жылдамдықты қозғалыс ережелерінің талаптарына сҽйкес ҧстаңыз, 

бірақ максималды жылдамдықтан 70 км/сағ жоғары емес; 

- автобустың бақылау қҧралдарының кҿрсеткіштерін жҽне Барлық 

механизмдердің дҧрыс жҧмыс істеуін бақылау; 

- мерзімді тҥрде тексерістен ҿту 

Табиғи қҧбылыстар немесе маршруттағы жол-климаттық жағдайлар-

дың ҿзгеруі жағдайында туристік-экскурсиялық маршруттардағы автобустар-

дың қозғалысы уақытша тоқтатылуы мҥмкін:  

- тҧман, нҿсер, бҧршақ, боран, қар, шаңды дауыл туындаған кезде, 

жҥргізушінің кабинасынан тҽуліктің жарық уақытында (фаралардың алыс 

жарығында) кҿріну 50 м-ден аз болғанда, жҥргізуші кем дегенде жер тҿсе-

мінің шетін кҿріп, сақтық шараларын орындап, сағатына 20 км жылдамдық-

пен жҥруі тиіс; 

- оралған қар жамылғысында кҿктайғақ немесе мҧз қабығы пайда 

болған кезде: жолдардың ҧзын учаскелерінде (қала маңындағы маршруттарда 

1 км - ден астам жҽне қалааралық маршруттарда 3 км-ден астам) жҽне 4% 

жҽне одан да кҿп еңісі бар учаскелерде. Кҿрсетілген жағдайларда автобустар-
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дың қозғалысы жҥріс бҿлігін кҿктайғаққа қарсы материалдармен ҿңдегеннен 

кейін ғана қайта басталуы мҥмкін (сырғанауға қарсы қҧрылғылармен 

жабдықталған автобустар маршруттарда жҧмыс істейтін жағдайларды 

қоспағанда); 

- туристік-экскурсияда болған жағдайда 

  Автобус маршрутында туристер мен экскурсанттардың ҿмірі мен 

денсаулығына қауіп тҿндіретін жол-кҿлік оқиғасы туындаған жағдайда 

автобус жҥргізушісі мен гид оларды автобустан шҧғыл эвакуациялауды 

ҧйымдастыруы тиіс. Жазатайым оқиғаға ҽкелген жол-кҿлік оқиғалары кезін-

дегі жол қозғалысы ережелеріне сҽйкес, мҧны тапқан жҥргізуші, оның кҿлі-

гінің мақсатына жҽне орындалатын жҧмысына қарамастан, жҽбірленушілерге 

кҿмек кҿрсету ҥшін барлық қажетті шараларды дереу қабылдауға міндетті: 

Денсаулық сақтау органдарына, полицияға хабарлау, зардап шеккендерді 

тасымалдауға кҿлік беру жҽне т. б. 

Жолаушылар тасымалы ҥшін ҧшу қауіпсіздігінің барынша жоғары 

жағдайлары жасалады. Ең бастысы, барлық адамдар ҧшуды жақсы кҿтере 

бермейді. Кейбір жолаушылар, ҽсіресе ҧшу жҽне қону кезінде немесе ҽуе 

турбулентті ағындарда ҧшақты шайқау кезінде жҥрек айнуы мен айналуы 

байқалады. Мҧндай жолаушыларға гигиеналық пакеттер беріледі. Оттегі 

жеткіліксіз болған жағдайда бортта жеке оттегі аппараттары (маскалар) 

болады. Биіктікке тҿзбейтін жолаушылар ҥшін терезе креслоларында отыру 

ҧсынылмайды. Жолаушылардың ҧшақ салонында жаппай жҥруіне тыйым 

салынады. Темекі шегуге тек белгіленген жерлерде рҧқсат етіледі. Кҿбінесе 

бортта темекі шегуге тыйым салынады. 

Ҧшуды жалғастыруға мҥмкіндік бермейтін техникалық ақаулар кезінде 

ҧшақтың апаттық қонуы жҥргізіледі. Мҧндай отырғызу жерге немесе суға 

жасалуы мҥмкін. Апаттық қону кезінде ҧшақтың жолаушылары қауіпсіздік 

белдіктерін алдын-ала реттеп, бекітуі керек. Ҽуе кемесінің апаттық қонуы 

жҽне жолаушылардың жерге (суға) шҧғыл тҥсуі жағдайында ҧшақтар жолау-

шылар жерге (суға) тез тҥсе алатын ҥрлемелі траптармен жабдықталған 

бірнеше апаттық шығулармен (люктермен) жабдықталған. 

Егер ҧшақ суға қонса, барлық жолаушыларға ҽр орындықтың ҥстіндегі 

(астындағы) багаж бҿлімшелерінде орналасқан қҧтқару ҥрлемелі кеудешелері 

беріледі. Ҽрбір ҧшақ ҥрлемелі қҧтқару қайығымен жабдықталуы керек. Бар-

лық авиатасымалдаушылар ҽуе ҧшуларының қауіпсіздігі мҽселесіне кҿп 

кҿңіл бҿледі, ҿйткені ол қазіргі уақытта ҿте ҿзекті болып табылады. 

Ҧшу қауіпсіздігін қамтамасыз ету жҽне ҽуе кемелерін пайдалану 

мҽселесі барлық тасымалдаушыларды толғандырады. Тасымалдаушылар 

қауіпсіздікті қамтамасыз етудің бірыңғай халықаралық жҽне Ҧлттық 

нормаларын ҽзірлейтін бірлестіктер қҧрады.Қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

мақсатында ҧшақтардың техникалық жай-кҥйін бақылау жҥзеге асырылады. 

Ҽуежайларда жҽне жҿндеу жҧмыстарында. 

Теміржол кҿлігіндегі қауіпсіздік талаптары- жҿнелту алдында қауіпсіз-

дік техникасы бойынша нҧсқама жҥргізіледі, оған сҽйкес: вагонға кіру кезек 

тҽртібімен поезд жҿнелтілгенге дейін 2-3 минуттан кешіктірілмей жҥзеге 
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асырылады, вагондарға отыруға жҽне қҧрамның қозғалысы кезінде олардан 

шығуға тыйым салынады, заттарды отырғызу кезінде вагонға дереу ҿз орны-

на ҽкелу қажет, поездың тҧрағы кезінде пойыздан кетуге тыйым салынады 

ҧзақ қашықтыққа вагон, пойыздың тҧрағы кешіккен кезде қысқартылуы 

мҥмкін. 

Поездың жҥру жолында тыйым салынады: 

1) терезелерден қоқысты тастауға; 

2) стоп-кранмен қҧрамның қозғалысын тоқтату; 

3) жолаушылардың тыныштығын жҽне поезд қызметкерлерінің жҧмыс 

режимін бҧзуға; 

4) пойызда мас кҥйінде болуға; 

5) вагонда темекі шегу; 

6) "қауіпті" багажды алып жҥруге. 

Туристердің қауіпсіздігі, олардың ҽл-ауқаты, сондай-ақ туристік 

мақсаттағы орындарда жоғары сапалы қызмет кҿрсетуді қабылдаушы елдің 

жҽне жалпы қоршаған ортаның басқа қоғамдық немесе ҧлттық мҥдделерінен 

бҿлек қарастыруға болмайды. Туризм жҽне туристерді қорғау саласы ҥшін 

қауіпсіздік нормаларын ҽзірлеу жҽне жҥзеге асыру кезінде келушілер мен 

қабылдаушылардың мҥдделері ҿзара ҥйлесуі керек. Сондықтан туризмде 

кҿрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҽртҥрлі 

деңгейлерде, соның ішінде:  

- туристік кҽсіпорындарда жҥзеге асырылады деп айту керек;  

- туристік орталықтардың ҽкімшілігі;  

- жергілікті билік;  

- туризм жҿніндегі ҧлттық органдар жҽне мемлекеттердің орталық 

билігі;  

- халықаралық ҧйымдар мен мемлекетаралық органдар.  

Осы деңгейлердің ҽрқайсысы туризмге ҿз ҥлесін қосуы керек.  

Туристердің қауіпсіздігі, олардың ҽл-ауқаты, сондай-ақ туристік 

мақсаттағы орындарда жоғары сапалы қызмет кҿрсетуді қабылдаушы елдің 

жҽне жалпы қоршаған ортаның басқа қоғамдық немесе ҧлттық мҥдделерінен 

бҿлек қарастыруға болмайды. Туризм жҽне туристерді қорғау саласы ҥшін 

қауіпсіздік нормаларын ҽзірлеу жҽне жҥзеге асыру кезінде келушілер мен 

қабылдаушылардың мҥдделері ҿзара ҥйлесуі керек. Сондықтан туризмде 

кҿрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ету ҽртҥрлі 

деңгейлерде, соның ішінде: туристік кҽсіпорындарда жҥзеге асырылады деп 

айту керек; туристік орталықтардың ҽкімшілігі; жергілікті билік; туризм 

жҿніндегі ҧлттық органдар жҽне мемлекеттердің орталық билігі; 

халықаралық ҧйымдар мен мемлекетаралық органдар. Осы деңгейлердің 

ҽрқайсысы туризмге ҿз ҥлесін қосуы керек. қауіпсіздік туристерді 

тасымалдау 
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Персонал как производственный ресурс организации является залогом 

успешного бизнеса. Начиная от работников низшего звена до топ– 

менеджеров, каждый вносит свой вклад в деятельность организации, тем 

самым образуя слаженный механизм. Но, как и любая система, она должна 

работать в рамках определенных правил и законов, которые должны при-

носить максимальную пользу для всей организации в целом. Современные 

системы управления кадрами выстраивают свою политику, связывая все 

ресурсы кадровой политики и во главе ставя — оценку персонала.  

Одной из наиболее распространенных методик, которые используют в 

своей практике организации, — это система оценки персонала по методике 

KPI. Данная методика представляет собой систему показателей, которые 

используются для оценки эффективности работы сотрудников, при этом все 

эти показатели привязываются к показателям эффективности работы всей 

организации. В современном менеджменте персонала актуальность изучения 

вопросов и проблем применения систем KPI имеет двоякий характер: с одной 

стороны, данные системы являются наиболее эффективными, поскольку 

включают прямые измерители или индикаторы результативности, эффектив-

ности и производительности бизнес–процессов, с другой стороны, все 

большая ориентация компаний на развитие человеческого потенциала и все 

большая клиентоориентированность бизнес–процессов требуют оптимизации 

и пересмотра действующих систем. 

Ключевые показатели эффективности (Key Performance Indicators, KPI) 

— система показателей деятельности, которая помогает организации в 

достижении главных стратегических и тактических целей. Это набор 

показателей, поддающихся количественному измерению и считающихся 

наиболее значимыми для оценки эффективности деятельности организации, 

отдела или работника, показатели, достижение которых необходимо 

предприятию для приближения к назначенным целям. На рисунке 1 

отображено место KPI в структуре бизнес–процессов организации [1]. 

В управлении персоналом организации система KPI используется как 

инструмент определения результатов и создания механизмов определения 

денежного вознаграждения сотрудников, т.е. KPI является системой мотива-

ции сотрудников. Под мотивацией в данном контексте понимается побужде-
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ние членов персонала к достижению целей организации при соблюдении 

своих интересов. 

 

 
Рисунок 1. KPI в структуре бизнес–процессов организации 

 

Успешная реализация данного процесса предполагает непосредственно 

побуждение сотрудников к эффективному выполнению возложенных на них 

обязанностей для достижения максимально возможного уровня реализации 

целей компании, создание и сохранение баланса между целями организации 

и возможностями удовлетворения потребностей сотрудников и собствен-

ников бизнеса, формирование условий отождествления интересов обеих 

сторон взаимодействия, возникающего в рамках трудового процесса. С этой 

позиции крайне важным является формирование у членов коллектива 

осознания того, что только при достижении целей фирмы будут достигнуты 

цели индивида. Это естественным образом обусловлено тем фактом, что 

финансовые результаты деятельности фирмы представляют собой источник 

повышения уровня материального благополучия сотрудников. Исходя из 

вышесказанного, система ключевых индикаторов эффективности направлена 

на достижение баланса интересов, являющегося залогом успешного функци-

онирования компании и максимально полного удовлетворения интересов 

всех сторон. Несмотря на функциональное значение системы KPI в части 

управления мотивацией сотрудников, рассматривать ее исключительно как 

механизм реализации данного процесса видится чересчур поверхностным. 

Более адекватное и полное ее восприятие заключается в ее сущности как в 

системе управления по целям (Management by Objectives, МВО). MBO 

представляет собой актуальный метод управления проектами и человечес-

кими ресурсами. Данный метод базируется на одной из основ современной 

концепции управления человеческими ресурсами, а именно в активном вов-

лечении персонала в процесс достижения стратегических целей компании, 

что позиционируется как один из ключевых факторов, гарантирующих пози-

тивные перспективы развития организации в динамичной внешней среде. 

Системам KPI присущ ряд характерных черт, от которых зависит ее 

эффективность [2]. В первую очередь эффективная система KPI обладает 

обязательной адресной принадлежностью, т.е. каждый ключевой индикатор 

закреплен за конкретным сотрудником или группой, на которых возлагается 

ответственность за итоговые результаты бизнес–процесса. Следующей харак-

теристикой является правильная ориентация, она выражает соответствие 

ключевых индикаторов стратегическим целям и ключевым бизнес–процес-
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сам. Еще одной важной характеристикой рассматриваемых систем является 

достижимость целей. Иными словами, все установленные и утвержденные в 

системе показатели и нормативы в обязательном порядке должны быть 

достижимы. Целевые значения ключевых индикаторов эффективности 

устанавливаются, исходя из актуальных статистических и прогнозных 

параметров, что предполагает возможность участников процесса в любой 

момент времени оказать воздействие на его ход, чтобы улучшить результаты 

работы, пока время еще не упущено. Данная характеристика отражает осо-

бенность системы KPI, как открытую к действиям. Следующей рассматри-

ваемой характеристикой данных систем является обеспечение прогнозирова-

ния. Ключевые индикаторы эффективности являются показателями, форми-

рующими целевые будущие результаты, поскольку количественно оценива-

ют факторы, оказывающие влияние на стоимость бизнеса. Ключевые показа-

тели эффективности должны акцентировать внимание и усилия участников 

бизнес–процессов на достижении небольшого ряда высокоприоритетных 

целей, а не рассредоточивать их на слишком широкий круг задач, что 

отражает такую характеристику системы как ограниченность. Ключевые 

индикаторы эффективности должны являться легкими для понимания. 

Ключевые показатели должны быть сбалансированы и взаимодейст-

вовать в рамках системы, что отражает один из важнейших критериев 

эффективности системы KPI — сбалансированность и взаимосвязанность. 

Достижение целевых значений KPI непременно должно вызывать последова-

тельность позитивных изменений в бизнес–процессах, что выражает такое 

свойство рассматриваемых систем как инициирование изменений. Ключевые 

индикаторы эффективности задействуются в процессах, которым присущи 

целевые и пороговые значения результатов, следовательно, должна иметься 

возможность перманентно количественно оценивать прогресс, т.е. важной 

характеристикой системы является простота измерения. Следующей рассмат-

риваемой характеристикой системы является подкрепленность соответствую-

щими индивидуальными стимулами. KPI должны стимулировать повышение 

мотивации сотрудников. Компания может усилить воздействие ключевых 

показателей эффективности, формируя KPI с учетом мотиваторов отдельных 

членов персонала. Воздействие любых ключевых индикаторов со временем 

ослабевает, вследствие этого их необходимо периодически пересматривать, 

корректировать и обновлять, что отражает такую характеристику системы, 

как обеспечение релевантности. Все ключевые индикаторы должны обладать 

высокой степенью сопоставимости для сохранения возможности их сравне-

ния в двух аналогичных ситуациях. Каждый показатель должен нести смысл 

и являться базой для анализа, т.е. определен и регламентирован с позиции 

разумности. Исходя из рассмотренных характеристик эффективно выстроен-

ной системы ключевых показателей, можно сделать вывод, что участники, 

задействованные в том или ином бизнес–процессе способны в существенной 

мере воздействовать на количественные значения индикаторов эффектив-

ности в рамках своих должностных обязанностей. Таким образом, для полу-

чения максимальной управляемости и эффективности, требуется выделить 
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ключевую функцию, представляющую собой основной аспект хозяйственной 

деятельности сотрудника, подразделения или организации в целом. Среди 

критериев оценки ключевой функции (процессов) можно выделить следую-

щие [3]: Основные (абсолютные):  

1. Качество. Данный критерий отражает характер требований к резуль-

тату бизнес–процесса со стороны клиентов, сотрудников или руководства 

организации.  

2. Длительность. Характеризует интервал времени, который требуется 

для реализации процесса и получения результата.  

3. Стоимость. Отражает сумму всех издержек в стоимостном исчисле-

нии, необходимых для выполнения процесса и получения результата. 

Дополнительные (относительные):  

1. Эффективность. Отражает собственно экономический эффект биз-

нес-процесса, в наиболее простой трактовке представляет собой отношение 

результата к затраченным ресурсам.  

2. Производительность. Отражает отношение полученного результата к 

затраченному на выполнение бизнес-процесса времени. Отметим, что приме-

нение всех пяти рассмотренных критериев носит рекомендательный характер 

и исходит из позиции максимальной целесообразности, однако в практи-

ческой деятельности зачастую реализуются ситуации, в которых достаточно 

2–3 критериев. Мотивационные выплаты в данном контексте разделяют на 

следующие три основные части: константную, переменную части, а также 

нерегулярные премии [4]. 

Оклад представляет собой базовую должностную ставку, выплачива-

емую сотруднику за выполнение своих обязанностей. Выплаты оклада 

связаны, т.е. находятся в соответствии с определенным грейдом согласно 

системе грейдирования, принятой в организации, или в соответствии со 

штатным расписанием.  

Роль прямой привязки мотивации персонала к результатам деятель-

ности через ключевые показатели эффективности играет переменная часть 

заработной платы. При определении ее величины учитывается достижение 

как количественных, так и качественных показателей по KPI. Переменная 

часть включает в себя: ежемесячные премии, ежеквартальные премии, полу-

годовые и годовые премии, которые определяются и выплачиваются в 

соответствующем им периоде.  

Основные правила разработки мотивационного пакета:  

1) Переменная часть компенсационного пакета направлена на мотиви-

рование сотрудника к достижению нужного организации результата. Исходя 

из этого, рекомендуется увязывать денежные выплаты с ключевыми индика-

торами эффективности как самой организации, так и отдельных команд, 

структурных подразделений и, что естественно, самого сотрудника.  

2) Формирование переменной части мотивационного пакета должно 

быть основано на сочетании жесткости правил определения вознаграждения 

и гибкость в реагировании на динамику внешних и внутренних факторов.  
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3) Параметры переменной части мотивационного пакета должны 

предполагать возможность сотрудника активно влиять на размер своего 

вознаграждения.  

Важным моментом, касающимся переменной части мотивационного 

пакета является необходимость формирования эффективного механизма 

информирования сотрудников о правилах вознаграждения, о достижении 

уровня ключевых индикаторов и перманентным мониторингом эффектив-

ности воздействия на сотрудников мотивационного пакета. 

Свыше сорока лет системы KPI демонстрируют свою эффективность в 

западных организациях и более пятнадцати лет — в российских организа-

циях и компаниях стран СНГ. Основные результаты применения данных 

систем в организациях следующие [5]:  

 рост выручки более чем на 10% за счет акцентирования внимания на 

клиентах;  

 снижение оттока клиентов и, как результат, повышение уровня 

прибыли (так как по статистике снижение на 5% оттока дает до 15% 

прибыли);  

 сокращение издержек как минимум на 10 — 20%;  

 многократное повышение производительности труда вследствие 

увеличения мотивации и эффективности бизнес–процессов;  

 сокращение времени реализации бизнес–процессов, ведущее к 

снижению постоянных и переменных затрат;  

 повышение уровня конкурентоспособности вследствие повышенной 

ориентации на качество;  

 рост прибыли в результате изменения вышеперечисленных факторов 

и определения правильных стратегических приоритетов.  

Перед тем, как внедрять в компании систему KPI, необходимо четко 

осознавать сильные и слабые стороны такого инструмента. Среди первых 

можно отметить возможности: 

 построить объективную систему оценки бизнес-процессов и работы 

сотрудников; 

 оценить эффективность деятельности на любой период времени; 

 вовремя выявить и устранить проблемы; 

 корректировать ранее поставленные планы, создавать прогнозы; 

 мотивировать персонал компании. 

Но, помимо этого, система KPI имеет и ряд недостатков, среди которых: 

 изначально необъективная постановка KPI сотрудника или отдела; 

 длительный период адаптации персонала компании; 

 дополнительные расходы на менеджмент; 

 восприятие работниками KPI, как стандартных нормативов, выпол-

нение которых не повлияет на развитие компании или собственный 

карьерный рост [6]. 

В управлении персоналом организации система KPI используется как 

инструмент определения результатов и создания механизмов определения 
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денежного вознаграждения сотрудников, т.е. KPI является системой мотива-

ции сотрудников. Одной из ключевых идей применения систем KPI является 

достижение баланса интересов собственников и сотрудников — основы 

стабильной компании. Крайне важным является то, чтобы все члены 

персонала организации осознавали, что исключительно при достижении 

целей организации будут достигнуты цели самого индивида. Кроме того, 

системы KPI необходимо воспринимать как систему управления по целям. 

Из доступных менеджменту компаний инструментов, способствующих 

изменениям, направленным на повышение эффективности деятельности, 

система KPI признана одним из наиболее действенных.  

В заключение отметим, что из доступных менеджменту компаний 

инструментов, способствующих изменениям, направленным на повышение 

эффективности деятельности, система KPI признана одним из наиболее 

действенных.  
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Переход Казахстана к рыночно ориентированной экономике способст-

вовал усилению экономической самостоятельности регионов, развитию 

предпринимательства, формированию региональных рынков товаров и услуг, 

при этом объективно возросли роль и значение регионального фактора в 

осуществлении экономических реформ. 

В качестве относительно новой научно-прикладной методологии ры-

ночной ориентации, позволяющей осуществлять регулирование региональ-

ных рынков товаров и услуг, рассматривается логистический подход, наце-
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ленный на увеличение общего синергетического эффекта на основе интегра-

ции всех участников системы товародвижения путем достижения между 

ними экономических компромиссов. 

Для Казахстана с ее огромной территорией, большим разнообразием 

природно-климатических и экономико-географических условий, различным 

уровнем социально-экономического развития и специализации производства 

в отдельных регионах, наличием широко разветвленной сети коммуникаций, 

обширными межрегиональными и международными транспортно-экономичес-

кими и внешнеторговыми связями, региональные аспекты логистики приобре-

тают особую актуальность. 

Первостепенное значение имеет формирование региональных транспортно-

логистических систем на базе крупных общесетевых транспортных узлов в 

зонах тяготения к трассам международных транспортных коридоров и их 

последующая интеграция с международными логистическими системами 

грузо- и товародвижения, что будет способствовать вхождению Казахстана в 

мировое сообщество в качестве равноправного партнера [1]. 

С позиции системного подхода региональная транспортно-логистичес-

кая система (распределительная) рассматривается в качестве компонента 

глобальной (национальной, мировой) макрологистической системы, имеюще-

го самодостаточную логистическую инфраструктуру и участвующего в 

международном (национальном) разделении труда. 

Как показывают опыт, у государства, по оценкам экспертов, отсутству-

ет четкая программа развития терминально-логистических комплексов. 

Каждый регион решает свои проблемы самостоятельно. Была разработана 

межведомственная отраслевая программа (мастер план) создания транс-

портно-логистической системы Казахстана до 2050 года под руководством 

АО «НК «КТЖ». Однако в силу различных причин он до сих пор не реа-

лизуется. 

Стратегия развития логистической системы в рамках транспортной 

стратегии в стране и программа создания транспортной инфраструктуры 

должны быть обсуждены государством, бизнес-сообществом и обществен-

ными организациями. При этом планы создания ТЛЦ на местных и регио-

нальных уровнях должны быть синхронизированы с планами регионального 

развития руководства областей.  

Для реализации основных конкурентных преимуществ Казахстана в 

сфере транспортной логистики определены факторы и условия формирова-

ния ТЛС, которые, являясь новой эффективной формой сетевой организации 

и управления транспортно-логистическими услугами, должны отвечать 

следующим основным требованиям: 

- осуществлять конкурентоспособные в региональном, межрегиональ-

ном и национальном масштабе транспортно-логистические услуги;  

- осуществлять свою деятельность одновременно на принципах конку-

ренции и взаимодействия составных частей кластера, которые должны быть 

связаны достижением единой цели;  
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- быть инновационно-ориентированными, как с точки зрения использу-

емых транспортно-логистических технологий, так и управленческих решений;  

- включать в себя не только базовые структуры, но и смежные и обес-

печивающие сегменты (инфраструктурные, логистические, финансовые, 

учебные и т.д.) [2]. 

Для эффективного решения вопросов создания и развития логистики в 

Казахстане первоначально потребуется вмешательство и государственная 

поддержка, регулирование рынка транспортно-логистических услуг и их 

участников[3].. 

Обеспечение эффективного функционирования казахстанского транс-

порта на внутреннем и международном рынках требует ускоренного разви-

тия транспортно-логистического сервиса и создания гарантированной систе-

мы комплексного транспортно-экспедиционного и логистического обслужи-

вания с широким спектром работ и услуг, связанных с перевозкой и перевал-

кой грузов, хранением и грузопереработкой, выполнением таможенных 

процедур, сервисным обслуживанием грузоотправителей и подвижного 

состава транспорта, внедрением прогрессивных логистических технологий, 

таких как информатизация перевозочного процесса, организация прямых 

смешанных перевозок грузов в интермодальном сообщении, обеспечение 

доставки грузов по логистическим технологиям «от двери до двери» и «точно 

в срок». 

Расширение внешнеэкономических связей, интенсивное развитие рын-

ка перевозочных и транспортно-экспедиционных услуг, создание конкурент-

ной среды в сфере товародвижения и международных перевозок грузов, 

существенные изменения в системе организационно-экономических отноше-

ний между участниками транспортного процесса, развитие интеграционных 

процессов в условиях глобализации мировой экономики требуют адекват-

ного совершенствования нормативно-правовой базы, регламентирующей 

работу различных видов транспорта и других участников грузодвижения, 

создания системы государственной поддержки и регулирования транспорт-

но-экспедиционной и логистической деятельности. 

Важнейшим принципом государственной политики в сфере управления 

качеством транспортно-экспедиционной и логистической деятельности 

является направленность на удовлетворение запросов потребителей (физи-

ческих и юридических лиц) в комплексном транспортно-экспедиционном и 

логистическом обслуживании. 
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Законодательство РК с момента приобретения Казахстаном независи-

мости претерпело значительную эволюцию. Наиболее важной "вехой" 

законодательного регулирования инвестиционной деятельности явилось 

принятие 27 декабря 1994 года Закона "Об иностранных инвестициях". Этим 

нормативным правовым актом для иностранных инвесторов, по сути, был 

определен режим наибольшего благоприятствования, что явилось основным 

аргументом для иностранных инвесторов в пользу направления инвестиций в 

экономику Казахстана. 

Не менее важным для инвесторов является Закон Республики Казах-

стан от 28 февраля 1997 года № 75-1 "О государственной поддержке прямых 

инвестиций". 

Этими Законами иностранным инвесторам были предоставлены стаби-

лизационные положения (гарантии): 

 от изменения законодательства, ухудшающего положение инвестора, 

что наиболее благоприятствовало долгосрочным инвестиционным проектам 

(статья 6 Закона РК "Об иностранных инвестициях";  

 от экспроприации, по возмещению убытков в случае чрезвычайных 

обстоятельств или незаконных действий государственных органов и долж-

ностных лиц;  

  по использованию без ограничений собственных доходов и валют-

ных средств  

 по объективному и непредвзятому рассмотрению инвестиционных 

споров либо в судебных органах РК либо в органах международного 

арбитража, по выбору инвестора. 

Были определены приоритетные отрасли экономики, создана успешно 

действующая система поощрения государством вложений прямых инвести-

ций в эти отрасли путем предоставления налоговых и таможенных льгот и 

преференций, натурных грантов, с целью создания благоприятного инвести-

ционного климата для обеспечения ускоренного развития производства 

товаров, работ и оказания услуг в приоритетных секторах экономики [1] 

Представление интересов государства и государственное регулирова-

ния инвестиционной деятельности осуществляет Комитет по инвестициям 

Министерства иностранных дел Республики Казахстан, которому были 

переданы функции и полномочия упраздненного Агентства Республики 

Казахстан по инвестициям, а в области недропользования - Министерство 

энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан. В компетенции 

этих органов находится решение текущих вопросов инвестиционной деятель-

ности на территории Казахстана, в том числе рассмотрение инвестиционных 
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проектов, заключение Контрактов с иностранными инвестициями и предос-

тавление инвестиционных преференций. 

Регистрацию инвестиционных финансовых операций, связанных с дви-

жением капитала, осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан. 

Любые формы иностранных инвестиций и связанная с ними деятельность, не 

запрещенная законодательством РК, осуществляется на условиях не менее 

благоприятных, чем те, которые предоставляются в подобной ситуации 

инвестициям физических или юридических лиц РК. Именно поэтому госу-

дарство идет навстречу иностранным инвесторам и предоставляет им льготы, 

преференции, всевозможные гарантии. Но в тоже время Казахстан требует от 

инвесторов точного соблюдения отечественного законодательства. 

Каждая страна вправе защищать свои национальные интересы при 

допуске на свой рынок иностранного капитала. Например, вводить ограни-

чения в области природопользования, производства военной техники и др. 

Все эти вопросы оговариваются при предоставлении иностранным инвесто-

рам того или иного инвестиционного режима. 

Типичные ограничения для иностранных инвесторов: 

 предварительное разрешение па осуществление прямых инвестиций. 

Как правило, распространяется на отрасли, где присутствие иностранного 

капитала ограничивается; 

 запрет на иностранные инвестиции в отрасли, обеспечивающие на-

циональную безопасность страны; 

 применение принципа взаимности, когда разрешение на инвестиро-

вание дается при условии предоставления аналогичного разрешения для 

отечественных инвесторов в страну потенциального инвестора; 

 экспортно-импортные ограничения, так как иностранные инвестиции 

являются средством преодоления барьеров, лежащих на пути внешней 

торговли. 

Иностранный инвестор, начав свою инвестиционную деятельность, 

сталкивается с определенными трудностями, о которых он и не подозревал 

(например, частые изменения в законодательных актах, увеличение 

налогового бремени и др.). Чтобы исключить такое положение, в законе об 

иностранных инвестициях могут быть предусмотрены пункты, исключающие 

негативное воздействие в связи е изменением качества инвестиционной 

среды. К примеру, закон об иностранных инвестициях Республики Казахстан 

предусматривает, что при изменении законодательства в сторону ухудшения 

инвестиционной среды по сравнению с той, которая была на момент вложе-

ния иностранного капитала в экономику страны, иностранный инвестор 

может пользоваться положениями действующего законодательства на 

момент заключения договора в течение 10 лет. 

Важная роль в привлечении иностранного капитала отводится его 

гарантированию, под которым понимаются правовые гарантии неприкос-

новенности и обеспечения прав иностранных инвесторов в принимающей 
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стране. В частности, гарантии от национализации путем полной и незамед-

лительной компенсации в законодательно предусмотренных случаях, бес-

препятственный перевод за рубеж прибыли и однотипных с нею доходов на 

вложенный инвестором капитал, беспошлинный ввоз в страну оборудования, 

а также сырья, материалов и комплектующих для нужд собственного 

производства предприятия с иностранными инвестициями [3] 

Выделяют четыре уровня предоставления гарантий: 

 государства; 

 двусторонние соглашения (например, соглашения о взаимной защите 

инвестиций и др.); 

 региональные и многосторонние соглашения; 

 всеобъемлющий кодекс об иностранных инвестициях (например 

МВД и Всемирный банк возглавляют процесс выработки международных 

норм и правил в области зарубежного инвестирования, отвечающих нацио-

нальным интересам стран и всего мировою сообщества). 

Особенностью разработанной системы предоставления гарантий является 

то, что они распространяются на обе стороны, т.е. гарантии должны быть даны 

как страной, принимающей капитал, так и страной, его экспортирующей. 

Гарантии государства для страны, экспортирующей иностранный 

капитал, обобщены ОЭСР и включают в себя гарантии от политических 

рисков, ограничения переводов капитала и прибыли. Некоторые страны 

гарантируют также защиту от коммерческого риска. Такого рода гарантии 

обычно относятся к национальным гарантиям, т.е. предоставляются на уровне 

государств. 

Немаловажную роль играет институт страхования инвесторов от 

политических рисков в государственных страховых учреждениях. При этом 

может быть предусмотрена возможность уступки инвестором своих прав при 

наступлении страхового случая своему государству, что составляет содержа-

ние понятия «суброгация». В этом случае повышается эффективность 

страхования инвестиций. Применение суброгации возможно лишь, если это 

предусмотрено в двусторонних соглашениях, включенных между страной 

базирования капитала и принимающей страной. 

Двусторонние соглашения способствуют предоставлению благоприят-

ного инвестиционного климата, поощрению сотрудничества с иностранным 

капиталом через предоставление определенных гарантий, особенно в 

отношении частного капитала и взаимной защиты инвестиций. Двусторонние 

соглашения обычно содержат следующие основные вопросы: 

1. Определение понятий, содержащихся в соглашении. 

2. Порядок допуска иностранных инвестиций и инвесторов. Например, 

правовой режим, влияющий на допуск иностранного капитала, или положе-

ние иностранных инвесторов в стране. 

3. Предоставляемый режим для иностранных инвестиций и инвесторов 

(справедливый и недискриминационный, наиболее благоприятствуемой на-
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ции, национальный режим). 

4. Порядок национализации, экспроприации, передачи иностранной 

собственности и обеспечение компенсации иностранным инвесторам. 

5. Перевод прибылей, роялти и т.п. 

6. Гарантии против изменений в инвестиционном климате страны, 

особенно в сторону его ухудшения. Например, в области изменения законо-

дательства, регулирующего иностранные инвестиции и положение инвесто-

ров в стране. 

7. Процедуру разрешения споров, где обязательно должно быть предус-

мотрено для иностранных инвесторов их безоговорочное право на обращение 

к международному арбитражу. 

В двусторонних соглашениях могут быть, в зависимости от сложившихся 

отношений между участниками, предусмотрены специфические гаран-тии. 

Например, сюда относятся вопросы по взаимной защите инвестиций или 

исключение двойного налогообложения. Последнее в основном касается 

прибыли предприятий с иностранными инвестициями. Если предприятие 

оперирует в нескольких странах, то, согласно принципу исключения двойного 

налогообложения, оно платит только ту часть налога, которую оно не заплатило 

в стране вывоза (базирования). Данное обстоятельство составляет содержание 

одного из принципов налоговой системы - беспристрастности, который широко 

применяется в налоговом законодательстве США [2]. 

В отношении импорта принцип считается выполненным, если все 

действующие на рынке филиалы облагаются налогом по одной ставке. 

Региональные и многосторонние соглашения включают в себя разнообразные 

механизмы регулирования иностранных инвестиций в стране. Прежде всего, 

сюда относится проблема урегулирования споров между странами. В 

частности, страны предусматривают заключение специальных соглашений в 

области урегулирования споров путем согласительных процедур между 

участниками или при помощи международного арбитража. Таким образом, 

здесь предусматривается обязательство стран-участников передавать будущие 

споры в центр, при этом принимающая сторона должна в своем 

законодательстве предусмотреть статью о признании юрисдикции центра. 

Таковым центром является Международный центр по урегулированию 

инвестиционных споров, который находится в Вашингтоне. Сюда же относится 

порядок выдачи гарантий частному иностранному капиталу Многосто-ронним 

агентством по гарантированию инвестиций с целью стимулирования и зашиты 

прямых частных зарубежных инвестиций, созданным под эгидой Всемирного 

банка в 1985 г. 

Обязанности инвесторов заключаются к том, что инвесторы имеют не 

только права и гарантии и т.д., но и определенные обязанности перед 

принимающей страной. Последнее обстоятельство является очень важным, так 

как многие страны делают все возможное для привлечения иностранных 

инвестиций в национальную экономику, при этом, как правило, мало обращают 

внимания на обязанности иностранных инвесторов.  
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Но, как свидетельствует мировой опыт, необходимо разумное сочетание 

процесса создания благоприятных условий для иностранных инвестиций с 

защитой национальных интересов, через обязанности иностранных 

инвесторов перед принимающей страной. 
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Қазіргі таңда елiмiздегі инвестицияны басқару мҽселесi басты мiндет-

тердiң бiрiне айналған. Ел экономикасы шетелдiк қаржыландыру ҥшiн ҿте 

қолайлы ҥштiктiң қатарынан кҿрiнiп жҥр. Саяси тҧрақтылық, iшкi экономи-

калық ахуал мен индустриялды-инновациялы дамуға бет бҧрған мемлеке-

тiмiзге қаржы қҧю кiмге де болса оңтайлы.  

Бҥгінде Қазақстанға инвестиция салуға қҧлшыныс бiлдiрушiлер саны 

жетiп артылады. Оның басты себебi - мемлекетте қалыптасқан тҧрақтылық. 

Оның ҥстiне инвестиция салуда жергiлiктi ҥкiмет пен инвесторлардың қарым-

қатынасы маңызды. Елiмiзде орныққан осындай оңды жайттарды ескере 

отырып, ҚР Президентi жанындағы шетелдiк инвесторлар кеңесiмен бiрлесiп 

басқа да салалар бойынша инвестициялық меморандумға қол қойылмақшы. 

Сондай-ақ инвесторлар назарына шикiзаттан тыс ауыл шаруашылығы, 

инфрақҧрылым жҽне туризм салалары бойынша оңтайлы бағдарламалар 

ҧсынылды. IV Инвестициялық саммит iрi компаниялар мен инвесторлардың 

басын бiрiктiрдi, ортақ мҥдделер мен мақсаттарды анықтады. Ал ең бастысы, 

жаңа инвестициялық жобалар бойынша меморандумға қол қойылды, бҧл ҿз 

кезегiнде елiмiздегi инвестициялық салымдардың санын арттырары даусыз. Ал 

саммитке арнайы келген шолушылар мен сарапшылар экономиканың қай 

саласы қаржыландырусыз, яғни босаңсып тҧрғанын анықтаған.  

Ауыл шаруашылығы саласындағы терең дағдарыс жағдайында ҿзін-ҿзі 

ақтау мерзімі тым ҧзақ, кҥрделі осы салаға шетелдік инвестицияларды тарту 

аса маңызды рҿл атқарады. Дегенмен, инвестицияның жоғары тиімділікпен 

http://www.knigafund.ru/books/16950
http://www.knigafund.ru/authors/7226
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/18109
http://www.knigafund.ru/authors/18110
mailto:asselya.81@mail.ru
mailto:zvezda_05.80@mail.ru
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жҽне барынша кҿп пайдалылықпен қолдануға кепілдік  беретін салаларға 

бағытталатындығы белгілі. 

Саланың негізгі капиталына салынған инвестицияларды қаржыланды-

рудың басым кҿздері инвесторлардың меншікті қаражаты (63,5% инвести-

циялардың жалпы кҿлемінен) болып саналады.  

Ауылшаруашылық дақылдарының егіс алқабы соңғы 5 жылда шамамен 

21 млн гектарды қҧраған. Бҧған қоса, егіннің айтарлықтай ҥлесі бидайға 

бҿлінген. Бірақ монодақылдардан бастап, ҿзге де дақылдар егілетін алқап-

тардың ауданын ҧлғайтуға бағытталған ҿсімдік шаруашылығын ҽртараптан-

дыру саясатының арқасында 2021 жылы бидай алқабы 13,8 млн гектар болса, 

2022 жылы 11,8 млн гектарға дейін қысқарған. Осы жылдар ішінде арпа 

алқаптарының ауданы 37,6%-ға, сҧлы алқаптары 45,2%-ға, тҧқымдыққа 

егілетін жҥгері алқабы 41,0%-ға, майлы дақылдар 10,7%-ға, жем-шҿп алқап-

тары 40,8%-ға, кҿкҿніс-бақша дақылдарының алқаптары 19,2%-ға, картоп 

егістіктерінің ауданы 3,4%-ға дейін қысқарды.  

Соңғы 5 жыл ішінде астықтың орташа жылдық тҥсімі 18,8 млн тоннаға 

тең болған. 2017-2022 жылдармен салыстырғанда бҧл кҿрсеткіш 10,1%-ға 

ҿскен. Сондай-ақ астықтың орташа ҿнімділігі 12,3 ц/га қҧрап отыр. 

Жыл сайын республикада ылғал ресурстарын сақтау технологияларын 

қолданатын алқап аудандары артып келеді, суарылмалы егін шаруашылы-

ғының проблемаларын шешу жҿнінде шаралар қабылданып жатыр, 

тамшылай суару технологиясына негізделген жеміс-кҿкҿніс дақылдарының 

ҿнімі артуда. 

Елімізде инвестициялардың басым бҿлігі ҿнеркҽсіп саласына салынып 

жҥрген. Мҧның соңы ел экономикасының «голланд ауруына» шалдығуына 

ҽкеліп соқтыруы мҥмкін. Сондықтан, импортты ҿсіруге негізделген ауқымды 

инвестициялар кҿлемі де экспортқа бағдарлы, ҿңдеуші ҿнеркҽсіп салалары-

ның қҧлдырауына алып келеді. Нҽтижесінде, еліміз бар ресурстарын ҿндіріп 

болғаннан соң еш нҽрсесіз қалу қаупімен бетпе-бет қалады. Міне, сондықтан 

ҚР Президенті ҿзінің 2050 жылға дейінгі стратегиялық бағдарламасында 

ҿңдеуші ҿнеркҽсіптерге, инфрақҧрылымға, жоғары технологиялық, ғылыми 

сыйымды ҿндірістерге капитал салу ҥшін барынша қолайлы шарттарды 

қалыптастыру арқылы осы тенденцияны жою міндетін алға тартты. Қазіргі 

жағдайда Қазақстанда бҧған қажетті барлық алғы шарттар  бар: ҿндірістік 

ҽлеует, белгілі бір техникалық мҽдениет, жҧмысшы кҥшінің біріңғай бағасы 

жҽне жоғары білікті мамандар жетерлік. 

Қазақстан – мал шаруашылығын дамытуға қолайлы ел. Мҧнда кҿптеген 

табиғи жайылымдық жерлерді орынды пайдалану арқылы кҿп шығын жҧм-

самай-ақ, бҽсекеге қабілетті ҽрі экологиялық таза мал шаруашылығы ҿнім-

дерін ҿндіруге болады. Ауылшаруашылық саласындағы жалпы ҿнімдердің 

45%-ы мал шаруашылығы саласына тиесілі. 

Мал басының жыл сайынғы ҿсу қарқыны 5%-ға тең. Бҥкіл ҽлем 

бойынша жыл сайын экологиялық таза ҿнімге деген сҧраныс артып келеді. 

Сондықтан бҧл тың нарықты қолға алу арқылы қазақстандық ҿндірушілердің 

табысқа жетуге мҥмкіндіктері бар. Ал бҧл ҥшін мҥмкіндіктер мен резервтер 
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ҿте кҿп. Бҥгінгі кҥні Қазақстанда ауданы 180 млн гектар болатын табиғи 

жайылымдардың тек 40%-ы ғана пайдаланылуда. Бҧл малшаруашылығы 

ҿнімдерінің кҿлемін ҧлғайтуға мҥмкіндік береді. 

Тҧтас алғанда, республиканың ішкі нарығы ауыл шаруашылығының 

негізгі тҥрлері бойынша ҿзін ҿзі қамтып отыр жҽне экспорттық жеткізілім-

дерді жҥзеге асыруға ҽлеуеті жетеді. Елде ҿндіріс кҿлемін ҧлғайту бойынша 

айтарлықтай резервтер бар. Сонымен бірге, Қазақстанның айналасында 

ҥздіксіз ҧлғайып отыру тенденциясына ие ҿте ҥлкен ҿткізу нарықтарының 

болуы да бҧл ҥшін қолайлы фактор болып отыр. 

Бҥгінде кҽсіпорынды басқарудың нарықтық экономикалық механизм-

дерінде инвесторлардың, ҿндірушілер мен тҧтынушылардың мҥдделерін 

ескеретін бҽсекегеқабілетті басқару жҥйесі қажет, себебі кҽсіпорынның 

тиімді қызметін жҥзеге асыру мақсатында инвестициялық белсенділік пен 

тартымдылықты бағалау ҿндірістің бҽсекеқабілеттілігін басқару жҥйесінің 

қҧрамдас бҿлігі болып табылады. 

Елімізде жҥргізіліп жатқан экономикалық, оның ішінде инвестициялық 

саясаттың кемшілігі инвестициялық белсенділікті кҥшейту жеткілікті 

қаржылық тҧрақтылық, инфляция қарқынының елеулі тҿмендеуі, бҧл ҥрдіске 

реттеуші сипат беру жағдайында ғана мҥмкін болып табылатындығында. 

Бірақ, экономиканы қалыптастыруда инвестициялық белсенділікке тек қана 

бҧл факторлардың ықпал етпейтіндігін кҿрсетіп отыр. Демек, ауыл 

шаруашылығы саласында инвестициялық белсенділікті арттырудың маңызды 

алғышарты болып тауар ҿндірушілерінің қаржылық тҧрақтылығына қол 

жеткізу жҽне мемлекетпен қолдау жҥйесін жҥзеге асыру. 
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тың ішінде кҿптеген стратегиялық маңызы бар салалар бойынша ҿзіне 

қатысты ықпалдастық ҥрдісін қалыптастыруға мҥмкіндік алды. Мҧны одан 

ҽрі ҥстемелей тҥсу жолында Жаңа Қазақстанды қҧрудағы негізгі шаралар мен 

қадамдар қандай болмақ ?  

Тҽуелсіздік дҽлелдеуді қажет етпейтін аксиома болғандықтан президен-

тіміз Қасым-Жомарт Кемелҧлы Тоқаев біздің кҿз алдымызда болып жатқан 

ҧлы ҿзгерістер-ҽрі тарихи сын-қатер, ҽрі ҧлтқа берілген мҥмкіндік екенін 

айқындап берді. Бҧл болашағын айқындап, сын – қатерлерді кҥтіп отырмас-

тан, оған табанды тҥрде қарсы тҧра алатын халық қана жеңіске жететіндігін 

кҿрсетеді. Ҽлем қарқынды тҥрде дамып ҿзгеріп келе жатыр. Бҧл-жаңа жаһан-

дық болмыс, ал біз оны қабылдауға тиіспіз [1]. 

Қазақстандағы демократиялық реформалар мен қоғамдық келісім 

тҧжырымдамасы диалогсыз орын алмайтыны белгілі. Мемлекет басшысы 

Қасым-Жомарт Тоқаев бҧл бағытта осы уақытқа дейін жҥзеге асырылып келе 

жатқан шараларға тоқталып, саяси реформаларды жалғастыруды ҿзінің 

«принциптік позициясы» екенін жеткізді. Еліміздегі саяси мҽдениетті қалып-

тастыратын диалог алаңдарын одан ҽрі нығайту Қоғамдық сенім кеңесі 

секілді органдар жҥйесі арқылы жалғасын табатынына сенім білдірді. 

Мемлекеттің жҥрегі – халық. Халықтың денсаулығы -еліміздің маңыз-

ды қҧндылығы.Ҧлт саулығы – ел амандығы. Еліміз аман болғанда ғана мем-

лекетіміздің ҿсуі мен дамуы қарқынды жҥріп, қоғам орнықты дамиды.  

Сапалы кадрлар мен сапалы қҧрылғылар денсаулық сақтау саласында 

кҿңіл кҿншітпейді. Инвестиция салу ҥшін медицина ҿте қолайлы дҥние. 

Бҥгінде қаржының дҧрыс яғни жеткілікті бҿлінбеуінен белгілі мҽселелер 

туындап, ақсап жатыр екіге бҿлінетін медициналық кҿмек, анығырақ сақтан-

дыру мен мемлекеттік кепілдік. Бҧл орайда тҧрақсыз модельді сақтандыру-

дан қарағанда ерікті медициналық сақтандыру ҽлде қайда жҥйелі ҽрі соның 

уақыты келді. 

Адам ҥшін басты фактор денсаулық болғандықтан бҧған бейжай қарау 

қателік.  

Қазір республикамызда 650 елді мекенде емхана, медициналық пункт-

тер жалпылай алғанда емдеу мекемесі жоқ. Алдымыздағы 2 жыл аясында 

шағын ауылдар мен аудандарда медициналық жҽне фельдшерлік-акушерлік  

бҿлімшелер салынып, қажетті апараттармен  толық жабдықталады. Еліміз 

осы тҧста бір милоннан астам адамның алғашқы медициналық  кҿмекалуына 

мҥмкіндік туғызады.  

Ауыл шаруашылығын дамыту – ҿзекті проблемалардың бірі. Осы 

салада туындаған жағдаяттар азық-тҥлік мҽселесіне тікелей ҽсер етеді. 

Еліміздің ауыл шаруашылығы ҿнімдерінің кҿлемін жҽне  қосымша қҧны мен 

сапасын  арттыру қажет. Бҧл – стратегиялық міндет екені белгілі.  Қазір мал 

алып  сату не егінге, соның ішінде тек кҥрішке не бидайға қарап отыратын 

заман емес. Ауқымды тҥрде кеңінен дамыту жоспарлары жасалып, жаңа 
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деңгейге шығуға ҽрекеттер жасалуы тиіс. Ҥкімет агроҿнеркҽсіп саласын 

субсидиялаудың ҧзақ мерзімге арналған жаңа тҽсілдерін ҽзірлеу қажет. 

Қазақстанның жер қойнауы табиғи ресурстарға бай: газ, мҧнай, кҿмір, 

қара жҽне тҥсті металдар. Мҧны игеруде қажетті дҥниелерде қарастырылуы 

шартты. Ҽрі пайдалы қазбаларды байыту мен кенді игеру маңызды. Қҧнды 

дҥниелер мен тҧрмысқа қажетті заттарды дайындауда бҧл ҿндірістің берері 

мол екендігі анық. Су тапшылығына байланысты туындаған проблемаларды 

тілге тиек етпеске болмас. Бидай, кҥріш, сҧлы мен арпа секілді дҽнді дақыл-

дарға қажеттілігінен бҿлек, бау – бақша ҿсімдіктеріне де туындайтын 

қажеттіліктер жетерлік. Ауыз су мҽселесі де айтарлықтай келеңсіздіктер 

туғызылуда. Судың 40% қҧмға сіңіп жатыр , инфрақҧрылымдардың жағдайы 

да мҽз емес сондықтан су саласын дамытудың ҥш жылдық жобасын ҽзірлеу 

керек. 

Ҽділетті Қазақстанды қҧру ісінде мҧғалімдердің рҿлі ерекше екені 

сҿзсіз. Мемлекетімізде соңғы жылдары ҧстаз мамандығының абырой-беделін 

арттыру ҥшін кҿп жҧмыс жасалып жатыр. Дегенмен, бҧл бағыт ҽлі де 

біршама ҿзгерістерді қажет етеді. Осы орайда болашақтың кілтін ҧстаған жас 

буынды тҽрбиелеуде ҧстаздардың білім сапасы мен мҽртебесі сай болуы 

керек екенін естен шығармау керек [2]. 

Республикамыздың жоғары оқу орындарының білім сапасын арттыру 

ондағы оқу ақысының да ҿсетіндігін кҿрсетеді. Сондықтан мемлекетіміз  

ҧлттық бірыңғай тестілеудің нҽтижесіне жҽне басқа да кҿрсеткіштерге 

байланысты білім беру гранттарын ҽртҥрлі деңгейде бҿлу қарастырылуда. 

Оның кҿлемі 30-дан 100 пайызға дейінгі аралықта болады. Бҧл бҽсекеге 

қабілетті жастарды тҽрбиелеу мен даярлаудың бір кҿрінісі. 

Білім алуға жылдық ҿсімі 2-3 пайыз болатын жеңілдетілген несие де 

беріледі. Бҧл шаралар жоғары білімнің қолжетімділігін арттырып қана 

қоймай, қоғамдағы ҽріптестік жҽне ҿзара жауапкершілік қағидатын нығайта 

тҥседі.   

Қаңтар оқиғасына байланысты дҥрбелең мен қарапайым халық бҧрын 

соңды басынан ҿткермеген қиындықтар қоғам ҥшін ауыр соққы болды. 

Ҿкінішке орай. озбыр бҥлікшілердің, қанды қол қарақшылардың, лаңкестер-

дің кесірінен қаншама азаматымыз қаза болып қаншама адам ауыр хҽлге 

душар болды. Бҧл қазақ халқы ҥшін ауыр қасірет ҽкелді, дегенмен ҥлкен 

сабақ болғаныда ақиқат.  

Қортындылай келе ел алдында тҧрған ҥлкен міндеттерді айқындаған 

бҧл ҥндеу – жаңа дҽуірдегі мемлекет тҧрақтылығы мен тҽуелсіздігінің кепілі. 

Саяси сыңдарлы диалог пен экономикалық маңызды реформалар қоғамдық 

гҥлдену мен мемлекеттің ертеңіне ҥлкен ҥміт ҧялатады. Сан тҥрлі бағыттар 

жаҺанданудың жағасына жармасқан жаңаша жастарды, тарих сақынасына 

кҿк туымызды кҿтеретін таным кҿкжиегі кең саналы ҧрпақты жҽне бҽсекеге 

қабілетті сапалы кадрларды даярлауға мол мҥмкіндік жҽне ҥндеу. Жаһандық 

ауқымда ойлау мен дҥниетаным кеңдігін сіңірген рух ҧлтты сақтап қалуға 



 

84 

 

ғана емес, жаңа жағдайда егемен Қазақстанды қайта жаңғыртуға да 

кҿмектеседі. Жаңа Қазақстан- жасампаз ел бейнесі! 
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Кҽсіпорындардың экономикалық жҽне қаржылық тҧрақтылығын жҽне 

ҽрі қарай дамуын анықтайтын шешуші факторлардың бірі – бҧл оның инвес-

тициялық белсенділігі. Қазақстан Республикасында нарықтық қатынастарға 

кҿшкелі бері жҥргізілген экономикалық бетбҧрыстар халық шаруашылығы-

ның негізгі буыны болып саналатын кҽсіпорындардың қҧқықтық, қаржылық-

экономикалық жҽне ҽлеуметтік жағдайын, олардың шаруашылық жҽне 

азаматтық жҥйелердегі дҽрежесін айтарлықтай ҿзгерістерге ҧшыратты. 

Жеке меншікте, аралас, акционерлік меншікте қҧрылған миллиондаған 

кҽсіпорындар пайда болды жҽне қазіргі таңда қызмет етуде, кҿбею ҥстінде, 

даму барысында. Осылардың барлығы кҽсіпорындардың инвестициялық 

қызметін ҧйымдастыру жҽне басқару механизмінің ҿзгеруіне себеп болды. 

Кҽсіпорындардың инвестициялық қызметі олардың экономикалық 

ҿсуінің, ішкі жҽне сыртқы нарықтарда бҽсекелестікке қабілетті болуының 

алғы шарттарының бірі болып табылатындығы сҿзсіз. 

Нарықтық қатынастардың дамуымен қатар барлық ҧйымдық-қҧқықтық 

кҽсіпорындардың қаржылық-шаруалылық тҽжірибесінде қаржылық инвести-

циялар да кеңінен етек жайып келеді. Акционерлік қоғамдар жыл ҿткен 

сайын кҿптеп ашылу ҥстінде, банктер, сақтандыру компаниялары, зейнетақы 

қорлары, кҽсіпорындар мен ҧйымдар, сондай-ақ мемлекет те уақытша бос 

ақша қаражаттарын тарту ҥшін қарыздық қҧнды қағаздарды кеңінен пайдала-

натын болды. Осы айтылғандар кҽсіпорындар тарапынан қазіргі заман 

талаптарына, нарықтық экономика талаптарына сай инвестициялық саясат 

жҥргізуді қажет етеді. Кҽсіпорындардың инвестициялық саясаты мҥмкін 

болған инвестициялық жобалардың ішінен ҿзінің стратегиялық мақсаттарына 

сай нҧсқаларын таңдап ала білумен сипатталады. Сонымен қатар, инвести-

циялық саясат жобаларды қаржыландырудың оңтайлы кҿздерін тартуды, 

оларды тиімді орналастыруды, нҽтжижесінде инвестициялық табыс табуды 

https://egemen.kz/article/301345-zhanha-qazaqstandy-quru-%E2%80%93-khalqymyzgha-ortaq-mindet
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немесе капитал ҿсімін қамтамасыз етуі керек. Сондықтан да инвестиция-

ларды дҧрыс басқару қазіргі таңдағы кҿкейтесті мҽселелердің бірі болып 

отыр[1]. 

Бҥкіл инвестициялық қызметті басқару жҥйесі кҽсіпорынның инвести-

циялық саясатымен негізделеді. Инвестициялық саясатты ҽзірлеу барысына 

кҽсіпорынның басқару аппараты мен қаржы бҿлімінің қызметкерлері, сон-

дай-ақ маркетингтік, ҿндірістік жҽне басқа да бҿлімшелердің қызметкерлері 

қатысады. Бҧл ҿз кезегінде, кҽсіпорынның бетке алған инвестициялық 

бағытының келешекте дҧрыс сарында жҧмыс істеуіне септігін тигізеді. 

Кҽсіпорындар ҿзінің инвестициялық қызметі барысында белгілі бір 

инвестициялық саясатты бетке алады. Кҽсіпорынның нвестициялық саясаты 

дегеніміз – бҧл кҽсіпорынның ҿз инвестициялық қызметін тиімді жҥзеге 

асыру арқылы табыс табуға немесе ҿндіріс кҿлемін кеңейтуге бағытталған 

шараларының жиынтығы болып табылады. 

Кҽсіпорынның инвестициялық саясаты капитал салымдарының тиімді 

объектілерге салынуын, олардың ҿндіріс барысын сенімді ақша ағындарымен 

қамтамасыз етуге, нҽтижесінде кҽсіпорынның жалпы экономикалық қызметі-

нің тиімділігін қамтамасыз етуге арналған. Демек, инвестициялық саясат ҿз 

кезегінде кҽсіпорынның экономикалық саясатының қҧрамдас бҿлігі болып 

табылады[2]. 

Нарықтық қатынастардың дамуы жҽне сонымен байланысты макроэко-

номикалық саясаттағы ҿзгерістер кҽсіпорындардың инвестициялық сакса-

тына қосымша маңыздылық береді. Айталық, кҽсіпорындардың инвестиция-

лық қызмет жҿніндегі міндеттері келесідей болуы тиіс: 

- кҽсіпорынның даму стратегиясын анықтау; 

- ҿзінің инвестициялық бағдарламасын жасақтау жҽне ҿзекті инвес-

тициялық жобаларды анықтау; 

- инвестициялық ресурстардың оңтайлы орналастырылуын қамтамасыз 

ету; 

- кҽсіпорын экономикасына капитал ағындарын жҽне олардың қажетті 

объектілерге салынуын қамтамасыз ететін қолайлы инвестициялық жағдай 

қалыптастыру. 

Кҽсіпорындар аталған міндеттерін жҥзеге асыру ҥшін ҿзінің инвес-

тициялық саясатын белгілі принциптерге сҥйене отырып жҥргізу керек. 

Кҽсіпорынның инвестициялық саясатының ҽлемдік тҽжірибеде қалыптасқан 

принциптері келесідей: 

- капитал салымдарын қаржыландыру кҿздернінің алуан тҥрлі болуы; 

- іріктеушілік жҽне ҧқыптылық – инвестициялық жобаларды жан-

жақты талдау нҽтижесінде іріктеп, таңдап алу; 

- мақсаттылық – инвестициялық бағдарламаның тҥпкі қажетті нҽтиже-

лерді қамтамасыз ету мақсатында бағытталуы; 

- жҥйелілік – инвестициялық бағдарламаны жҥзеге асыруға қажетті 

шаралардың жиынтығын жалпы ҧлттық экономиканың даму деңгейімен 

байланыстыра отырып қалыптастыру; 

- қамтамасыз етушілік – кез-келген инвестициялық жоба қажетті 
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ресурстардың барлық тҥрімен (қаржылық, еңбектік, ақпараттық, матеріал-

дық) жҽне қажетті мҿлшерде қамтамасыз етілуі тиіс; 

- ҿтелімділік – салынған қаржы-қаражаттардың барынша ҥлкен 

ҿсіммен қайтарылуы; 

- инвестициялық белсенділікке ықпал ету мақсатында экономикалық 

жҽне ҧйымдастырушылық қҧралдарды қолдану. 

Инвестициялық саясаттың іріктеушілік жҽне ҧқыптылық принциптерін 

жҥзеге асыру кҽсіпорынның экономикалық ҿсіміне жҽне жандана тҥсуіне 

септігін тигізетін инвестициялық бағыттарды (жобаларды) дҧрыс таңдай 

білуді қажет етеді[3]. 

 

Кез-келген кҽсіпорын ҥшін инвестициялық саясатты жҥзеге асыру  

жҽне инвестициялық бағыттарды таңдау келесідей қажеттіліктерді тамтама-

сыз етуі керек: 

- ҿзге кҽсіпорындарға немесе жаңа ҿнімдерге қаражаттар салу 

мақсатында ҿзінің ҿндірістік ҽлуетін (потенциалын) дамыту; 

- инвестициялық бағдарламалардың ҿміршеңдігін қамтамасыз ету 

мақсатында мемлекет тарапынан ҥлкен қолдау кҿрсетілетін салаларға 

капитал салу; 

- бҽсекелестік қабілеті жоғары, ішкі жҽне сыртқы нарықтарда ҥлкен 

сҧранысқа ие болатын ҿнімдер мен салаларға инвестициялар салу. 

Қаражаттарды қолайлы экономикалық жҽне техникалық жағдайлар 

жасай алатын ҿндірістерге немесе экономика салаларына бағыттаған жҿн.  

Тҥптеп келгенде, кҽсіпорындардың инвестициялық саясаты мыналарды 

қамтамасыз етуі тиіс: 

- нақты жҽне қарыз капитал тарту ҥшін, инвестициялық белсенділікті 

арттыру ҥшін кҽсіпорын шеңберінде ҽкімшілік жҽне экономикалық жадай-

лар жасау; 

- инвестициялық қызметтің тиімділігін қамтамасыз ететін инвестиция-

лық ресурстарды орналастырудың оңтайлы механизмін қалыптастыру; 

- қарыз капитал тартудың оңтайлы стратегиясын қалыптастыру; 

- отандық жҽне ҽлемдік қҧнды қағаздар, несие, ақша нарықтарына 

шығуға қолайлы жағдайлар жасау; 

- барлық инвестициялық жобаларды міндетті тҥрде тҽуелсіз 

сарапшылар бағалауынан ҿткізуді ҧйымдастыру; инвестициялық жобалар тек  

экономикалық табысты жҽне салынған капиталдың ҿтелімділігін қамтамасыз 

етіп қана қоймай, сонымен қатар сыртқы несие берушілерді (кредиторлар 

мен инвесторларды) тартудың ҽлеуметтік жҽне экономикалық тиімділігін де 

қамтамасыз етуі тиіс; 

- меншік нысанына қарамастан (мейлі коммерциялық нысандағы об-

ъектілерге, мейлі мемлекет меншігіндегі объектілерге болсын), инвестиция-

ларды қорғаудың жҽне сақтандырудың ҥнемі қолданыста болатын жҥйесін 

қалыптастыру; 

- елдегі инвестициялық жағдайдың шарттары мен ондағы ҿзгерістерді 

ҥнемі қадағалау жҽне бақылау жҥйесін қалыптастыру, қажет кезінде 
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инвестициялық жобаларға тиісті ҿзгертулер мен тҥзетулер енгізу. 

Инвестицияның тиімділігін арттыру мҽселесі   инвестициялық жобаның 

соңғы кҿрсеткіштеріне ҽсер ететін факторлардың талдауын қажет етеді. 

Талдаудың мақсаты болып жобада жоғары жетістіктерге жету ҥшін басқару-

дың ҧтымды жҽне ҽсер қалдыратын жҥйелерін табу болып табылады [4]. 

Кез-келген кҽсіпорынның қаржыны басқару жҥйесіндегі маңызды 

салалардың бірі инвестициялық қызмет болып табылады. Кҽсіпорынның 

қаржылық ресурстары ағымды шығындарды қаржыландыруға жҽне инвести-

цияларға жҧмсалады. Инвестициялық қызметтің негізгі мақсаты, тҥптеп 

келгенде, кҽсіпкерлік табысқа немесе капитал ҿсіміне қол жеткізу болып 

табылады. Инвестициялар кҽсіпорындардың тҧрақты дамуын қамтамасыз 

етеді жҽне келесідей мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді: 

- қаржылық жҽне материалдық ресурстарды жинақтау арқылы 

ҿздерінің кҽсіпкерлік қызметін кеңейту; 

- жаңа кҽсіпорындарды сатып алу; 

- бизнестің жаңа тҥрлерін меңгеру нҽтижесінде ҿз қызметін ҽртарап-

тандыру[5]. 

Инвестицияларды дҧрыс басқара білу кҽсіпорынның экономикалық 

тиімділігіне, қаржылық тҧрақтылығына, оның ҿз бизнес саласындағы 

ҿміршеңдігіне айтарлықтай ҽсер ететіні сҿзсіз. Сондықтан да, инвестициялық 

қызметті басқару кҽсіпорындағы қаржы менеджментінің маңызды да 

жауапты міндеттерінің бірі болып табылады.  
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Влияние инноваций на конкурентоспособность предприятий сказывает-

ся через изменение характера конкуренции, повышение значимости пробле-

мы качества и надежности, появление новых товаров, новой технологии, 

преобразование производственной базы, усиление воздействия на рыночный 
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спрос, на организационно-управленческие аспекты конкурентоспособности. 

Повышение роли научно-технического потенциала в современном произ-

водстве привело к тому, что конкурентная борьба предприятий на мировом 

рынке все больше перемещается в область новизны и совершенствования 

выпускаемой продукции и технологии производства. Выпуск новых или 

обновленных товаров служит главной цели - выделению, отличию, диф-

ференциации продукции компании на рынке и получению за счет этого 

преимуществ, покупательских предпочтений. Расширение деловых операций 

на рынке осуществляется предприятием на базе предложения покупателям 

товаров, отличающихся от товаров-аналогов за счет каких-то новых качеств, 

что обеспечивает потенциальную конкурентоспособность изделий. 

Поэтому основным фактором конкурентоспособности на казахстан-

ском рынке безалкогольных напитков является инновационная деятельность 

[1] 

Успех в конкурентной борьбе становится для передовых компаний не 

столько функцией производства, сколько функцией управления и во многом 

зависит от качества, эффективности управления и организации производства 

в самом широком смысле. Это, как правило, более экономичный и быстро 

перестраивающийся аппарат управления, более высокая оперативность и 

гибкость в принятии решений и лучшая мотивация работников. Логистика 

одним из наиважнейших направлений инновационного развития предприя-

тий. Это требует серьезной корректировки ИТ-стратегии, в первую очередь - 

расширения и развития той части функциональности информационных 

систем, которые связаны с управлением продажами и взаимоотношениями с 

клиентами. Инновационные решения в логистике, построении дистрибуции 

позволяют предприятиям повысить свою конкурентоспособность, что 

особенно важно в современных условиях, когда рост рынка замедлился, а 

макроэкономическая ситуация нестабильна. Использование современных 

ИТ-технологий позволяет предприятиям оперативно реагировать на быстро-

изменяющиеся потребности рынка и адаптироваться к изменениям с мини-

мальными затратами.  

Чтобы обеспечить большой объем продаж компании должны опера-

тивно доставлять в любую точку Казахстана любую единицу своего товара. 

Для этого необходимо совершенствовать бизнес-процессы и создавать 

системы логистики. Во многом высокой степени дистрибуции позволяет 

добиваться разработанная четкая система планирования цепочки поставок. 

Практически все компании и предприятия контролируют цепочку 

поставок и исключили из нее оптовиков. На рынке присутствует несколько 

крупных дистрибьюторов, ориентирующихся исключительно на поставки 

безалкогольных напитков. 

Для того, чтобы оставаться конкурентоспособными и не терять свои 

позиции на рынке по объемам продаж компании должны заботиться о под-

держании и увеличении производственных мощностей. 

Также очень важна маркетинговая политика компании. 

Главными конкурентными преимуществами предприятия являются: 



 

89 

 

– диверсифицированный портфель брендов, продукция представлена 

практически во всех ценовых сегментах рынка - от лицензионного до де-

шевого; 

– создание и продвижение новых сортов продукции; 

– высокий уровень качества продукции, полностью соответствующей 

мировым стандартам; 

– высокий технологический уровень производства, внедрение иннова-

ционных решений и новых технологий; 

– совершенствование системы корпоративного управления, внедрение 

программы экономии издержек, реорганизация дистрибьюторской сети, 

активная маркетинговая и рекламная политики, укрепление имиджа торго-

вых брендов; 

– постоянное расширение географии поставок, развитие дистрибьютор-

ской сети.  

Предприятие направляет средства на расширение сети и повышение 

уровня оснащенности структурных единиц (складские помещения, транс-

порт, автоматизация процессов). Помимо сбытовых подразделений уже во 

всех  городах созданы отдельные представительства со штатом мерчендай-

зеров, супервайзеров и менеджеров по работе с дистрибьюторами; 

– развитие экспортного направления, активное освоение новых перспек-

тивных рынков; 

– высокий уровень квалификации персонала. 

Объем продаж предприятии во многом обеспечивает тот факт, что ее 

продукция представлена во всех ценовых сегментах. А поскольку качество и 

вкус соков всех марок, представленных на рынке мало отличается, а потре-

бители не являются приверженцами одной марки продукта. Т.е. при отсут-

ствии любимой марки они могут купить любую другую, наиболее похожую 

по вкусу. Поэтому для того, чтобы бренды не терялись среди других марок 

продуктов, принадлежащих конкурентам, необходима их постоянная марке-

тинговая поддержка, хорошие рекламные кампании и акции. Кроме того, 

чтобы заинтересовывать потребителя нужно периодически видоизменять 

упаковку товара, модернизировать ее, создавать различные интересные 

дизайны [3] 

Также необходимо постоянно заботиться о развитии дистрибьюторской 

сети, о поставках продукции потребителю, поскольку это обеспечивает 

наличие товара в магазинах. 

Для этого необходимо прибегнуть к наступательной конкурентной 

стратегии. В данном случае ставится цель извлечь максимальную выгоду из 

эффектов опыта и, в конечном счете, увеличить прибыльность для дости-

жения будущего резерва развития. Наступательная стратегия учитывает 

существование взаимосвязи доли рынка и прибыльности. Реализация насту-

пательной конкурентной стратегии предприятия заключается в переходе на 

«единый продукт» и единую ценовую структуру: в разных регионах Казах-

стана один сорт сока поступает в розницу по единой цене [2] 

Пути повышения конкурентоспособности: 
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1. Укрепление позиций в новых сегментах рынка 

Акцизная политика государства на сегодняшний день способствует 

развитию премиальных сортов продукта; в то же время экономические 

условия для выпуска дешевых марок ухудшаются, и их производство 

становится менее выгодным. Поэтому для увеличения объема продаж нужно 

проводить рестайлинг и активную маркетинговую поддержку премиальной 

составляющей зонтика, а также заняться развитием лицензионных марок. 

Предприятию стоит выпустить абсолютно новую дифференцированную 

марку в лицензионном и премиальном сегменте. 

2. Проведение новой инновационной маркетинговой политики, исполь-

зование ярких образов и выгодных предложений. Проведение маркетинговой 

политики, задача которой является разграничение потребительских аудито-

рий, для каждой из которых создавать самостоятельные бренды. Цель марке-

тинговой стратегии - полностью удовлетворять требования всех категорий 

потребителей, которые хотят получить не только качественный продуктов, 

но и тот продукт, который соответствует их имиджу и подчеркивает 

индивидуальность. 

3. Проведение рестайлинга, т.е. изменение дизайна продуктовой линей-

ки и поддерживающая рекламная кампания. Это позволит увеличить объемы 

продаж. Благодаря инновациям в дизайне и упаковке товары станут более 

интересны потребителям. Для некоторых марок продуктов можно провести 

самостоятельно позиционирование, особенно для новых товаров. 

4. Активное развитие сегмента относительно дорогой качественный 

продуктов казахстанских производителей. Этот сегмент, как и премиальный 

и лицензионный, отличается высокой рентабельностью, к тому же, работая в 

нем, есть возможность решить стратегические задачи - за счет продвижения 

нового продукта укрепить позиции своих базовых марок. Выпустив новый 

сорт для молодежной аудитории, предприятие получает возможность исполь-

зовать новые каналы для продвижения своей базовой марки, расширять 

число потенциальных потребителей, что в конечном итоге позволит увели-

чить продажи. 

5. Сокращение издержек 

Внедрение нового метода сокращения издержек - проекта «Бережливое 

производство», разработанную японскими автомобилестроителями. Эта 

система - тандем инструментов повышения эффективности и производствен-

ной культуры, которая поддерживает постоянное совершенствование. Сис-

тема решает следующие задачи. Во-первых, необходимо существенно сни-

зить операционные издержки, сохранив стабильно высокое качество продук-

ции. Во-вторых, создать гибкое производство - получить возможность 

выпускать как можно больше видов продукции у себя, а не везти еѐ с других 

заводов компании. И, в-третьих, сформировать производственную культуру, 

нацеленную на инновационность, постоянное совершенствование и эффек-

тивное сотрудничество, поскольку экономия возможна при активном участии 

в процессе каждого сотрудника. «Бережливое производство» позволяет 

находить внутренние резервы для сокращения издержек, не теряя высокого 
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качества продукции. 

6. Увеличение покрытия территории. 

Надо удерживать и развивать присутствие предприятии с помощью 

эксклюзивных торговых представителей в не менее 90% торговых точек в 

населенных пунктах с количеством жителей от 5000 человек, а с остальными 

торговыми точками в плане продвижения торговых марок должны работать 

дистрибьюторы предприятии с помощью собственных торговых представи-

телей. 

Основное содержание инноваций заключается в повышении наукоем-

кости производства и увеличении на этой базе его эффективности. Иннова-

ции выражаются в снижении материальных и трудовых затрат, улучшении 

качества продукции, освоении новых технологий, обеспечении устойчивости 

расширенного воспроизводства. 

Развитие производства тоже является фактором конкурентоспособ-

ности. Грамотная инвестиционная политика компании и выбор партнеров, 

строительство новых и реконструкция старых заводов. Усовершенствование 

и автоматизация производства, внедрение новых технологий. Снижение 

издержек на производство продукции, что приводит к снижению себесто-

имости продукции  
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Нарықты экономиканың жҽне нарық қатынастарының ең маңызды 

жағы адамдардың еңбек қызметтерін толассыз жандандыруында. Еңбектің 

табиғаты, қоғам дамуындағы ролі ҿзгермесе де, ҽлеуметтік - экономикалық 

жҽне қоғамдық - саяси сипаты жағынан байланыссыз болса да, нарықтық 

экономика кезеңінде еңбек қатынастары, еңбекті басқару, еңбекті қолдану 

тҥбегейлі ҿзгереді. Егер нарық қатынастары еңбек ҽулетінің нҽтижелілігіне, 

еңбек ҿнімділігінің сапасына адамдардың еңбекке деген кҿзқарасының 

ҿзгеруіне ҽсерін тигізбейтін болса, онда нарықты экономика ҿзінің жоғары 

деңгейлі мҽнін жоғалтқан болар еді.  

Нарықты экономика кезеңінде адамның кез келген еңбек қызметі, атап 

айтқанда, ой - қуаты, энергиясы, уақыт шығындары нысанына, жҧмыстың 

тҽсіліне қарамай еңбек болып есептеледі. Еңбек қатынастарына еңбек уҽжін 
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де атап айту қажет.  

Персоналды жоспарлау жҽне маркетинг ішкі жҥйесі келесі функция-

ларды орындайды: персонал саясатын жҽне персоналды басқару стратегия-

сын жасау, персонал ҽлеуетін жҽне еңбек нарығын талдау, персоналды 

жоспарлауды ҧйымдастыру, персоналға деген қажеттілікті жоспарлау жҽне 

болжау, жарнаманы ҧйымдастыру, персоналды ҧйымдастыруды қамтамасыз-

дандыратын сыртқы ақпарат кҿздерімен ҿзара байланыстарды қолдау[1]. 

Персоналды жалдау жҽне есепке алуды басқару ішкі жҥйесі келесі 

функцияларды орындайды: персоналды жалдауды ҧйымдастыру; персонал-

мен ҽңгіме ҿткізу, бағалау, іріктеу жҽне қабылдауды ҧйымдастыру; персо-

налды қабылдауды, орын ауыстыруды, марапаттау мен жҧмыстан шығаруды 

есепке алу; персоналды кҽсіби бағдарлау жҽне ҧтымды пайдалануды ҧйым-

дастыру; жҧмыспен қамтуды басқару; персоналды басқару жҥйесін іс-қағаз 

жҥргізу жҧмысымен қамтамасыздандыру. 

Адамның алдына қойған мақсаты, оны ынталандыратын уҽждер зор 

рҿл атқарады, олардың бастысы еңбекті, жҧмыс кҥшін ақшалай бағалау, 

еңбек қатынастарын реттеу.  

Сонымен қатар, нарықты экономика еңбек нарығы мен жҧмыс кҥшінің 

қажеттілігінен туындайды. Қызметкерлер жҧмыс кҥшін ҿздері жҧмыс беру-

шілерге сата алады. Олар нарықта еңбегін мамандығына, талабына, сапасына, 

еңбек қабілетіне, біліктілігіне қарай бағалайды. Нарық болса, сҧранысқа 

байланысты жҧмыс кҥшінің бағасын тҿмендетуге тырысады. Ал адам жҧмыс 

кҥшінің иесі ретінде, бҽсеклестік кең жайылған шақта сапасын, жҧмыс 

қабілеттілігін, мамандығын жоғарылатуға тырысады. Олай болмаған кҥнде 

жҧмыссыздар санының кҿбейту қаупі туады. 

Нарық жалдау қатынастарын да қарастырады, одан барып жҧмысқа 

орналасу мҽселесі туады. Жалдайтын жақ жалданатын жҧмыскерлерге талап-

тарында: ҿзіне қажетіліктіліктілігіне оның, жай кҥйіне, біліктілік –мамандық 

деңгейіне, жынысы, жасы сипаттамасына, моральды - психологиялық мінез-

демесіне қарай қабылдайды. Жалданатын жақ тҿленетін еңбекақы деңгейіне, 

еңбек жағдайларына, жҧмыс орнының мамандығына сай келуіне, еңбектің 

бағалылығына, жҧмыстың сапалық - психологиялық ахуалына, басқарушы-

ның мҽдениеттілігіне қарай зерделейді. Егер сҧраныс пен ҧсыныс дҽлме - дҽл 

келсе жал туралы келісім шешіледі [2]. 

Еңбек қызметі процесінде еңбек қатынастары ҿзара келісім шарт 

арқылы реттеледі. Ҿзара шарт - бҧл жалдаушы мен жалданушы арасындағы 

қысқа мерзімге тҧжырымдалатын келісім. Егер ҿзара шартта кҿрсетілген 

талаптар орындалмайтын болса келіспейтін жақ тоқтатуына болады.  

Еңбек қатынастарындағы ҿзара шарттық бҽсекелестікпен қатар тапшы-

лықтың жҧмыс орнын қамтуы нарық экономикасының тҧтқасы. Мҧның ҿзі 

қызметкердің еңбек ҿнімділігінің ҿсуіне, жоғары нҽтижеге жетуіне, оның 

еңбек ҧжымының жҽне жалдаушының алдына жауапкершілігін кҥшейтуіне 

ҽсерін тигізуі ықтимал. Егер екі жақ бір - біріне сенімділік білдірсе ҿзара 

шартты ҧзартуына, тіпті ҿмірлік шарт жасауға болады.  
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Ҿндірістік процестерді екі жақты қарауға болады: еңбек заттарының 

тҥрін ҿзгертудегі жҧмыскерлердің қолданған шараларының жиынтығы. 

Біріншісі технологиялық, ал екіншісі - еңбек процестері болады.  

Технологиялық процестер ҿндірістік процестердің негізгі бҿлімі болып 

есептеледі. Технологиялық процестер деп еңбек заттарының нысанын, 

қалпын, қҧрылымын, орнын, ҿлшемін ҿзгерту жағдайларын, мҥмкіндіктерін 

айтамыз. Технолгиялық процестер келесі белгілерге қарай сынапталады: 

энергия кҿзіне, ҥздіксіздік деңгейіне, еңбек затына ҽсер етуіне байланысты. 

Ҿндірістік операцияларда ҿндірістік процестер сияқты қолмен, маши-

намен, машина - қолмен орындалады жҽне автоматтандырылған аппараттар 

арқылы орындалатын операциялар болады [3]. 

Ҿндірістік операцияларды талдау мақсатында, олар технологиялық 

қатынастар жҽне еңбек процестерінің тізбектілік орындалуы болып бҿлінеді. 

Технологиялық қатынастар бойынша операцияның элементтері болып: 

қойылым, технологиялық ҿту, қосымша ҿту, жҧмыс жҥрісі, қосымша жҥрісі 

есептеледі.  

Қойылым - берілген затты ҿңдеуге тҧрақты бекітілген технологиялық 

операцияның бҿлігі.  

Технологиялық ҿту - тҧрақты қҧралдарды қолдана отырып, жҧмыстың 

орындалуын, заттың ҿңделуін сипаттайтын аяқталған технологиялық 

операция.  

Қосымша ҿту - технологиялық ҿтуге қажетті, адамның немесе жабдық-

тар қызметі, бірақ заттың нысанын, кҿлемін ҿзгертпейтін аяқталған техноло-

гиялық операцияның бҿлігі (қҧралдарды ауыстыру, дайын бҿлшектерді алып, 

заттарды орналастыру). 

Персоналдарды басқаруды ҧйымдастырудың жетілдірудің мынадай 

принциптері бар: 

 барлық ҿндіріс процесін, ондағы сатыларды байланыстарды дҽл 

есептеу жҽне жоспарлау; 

 жҧмыс жағдайын есептеу жҽне жоспарлау; 

 шикізаттарды, материалдарды, механизмдерді, жҧмысшы кҥштерін 

ҽзірлеу; 

 ҿндірісті стандартты технология бойынша жҥзеге асыру; 

 ҿндірісті жетілдіру жолдарын ҥнемі іздестіру. 

Фирма қызметкерлерінің тҥпкілікті шешімді қабылдау қабілетін 

дамыту ҥшін таңдаулы менеджерлер: 

 ҿзінің қарамағындағыларды ҧзақ уақыт бойы бағалап, олардың 

жҧмыскер ретінде стратегиялық мақсатқа жетуіне ықпал етеді. Американдық 

менеджерлер таңдаулы жҧмыскерлерге айрықша қамқорлық жасап, кҿтерме-

леп отырады; 

 менеджерлерге ҽр тҥрлі дҽрежедегі басқаруды жҥктейді, кредиттік 

акция тҥрінде сыйлықтың бір бҿлігін береді, мҧны ол зейнеткерлікке шақ-

қанда немесе компаниядан босанғанда ҿз қаржысы ретінде пайдаланады; 
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 негізгі зерттеулерге, ізденістерге, жаңа тауарларды ҿндіруді мерзі-

мінде орындауға кҥрделі қаржы бҿледі; 

 компания кҿп пайда тапқан жағдайда бонус (сыйлық ақы) тҿлейді.  

Барлық басқару функциясының ішінде жоспарлау ең елеулісі болып 

саналады, ҿйткені мҧның ҿзі кез келген балама ҽрекеттерді таңдап алуға 

байланысты. Жоспарлау кҽсіпорын басшылығындағы негізгі функциялардың бір 

ғана емес, соның ҿзі жеке тҿрт функцияда (ҧйымдастыру, кадрлармен жҧмыс 

істеу, басшылық, жетекшілік жҽне бақылау) кҿрініс табады. Сонымен, басшы 

ҧйымдастырады, кадрлармен жҧмыс істейді, бағыттайды жҽне басшылық етеді, 

сондай-ақ жоспарға сҽйкес кҿздеген мақсатқа жету ҥшін бақылайды.  

Нарықтық экономикаға кҿшкен жағдайда мҽлімет рҿлі арта тҥседі. 

Басқару қҧрылымын, олар атқаратын функциясының қҧрамы мен мазмҧнын 

тҥбегейлі ҿзгерту мҽлімет тасқынының жеткізілуіне, оның мҧқият тараты-

луына себепші болады. Экономиканы басқарудың барлық деңгейінде жос-

парлау-экономикалық міндеттердің номенклатурасы мен мазмҧны елеулі 

ҿзгеріске ҧшырап, оларды шешудің сапасы мен режиміне талап кҥшейеді. 

Осы проблемаларды игеру кҿп жағдайда қажетті ғылыми-техникалық, 

коммерциялық жҽне демографиялық деректерді жинауды, сақтауды жҽне 

жҥзеге асыруға байланысты болады. 
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Несиелік портфель - қандай  да бір белгілері бойынша тізілген несиелер 

жиынтығы, «несиелік портфель» ҧғымы банктің несиелік қызметінің сапасын 

кҿрсетеді [1, 196 б.]. 

Несиелік портфелді басқаруда несиелік саясатты дайындау жҽне іске 

асыру шешуші рҿльге ие. Банктің несиелік саясатының стратегиясы мен ҽдіс-

тҽсілдері бас банкте, несиелік басқармада, несиелік комитетте дайындалады 

жҽне банктің басқару органымен бекітіледі. 

Несиелік портфелді басқару несиелік процесті жҥзеге асыру барысын-

дағы банктің ҧйымдастырған қызметі [2, 25 б.]. Оның міндеті-несие тҽуекел-

дерін азайту немесе болдырмау болып табылады. 

Іс жҥзінде проблемалық несиелердің коэффициенті «несие сапасы» 

мерзімі созылған жҽне кҥмҽнді қарыздар шотының қалдығынан кҥмҽнді 

mailto:irada_010109@mail.ru
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қарыздар бойынша шығындар резервін алып таза несиелік портфелге бҿлу 

арқылы анықталады. Бҧл кҿрсеткіш қорытындысы 5%-дан жоғары болатын 

болса, банкте несиені қайтару бойынша проблемалар бар екендігін кҿрсетеді. 

Қазақстан Республикасында банк саласында 2022 жылғы 1 қарашадағы 

жағдай бойынша 21 екінші деңгейдегі банктер қызмет етеді, олардың ішінде 

12 банк шетелдік қатысумен, 9 еншілес банк, 100% мемлекет қатысатын 2 

банк [3].   

Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктер несие портфелінің қҧрылы-

мын қарастырайық (Кесте 1). 

 

 Кесте 1 -  ҚР банк секторы несие портфелінің қҧрылымы  

 

Кҿрсеткіштің  

атауы 

01.11.2020 ж. 01.11.2021 ж. 01.11.2022 ж. Ҿсімі, %-бен 

Сома, 

млрд. 

тг 

% 

Сома, 

млрд. 

тг 

% 
Сома, 

млрд. тг 
% 

01.11. 

2021ж./ 

01.11. 

2020 ж. 

01.11. 

2022./ 

01.11. 

2021 ж. 

Несие портфелі, 

оның ішінде: 

15 

414,6 
100 

18337,

5 
100 22712,8 100 119,0 123,9 

Банктерге жҽне 

банк операцияла-

рының жекелеген 

тҥрлерін жҥзеге  

асыратын ҧйым-

дарға қарыздар 

83,6 0,5 85,6 0,5 
 

80,5 

 

0,4 
102,4 94,0 

Заңды тҧлғаларға  

қарыздар 
4 105,4 26,6 3 863,8 21,1 4 026,4 17,7 94,1 104,2 

Жеке тҧлғаларға 

қарыздар, оның 

ішінде 

6 792,8 44,1 9 311,6 50,8 
 

12 478,6 

 

54,9 
137,1 134,0 

- Тҧрғын ҥй салу-

ға жҽне сатып алу-

ға, оның ішінде: 

2 288,8 14,8 3 112,6 17,0 
 

4 521,2 

 

19,9 
136,0 145,3 

- ипотекалық тҧр-

ғын ҥй қарыздары 
2 170,9 14,1 2 959,9 16,1 4 365,0 19,2 136,3 147,5 

Тҧтынушылық 

қарыздар 
4 414,2 28,6 5 646,4 30,8 7 299,9 32,1 127,9 129,3 

 Ҿзге де қарыздар 89,8 0,6 552,7 3,0 657,5 2,9 615,5 119,0 

ШОК субъектіле-

ріне қарыздар 
4 147,0 26,9 4 753,4 25,9 5 968,8 26,3 114,6 125,6 

«Кері РЕПО» 

операциялары  
285,8 1,9 323 1,8 158,5 0,7 113,0 49,1 

Ескерту - [4, 5, 6] кҿздері негізінде автормен қҧрастырылған. 

 

Қазақстандағы банктердің 3 жылдағы несие портфелі қҧрылымын 

талдайтын болсақ, жалпы негізгі борыш кҿлемі, 2020 жылғы 1 қарашадағы 

жағдаймен салыстырғанда, 2021 жылғы тиісті мерзіде 19%-ға, ал 2022 жылы 

23,9%-ға ҿскен. 
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Заңды тҧлғаларға берілген несие, алдыңғы жылмен салыстырғанда, 

2021 жылы - 5,9%, ал 2022 жылы-4,2% ҧлғайды. 

Несие портфеліндегі ең кҿп ҥлесті жеке тҧлғаларға берілген несие: 

2020 жылы 44,1%, 2021 жылы 50,8%, 2022 жылы бір айында 54,9 % алып тҧр. 

Олар 2021 жылы – 37,1%, ал 2022 жылы -34,0% артқан. 

Жеке тҧлғаларға берілген несиелер ішінде ең кҿп ҥлесті тҧтынушылық 

қарыздар қҧрап тҧр: 2020 жылы - 28,6 %, 2021 жылы - 30,8%, 2022 жылы- 

32,1%. 2020 жылмен салыстырғанда, 2021 жылы - 27,9 % -ға, 2022 жылы – 

29,3 % -ға кҿбейген.  

Шағын жҽне орта кҽсіпкерлік субъектілеріне қарыздар тҧтынушылық 

қарыздардан кейін ауқымды ҥлесті қҧрайды: 2020 жылы-26,9%, 2021 жылы -

25,9%, 2022 жылы -26,3%. Қарыздың осы тҥрі бойынша да ҿсу тренді айқын: 

2021 жылы -14,6%, 2022 жылы -25,6%. 

2022 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша, (Кесте 1) несие 

портфелінде тек қарыздардың екі тҥрі бойынша: банктерге жҽне банк 

операцияларының жекелеген тҥрлерін жҥзеге асыратын ҧйымдарға қарыздар 

-6%-ға жҽне «Кері РЕПО» операциялары -50,9%-ға қысқарды. 

 

Кесте 2 – ҚР банк секторындағы несие портфельінің сапасы 
 

Кҿрсеткіштің 

атауы 

01.11.2020 ж. 01.11.2021 ж. 01.11.2022 ж. Ҿсімі, %-бен 

Сома, 

млрд. тг 

Ҥлесі, 

% 

Сома, 

млрд. тг 

Ҥлесі, 

% 

Сома, 

млрд. тг 

Ҥлесі, 

% 

01.11. 

2021 ж./ 

01.11. 

2020 ж. 

01.11. 

2022 ж./ 

01.11. 

2021 ж. 

Банктік қарыздар, 

оның ішінде: 
15414,6 100 18337,5 100 22712,8 100 119,0 123,9 

Негізгі борыш жҽ-

не/немесе есептел-

ген сыйақы бойын-

ша мерзімі ҿткен 

берешек жоқ қа-

рыздар 

13489,3 87,5 17 168,8 93,6 21176,2 93,2 127,3 99,6 

1 кҥннен 30 кҥнге 

дейін мерзімі ҿт-

кен берешегі бар 

қарыздар  

358,1 2,3 267,8 1,5 482,6 2,1 74,8 180,2 

31 кҥннен 60 кҥн-

ге дейін мерзімі 

ҿткен берешегі бар 

қарыздар  

258,1 1,7 107,1 0,6 153,9 0,7 41,5 143,7 

61 кҥннен 90 кҥн-

ге дейін мерзімі 

ҿткен берешегі бар 

қарыздар  

61,8 0,4 51,9 0,3 64,5 0,3 84,0 124,2 

90 кҥннен астам 

мерзімі ҿткен бере-

шегі бар қарыздар  

1 247,3 8,1 741,8 4,0 835,6 3,7 59,5 112,6 

Ескерту - [4, 5, 6] кҿздері негізінде автормен қҧрастырылған. 
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Қазақстандағы ЕДБ берілген қарыздар сомасының кҿлемі 2021 жылғы 

1 қарашадағы жағдай бойынша 19,0 %-ға, 2022 жылы 23,9%-ға ҿскен. 

2021 жылы барлық қарыздар бойынша мҿлшері тҿмендеген: 1 кҥннен 

30 кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -25,2 %-ға, 31 кҥннен 60 

кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -58,5%-ға, 61 кҥннен 90 

кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -16,0%-ға, 90 кҥннен астам 

мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар – 40,5%-ға. Тек негізгі борыш жҽне / 

немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі ҿткен берешек жоқ қарыздар 

2021 жылы - 27,3%-ға ҿсті. 

2022 жылы барлық қарыздар бойынша мҿлшері артқан: 1 кҥннен 30 

кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -80,2 %-ға, 31 кҥннен 60 

кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -43,7%-ға, 61 кҥннен 90 

кҥнге дейін мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар -24,2%-ға, 90 кҥннен астам 

мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар – 12,6%-ға. Тек негізгі борыш жҽне / 

немесе есептелген сыйақы бойынша мерзімі ҿткен берешек жоқ қарыздар 

2022 жылы - 0,4 азайды. 

Мерзімі ҿткен берешегі бар қарыздар: 2021 жылғы 1 қарашадағы жағдай 

бойынша -1168,6 млрд. теңге немесе несие портфелінің 6,4%-ы мҿлшерде, 2022 

жылы - 1536,6 млрд. теңге немесе несие портфелінің 6,8% болды. 

NPL - жҧмыс істемейтін қарыздар (90 кҥннен астам мерзімі ҿткен 

берешегі бар) 2020 жылы - 1247,3 млрд. теңге немесе несие портфелінің 

8,1%, 2021 жылы -741,8 млрд. теңге немесе несие портфелінің 4,0%, 2022 

жылы - 835,6 млрд. теңге немесе 3,7% болды. 

Талдау жҥргізілген мерзімде несие портфелі бойынша провизиялар 

2020 жылы -  1889,0 млрд. теңге немесе несие портфелінің 12,3%-ы, 2021 

жылы -1368,8 млрд. теңге немесе несие портфелінің 7,5%-ы жҽне  2022 жылы 

- 1617,8 млрд. теңге немесе несие портфелінің 7,1%-ы мҿлшерде мҿлшерде 

қалыптасты. 

Қазақстанда екінші деңгейдегі банктердің несиелік портфелі ҧлғаюда, 

соның ішінде 44,1% - 54,9% аралығында жеке тҧлғаларға берілген несие. Ал 

жҧмыс істемейтін қарыздар жеке тҧлғаларда – 3,8 %, заңды тҧлағаларда – 

2,1% қҧрап тҧр. Жалпы проблемалық несиелер кҿлемі 2021 жылы ҿткен 

жылмен салыстырғанда 40,5% тҿмендеді. Ҧлттық Банктің мҽліметі бойынша, 

2021 жылдың 11 айында корпоративтік сектор ҥмітсіз қарыздарының елеулі 

кҿлемі - 876,6 млрд. тенге есептен шығарумен байланысты.  2022 жылы  NPL 

12,6 % ҧлғайды. 
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Современным инструментом управления развитием организации в 

условиях нарастающих изменений во внешней среде и связанной с этим 

неопределенности является методология стратегического управления. Прак-

тика показывает, что те организации, которые осуществляют комплексное 

стратегическое планирование и управление, работают более успешно и 

получают прибыль значительно выше средней по отрасли. Многие руково-

дители, имеющие опыт планирования, и просто энергичные люди не доби-

ваются желаемого успеха из-за того, что распыляют свои силы, стремясь 

охватить как можно больше рынков, произвести как можно больше 

разнообразных продуктов и удовлетворить потребности различных групп 

клиентов. Для успеха же необходимы целенаправленная концентрация сил и 

правильно выбранная стратегия. 

Стратегия маркетинга - формирование целей, достижение их и решение 

задач предприятия-производителя по каждому отдельному товару, по 

каждому отдельному рынку на определенный период. Стратегия формиру-

ется в целях осуществления производственно-коммерческой деятельности в 

полном соответствии с рыночной ситуацией и возможностями предприятия. 

Предприятие осуществляет деятельность в соответствии с определен-

ными целями. Данные цели представляют собой стратегию предприятия, 

которой оно придерживается. Стратегия предприятия – это совокупность его 

главных целей и основных способов их достижения. Она большей частью 

формулируется и разрабатывается на уровне топ-менеджмента, но ее 

реализация предусматривает участие всех уровней управления [1].  

Разработать стратегию предприятия – значит определить общие 

направления развития для достижения долговременных конкурентных 

преимуществ и других корпоративных целей. Обычно стратегия планируется 

на длительный период и ориентируется на будущее с поэтапным процессом 

реализации. Стратегия как функция времени не просто сосредоточена на 

определенном периоде, она, прежде всего, является функцией направления. 

Именно стратегия устанавливает направление деятельности предприятия: 

https://www.gov.kz/memleket/entities/%20ardfm/press/news/details/470763?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/%20ardfm/press/news/details/470763?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/%20ardfm/press/news/details/470763?lang=kk
https://www.gov.kz/memleket/entities/%20ardfm/press/news/details/470763?lang=kk
mailto:zanagul_73@mail.ru
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рост, стабилизацию, сокращение или комбинация вариантов; решения о 

конкретных товарах и рынках для направления финансовых и трудовых 

ресурсов, определение типа конкурентного преимущества.  

Стратегию можно рассматривать как детальный всесторонний комп-

лексный план, направленный на осуществление миссии и достижение целей 

предприятия с максимальной эффективностью. Основная задача такого плана 

– обеспечение нововведений и изменений в организации в соответствии с 

переменами в окружающей среде.  

Разработанная стратегия – это комплекс решений, принимаемых ме-

неджментом на базе основополагающих принципов и правил. Другими 

словами, стратегия – это обязательство действовать определенным образом. 

Недостаточно иметь только стратегический план, необходим набор осново-

полагающих принципов и правил поведения персонала всех уровней с 

учетом деятельности в постоянно изменяющихся условиях [2].  

Стратегия должна базироваться на двух существенных условиях.  

Во-первых, должна быть определена стратегическая цель предприятия 

относительно данного товара или услуги с точки зрения масштаба конку-

ренции.  

Во-вторых, должен быть выбран тип конкурентного преимущества.  

Стратегия предприятия может быть ориентирована на определенный 

целевой рынок и, соответственно, определять масштаб конкуренции на нем, 

либо на отдельный рыночный сегмент 

Стратегия выступает в виде детального всестороннего комплексного 

плана, предназначенного для того, чтобы обеспечить осуществление миссии 

организации и достижение ее целей. Формирование стратегии представляет 

собой одну из функций управления, которая представляет собой процесс 

выбора целей организации и путей их достижения [3].  

Маркетинговая стратегия – это стратегия предприятий, ориентирован-

ных на рыночные ценности. Маркетинговая стратегия имеет два основных 

ориентира – рынок и продукт.  

Современная концепция маркетинга означает, что предприятие должно 

ориентировать на удовлетворение потребностей покупателей все функции, 

связанные с товарами: производство, сбыт, финансирование, бухгалтерский 

учет и другие. То есть маркетинг должен быть задачей не только отдела 

маркетинга. Все отделы должны помнить о рынке, о потребителях и работать 

совместно на удовлетворение их нужд для достижения целей компании. 

Отдел маркетинга, прежде всего, призван координировать действия других 

служб. Общеизвестно, что компании, заинтересованные в значительном и 

качественном изменении позиции на рынке, росте выручки, увеличении доли 

рынка и выходе на новые рынки придают большое значение маркетинговой 

стратегии. Разработка маркетинговой стратегии является частью функциони-

рования маркетингового отдела в компании и одним из этапов маркетин-

гового процесса, который реализовывается в компании на протяжении всего 

ее жизненного цикла. Эффективный практический опыт формирования мар-

кетинговых стратегий имеют зарубежные предприятия. Крупные японские 
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компании используют следующие важные принципы формирования марке-

тинговой стратегии: - необходимость предельно точно знать своего потреби-

теля, используя соответствующие требованиям компании методы обратной 

связи. Только ставя потребителя во главу угла, зная его и используя эти 

знания, компания сможет сформулировать предложение, от которого он не 

станет отказываться; - необходимость вовремя и по существу использовать 

новейшие технологии в маркетинге; - не маркетинг как функциональное 

звено организации должен доказывать необходимость своего присутствия за 

столом совещаний, а все функциональные звенья организации должны 

осознавать важность маркетинга и воспринимать приоритет потребителя как 

собственную обязанность; - современный маркетолог не должен рассматри-

вать свою работу как необходимость управлять, прогнозировать и регули-

ровать, превращая творчество в бюрократию, скорее он должен быть твор-

цом, одержимым духом предпринимательства [4]. 

В своей деятельности туристические предприятия могут использовать 

различные виды маркетинговых стратегий. Выбор в пользу той или иной 

стратегии зависит от конечных целей деятельности, особенностей целевого 

рынка. 

Рассмотрим особенности и основные характеристики маркетинговых 

стратегий, которые могут быть использованы на туристическом предприя-

тии. Продуктовая стратегия предприятия формирует правила, приемы изуче-

ния и организации возможных рынков товаров и услуг, соответствующих 

миссии предприятия. Основные задачи продуктовой стратегии заключаются 

в: - согласовании перспективных задач предприятия с вероятными потенциа-

лами рынка и ресурсами предприятия, которые оно сможет иметь в будущем; 

- изучении жизненных циклов спроса продукта; - выработке основ организа-

ции товарного ассортимента, который обеспечивает конкурентное преиму-

щество предприятия и на этой базе позволяет максимально увеличить эконо-

мический доход [5].  

Новые или усовершенствованные продукты, позитивно принятые пот-

ребителями туристических предприятий, дают предприятию сферы туризма 

на определенный период преимущество перед соперниками. Это позволяет 

снизить напряженность ценовой конкуренции. Продуктовые маркетинговые 

стратегии имеют определенную классификацию, в основу которой положены 

определенные признаки: уникальность продукта, инновационность продукта, 

частота обновления продукта. По такому признаку, как «уникальность 

продукта», стратегии делятся на два вида: 

1) «стратегия уникума»;  

2) «стратегия середнячка».  

Очевидное преимущество «стратегии уникума» состоит в том, что 

производство и реализация уникальных (по сути, «монопольных») товаров 

позволяет получать производителю сверхприбыли в принципе. Причем по 

своему содержанию «стратегия уникума» наиболее близка к стратегии, 

которую М. Портер называет «стратегией дифференцирования».  
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По такому признаку, как «степень инновационности продукта», стра-

тегии делятся на два вида:  

1) стратегии по созданию инновационных продуктов;  

2) стратегии по созданию классических продуктов [6].  

Например, стратегия создания классических продуктов вот уже много 

лет реализуется фирмой Reebok по отношению к кроссовкам Reebok Classic. 

По такому признаку, как «частота обновления характеристик продукта», 

стратегии также делятся на два вида:  

1) «стратегия ньюсмейкера»;  

2) «стратегия скромника».  

Например, «стратегия ньюсмейкера» – это отличительная продуктовая 

стратегия компании Samsung, которая поставляет на рынок своими новинки 

чаще, чем конкуренты. Говоря о выборе ценовых, распределительных и 

коммуникационных стратегий, прежде всего, следует учитывать, что такие 

стратегии должны зависеть как от характера «основного продукта», так и от 

соответствующей стадии жизненного цикла такого продукта (товара).  

Ценовая стратегия представляет собой спланированную на долгосроч-

ный период модель поведения туристического предприятия, главная цель при 

этом заключается в успешной реализация товаров или услуг. Реализация 

данной стратегии происходит в основном путем выбора порядка цен, а также 

посредством других решений [7].  

Ценовая стратегия представляет собой выбор туристическим предприя-

тием определенного уровня цен на свои товары и услуги исходя из выбран-

ной продуктовой стратегии, стратегии позиционирования и с учетом других 

факторов, влияющих на ценообразование. Уровень цен является основным 

признаком классификации таких стратегий. По этому признаку ценовые 

стратегии делятся на три основных вида:  

1) стратегии максимальных цен (стратегия «снятия сливок»);  

2) стратегии минимальных цен (стратегия демпинга);  

3) стратегии средних цен. Например, при выведении на рынок 

гаджетов-новинок оправдана стратегия «снятия сливок» [7].  

А вот при выведении на рынок уже присутствующих на нем товаров 

более предпочтительна стратегия средних цен.  

Сбытовая маркетинговая стратегия – это такая маркетинговая стратегия 

туристического предприятия, которая определяет реализации товаров и услуг 

предприятия, потребности в обслуживании, потребности в интеграции сбыто-

вой деятельности, типы посредников и их роль в цепочке сбыта, оптималь-

ную структуру методов и каналов сбыта с позиций удобства для потребите-

лей. Для туристического предприятия выбор сбытовой стратегии – это стра-

тегическое решение, которое должно быть совместимо не только с ожидания-

ми в целевом сегменте, но и с ее собственными целями.  

Каналы сбыта (распределения) товаров – основной признак классифи-

кации таких стратегий. По этому признаку сбытовые стратегии делятся на 

пять основных видов:  

1) стратегии для оптовой торговли;  
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2) стратегии для розничной торговли;  

3) стратегии для дистанционной торговли (включая интернет-тор-

говлю);  

4) стратегии сетевой торговли;  

5) смешанные сбытовые стратегии [7].  

Например, стратегия сетевой торговли оправдана при выведении на 

рынок несложного «товара-новинки». 

На основе выше сказанного можно сделать вывод, что существует мно-

жество различных маркетинговых стратегий, которые предприятия могут 

использовать в своей деятельности.  

Маркетинговая стратегия предприятия представляет собой фундамент 

для управления организацией на долгосрочную перспективу. Сегодня не 

существует единого подхода к трактовке понятия «маркетинговая стратегия 

организации», различные авторы используют разные подходы к данному 

явлению.  

В основу маркетинговой стратегии предприятия положены цели и 

задачи на определенный период, а также миссия организации. При разработ-

ке стратегии учитываются определенные требования (адекватность, целост-

ность, совместимость с окружающей средой и т.д.). При этом разработка 

стратегии организации предполагает несколько важных этапов: анализ мик-

росреды организации, анализ макросреды организации, мониторинг полити-

ки конкурентов, исследование потенциала компании, определение направле-

ний развития организации.  

Маркетинговой практикой выработано четыре основных группы марке-

тинговых стратегий: продуктовая стратегия, ценовая стратегия, сбытовая 

стратегия и коммуникационная стратегия. При этом в каждой группе 

стратегий применяется определенная внутригрупповая классификация, в 

основу которой положены различные признаки. Туристические предприятия 

самостоятельно делают выбор в пользу той или иной маркетинговой страте-

гии, исходя из конечных целей деятельности, прогнозируемых результатов, 

особенностей целевого рынка и другие. 

Формирование конкретной стратегии очень сложный процесс, так как 

из множества стратегий существующих в туристском бизнесе нужно выбрать 

одну, но чаше всего турфирмы стараются разработать свою стратегию исходя 

из мирового опыта. Для каждой области туристской деятельности (разработ-

ка ассортимента фирмы, ценообразование, планирование сбыта и коммуни-

кационных действий) должна быть выбрана своя стратегия которой фирма в 

последствии своей деятельности будет придерживаться и которая будет 

служить маяком для достижения заданной цели. 
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Бҥгінгі кҥнде адам капиталы ҧйымның ең қҧнды ресурсына айналды 

жҽне олардың ҽлеуетін арттыру компанияның тиімді жҧмыс істеуіне  қол 

жеткізетін маңызды қҧрал болып табылады. Сондықтан қазіргі заманғы 

ҧйымдар персоналды басқарудың прогрессивті тҽсілдерін енгізуге тырысады, 

ал кешенді корпоративтік стратегия мен инвестициялардың едҽуір кҿлемі 

бҽсекелестік артықшылықтың негізгі факторларының бірі болып табылатын 

ҧйым персоналына бағытталған. 

Кадр саясаты корпоративтік стратегияның маңызды қҧрамдас бҿлігі 

болып табылады жҽне ҧйымның адами ресурстарына қатысты белгілі бір 

принциптерге байланысты, оның персоналды басқару саласындағы басым-

дықтарын анықтайды. 

«Кадр саясаты - бҧл ҧйымның басым инновациялық дамуын жҽне 

қызметкерлердің мҥдделері мен кҽсіпорынның қажеттіліктерін ҥйлестіруді 

қамтамасыз ететін персоналды басқарудың тиімді жҥйесін қалыптастыратын 

процестердің негізінде жатқан еңбек ҧжымына ҽсер ету принциптерінің, 

ҽдістерінің, тҽсілдерінің жҽне нысандарының жиынтығы» [1].  

Ҧсынылған анықтама кадр саясатын қҧрылым жҽне процесс ретінде 

сипаттайтын, оны динамикада анықтайтын осы санаттың мҽнін кҿрсетеді. 

Жоғарыда келтірілген анықтама кейбір ҧқсас элементтерге ие, олар: 

- ҧйымда жҧмыс істейтін адамдардың белгілі бір тобына мақсатты ҽсер 

ету; 

- ҽсер ету ҧйымның мақсаттарына сҽйкес жҥзеге асырылады; 

- бҧл ҽсер адам ресурстарын ҧтымды пайдалануды ынталандырады. 

Осылайша, кадрлық саясатты іс-ҽрекеттің барлық тҥрлерін кадрлармен 

байланыстыратын кешенді стратегия, сондай-ақ адам ресурстарын пайдалану 

қажет ҧйымның жоспарлары ретінде белгілеуге болады. Кадр саясаты - бҧл 

нарықтың динамикалық жағдайларына тиімді жҽне уақтылы жауап бере 

алатын жоғары ҿнімді, шоғырландырылған ҧжымды қҧруға, сақтауға, 
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дамытуға жҽне нығайтуға бағытталған ҧйымдастырушылық қызметтің 

нысандары, принциптері мен ҽдістерінің жиынтығы. 

Кадр саясаты персоналды басқарумен тікелей байланысты екенін атап 

ҿткен жҿн. «Персоналды басқару» ғылыми категориясын ҧйымды ҿзіне 

жҥктелген қызметттерді сапалы жҥзеге асыру қабілеті бар білікті персонал-

мен қамтамасыз етуге жҽне кадр ресурсын оңтайлы пайдалануға бағытталған 

практикалық қызмет ретінде анықтауға болады. Персоналды басқару - бҧл 

«кадр саясатына» қарағанда кеңірек ҧғым. Кадр саясатын персоналды басқа-

ру қҧралы немесе персоналды басқару компоненті ретінде қарастыруға 

болады.  

Кадр саясатын қалыптастыру кезінде қызметкерлерді қабылдау жҽне 

шығару, кадрлардың ауысуы, тҧрақтылық коэффициенті, кадр айналымы 

сияқты персоналдың қозғалыс факторлары да мҧқият талданады. 

«Кадрлар» ҧғымы кадр саясатының негізгі объектісі болып табылады 

жҽне кҽсіпорынның Адами ресурстарын кҿрсететін ҽлеуметтік-экономикалық 

категорияны білдіреді. Кадрлар-бҧл ҧжымдық жҽне кҿп деңгейлі ҧғым, ҿйт-

кені ол ҽртҥрлі салалардағы, мамандықтардағы, кҽсіптердегі, еңбек тҥрлерін-

дегі қызметкерлерді біріктіреді [2].  

Сонымен қатар, «кадрлар» жҽне «жҧмыс кҥші» ҧғымдарының арасында 

айырмашылық бар. Біріншісі мамандандырылған білімі бар, тиісті дайын-

дықтан ҿткен жҽне осы қызмет саласында еңбек тҽжірибесі бар штаттық 

білікті қызметкерлерді қамтиды. «Жҧмыс кҥші» категориясы материалдық 

жҽне материалдық емес тауарларды қҧрудың, ҿнімді еңбекпен айналысудың 

жалпы қабілетін болжайды. 

Кадр саясатын ҽзірлеу кезінде ҽр ҧйым оны жалпы корпоративтік стра-

тегиямен байланыстыруы керек. Кадрларды пайдаланудан барынша пайда 

алу мақсатында тиімді кадр саясатын қалыптастыру қажет. Бҧл персоналды 

оңтайлы таңдауға, кадрларға ҧтымды қажеттілікті анықтауға, сондай-ақ пер-

соналды жҧмыс орындарына кҽсіби тҥрде бҿлуге мҥмкіндік береді, нҽтиже-

сінде персоналды максималды ҿнімділікпен еңбек етуге ҽкеледі. 

Кадр саясатын қҧрудың негізгі кезеңдері: нормаларды ҽзірлеу, кадрлар-

ды жоспарлау жҽне бақылау. Стратегиялық бағытталған кадр саясаты басшы-

лардың кадрларға қатысты жҥзеге асыратын философиясы мен негізгі прин-

циптерін анықтайды. 

Кадр саясатының негізгі мақсаты-қызметкерлердің сандық жҽне сапа-

лық қҧрамының оңтайлы тепе-теңдігін жҽне кҽсіпорынның қажеттіліктері-

мен, еңбек нарығындағы заңнамалық талаптармен жҽне жағдайлармен кадр-

ларды жаңарту процестерін қҧру. 

Кадр саясатын ҽзірлеудің негізгі кезеңдері тҿменде 1-суретте кҿрсетіл-

ген. 

Кадр саясатын қалыптастыру келесі мақсаттарға сҽйкес жҥзеге 

асырылуы керек: 

- еңбек саласындағы қызметкерлердің конституциялық қҧқықтары мен          

міндеттерін міндетті тҥрде орындау, барлық кҽсіпорындардың еңбек заңна-

масын, Кҽсіптік одақтардың ережелерін, осы мҽселе бойынша уҽкілетті 
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органдар қабылдаған ҥлгілік қағидаларды, нормативтерді жҽне басқа да 

қҧжаттарды сақтауы; 

- персоналмен барлық жҧмыстың ҧйымның тиімді жҧмысының міндет-

терімен ҥйлесімділігі, кадрлардың қажетті сандық жҽне кҽсіптік - біліктілік 

қҧрамымен сапалы жҽне ҥздіксіз жабдықтауды қамтамасыз ету; 

- ҧйымның қарамағындағы кадрлық ҽлеуетті ҧтымды пайдалану; 

- еңбекке қабілетті, ынтымақты еңбек ҧжымдарын қҧру жҽне қолдау, 

еңбек процесін реттеу қағидаттарын іске асыру; 

- ҧйымішілік демократияны қалыптастыру; 

- кадрларды іріктеу, оқыту, орналастыру, қайта даярлау жҽне білік-

тілікті арттыру ҽдістемелері мен критерийлерін ҽзірлеу; 

- кадрлармен жҧмыс тиімділігін, ҿткізілетін іс-шаралардың экономика-

лық жҽне ҽлеуметтік ҽсерін анықтау ҽдістемесін ҽзірлеу [3]. 

 

 
 

Сурет 1 – Кадр саясатын әзірлеу кезеңдері. 

 

 

Осылайша, кадр саясаты кадрлық менеджменттің кҿптеген аспектіле-

ріне ҽсер ететін жҥйе болып табылады: жалдау, штат кестесін қҧру, оқыту, 

аттестаттау, тік жҽне кҿлденең жылжыту, ҽртҥрлі кадрлық іс-шаралар жҽне 

адам ресурстарын жалпы корпоративтік стратегияға сҽйкестендіру. Кадр 

саясаты ҧйымның мақсаттарына сҽйкес адами ҽлеуетті ҧйымдастыруға ба-

ғытталған, ал кадрлық менеджменттің міндеттері ҧйымның даму сатысымен 

анықталады. 
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ҧсыныс жинау 

 іс-шараларды енгізуге қажетті қаржы қаражатын бағалау 

операциялық процедураларды жоспарлау, қызметкерлер санының 
болжамы, олардың орын ауыстыруы жҽне т. б. 

таңдалған ҽдістерді енгізу 

жҥргізілген кадр саясатын бағалау жҽне кемшіліктерді анықтау 
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В соответствии с поэтапной методикой анализа кадровой политики, на 

втором этапе оценки, после описания общей характеристики организации, 

осуществляется оценка показателей кадрового обеспечения [1]. Данная 

оценка включает комплексный анализ состава, структуры, движения и пока-

зателей обеспечения кадрами. В таблице 1 представлен анализ состава 

персонала компании «VEGUS» по категориям работников. 

 

Таблица 1 – Анализ кадров «VEGUS» по категориям за 2020–2021 гг. 

 

Категория 

персонала 

2020 г. 2021 г. Отклонение 

Чел. % Чел. % Абсолютное, +,- Темп роста, % 

Руководители 7 9 7 10,7 - 100 

Специалисты 23 29,4 18 27,7 -5 78,2 

Служащие 8 10,3 6 9,2 -2 75 

Рабочие 40 51,3 34 52,4 -6 85 

Всего 78 100 65 100 -13 83,3 

 

Из таблицы 1 видно, в структуре персонала компании «VEGUS» 

наибольшая доля (в 2021 г.) приходится на рабочих – 52,4 %, или 34 

человека, и специалистов – 27,7 %, или 18 человек. В число рабочих входят 

сборщики/грузчики, водители и охранники. Специалистами в компании 

«VEGUS» являются логисты, торговые представители, менеджеры по работе 

с клиентами, ревизоры, аналитики. Число руководителей составляет 7 

человек, или 10,7 %, служащих – 6 человек, или 9,2 %. Руководящий состав 

компании «VEGUS» представлен директорами и их заместителями, а также 

руководителями складов и их заместителями. В состав служащих включены 

диспетчеры, кассиры, операторы. 

Как уже было отмечено выше, за исследуемый период произошло 

сокращение численности персонала на 13 сотрудников, или 16,7 %. В том 

числе число специалистов сократилось на 5 человек, служащих – на 2 
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человека, рабочих – на 13 человек. Численность руководителей осталась 

неизменной за исследуемый период. 

Возрастной состав персонала также является информативным при 

анализе кадровой политики организации. Анализ возрастного состава пред-

ставлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Анализ возрастных групп компании «VEGUS» 

 

Возрастная группа Чел. % 

До 24 лет 2 3 

25-34 года 42 64,6 

35-54 года 17 26 

55 и старше 4 6,4 

Всего 65 100 

 

Таким образом, из таблицы 2 видно, что большинство сотрудников 

компании «VEGUS», 42 человека, или 64,6 % в возрасте от 25 до 34 лет. На 

втором месте по численности сотрудников стоит возрастная категория 35-54 

года – 17 человек, или 26 % персонала. Самых молодых сотрудников, до 25 

лет в данной организации работает двое. Это операторы склада. Сотруд-

ников старше 55 лет в данной организации 4 человека. Это охранники пен-

сионного возраста, бывшие военные. 

Для большей наглядности состав персонала компании «VEGUS» по 

возрастным категориям представлен в виде диаграммы (рисунок 1). 

 

 

 
                                                                                                                                                                                        

До 24 лет 

                                                                                                                                                                                        

25-34 года 

                                                                                                                                                                                        

35-54 года 

                                                                                                                                                                                        

55 и старше 

 

 

Рисунок 1 – Структура персонала компании «VEGUS» по возрастным      

группам 

 

При оценке кадровой политики организации важная роль отводится 

анализу заработной платы персонала,  средняя заработная плата за период 

2020–2021 гг. возросла на 12,8 % и составила 177 тыс. тг.. Данный показатель 

существенно ниже среднемесячной  заработной платы по Казахстану, которая 

составила в конце года 243 тыс. тг..  При этом руководящий состав компании 

«VEGUS» имеет оклады значительно выше средней заработной платы по 

6.4 % 
3% 

26 % 

64.6 % 
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стране, однако за счет того, что в составе персонала компании преобладают 

рабочие категории с окладом 120–150 тыс. тг., по предприятию средняя 

заработная плата ниже средней оплаты труда по стране. Также заработная 

плата кассиров и диспетчеров составляет 140–150 тыс. тг. 

Менеджеры по работе с клиентами имеют заработную плату 150–160 

тыс. тг., помимо оклада они получают бонусы, в зависимости от результатов 

работы. Заработная плата торговых представителей зависит от результатов 

работы исполнителей, состоящих в их команде. Заработная плата исполни-

телей колеблется в диапазоне 200–300 тыс. тг. в зависимости от их резуль-

татов. Таким образом, заработная плата менеджеров по работе с клиентами, 

торговых представителей и исполнителей зависит от объема продаж, их 

работа мотивируется путем выплаты бонусов. Все остальные работники 

компании имеют фиксированные оклады. 

Ниже представлен анализ движения и текучести персонала компании 

«VEGUS»    (таблица 3). 

 

Таблица 3 – Движение персонала компании «VEGUS» за 2020–2021 гг. 

 

Показатели 2020 г. 2021 г. 

отклонение 

Абс., +,- 
Отност., 

% 

Среднесписочная численность 

сотрудников, чел. 
78 65 -13 83,3 

Принято, чел. 3 1 -2 33,3 

Выбыло всего, чел. В том числе: 2 14 12 700 

по собственному желанию, чел. 2 4 2 200 

за нарушение трудовой дисциплины, чел. - - - - 

по другим причинам, чел. - 10 10 - 

Выработка на одного сотрудника, тыс. тг. 21800,3 30167,3 8367 138,4 

Коэффициент                    текучести, % 2,6 21,3 18,7 - 

Коэффициент оборота по приему 

персонала, % 
3,8 1,5 -2,3 - 

 

Данные таблицы 6 показывают, что средняя численность персонала 

компании «VEGUS» за рассматриваемый период сократилась на 13 человек, 

или 16,7 %. На работу за 2021 г. был принят один сотрудник, а выбыло 

(уволено) 14 человек, это на 12 человек больше, чем в 2020 году. При этом по 

собственному желанию выбыло 4 сотрудника и уволено 10 человек. Следует 

отметить, что ни один работник не был уволен за нарушение трудовой 

дисциплины. Все сотрудники, которые были уволены в 2021 г. выбыли в 

связи с сокращением штата (кроме тех, кто уволился по собственному 

желанию). 

Коэффициент текучести кадров (так называемый индекс крутящихся 

дверей) значительно повысился за исследуемый период – с 2,6 % до 21,3 %. 

Это очень высокий показатель, значительно выше естественного значения 

(3–5 %). В данном случае причиной такого высокого значения текучести 
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кадров стало массовое сокращение персонала в 2021 г. Причиной сокра-

щения численности персонала стало общее снижение уровня продаж, свя-

занного с карантинными ограничениями, снижением платежеспособного 

спроса на автозапчасти. 

Вместе с тем, выработка на одного работника компании возросла на 

8367 тыс. тг. или на 38,4 %. Отметим, что темп роста выработки превышает 

темп роста фонда оплаты труда (из данных таблицы 3), что является 

обязательным условием эффективной работы предприятия. 

Коэффициент оборота по приему персонала за исследуемый период 

снизился с 3,8 % до 1,5 %. 

Следующим этапом в диагностике кадровой политики организации 

является оценка степени удовлетворенности персонала своей работой. С 

целью проведения данной оценки мы провели беседу с персоналом компании 

«VEGUS» в форме интервью. Результаты проведенного опроса представлены 

в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Уровень удовлетворенности персонала компании 

«VEGUS» 

 
Совершенно 

не 

удовлетворен, 

чел. 

Не 

удовлетворен, 

чел. 

Скорее не 

удовлетворен, чем 

удовлетворен, чел. 

Удовлетворе

н, чел 

Совершенно 

удовлетворен, 

чел. 

4 7 20 24 10 

 

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно 

сделать следующие выводы: 

– более половины сотрудников компании «VEGUS» удовлетворены 

своей работой, из них 10 человек «совершенно удовлетворены»; 

– 20 сотрудников (30%) компании «скорее удовлетворены, чем нет»; 

– негативное восприятие работы отметили 11 человек (17%), из них 4 – 

совершенно недовольны своей работой и 7 «не удовлетворены». 

То есть большинство сотрудников довольны работой в компании 

«VEGUS». 

По результатам опроса можно также отметить следующие факты: 

– руководящий состав компании в большей степени, чем другие сот-

рудники доволен занимаемой должностью. В первую очередь, управленцев 

устраивает занимаемая должность, относительная самостоятельность и 

независимость в принятии решений; 

– вместе с тем, имеется ряд факторов, которыми недовольны руково-

дители организации. Это нестабильность работы в компании, а также психо-

логический климат в коллективе; 

– руководители остаются недовольны размерами окладов и премиаль-

ной частью заработной платы, а также отсутствием возможности для карьер-

ного роста; 
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– по результатам опроса ведущих специалистов (торговых представи-

телей, директора по логистике, менеджеров по работе с клиентами, руково-

дителей складов) можно констатировать, что наибольшее удовлетворение у 

них связано с надежностью и стабильностью их работы, участием в 

управлении компанией, полномочиями и возможностью работать в команде, 

хорошим оснащением рабочих мест, полнотой и своевременностью поступ-

ления информации, возможностями профессионального и личностного роста; 

– менее всего ведущие специалисты удовлетворены возможностями 

продвижения по карьерной лестнице, должностным окладом, психологи-

ческим климатом в коллективе, графиком работы, режимом труда и отдыха; 

– работники младшего звена в наибольшей степени удовлетворены 

престижностью компании, в которой они работают, возможностью личност-

ного роста; 

– в наименьшей степени работники младшего звена довольны уровнем 

заработной платы, нестабильностью своей работы за последние два года, 

психологическим климатом в коллективе, невозможностью участвовать в 

принятии решений, графиком работы, режимом труда и отдыха. 

Таким образом, по результатам опроса можно сделать выводы, что 

практически все работники компании «VEGUS» остаются недовольны 

уровнем своей заработной платы (реальными доходами на фоне высокой 

инфляции), психологическим климатом в коллективе, графиком работы, 

режимом труда и отдыха. Многие уверены, что их труд и время, затраченное 

на работу, должны оплачиваться выше, чем в данное время. Кроме того, 

можно сделать вывод о том, что возможности карьерного роста имеются 

только у ведущих специалистов. Для всех остальных сотрудников возмож-

ности повышения в должности практически отсутствуют на данном пред-

приятии и возможны лишь с переходом на другую работу. Также для 

работников среднего и низшего звена отсутствует самостоятельность в 

работе, в компании отмечается высокий уровень централизации власти. 

Вместе с тем, сотрудники компании остаются довольны престижнос-

тью работы в известной фирме, возможностью обучения и приобретения 

опыта на рабочем месте. 

В настоящее время в компании «VEGUS» отсутствует штатная единица 

«кадровый работник» и все обязанности по управлению персоналом возло-

жены на исполнительного директора, который не имеет профильного образо-

вания по управлению персоналом. 

Можно сделать вывод о том, что в компании «VEGUS» применяется 

пассивный тип кадровой политики (характерный для большинства 

предприятий Казахстана [2]), который сводится, в основном, к ликвидации 

негативных последствий управления кадрами, но при этом отсутствует 

целенаправленная, выраженная программа управления персоналом. Главным 

образом управление персонала направлено на стимулирование объема 

продаж посредством премиальных выплат определенным группам персонала. 
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Кҽсіпорынның кадр саясатын зерттеудің соңғы кезеңі оның диагнос-

тикасы болып табылады (2-кесте), ол  іс ҽрекет шеңберінде кадр саясатының, 

оның ішінде қҧжаттамалық, ҽдістемелік, ҧйымдастырушылық – басқарушы-

лық, ақпараттық-техникалық қамтамасыз ету проблемаларын анықтау жҥзеге 

асырылады.  

Диагностика нҽтижелері негізінде кадр саясатын жетілдірудің, оның 

тиімділігін арттырудың негізгі бағыттары жҽне болашаққа арналған кадрлық 

стратегия анықталады. 

Кадрлық саясатты диагностикалау ҥшін ҧйымның қоршаған ортасы 

мен фирманың ішкі ҽлеуеті туралы нақты тҥсінік болуы керек. Ол ҥшін 

SWOT талдауын жҥргізген жҿн. Бҧл оңтайлы стратегияны таңдауда ҧйым-

ның кадрлық қызметінің ҽртҥрлі аспектілерін жан-жақты кҿрсетуге мҥмкін-

дік беретін ең ҽмбебап жҽне кҿрнекі ҽдіс [1]. 

SWOT талдауы ҧйымның кадрлық саясатының кҥшті, ҽлсіз жақтарын, 

оның одан ҽрі даму мҥмкіндіктерін жҽне ықтимал қауіптерді анықтауға 

мҥмкіндік беретін стратегиялық талдаудың кең таралған тҥрі болып табы-

лады. 

«VEGUS» компаниясының кадр саясатының SWOT-талдауы 1-кестеде 

кҿрсетілген. 

 

1-кесте - «VEGUS» компаниясының кадр саясатын SWOT-талдау 
 

Кҥшті жақтары Ҽлсіз жақтары 

- басшы қызметкерлердің біліктілігінің жо-

ғары деңгейі; 

- жас шығармашылық кадрлардың басым 

болуы; 

- кадрлардың жоғары мамандануы; 

- компанияның еңбек ҽлеуетін қолданудың 

жоғары кҿрсеткіштері; 

- персоналды басқару жҥйесінің компания 

стратегиясымен тығыз байланысы; 

- компанияда персоналды басқару бҿлі-

мінің жҽне арнайы кадр қызметкерле-

рінің болмауы; 

- пассивті кадр саясаты; 

- персоналды басқарудың ескірген авто-

маттандырылған жҥйесі; 

- басшы лауазымдарға ілгерілету ҥшін 

кадр резерві қалыптастырылмаған; 

- барлық персоналды оқыту мен кҽсіби 

дамытуда жҥйеліліктің болмауы; 

https://cyberleninka.ru/
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- адам ресурстарын ҧтымды пайдалану; 

- негізгі қызметкерлердің кҽсіби дамуы; 

- компанияны басқаруға жетекші маман-

дардың қатысуы; 

- персоналды сапалы қалыптастыру. 

- қызметкерлердің бҥкіл штатының адал-

дығын сақтау ҥшін ҥҽждемеу шаралар-

дың болмауы; 

- икемді басқару жҥйесінің болмауы; 

- еңбек ҥйлесімділігінің тҿмен деңгейі. 

Мҥмкіндіктері Кедергілер 

- персоналды басқаруды цифрландыруды 

кҥшейту; 

- персоналды басқарудың тиімді тетігін 

енгізу жҽне пысықтау; 

- персоналдың уҽждемесін жетілдіру; 

- кадрларды басқаруда ҽлемдік тҽжірибені 

қолдану; 

- кадрларды басқарудағы теориялық жҽне 

практикалық дағдыларды жаңарту; 

- кадрларды кҽсіби дамыту. 

- кадр саясатына нарық тенденциялары 

ҽсер етеді (нарық тҧрақсыз); 

- зерттелетін кезеңдегі кадрлардың 

жоғары айналымы; 

- ҧйымдағы жағымсыз психологиялық 

ахуал; 

- нарықтағы бҽсекелестікті кҥшейту; 

- білікті кадрларды жоғалту қаупі. 

 

Осылайша, «VEGUS» компаниясының кадр саясатының ең кҥшті жақ-

тары басшылық буынның біліктілігінің жоғары деңгейінен тҧрады: компа-

нияда осы бизнестің ерекшеліктеріне жақсы бағдарланған жҽне тиімді жҽне 

перспективалы іскерлік байланыстар қҧра алатын тҽжірибелі білікті менед-

жерлер жҧмыс істейді. Сонымен қатар, компания қызметкерлерінің басым 

бҿлігі – белсенді дамып, ҧйымның пайдасына барынша ҥлес қоса алатын жас 

креативті мамандар (40 жасқа дейін). 

Компанияға ең перспективалы ізденушілер қабылданады, іріктеудің 

барлық кезеңдері сынақ мерзімінде ҿзін компания басшылығының барлық 

талаптарына сҽйкес келетін жоғары білікті қызметкер ретінде кҿрсеткендер 

ғана ҿтеді. Сонымен қатар, «VEGUS» компаниясы ҥздік қызметкерлерге 

кадрлық элита ретінде қарайды. Бҧл тҽсіл қызметкерлердің жетістіктері ҥшін 

мақтаныш сезімін қалыптастыруға жҽне жҧмыста тиімді берілгендікке 

ынталандыруға ықпал етеді. Бҧл ретте қызметкерлер компанияның жҧмысын 

жақсартуға, ҧжымдық шешімдерді орындауға, компания мҽселелерін талқы-

лауға қатысуға ҧмтылады. «VEGUS» компаниясы барлық қызметкерлер ҥшін 

қолайлы еңбек жағдайларын жасауға қамқорлық жасайды. 

«VEGUS» компаниясының ҽлсіз жақтарына кадр мамандары мен пер-

соналды басқару бҿлімінің болмауы жатады. Компанияның басшылық 

қҧрамы кадрларды басқару бойынша мамандандырылған білімге ие емес, 

еңбек ресурстарын басқаруда олар тек ҿз тҽжірибелеріне назар аударады. Бҧл 

факт персоналды басқарумен байланысты белгілі бір тҽуекелдерді тудырады. 

Жоғарыда айтылғандай, компанияда пассивті кадр саясаты қолданы-

лады. Бҧл ретте компания жҧмысының тиімділігін арттыру ҥшін персоналды 

икемді пайдалану мҥмкіндіктері жіберіп алынады. 

«VEGUS» компаниясында қажет болған жағдайда басшы лауазымдар-

ды ауыстыру ҥшін кадрлық резерв қалыптастырылмаған. Тҧтастай алғанда, 

қызметкерлерді ынталандыруда, оларды кҽсіби оқыту мен дамытуда жҥйе-

лілік жоқ. Сонымен қатар, кадрларды басқаруда цифрландырудың ҽлсіз 

деңгейі байқалады. 
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Жоғарыда кҿрсетілген кадр саясатының барлық кемшіліктерін компа-

нияның мҥмкіндіктерін пайдалану кезінде жоюға болады: кадрларды басқа-

рудың инновациялық тетігін енгізу, цифрландыруды кҥшейту, кадрларды 

басқаруда шет елдердің прогрессивті тҽжірибесін пайдалану. 

Сонымен қатар, компания кадр саясатын іске асыруға қандай да бір 

тҥрде ҽсер ететін тҽуекелдерге (қауіптерге) тап болады. Бҧл, ең алдымен, 

автомобиль бҿлшектері нарығының тҧрақсыздығы, саяси жҽне форс – мажор-

лық жағдайлардан туындаған сатылатын тауарларға сҧраныстың кҥрт ауыт-

қуы. 

Компанияға тҿнетін қауіптердің бірі ҧжымдағы жағымсыз психология-

лық ахуалға байланысты. Сауалнама барысында «VEGUS» компаниясының 

кҿптеген қызметкерлері бҧл фактіні атап ҿтті. Компаниядағы негативті сауда 

ҿкілдері мен олардың команда мҥшелерінің, клиенттермен жҧмыс жҿніндегі 

менеджерлер мен сатушылардың бҽсекелестігі аясында қалыптасады. 

Менеджментте «бҽсекелестік рух», ҽдетте, оң қабылданады жҽне 

ҥҽждемеудің жоғарылауымен, сатылымның ҿсуімен, персоналдың ҿзін-ҿзі 

дамытуымен жҽне т.б. байланысты. Алайда «VEGUS» компаниясында ма-

мандар арасындағы бҽсекелестік қақтығыстардың, бҽсекелестіктің, ҿзара 

қызғаныштың, интригалардың, жаман ниеттердің, саботаждың пайда болу-

ына ҽкелді. Сонымен қатар, жағымсыз психологиялық жағдайдың себебі 

сатылымның тҿмендеуіне байланысты ҿткен жылы қызметкерлердің қысқа-

руы болып табылады. Мҧндай жағдай компанияның дамуына жҽне нҽтиже-

лерін арттыруға ықпал етпейді. Керісінше, бҧл сату мен пайда кҿрсеткіш-

терінің тҿмендеуіне ҽкеледі. 

Сондай-ақ, «VEGUS» компаниясы қызметкерлерінің кҿпшілігі жоғары 

инфляция жҽне ҽлемдегі жалпы экономикалық жҽне саяси тҧрақсыздық ая-

сында жалақысының деңгейіне наразы. Бҧл жағдай компания қызметкерле-

рінің ҥҽждемеуіне де кері ҽсерін тигізеді. 

Компанияның кадр саясатын диагностикалаудың келесі кезеңі 

«VEGUS» SNW талдауын жҥргізеді (компанияның кҥшті, бейтарап 

жҽне ҽлсіз жақтарын талдау). Бҧл талдау ҧйымның бҽсекеге қабілеттілігін 

арттыру ҥшін оның ішкі ортасын бағалауға кҿмектеседі [2].  

Бҧл ҧйымның қалай жҧмыс істейтінін, оның бҿлімшелерінің иерархия-

сын жҽне ҧйымда қандай процестер жҥріп жатқанын кҿрсетеді. Snw талдау 

ҽдісі оң жҽне теріс ресурстарды анықтауға, компанияның мҥмкін ҿсу нҥкте-

лерін анықтауға мҥмкіндік береді. Бҧл стратегиялық жоспарлаудың негізі, 

компанияны басқару жҥйесіне баға береді. Оның мҽні Компанияның ішкі 

ортасының параметрлерін сапалы (сандық емес) бағалау болып табылады. 

Тҿменде «VEGUS» компаниясының SNW-талдауы берілген (2-кесте).  

Осылайша, «VEGUS» компаниясының ең кҥшті ішкі қҧрамдас бҿліктері 

персоналдың біліктілігі, техникалық жарақтандырылуы, қызмет кҿрсету 

сапасы, ҿнім ассортименті, компания имиджі, сауда маркасына деген сенім 

болып табылады.  Кадр саясатында кадрлардың жоғары біліктілігі ең кҥшті 

компонент болып табылады. 
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Сонымен қатар, кадрлық саясаттың оқыту, персоналды ынталандыру, 

персоналды жоспарлау сияқты компоненттері орта деңгейде қалып отыр.  

Ҽлсіз компонент - бҧл жоғары айналым. Осылайша, бҧл компоненттер 

«VEGUS» компаниясының кадр саясатын жетілдіру кезінде нысаналы болуға 

тиіс. 

Кадр саясатын диагностикалау кезінде сыртқы ортаны талдау ҥшін 

PEST талдауын (3-кесте), яғни кадр саясатын жоспарлау кезінде талданатын 

сыртқы орта факторларын дҽйекті бағалауды қолданған жҿн [3]. 

 

2-кесте - «VEGUS» компаниясының SNW-талдауы. 

 

№ Қызметтегі маңызды параметрлер 
Компоненттердің кҥй деңгейлері 

S (кҥшті) N (бейтарап) W (ҽлсіз) 

1 Персоналды оқыту  +  

2 Персоналды ҥҽждемеу  +  

3 Кадрлардың ауысуы   + 

4 Персоналдың біліктілігі +   

5 Қызметкерлерді жоспарлау  +  

6 Техникалық жарақтандыру деңгейі +   

7 Ақпараттық қамтамасыз ету  +  

8 Кҿрсетілетін қызметтердің сапасы +   

9 Маркетингті ҧйымдастыру  +  

10 Тауарлар ассортименті +   

11 Компанияның имиджі +   

12 Қаржылық тҧрақтылық  +  

13 Баға саясаты  +  

14 Сату деңгейі  +  

15 Тҧтынушыға бағдарлау +   

16 Сауда маркасына деген сенім +   

17 Компанияның даму стратегиясы  +  

 

PEST-талдау компанияның қызметіне жҽне оның кадрлық саясатын 

іске асыруға қандай да бір тҥрде жанама ҽсер ететін сыртқы ортаны зерттеу 

қҧралы болып табылады [4].  

 

3-кесте - «VEGUS» компаниясының сыртқы ортасын PEST-талдау 

 
Саяси-қҧқықтық орта Экономикалық орта 

- экологиялық мҽселелер; 

- заңнамадағы ҿзгерістер; 

- ҥкімет саясатындағы ҿзгерістер; 

- аймақтағы жҽне ҽлемдегі саяси тҧрақ-

сыздық; 

- халықаралық қысым топтары; 

- реттеуші органдар мен нормалар; 

- қаржыландыру, гранттар, бастамалар; 

- бҽсекелестікті мемлекеттік реттеу. 

- тҧрақсыз экономикалық жағдай; 

- саладағы инвестициялық ахуал; 

- шетелдік экономикалық ҥрдістер мен 

жҥйелер; 

- салық салу мҽселелері; 

- нарықтың циклдік сипаты; 

- сауда тізбектері жҽне тарату; 

- валюта бағамдары; 

- халықтың табыс деңгейі; 

- сыртқы экономикалық мҽселелер. 
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Технологиялық орта Ҽлеуметтік - мҽдени орта 

- технологияларды дамыту; 

- зерттеулерді қаржыландыру; 

- ақпарат жҽне коммуникациялар; 

- технология бойынша заңнама; 

- лицензиялау, патенттер; 

- инновацияның ҽлеуеті; 

- нарықтағы жаңа ҿнімдер. 

- демографиялық ҿзгерістер; 

- кірістер мен шығыстардың қҧрылымы; 

- ҿмір салты тенденциялары; 

- негізгі қҧндылықтардағы ҿзгерістер; 

- тҧтынушылардың кҿзқарасы; 

- сатып алушылардың мінез-қҧлық ҥлгілері; 

- сатып алушылармен байланыс нҥктелері; 

- этникалық факторлар; 

- жарнама жҽне қоғаммен байланыс. 

 

Осылайша, сыртқы ортаның ең маңызды факторлары: 

1) саяси-қҧқықтық факторлар: 

- Экологиялық реттеу. Автокҿлік бҿлшектерін сату сҿзсіз экологияға 

теріс ҽсер етеді, сондықтан компания ҿз қызметінде экологиялық стандарттар 

мен нормаларды ескеруі керек; 

- «VEGUS» компаниясының тауарлары сатылатын ҿңірдегі саяси 

тҧрақсыздық: тҥрлі шектеулер, жаңа ережелер, санкциялар жҽне т.б. 

2) Экономикалық орта факторлары: 

- экономикадағы циклдік ауытқуларға байланысты ҽртҥрлі сыртқы 

экономикалық проблемалар; 

- автокҿлік бҿлшектерін жеткізуші елдердің экономикалық мҽселелері; 

- валюта бағамдарының тҧрақсыздығы; 

- инфляциядан туындаған халықтың нақты табысының тҿмендеуі. 

3) Технологиялық орта факторлары: 

- жаңа технологиялардың қарқынды дамуы; 

- технология бойынша заңнаманы ҿзгерту; 

- нарықта жаңа тауарлардың пайда болуы. 

4) Демографиялық факторлар: 

- кҿші-қон процестерінің кҥшеюінен туындаған теріс демографиялық 

ҿзгерістер; халықтың елден жҽне мақсатты аймақтан кетуі; 

- COVID-19 пандемиясы аясында ҿлім-жітімнің артуы салдарынан 

халықтың азаюы; 

- нақты кірістердің тҿмендеуі салдарынан бюджетті қайта қарауға 

мҽжбҥр болған халық шығыстарының қҧрылымындағы ҿзгерістер; 

- негізгі қҧндылықтар мен ҿмір салтының ҿзгеруі: COVID-19 пандемия-

сының салдарынан кҿптеген адамдар электр скутерлеріне, велосипедтерге 

жҽне т. б. ауысып, автомобильдерді аз қолдана бастады. 

«VEGUS» компаниясының сыртқы ортасын талдай келе, бҧл компания 

нарықтағы кҿшбасшылардың бірі болып табылатынын атап ҿткен жҿн. Ком-

пания автомобиль бҿлшектері нарығын жҥйелі тҥрде бақылайды, ҿз кадр-

ларының қауіпсіздігін мҧқият қадағалайды жҽне экологиялық проблемалар-

дың туындауына жол бермейді. 

Сыртқы ортаның келесі факторлары ҥлкен проблема болып табылады: 

экономикалық тҧрақсыздық, адамдардың ҿмір сҥру деңгейінің тҿмендеуі, 
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теріс демографиялық ҿзгерістер, саяси жҽне сыртқы экономикалық пробле-

малар. 

Осылайша, «VEGUS»  компаниясының қолданыстағы кадр саясатының 

негізгі тҽуекелдері: жоғалған пайда, еңбек ҥйлесімділігінің тҿмен деңгейі, 

операцияларды орындаудың баяулауы, кадрлардың жеткіліксіз жоғары 

ҿнімділігі, жағымсыз жағдайлардың туындау мҥмкіндігі, қызметкерлердің 

тҿмен бастамашылығы болып табылады. 

«VEGUS» компаниясының кадр саясатын жетілдіру проблемаларды 

жоюмен жҽне кадрларды басқарудың неғҧрлым тиімді тетігін қҧрумен 

байланысты болуы тиіс, бҧл ҿз кезегінде компания жҧмысының тиімділігіне, 

сату деңгейін, пайданы жҽне т. б. арттыруға оң ҽсер етеді. 

Айта кету керек, «VEGUS» компаниясының кҥшті жағы, ҽрине, 

жеткілікті тҽжірибелі, «кҥшті», креативті кадрлар қҧрамы болып табылады, 

оларды сауатты жҽне ойластырылған пайдалану ҧйымның қызметіне айтар-

лықтай ҽсер етеді. Сондықтан кадр саясатын жетілдіру, оның бҽсекеге қабі-

леттілігін арттыру «VEGUS» компаниясының жҧмысын жақсартуда қажетті 

негізігі бағыт болуға тиіс. 
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Тҽуелсіз мемлекетіміздің ҿңірлер саясатын жҥзеге асыру тиімді басқару 

жҥйесін қалыптастырмайынша жоғары нҽтижеге жеткізбейтіндігі кҿптеген 

дамыған мемлекеттердің тҽжірибесімен дҽлелденіп отырған ақиқат.  

Қазіргі уақытта ешбір мемлекет ел ішіндегі тиімді аумақтық басқару 

жҥйесінсіз бҽсекеге қабілетті болып, ҽлемдегі ҿзінің лайықты орнына ие бола 

алмайды.  

https://cyberleninka.ru/article/n/provedenie-snw-analiza-na
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Ҿздерінің мемлекеттік басқару жҥйесін қазіргі талаптарға сай «жаңарт-

қан» мемлекеттер ҿз аумақтарында шаруашылық кҽсіпорындарын орналас-

тыру ҥшін, шет ел инвестицияларын тарту ҥшін тартымдырақ бола тҥсті. Ал 

бҧл қазіргі ғаламдану ҥрдісі белең алып отырған ҽлемдік бҽсекелестік 

жағдайында аса маңызды. 

Экономикасы нарықтық қатынастар негізінде дамып отырған елдерде 

ҿңірлер дамуға мемлекеттің араласуының екі негізгі мақсатын бҿліп қарас-

тырады: 

- «ҽділдік», яғни барлық аймақ тҥрғындары ҥшін жақсы тҥрмыс-

жағдайына жетудің тең мҥмкіндіктерін қамтамасыз ету; 

- «тиімділік», жалпы ҧлттың тҥрмыс-жағдайын кҿтеру мақсатында ҽр 

ҿңірдің ҿндірістік ҽлеуетін тиімді пайдалану талап етіледі. 

Бҧл екі мақсат қарама-қайшы да бірыңғай да болуы мҥмкін. Мысалы, 

экономикалық ҿсу кезеңінде бірінші мақсат басымдыққа ие болса, дағдарыс 

кезеңінде екінші мақсат алдынғы орынға шығады. 

Аумақтық бірліктердің экономикалық жҽне ҽлеуметтік дамуы қанша-

лықты жоғары болса, дамуға қатысты функциялардың кҿбі сол ҿңірдің 

басқару органдарының қҧзіретінде қалдырылады. 

Нақты функцияның жҥзеге асуының тиімділігін бағалау ҽрбір деңгейде 

тиімділіктің ҽр тҥрлі экономикалық жҽне техникалық кҿрсеткіштерімен 

анықталады. Функцияны жҥзеге асырудың жоғары тиімділігін қамтамасыз 

етуге мҥмкіндігі бар деңгейге сол функция бекітіліп беріледі. Ҿңірлер бас-

қарудың ҽрбір нақты функциясының жҥзеге асырылуына жҽне оның тиімді-

лігіне басқару объектісінің қанағаттандырылу деңгейі ҥнемі сарапшылық 

бағалау негізінде анықталып отырылуы тиіс. 

Осы теориялық негізге сҥйене отырып, Қазақстан Республикасындағы 

ҿңірлер саясатты жҥзеге асырудың негізгі қҧралы ретіндегі басқару ерек-

шеліктерін қарастырайық. 

Қазақстаннық ҿңірлер экономикалық саясаты унитарлық мемлекет 

саясаты ретінде қҧрылады. Осыған орай, ҿңірлер экономикалық саясат, 

орталық ҥкіметпен қоса ҿңірлер билік органдарымен де жҥргізілуі тиіс.  

Тек орталық билікте ғана жалпы елдің экономикалық ҿсуін ынталан-

дыру, жалпы ҽлеуметтік шиеленісуді азайту ҥшін аймақ пен салалар арасын-

дағы пайданы тиімді қайта бҿлу, елдің экономикалық дамуындағы терең 

ҿңірлер жҽне салалық теңсіздікті қысқартуға мҥмкіндік беретін тҥрақты 

экономикалық ҿсу траекториясына шығу тҽрізді қҧрделі мҽселелерді шешуге 

мҥмкіндік бар. Ал ҿңірлер деңгейдегі билік болса ҿз мҥдделеріне сҽкес, ҿз 

ҿкілеттіліктері шегіндегі мҽселелермен айналысады.  

          Ҿңірлер дамуды басқару осы орталық пен ҿңірлер арасындағы 

мҥдделерді ҥйлестірудің нысандары мен ҽдістерін қолдануды, аймақаралық 

жҽне аймақшілік материалдық ресурстар мен қаржылық ағындарды пайда-

лану арасындағы ҿзара байланысты кҥшейтуді, республиканың, ҽсіресе дағ-

дарыстық аймақтардағы субъектілердің ҽлеуметтік-экономикалық дамуына 

мемлекеттік қолдау механизмін жетілдіру тҽсілдерін кҿздейді. Қазіргі кезең-

дегі ҿңірлер дамуының негізгі басқарушылық астары ретінде республикалық 



 

118 

 

жҽне ҿңірлер бағдарламалардың ҿзара ҽрекеттесуі мен ҥйлесуі, болып жатқан 

ҿзгерістерге сай олардың ҿңтайлы сҽкестігі қарастырылады. 

Ҿңірлер саясаттың екі деңгейлілігі екі басқару субъектісін - орталық 

пен ҿңірді анық бҿліп кҿрсетумен байланысты болып отыр. Бҧл деңгейлердің 

ҽрқайсысы ҿздерінің басқару аясында, функцияларын орындауда толықтай 

дербестікке ие. Барлық мҽселе осы аялар мен функциялардың қалай бҿлі-

нетіндігінде, ҿңірлер басқару органдарына қаншалықты бостандық берілген-

дігінде жҽне басқару субъектілерінің арасында қандай қатынастар орнатыл-

ғандығында.  

Қазіргі уақытта, Қазақстан ҥшін ҿңірлер даму мақсаттары ретінде 

тҿмендегілерді атауға болады: 

1.  Ҽрбір аймақтағы халықтың тҧрмыс-жағдайының деңгейін теңестіру; 

2. Дағдарыстық аймақтарды қҧрылымдық қайта қҧру.  

Бірінші мақсаттан айырмашылығы теңестіру саясаты жалпы барлық 

мемлекет ҥшін жҥргізілетіндігімен ерекшеленеді. Дағдарыстық аймақтарды 

қҧрылымдық қайта қҧру тек ірі, жалпы-мемлекеттік бағдарлама кҿмегімен 

жҥзеге асырылады, кейбір аймақтарда аталмыш міндетті орындау ҥшін қажет 

ресурстардың жетіспеушілігі болады. 

Мемлекеттің негізгі функциясы, артта қалған аумақтарды даму деңгейі 

жоғары ҿңірлердің деңгейіне жеткізу, бірақ мҧндай жағдай халыққа ҿз 

зардабын тигізбеуі тиіс; 

3. Ҿңірлердің кешенді дамуын жеке ҿңірлер мақсаттармен ҧштастыру; 

4. Тҥрақты экономикалық ҿсуді қамтамасыз ету. 

Мемлекеттік басқаруды орталықсыздандыру ҿңірлер деңгейдегі бас-

қару функциялары рҿлінің ҿсуіне алып келеді. Осыған орай билік деңгейлері 

арасында ҿкілеттіліктерді, жауапкершіліктер мен функцияларды бҿлу жҥзеге 

асырылуы тиіс.  

Ҿңірлер басқарудың маңыздылығы мен қайтарымы ҽлемдік шаруашы-

лық жҥргізу тҽжірибесімен де дҽлелденіп отыр. Атап айтқанда, экономи-

калық даму тҥрғысынан алдыңғы қатарға шығу ҥшін міндетті тҥрде   нарықта 

сҧранысқа ие ҿңірлер ресурстардың жеткілікті болуы, экономикалық ҽлеует-

ке ие болу шарт емес. Кҿбінесе дамудың, оның ішінде ҿңірлер дамудың да 

жоғары деңгейінің кепілі басқарудың озық тҥрлерін қолдану, басқару ҿнерін 

игеру, шаруашылық айналымға аумақтағы экономикалық ҽлеуетті тарту, 

ҿңірдің ҿзi ҥшін, басқа аумақтар ҥшін экономикалық қызмет нҽтижелерін 

пайдалана білу екендігі шет ел тҽжірибесімен айқындалған. 

Қазіргі кезеңдегі ҿңірлер басқарудың тиімділігін арттырудың мемле-

кеттік стратегиясы ең алдымен, халықтың ҿмір сҥруінің жеткілікті деңгейін 

қамтамасыз етуге, елдің экономикалық кеңістігінің тҧтастығы мен бірлігін 

сақтауға, экономиканың нақты секторының тҥрақты дамуы ҥшін жағдайлар 

қалыптастыруға бағытталуы тиіс.  

Ҿңірлер экономиканың қызмет етуінің айқын белгіленген шекарасының 

болуы, аумақтардағы шаруашылық жҥргізу мен ҽлеуметтік-экономикалық 

дамуды басқарудағы дербестіктің барған сайын арта тҥсуі аумақтың тҥрақты, 

тиімді дамуын қамтамасыз ететін экономикалық саясатты жасақтаудағы 
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ҿңірлер басқарудың жауапкершілігін кҥшейте тҥседі. Нақ осы ҿңірлер 

басқару халықтың ҿмір сҥру жағдайы мен деңгейіне, қоршаған ортаның 

қорғалуына, аймақ экономикасының инвестициялық тартымдылығына, оның 

бҽсекеге қабілеттілігіне жауапты болады. 
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Қызметті жоспарлау ҽрбір кҽсіпорында ҿндірістік менеджменттің ең 

маңызды қызметі болып табылады. Жоспарда барлық қабылданған басқару-

шылық шешімдер, ҿндіріс кҿлемі мен ҿнімді сату кҿлемінің негізделген 

есептеулері бейнеленеді, шығындар мен ресурстардың экономикалық бағасы, 

ҿндірістің соңғы нҽтижелері келтіріледі. 

Жоспар - кҽсіпорын мен оның барлық бҿлімшелерін, ҽлеуметтік-эконо-

микалық даму бағдарламасы. Жоспарлаудың жалпы қағидаларын алғаш 

американдық ғалым А.Файоль ҧсынған. Оның пікірінші 4 қағидасы бар: 

1) біртҧтастылық  

2) ҥздіксіздік  

3) иілгіштік (бейімделгіш)  

4) дҽлдік  

Біртҧтастық - кҽсіпорынның ҽлеуметтік экономикалық дамуының 

жалпы жҽне жиынтықтық жрспарын қарастырады. 

Ҥздіксіздік - ҽрбір кҽсіпорындарда жоспарлау, ҧйымдастыру жҽне 

ҿндірісті басқару процессі, еңбек қызметі сияқты ҿзара тығыз байланысты 

болады, ҽрдайым тоқтаусыз жҥргізілуі тиіс. Бҧл принцип бойынша страте-

гияның жоспардан тактикалық жоспарға, одан оперативті жоспарға біртіндеп 

кҿшу жҽне қысқа мерзімді жоспарлау ҿзара тығыз байланысты болуы шарт. 

Иілгіштік – жоспарлаудың ҥздіксіздігімен тығыз байланысты, жҽне 

жоспарда кҿрсетілген кҿрсеткіштерді тузету мҥмкінділігін кҽсіпорынның 

жоспарлы экономикалық қызметінің ҥйлесімділігін білдіреді. 

mailto:baglan.10.09@mail.ru


 

120 

 

Дҽлдік – кҿптеген кҽсіпорын ішіндегі факторлар мен оның сыртқы 

ортасымен анықталады. Ҽрбір жоспар кҽсіпорынның қаржылық жағдайымен 

оның нарықтағы орынын ескере отырып, кҽсіпорынның қандай жетістікке 

жетуге талпынатын нақты дҽлдікпен қҧруы шарт. 

Кейінірек Акофф Р.Файольдің жоспарлау қағидасына – қатысу қағида-

сын қосқан. 

Қатысу – бір тҧтастықпен тығыз байланысты, қатысу бойынша ҧйым-

ның ҽрбір мҥшесі қызметі мен атқаратын жҧмысына байланыссыз жоспарлау 

қызметінің қатысушысы бола алады. 

Кҽсіпорындағы  жоспарлаудың ҽдістері болып қойылған мҽселелерді 

табысты орындау ҥшін маңызды болатын техникалық тҽсілдер, процедуралар 

т.б қҧралдар есептелінеді. Жоспарлы шешімдерді қабылдау процесінде 

пайдаланылатын кең таралған ҽдістер: 

1) Нормативті-нормалармен технологиялық экономикалық норматив-

тер негізінде шаруашылық суъектінің ресурстарға қажеттіліктері есептелі-

неді. 

2) Есептік – аналитикалық – база ретінде қабылданған кҿрсеткіштердің 

шамаларын жҽне жоспарлы кезендегі ҿзгерістерінің индексін талдау  негі-

зінде осы кҿрсеткіштердің жоспарлы шамалары есептелінеді.(эксперттік 

бағалау ҽдісі). 

3) Баланыстық ҽдіс -  баланысты қҧру жолымен қолда бар қаржылық  

ресурстар жҽне оған фактілік қажеттіліктер арасындағы байланыстың 

қамтамасыз етуін білдіреді. 

4) Жоспарлы шешімдерді оптимизациялау ҽдісі-шешімдердің ішінен 

оптималдысын таңдау ҥшін жоспарлы есептеулердің бірнеше нҧсқасын 

қҧруды білдіреді. 

5) Экономикалық математикалық модельдеу- экономикалық процесті 

дҽл математикалық сипаттау, яғни математикалық символдар мен амалдар  

(теңдеу, теңсіздік) кҿлемі мен қҧрылымын сипаттайтын факторды бағалау. 

6) Жоспарлаудың жҥйелік ҽдісі - бҧл ҿзара байланысты жҧмыстар 

кешенін жҥргізуді жоспарлау. 

7) Бағдарламалық мақсаттық ҽдіс - бҧл бағдарламаны жоспарлау мен 

басқару ҽдістерінің жиыны. 

Стратегиялық талдау ҽдістері: 

1.SWOT (кҽсіпорынның ішкі ортасын талдау) –S- кҥшті жақтары,W- 

ҽлсіз жақтары О- мҥмкіндіктері, Т- кедергілер. 

2. PEST (кҽсіпорынның сыртқы орта факторына талдау жасау), яғни Р- 

саясаты,  , Е- экономика,  S- социум, Т- технология. 

3. SNW- талдау- S-кҥшті жақ, N- нейтралды жақ, W- ҽлсіз жақ. 

Жоспарлау ҥрдісінде ҽртҥрлі нормалар мен нормативтер пайдала-

нылады. 

Норматив - кҽсіпорын шаруашылық қызметін жоспарлауды, еңбекті 

нормалауды, пайдаланылатын материалды ақшалай ресурстарды жҧмыс 

уақытты шығынның есептік шамасы. 
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Нормалар мен нормативтерді жасаған кезде ғылыми техникалық жаңа 

жетістіктерін техникалық ҿндірісті жҽне еңбекті ҧйымдастырудың жетістік-

терін кҽсіпорынның ҿндірістік қуатын қолдану жҽне алдынғы қатарлы 

ҿнірістік тҽжірибені есепке алу қажет. 

Нормалар мен нормативтер - ҿздерінің мҽні болатын абсолютті жҽне 

қатысты жалпы жҽне жеке, жоспарлы жҽне фактілік перспективті жҽне ағым-

дық, макро жҽне микроэкономикалық, сандық жҽне сапалық т.б. 

Нормативтер мен нормалар келесі топтық белгілер бойынша жоспарлы 

нормативтің жҥйесін қҧрады: 

1.   Ресурстардың тҥрлері бойынша: ҿндіріс қорлары, еңбек қҧралдары, 

жҧмысшы кҥші, жҧмыстар мен қызмет кҿрсету шығынның шамасын рет-

тейтін нормалар мен нормативтер кҽсіпорындағы ҽртҥрлі ҿндірістік ресурс-

тарды пайдалану норматив пен коэффиценттері. 

2.   Ҿндіріс сатысы бойынш: ағындық сақтандыру, техникалық ҿндіріс,     

кҿлік материалдар қорлары, аяқталмаған ҿндіріс, жартылай фабрикаттар, 

жинақтаушы ҧйымдар жҽне дайын, ҿнімді шығаратын нормативтер олардың 

ҿлшемі деп динамикасы материалдарды ресурстардың дайын тауар, қызмет 

тҥрлеріне айналу процесін сипаттайды. 

3. Орындалған қызметтер бойынша: жоспарлы, экономикалық, техно-

логиялық, ҧйымдастырушылық, ҽлеуметтік, еңбек, экология, басқарушылық, 

қҧқықтық т.б болып бҿлінеді. 

4.  Іс- ҽрекет ету уақыты бойынша: перспективті, ағымдық, шартты 

тҧрақты жҽне уақытша, бір реттік жҽне маусымдық болып бҿлінеді. 

5.  Тарату сферасы бойынша: сала арқылы, салалық, ішкі ҿндірістік, 

халықаралық, республикалық, аймақтық жҽне жергілікті болып бҿлінеді. 

6. Тағайындалу ҽдісі бойынша: есептік, аналитикалық, эксперимен-

талды, ғылыми аналитикалық зерттеу, статистикалық болып бҿлінеді. 

7. Міндетерінің анықталу нысаны бойынша: кестелік жҽне аналитика-

лық болып бҿлінеді. 

8. Детальді дҽрежесі бойынша: индивидуальды, топтық, бҿлшектік, 

ҥлкейтілген, жеке жҽне жалпы спецификалық жҽне жиынтықты. 

9. Сандық мҽні бойынша: оптималды мҥмкін, максимум, минимум 

жҽне орташа. 

10. Мақсаттық белгіленуі бойынша: шығындық жҽне техникалық баға-

лау жҽне технологиялық, экономикалық, оперативті, ҿндірістік, кҥнтізбелік, 

жоспарлы нормативтер. 

Сонымен стратегиялық жоспарлау кҽсіпорынның келешектегі ҧзақ 

мерзім кезеңінде даму деңгейімен экономикалық ҿсуін қамтамасыз етеді. 

Кҽсіпорындағы стратегиялық жоспарлау процессі келесі ҿзара байланысты 

қызметтерді жҥзеге асырады: 

1. Ҧзақ мерзімді стратегияны анықтау; 

2. Стратегиялық бҿлімшелерді қҧру; 

3. Маркетинг мақсатын негіздеу; 

4. Жағдайлық талдау; 

5. Маркетинг стратегиясын қҧру; 
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6. Практиканы жҥзеге асыру. 

Ҧйымның даму стратегиясын зерттелмеген нарықтық жағдайларды 

есепке ала отырып, сыртқы орта мен оның қызметінің мҥмкін ішкі перспек-

тиваларын зерттеу нҽтижелерінде анықталады. 

Стратегиялық жоспарлау ерекшеліктері - 

1. Жоспар ҽдетте келешекте ҽрекет етудің бір ғана стратегиясын 

қҧрайды. 

2. Жоспарда фирманың барлық ҽлсіз жҽне кҥшті жақтары бағаланады. 

3. Жоспарда болжамдар  мен алдын ала ҧйғарымдар, тҧжырымдар 

кҿрсетіледі. 

4. Кҿптеген жоспарда тҽуекел бағаланбайды, бірақ ҽртҥрлі мҥмкін 

болатын іс ҽрекет нҧсқаларын қарастырғанда ескерледі. 

5. Барлық жоспарлар фирманың қаржылық қызметтерінің негізгі кҿр-

сеткіштерін бейнелейтін, кҥтілетін мақсаттар негізінде қҧрылады. 

6. Ҧзақ мерзімді жоспарда қажетті инвестицияның кҿлемі, кҥтілетін 

табыстар мен шығыстар, ҧзақ мерзімде тҿленетін дивиденттер туралы мҽ-

ліметтер бейнеленеді. 

7. Жоспарда мҥмкін болатын кҽсіпорындардың бірігуі нҽтижесіндегі 

диверсификация бағасы беріледі. 

Фирманың дамуының біртҧтас стратегиясы ретінде «7С» ҥлгісі алын-

ған. Қҧрылым, жҥйе қызметкелер, стиль, біріккен қҧндылықтар жҽне қабілет-

тіліктер жиыны - 7С білдіретін сҿздер сияқты ҽлеуметтік экономикалық 

факторлар ҿзара ҽрекет ету механизмін сипаттайды. 

Баға белгілеу стратегиясы- баға белгілеу мақсатын жҥзеге асыру 

кҿлемімен қҧралдар мен ҽдістер жиынтығы. 

Қҧралдар мен ҽдістер жиынтығы – тауарлардың жағдайындағы ҿзгеру 

динамикасын жҿндеуге мҥмкіндік береді. 

                         

                                       Даму стратегиясы     

 

 

қабілеттілік                                                                       қҧндылықтар  

   жиыны                        жиыны 

 

қҧрылым               жҥйе             қызметкерлер                  стиль        

   

     

Сурет 1. Фирма дамуының «7С» үлгісі 

  

Баға белгілеу стратегиясының мақсаты: 

- нарық жағдайын тҥрлендіру; 

- сҧранысқа бағалау ҿзгерісінің ҽсерін тҿмендету; 

- мҥмкін бҽсекелестерді шектеу. 

Жаңа тауарға баға белгілеу стратегиясы: 

- нарыққа ену стратегиясы 
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- «қаймағын алу» стратегиясы 

Баға белгілеу стратегиясы - тактикалық жоспарлауда стратегиялық 

жоспарлау мақсаттарына сҽйкес тактика деп қарастырылады. 
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Нарықтық экономикада ҿндірістің тиімді еңбек ету кҽсіпорын жҧмы-

сын дҧрыс жоспарлауға байланысты  болып келеді. Кҽсіпорынның негізгі 

жоспарларына: кҽсіпорынның даму жоспары, ҿндірістік бағдарлама, кҽсіп-

орынның даму жоспары жатады. Ағындық жҽне перспективті жоспарлау 

жҥзеге асатын, ҿмір сҥруге қабілетті жҽне ішкі, сыртқы орта ҿзгерістеріне 

бейім болуы тиіс.  

Нарықтық экономикада жоспарлау бҧл - ҽртҥрлі экономикалық ҧйым-

дастырушылық, басқарушылық ҽлеуметтік жҽне қазіргі заманғы ҿндірістің 

даму дҽрежесін сипаттайтын кҿптеген қызметтерді жҥзеге асыру негізі болып 

саналады. Олардың ҿзара ҽрекет ету механизімі бір кешенді жоспар жҽне 

оған жету мақсаттар мен қҧралдардың біртҧтас жоспарлау жҥйесін талап 

етеді. Кҽсіпорынның перспективті қызмет етуінің ҽртҥрлі экономикалық кҿр-

сеткіштерін жоспарлауды прогрессивті нормативтер, қатарлы стандарттар, 

ғылыми ережелер жҽне эконикалық мақсаттар жҥйесін толық пайдалану 

қажет. Бҧл мақсаттарды келесі тҥрлерге бҿлуге болады: экономикалық ҿсім, 

толық жҧмысбастылық, экономикалық тиімділік, бағаның тҧрақты деңгейі, 

экономикалық еркіндік, табыстардың ҽділ бҿлінуі.  

Кҽсіпорын қызыметін жоспарлау - ҿндірісті басқарудың маңызды қыз-

меті. Бҧл тиімді пайдалану немесе адамдардың материалдық қажеттіліктерін 

мах қанағаттандыруға жету мақсатымен оларды басқаруды зерттейтін қазіргі 

заманға экономикалық ғылымдардың маңызды қҧраушы бҿлігі. 

Кҽсіпорын қызыметін жоспарлау – фирмалар мен кҽсіпорынның 

жоспарлы қызметіне тікелей қатысты ҧйымдастырушылық басқарушылық 

қызметтер. Ол қызметтерге: мақсатты негіздеу, стратегия қҧру, жҧмыстарды 

жоспарлау, белгілі бір операцияларды жобалау, процесті ҧйымдастыру, 

жҧмыстармен қызметтерді ҥйлестіру, олардың атқаруын бақылау, нҽтиже-

лерді бағалау, мақсатқа тҥзеті енгізу, жоспарларды ҿзгерту. Фирма ішілік 

жоспарлау адамдардың ҿзара байланысты ғылыми тҽжірибелік қызметі, оны 

mailto:baglan.10.09@mail.ru
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зерттеу пҽні болып - материалдық жҽне рухани қҧндылықтарды ҿндіру, бҿлу 

жҽне тҧтыну кезіндегі еңбек пен капитал арасындағы еркін нарықтық қарым-

қатынастар жҥйесі табылады.  

Жоспарлау процесі кҿп жағдайда бірнеше сатылардан ҿтеді. 

Жоспарлаудың 4 кезеңі бҿліп қарастырылған:  

- жалпы мақсаттар  қҧру;  

- нақты мҽселелерді анықтау; 

- оған жетудің негізгі жолдары жҽне қҧралдарын таңдау; 

- орындалуына бақылау жасау. 

Жоспарлау ҥрдісі ҽрдайым қазіргі жҽне ҿткен кезеңдегі нақты жҽне 

нормативті мҽліметтерге сҥйенеді, кҽсіпорынның келешектегі, қазіргі уақыт-

тағы даму процесін анықтауға жҽне бақылауға талпынады.  

Нарықтақ жоспарлаудың кҥрделілігі макроэкономикалық процестер 

(дағдарыстар) жҽне микроэкономикалық процестерге болады. Бҧл негізінен 

жоспарлаудың орындалуына қатаң бақылаудың қажеттілігін жҽне кҿрсеткі-

шін тҥзету мҥмкіншілігін білдіреді.  

Жоғары деңгей басшыларының негізгі қызметі дамуының біртҧтас 

стратегиясын қҧру немесе жоспарлау мақсатын негіздеу, мақсатқа жетудің 

негізгі ҽдістерін таңдау, жоспар қҧрудың ҽдістері мен технологиясын 

анықтау.  

Басқа деңгей басшылары сонымен қатар жоспарлау қызметінің маман-

дары ағымдық жҽне тактикалық жоспарларды қҧрады. Олардың қызметіне 

кҽсіпорынның сыртқы жҽне ішкі ортасын талдау, ҿзгерісінің бҿлімшелерінің 

дамуына болжау жасау, қажетті ресурстарды жҽне жоспарлы кҿрсеткіштерді 

есептеу жҽне бағалау.  

Кҽсіпорынның жоспарлы экономикалық қызметінің жетекшілігі барлық 

ағымды жҽне перспективті жоспарлы қызметін басқару бойынша басқа да 

басты қызметтерді, жалпы ғылыми, ҽдістемелік қызметтерді жҥзеге асырады.  

Жоспарлау қызметінің мамандарын жоғарғы деңгей басшыларымен 

бірге отырып, фирма стратегиясын қҧруға экономикалық мақсатты таңдауға 

жҽне негіздеуді, нормативті базарды қҧруға, кҽсіпорынның қаржылық нҽти-

желерін талдауға бағалауға қатысады. Сонымен қатар жоспарлау менеджер-

лер мен кҽсіпорын дамуына болжау жасау. 

Кҽсіпорынның жоспарлы экономикалық жҧмыстарын ҧйымдастыру 

кҿбінесе  кҽсіпорынның мҿлшері ҿнім ҿндіру сипаттамасы, меншік тҥрі жҽне 

нарықтағы орнына байланысты. 

Шағын кҽсіпорында басқарушылық қызметтер тереңірек бҿлінбейді 

жҽне жоғарғы деңгей басшылары ҿндірісті жоспарлау мен ҧйымдастырудың 

барлық бҿлімдерін ҿз бетінше анықтайды. 

Ал орта жҽне ірі кҽсіпорында стратегиалық, тактикалық жҽне кҥнтіз-

белік жоспарлар ҧйымдық қҧрылымға міндеттерді ҧжым арасында бҿлуге, 

ҧйымдастырудың барлық қызметін бақлау жҽне ҥйлестіруге сҽйкес жҥргі-

зіледі. Мҧнда жоспарлау мҽселесі бойынша қызметшілердің нақты ҧсыныс-

тары есепке алынады.  
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Кҽсіпорындағы ҧйымдық қҧрылымды таңдау ҥшін негізгі ретінде, 

ҽдетте оның дамуының перспективті жоспары, ҿнім ҿндіру кҿлемі, жҧмыс-

шылар санының нормативтері мен ҽр тҥрлі композициядағы қызметшілердің 

ҿзара қарым- қатынас т.б. сипатталады. 

Қазақстан экономикасының нарықтың даму жағдайында қоғамның 

кҿптеген ҽлеуметтік жҽне экономикалық сҧрақтарын, мҽселелерін жаңа кҿз 

қараспен қарастыруға тура келеді. Нарық қатынастарының қалыптасуы жаңа 

шаруашылық механизімнің шаруашылық субъектілер деңгейінде қҧрылуы-

мен қатар жҥреді. Бҧндай қатынастар кезінде маңызды орын шаруашылық 

субъектілердің ҿндірістік-шаруашылық қызметін жоспарлауға беріледі.  

Қазіргі кезде экономиканың мҽселелерін шешу жоспарлау мен болжау 

салдарына негізделген экономикалық ҥрдістерді тиімді ҧйымдастырусыз 

мҥмкін емес. Қатаң бҽсекелестік кҥрес жағдайында ҿзінің тҧтынушыларын 

жоғалтпау ҥшін нарық жабдықтаушыларды ҿз қызметін ҧқыпты жоспарлауға 

мҽжбҥр еткізеді. Ҿзінің бҽсекелестерінің артында қалмау ҥшін ҽрбір ҿндіріс-

тік ҧйым ҿз қызметінің перспективті дамуын жҽне нарық қажеттіліктерін кем 

дегенде 2-3 жылға арналған дҧрыс ойластырылған жоспар жасау керек. Бҧл 

жоспарларын ҿндірістік ҧйым дҧрыс ҧйымдастырып, ҽрбір кезең  бойынша 

бейімділігін майда-шҥйдесіне дейін қадағалап отыруы қажет. Жоспарды тек 

жасап қана қоймай, оның жҥзеге асырылуын ҧйымдастыру мен басқару ҿте 

маңызды мҽселе. Дҧрыс ҧйымдастырылған жоспар - бҧл кез келген ҿндірістің 

негізгі жетістік шарты болып табылады.  

Мҧқият ойластырылған жҽне нақты ҧйымдастырылған жоспарсыз 

нарыққа ҿз ҿнімімен шығу - ҿндірістің сҽтсіздікке ҧшыраудың кепілдігі. 

Нарық жағдайында экономикасы дамыған шет елдерде кҽсіпорын 

қызметінде жоспарлау басты элемент болып табылады. Қазіргі нарық қаты-

настары кеңінен тараған уақытта, еліміздің кҽсіпорындары мен ҧйымдарында 

істің нысандары мен ҽдістерін жетілдіру жҧмыстары ҥлкен қарқынмен 

жҥргізілуде, жеке бастаманы жҽне шағын кҽсіпорындар қҧру жаңа импульс 

алып дамуда. Жҧмыс істеп жатқан ҿндірістік жҽне ҿндірістік емес ҥрдістерді 

басқару тҽсілін, ҧйымдастыру жҽне шешім қабылдаудың қағидаларын 

ҿзгертуді талап етеді. Барлық меншік иелері мен менеджерлері, бизнесті 

жалпы қабылданған ҿркениетті ережелер шегінде жҥргізілуіге толығымен 

дайын емес. Тҽжірбие кҿрсеткендей жаңа басқару органдары, кҥнделікті 

пайда болып отыратын тҽжірбиелік сҧрақтарды шешуге, оларды дҧрыс 

ҧйымдастыруға ҽдістемелік кҿмекті керек етіп отыр. 

Бҧндай сҧрақтардың бірі, кҽсіпорын бейімділігін анықтау ҥшін ҿнді-

рістің қҧрылымдық қайта қҧрылуын іске асыру ҥшін, ҧйымның пайдалы 

жҧмыс жасау  ҥшін дҧрыс ҧйымдастырылған жоспар жасау қажет.  

Ҧйымдастырылған жоспар кез келген қызмет тҥріндегі жҽне меншік 

нысанындағы кҽсіпорынның маңызды қҧжаты болып табылады. Бҽсекелестік 

жағдайда ҽрбір шаруашылық жҥргізу субъектісі нарықта белгілі бір деңгейді 

иеленеді жҽне бҽсекелестік кҥресте ҿзінің кҥшті жақтарын пайдаланады.  

Негізделген жоспар кҽсіпкерлік қызметтің сенімділігіне кепіл болады. 

Жоспар болашақ коммерциялық бастаулардың негізгі аспектілері бар қҧжат. 
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Бҧл қҧжат кҽсіпкердің келешекте алдынан шыға алатын мҽселелерді жҽне 

осы мҽселелерді шешу жолдарын анықтайды.  

Жоспарды жасау келесі негізгі себептерге байланысты: 

- аяқталмаған жоспар дҧрыс қолданған жағдайда кҽсіпорынның 

қызметін жҽне жоспар жасау ҥрдісі жҽне ойдың қалыптасуы, істің бҥкіл 

жобасын қатаң, объективті тҥрде бағалауға итермелейді; 

- басқарудың тиімділігін қамтамасыз ететін басқарушы қҧжат болып 

табылады.  

Ҧйымдастырылған жоспар ең қолайлы шешімдер қабылдауға жағдай 

туғызады жҽне осы шешімдерге жету қҧралдарын анықтайды. Ал бҧл ҿз 

кезегінде кҽсіпорындар ҥшін ҿте қажет.  

Жалпы Қазақстанда жоспарлар жасаудың тҽжірбиесін жҽне бизнесте 

ҿзінің идеяларын қҧрастыруын, бағалауын тек  қолдана бастады. Жоспарды 

жасау ерекшеліктеріне кҿбінесе ҧйым басшылары жҽне кҽсіпорынның бар-

лық жеке меншік тҥрлерінің кҽсіпкерлері кҿп кҿңіл бҿледі.  

Жоспар кҿптеген міндеттерді орындау ҥшін қҧралады. Ол кҽсіпорын-

ның мақсаттарын анықтауға кҿмек кҿрсетеді жҽне кҽсіпорынның даму 

жолдарын анықтайды. Келешекте бола алатын мҽселелерді болдырмау ша-

раларын қарастырады, яғни оларды шешудің тиімді  жолдарын анықтайды.  

Жоспар – кҽсіпкерліктің нысанына, қызмет ету аясына жҽне масшта-

бына байланыссыз, қазіргі заман экономикасында қолданылатын  менедж-

менттің ерекше қҧралы. Кҽдімгі нарықтық саудада табысқа жету, ҿз ҿнімімен 

шығу, іс-ҽрекеттің жоспары мен алдын ала сенімді бағдарламасы болмаса, 

қолға алынып жатқан іс туралы толық сипат алу мҥмкін емес. 

Жоспары жасаудың мақсаты - кҽсіпорынның шаруашылық қызметін 

қысқа жҽне ҧзақ уақыт аралығында нарық қажеттіліктері мен керекті 

ресурстарды иелену мҥмкіндіктерімен сҽйкестендіре отырып жоспарлау жҽне 

технико–экономикалық негіздеу.  

Жоспарлаудың қаншалықты маңызды екенін бағалау мҥмкін емес. 

Заттарға объективті кҿзқарас оның кҥшті жҽне ҽлсіз жақтарын, қажеттілік-

терді толық анықтауға, алғашқы кезеңдерден мҥмкіндіктерді белгілеуге жҽне 

кҽсіпорынның мақсатына жетудегі іс-ҽрекеттерді оңтайландыру бойынша 

жоспар жасауға  кірісуге мҥмкіндік береді. Жоспар сіздің кҽсіпорныңызды 

қҧлаушы кҽсіпорындар қатарынан сақтап қалады. Егер кҽсіпорын аз пайдалы 

болса, онда жоспар бҧның себебін іздеп табуға кҿмектеседі жҽне қателіктер-

ден бас тартуға жҽрдемдеседі.    
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Нарықтық жоспарлаудың техникалық-экономикалық жҽне оперативті 

ҿндірістік жоспарлау болып бҿлінеді. 

Техникалық – экономикалық жоспарлау ҽрекет ету орны жҽне уақыты 

бойынша біртҧтас жҽне ҿзара байланысты кҽсіпорынның техникасы мен 

экономикасының кҿрсеткіштерінің біртҧтас жҥйесін қарастырады. Берілген 

жоспарлау кезеңінде белгілі бір ҿнімге немесе қызмет тҥрлеріне сҧраныс пен 

ҧсыныстың ҿзара байланысын ескере отырып, ҿндірістің тиімді кҿлемі 

анықталады, қажетті ҿндірістік ресустар таңдалынады жҽне оларды пайда-

ланудың нормалары бекітіліп, соңғы қаржылық – экономикалық кҿрсеткіш-

тер т.б анықталады. 

Оперативті - ҿндірістік жоспарлау техникалық-экономикалық жоспар-

лаудың салдары болып табылады жҽне оның келешектегі дамуы мен аяқ-

талуын сипаттайды. 

Кҽсіпорындағы жоспарлау жҥйесі келесі негізгі топтамалар бойынша 

жҥйелеуі мҥмкін: 

1) мазмҧны бойынша: техникалық-экономикалық, оперативті – ҿндіріс-

тік, ҧйымдастырушылық – басқарушылық, ҽлеуметтік – еңбектік, жабдықтау 

- тҧрмыстық, қаржылық, бизнес - жоспарлау, стратегиялық, бағдарламалық 

т.б. 

2) басқару деңгейі бойынша кҽсіпорындағы сызықтық бҿлімшелер са-

нына байланысты жоғарғы басқару деңгейінде – корпоративті жҽне зауыт-

тық; орта деңгейде жоспарлаудың цехтық жҥйесі, тҿменгі денгейде – бҿлім-

шелерді, бригада мен жҧмыс орындарын қамтитын ҿндірістік болып бҿлінеді. 

3) негіздеу ҽдісі бойынша нарықтық, индикативті жҽне ҽкімшілік неме-

се орталықтандырылған жоспарлау жҥйесі қолданыс тапқан. 

4)  Мерзіміне байланысты жоспарлау 3-ке бҿлінеді: 

1. Ҧзақ мерзімді – бҧл кҽсіпорынның компаниясының ҧзақ мерзімді 

даму стратегиясы 5 жылдан жоғары. 

2.  Орта мерзімді – 2-5 жыл арасын қамтиды. 

3.  Қысқа мерзімді – айлық, тоқсандық жоспарлау.  

Бір жылдық жрспарлау - ҿнім ҿндіруді ҿткізу жоспары, еңбек ресурс-

тары, еңбек ақы жоспары, материялдық-техникалық жабдықтау жоспары, 

ҿзіндік қҧнды жоспарлау, таза табыс, қаржылық есеп, пайда мен зиян, 

рентабельділік жоспарлау. 

5) Қолдану сферасы бойынша жоспарлау цехаралық, ішкі цехтық, 

бригадалық жҽне жеке болып табылады. 

6)  Қҧру сатысы бойынша жоспарлау жоспардың жобалары қҧрылатын 

алдын ала жҽне соңғы болып екіге бҿлінеді. 
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7) Дҽлдік дҽрежесі бойынша жоспарлау дҽр анықталған жҽне ірілен-

дірілген  болып келеді. 

8) Мақсат тҥрлері бойынша жоспарлау оперативті, тактикалық, страте-

гиялық жҽне нормативті. 

Тактикалық жоспарлау – алдын ала бекітілген немесе дҽстҥрлі мақсат-

тарға жету ҥшін қажетті мҽселелер мен қҧралдарды негіздеуде қолданылады. 

(мысалы, ҿнімді ҿткізу нарығында лидерлікке жету). 

Стратегиялық жоспарлау ҧзақ мерзімді бағытталуы қажет. Осы жерге 

персонал жҧмысшыларының жоғары сапасын жҽне жҧмысшылардың ҿмір 

сҥру деңгейін қамтамасыз ету мақсатымен ҽртҥрлі ҿндірістік техникалық 

факторлар мен ҧйымдық басқарушылық қҧрлымды кезең бойынша жҥзеге 

асыру негізінде экономикалық ҿсудің жоғары қарқынына жетуге бағытталуы 

тиіс, корпорацияның ҿсуіне, оның ҿлшемінің арту келесі кҿрсеткіштер 

бойынша қызметтердің кеңейтуді (ҿндіріс кҿлемі, нарықтағы ҥлесі, мамандар 

саны, сату шамасы, таза табыс жіне тағы басқа жатады).  

Даму - бҧл индивидтің ҿз қалауларымен басқа тҧлғалардың қажеттілі-

гін қанағаттандыруға ҿз мҥмкіндіктермен талабын арттыру процессі. Даму 

ҿмір сҥру деңгейіне қарағанда сапамен тығыз байланысты. 

Нормативті жоспарлау қорларды, мақсаттар, міндеттерді жҽне идеал-

дарды ашық жҽне негізделген талдауды талап етеді. Оның алдын-ала бекітіл-

ген шектеулері мен шекаралары болмайды. Жоспарлаудың бҧл тҥрінде 

кҽсіпорын миссиясын дҧрыс таңдау басты роль атқарады. 

Ҧйымдық қҧрылымға байланысты жоспарлаудың тҥрлері: 

1.Жоғарыдан тҿмен қарай жоспарлау - ірі немесе орташа кҽсіпорын, 

директива бойынша ірі кҽсіпорынның басшылары жасйды. 

2.Тҿменнен жоғары қарай бҿлімше жоспарлау жергілікті жоспардан 

жалпы жоспарға келісімдер, біріктірулер, тҥзетулер арқылы жҥзеге асады. 

3. Интерактивті (қарсы)  жоспарлау - мҧнда 2 жақтың келісімі бойынша 

қҧрылады, жоғары деңгей басшылары кҽсіпорынның дамуы бойынша жо-

балар дайындайды, бекітеді. 

Жоспарлау мен болжау ҿндірісті басқару ҥрдісінің негізгі қызмет-

терінің бірі болатынын атап ҿткен жҿн, ол екеуінсіз кҽсіпорынның табысты 

жҧмыс істеу мҥмкін емес. 

Жоспарлау мен болжау: 

- кҽсіпорынның келешектегі даму перспективасын алдын ала кҿруге,      

кҥтілетін проблемаларды шешуге қолайлы келешектегі жағдайларды пай-

далануға мҥмкіндік береді; 

-  кҽсіпорынның барлық ресурстарын ҧтымды пайдалануға жҽне бҿлуді 

қамтамасыз етеді; 

- бизнестің тҧрақтылығын қамтамасыз ету жҽне банкроттық тҽуекелден 

алшақтау; 

- кҽсіпорындағы ғылыми-техникалық саясатты тиімді, мақсатқа сай, 

жҥйелі тҥрде жҥргізуге мҥмкіндік береді; 

- шығарылатын ҿнімді уақытылы жаңартуға жҽне нарық қҧрылымына 

байланысты оның сапасын арттыруға; 
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- ҿндірістің тиімділігін арттыруға жҽне кҽсіпорынның қаржылық жағ-

дайын жақсартуға мҥмкіндік береді; 

- кҽсіпорындағы қызыметтердің ҥйлесімділігін; 

- қажетті ақпараттарды жинай, талдау жҽне пайдалануды ынталандыру; 

- ҿндірістік-шаруашылық қызметтің жҥру барысына бақылауды жетіл-

діруге мҥмкіндік береді. 
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Қазіргі кезде ҽрбір ҿңірлердің мҥмкіншіліктері мен ерекшеліктеріне 

байланысты нақты экономикалық мҽселелерді шешуде дифференцияланған 

бағытты қолдану ерекше маңызды. Тек ҿңірдің барлық табиғи, экономи-

калық, демографиялық, географиялық жҽне тағы басқа ерекшеліктері  мен 

жағдайларын жан - жақты қатаң есепке алу ғана экономиканың кҿтерілуіне 

қатысты негізгі тапсырмалар мен мҽселелерді шешуге мҥмкіндік береді. 

Ҿңірлер экономиканың дамуын мемлекеттік реттеу қазіргі кездегі тез 

арада  шешуді талап ететін ҿзекті проблемалардың бірі. Ҿңірдің дамуын 

реттеудің негізгі мақсаты – аймақтарға экономикалық ҿсуге жету арқылы 

бҥкіл республиканың  экономикасын жақсартуды қамтамсыз ету.  

Қазiргi кезеңде мемлекет мiндеттерi экономика мен еңбек ресурстарын 

экономикалық тҧрғыдан перспективалы аудандарға жҽне тыныс-тiршiлiк 

ҥшiн қолайлы табиғи-климаттық аймақтарға шоғырландыруды ынталан-

дыруға, нарық субъектiлерiнiң экономикалық белсендiлiгiн ҿсiру ҥшiн жағ-

дайлар жасауға жҽне ҽлемдiк шаруашылық жҥйесiне ҥйлесiмдi кiрiктiрiлген 

бiртҧтас iшкi экономикалық кеңiстiктi қалыптастыруға келiп тiреледi. 

Ҿңірлер мен iрi қалалар бҽсекелiк стратегияны тҧжырымдаумен, еңбек 

бҿлiнiсiнiң ҧлттық қана емес, ҿңірлер жҽне ҽлемдiк жҥйесiнен де орын 

iздеумен айналысуға тиiс. 

Ҿңір дамуын мемлекеттік реттеудің негізгі мақсаты - ҿңірлердің 

тҧрақты экономикалық ҿсуіне мҥмкіндіктер жасау негізінде бҥкіл республика 

экономикасының ҿркендеуіне жол ашу болып табылады. Кҿздеген мақсатқа 
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жету - мемлекеттік жҽне ҿңірлер мҥдделердің бірлігін, олардың ҧштасты-

рылуын кҿздейді. 

Қазіргі уақытта республика кеңістігіндегі ҽлеуметтік-экономикалық 

даму жағдайларының біркелкі болмауы мемлекет тарапынан жҥргізілетін 

ҿңірлер саясат ерекшеліктерін анықтайды. Соған орай мемлекеттің ҿңірлер 

саясатының мақсаттары мен міндеттері, оларды жҥзеге асыру механизмдері 

анықталады.  

Мемлекет нарықтық қатынастардың дамуы барысында кҽсіпорындарға 

толықтай дербестік бере отырып, олардың  шаруашылық қызметіне тікелей 

араласпағанменен де, жанама тҥрде араласады. Бҧл нарық жағдайында 

кҽсіпорындардың тиімді қызмет етуінің  бір шарты деуге болады.  

Ал егер мемлекет ҿңірлермен дҧрыс ҿзара қарым-қатынас орнатпаған 

болса, немесе халықтың ҿмір сҥруін қамтамасыз ететін ортасы болып табы-

латын мемлекеттің барлық аумақтарының дамуы ҥшін жауапкершіліктен бас 

тартатын болса, онда жҥргізіліп жатқан реформалардың оң нҽтижеге жет-

кізбейтіндігі анық. Демек,    ҿңірлердің дамуын мемлекеттік реттеу - бҧл 

олардың дамуының қажетті шарты.  

Республиканың қазіргі экономикалық кеңістігі ҽлеуметтік, экономика-

лық, экологиялық ерекше проблемаларымен сипатталатын ҽр тҥрлі аумақтар-

ды қамтиды. Осы тҧрғыдан алғанда жҽне ҿңірлердің мамандандырылу қағи-

дасына сҽйкес республика аймақтарын тҿрт топқа бҿлуге болады: 

- шаруашылықтарының қҧрылымы экспортқа бағытталған; 

- индустриялық дамыған; 

- агроҿнеркҽсіптік; 

- дағдарыстық . 

Бірінші топ – стратегиялық сипаттағы минералды ресурстардың айтар-

лықтай қорларын иеленетін жҽне ғылыми-ҿндірістік ҽлеуетінің  қарқынды 

дамуына жеткілікті мҥмкіндігі бар, бірақ ауылдық аумақтарының эконо-

микалық-ҽлеуметтік артта қалуымен, эқологиялық жағдайларының нашар 

болуымен ерекшеленетін ҿңірлер.  

Бҧл аймақтарға Қазақстан экономикасын дағдарыстан шығару жҽне 

тҧрақтандырудың рҿлі беріледі. Осы ҿңір топтары ҥшін тҿмендегідей 

проблемалар кешенін шешу қажет деп атап кҿрсетуге болады: 

- минералдық шикізат жҽне кҿмірсутек шикізаттарын кешенді ҿндіру 

мен ҿңдеудің жаңа технологияларын енгізу негізінде стратегиялық шикізат 

тҥрлеріне бай жерлерді интенсивті игеру; 

- отандық жҽне шетелдік инвесторлар ҥшін қолайлы инвестициялық 

климатты анықтайтын жҽне ҽлемдік стандартқа жауап беретін жоғары 

дамыған ҿндірістік, ҽлеуметтік жҽне нарықтық инфрақҧрылымдарды қҧру; 

- ауылдық аумақтарының дамуындағы «жинақталған» кҥрделі проб-

лемаларды шешу. 

Екінші топқа ауыр индустрия салаларына нақты маманданған, жоғары 

технологиялық ғылымды қажетсінетін ҿндіріс қҧру ҥшін қолайлы экономи-
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калық жағдайлары жҽне жоғары ғылыми-ҿндірістік ҽлеуеті бар, негізінен 

қаржылық ресурстармен ҿзін- ҿзі қамтамасыз ете алатын ҿңірлер жатады. 

Бҧл аймақтарды дамытуда шешуді талап ететін проблемалар қатарына   

тҿмендегілерді жатқызуға болады: 

- шетел инвестицияларын тарту жолымен экспорттық ҽлеуетті қалып-

тастыру; 

- жаңа ғылымды қажетсінетін ҿнімдер шығаруды ҧйымдастыру, жаңа 

технологиялар негізінде қҧрал-жабдықтар мен машиналар, электроника 

қҧралдары, автомобиль қҧрылысы, жаңа материалдар, лазер технологиясын 

дамыту; 

- нарықтық инфрақҧрылымды дамытуды жеделдету. 

Ҥшінші топ – ауыл шаруашылығына маманданған агроҿнеркҽсіптік 

кешенді ҿңірлер. Бҧл топтағы ҿңірлер ҥшін халықтың жҧмысбастылығын 

қамтамасыз ету жҽне жаңа жҧмыс орындарын ашу мақсатында ауыл шаруа-

шылығы мен оған сабақтаса дамитын салаларда шағын жҽне орта бизнесті 

дамыту қажет. 

Олардың ҽлеуметтік-экономикалық дамуын тҧрақтандыру ҥшін келесі-

дей мҽселелер ҿз шешімін табуы тиіс: 

- ауыл шаруашылық ҿнімдерін ҿндіру ҥшін тиімді мамандандыруды 

жҥзеге асыру; 

- ауыл шаруашылық ҿнімінің жоғары сапалығын жҽне экспорттық 

ҽлеуетінің ҿсуін қамтамасыз ететіндей ҿндірістік ҥрдістерге жаңа технология 

мен техникаларды енгізу жҽне пайдалану; 

- тҧтыну нарығын тепе-тең тҥрде дамыту мақсатында, тҧтыну затта-

рын ҿндіретін ауыл шаруашылығының жҽне ҿнеркҽсіп салаларының мате-

риалдық-техникалық базасын нығайту, міндетті тҥрде ҿндірістік жҽне ҽлеу-

меттік инфрақҧрылымдарды қҧру. 

Тҿртінші топқа – қысылшаң (экстремалды) табиғи-климаттық, ҽлеумет-

тік-экономикалық жҽне техника-технологиялық жағдайдағы, шаруашылық-

тың салалық қҧрылымы ҧтымды емес дағдарыстық ҿңірлер, сонымен қатар 

экологиялық дағдарысқа ҧшыраған аудандар жатады. Бҧл аймақтарда жинақ-

талған проблемалардан «арылу» ҥшін мемлекеттік реттеудің нақты шаралары 

қажет.  

Ҿмір сҥру деңгейі мен сапасындағы шектен тыс ҿңірлер айырмашы-

лықтар кҿбінесе ҿңірлердің экономикалық, табиғи-климаттық, ресурстық 

жҽне инфрақҧрылымдық ерекшеліктерімен анықталады, сондай-ақ  олар 

мемлекеттің «теңестіру» саясатын жҥргізу ҥшін негіз болып табылады. Осы 

саясатты жҥзеге асырудың басқарушылық механизмінің негізгі міндеттерінің 

қатарына артта қалған аймақтардағы  ҿмір сҥру деңгейі мен экономикалық 

даму параметрлерін ең болмағанда орташа деңгейге біртіндеп жақындату 

жатады. Бҧл жағдайда негізгі міндет мемлекет тарапынан ҿңірлердің ҿзіндік 

дамуын ынталандыру: халықтың ҽлеуметтік бейімділігін қолдау; артта қалған 

аймақтарға капитал мен инвестициялардың келуін ынталандыру жҽне т.б. 

болып табылады. 
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В определенном смысле, PR — выраженная в информационных тех-

нологиях нравственная культура современного бизнеса. Это обстоятельство 

настолько важно, что нельзя не обратить на него специальное внимание. 

«Японский вызов» наглядно продемонстрировал всему миру, что во второй 

половине ХХ столетия является главным в успехе любого дела. Страна, 

практически лишенная полезных ископаемых, пережившая военное пора-

жение и единственная в мире страна, подвергшаяся двум атомным бомбар-

дировкам, с 1984 г. вышла на первое место в мире по валовому нацио-

нальному продукту, а по ряду других показателей (производительность 

труда, уровень жизни и т. д.) давно удерживает лидирующее положение. За 

счет чего? Дело, оказывается, в человеческом факторе. Заинтересованный 

труд, мотивированный поиском нового и стремлением к наивысшему 

качеству, создает процветание и успех граждан, фирм, а значит, и общества. 

Инновационный характер современного менеджмента, предстающего перма-

нентным нововведением, порождает необходимость управления сопротивле-

нием этим непрерывно идущим нововведениям — сопротивлением как 

внутрифирменным, так и сопротивлением внешней социальной среды фир-

мы. Очевидно, что возможности менеджеров фирмы по такому управлению 

сопротивлением весьма ограничены. Оно не может осуществляться адми-

нистративно (социальная среда вне компетенции администрации фирмы), 

столь же ограничены и экономические рычаги. Однако фирма может пы-

таться создавать благоприятные для нее диспозиции, мотивации в социаль-

ной среде, создавая благоприятные условия для реализации и продвижения 

своих проектов, программ и других нововведений. [1] 

Подобная профилактика конфликтов, которых вполне можно избежать, 

если заранее позаботиться о разъяснении собственных намерений и поин-

тересоваться намерениями других сторон, выстраивание баланса интересов 

не только с конкурентами, но и с социальными силами, действующими в 

обществе, учет общественного мнения, влияние на принятие политических 

решений, формирование и продвижение репутации фирмы и ее первых лиц 

— все это оказывается чрезвычайно трудоемким, но и чрезвычайно эффек-
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тивным управлением внешним сопротивлением. Технологией такого управ-

ления и является PR.  

Технология PR основана на двух принципах развитого и зрелого 

бизнеса — партнерства и ответственности. Доверие к бизнесу падает, когда 

он увлекается исключительно ростом прибылей, уклоняется от участия в 

решении важных социальных проблем, проявляет безответственность, дает 

меньше, чем обещает, и т.д. Бизнес не только должен быть социальным 

институтом — он  таковым является в современном обществе, вне зависи-

мости от того, понимает ли это руководство каждой фирмы. Социальная 

стабильность или социальные конфликты и, как следствие, политическая 

стабильность или потрясения, — предмет выбора делового мира, может 

быть, в большей степени, чем рядовых граждан. Одна из важнейших причин 

враждебности — в беспомощности и отсутствии возможности на что-то 

повлиять, демонстративная бесконтрольность и безнаказанность. Это обсто-

ятельство усугубляется, если не факторизуется отсутствием реальных тра-

диций и практики демократии, правового государства и гражданского 

общества. Большинство фирм стремится любой ценой добиться роста дохо-

дов, рассматривая потребителя не как партнера, а как средство достижения 

целей, как объект откровенной эксплуатации. Неудивительна поэтому и 

ответная реакция общественного мнения о бизнесе и бизнесменах. Чтобы 

бизнесу доверяли, он должен быть социально ответственным и доказывать 

это делом. Более того, доверие вызывает только тот, кто открыт и искренен, 

чье поведение предсказуемо, кто считается с мнением о нем окружающих. 

Бизнес, и современный в особенности, есть, прежде всего, бизнес, основан-

ный на репутации. Урон, нанесенный репутации фирмы, в отличие от мате-

риального ущерба, зачастую невосполним. [2] 

 Различают три подхода к пониманию проблем социальной ответствен-

ности бизнеса:  

 Традиционный (узкоэкономический) - сформулирован лауреатом 

Нобелевской премии Милтоном Фридменом. Логика этого подхода такова: 

поскольку деловые организации должны служить интересам своих собствен-

ников, а менеджеры в конечном счете являются всего лишь наемными 

служащими, то их первостепенная задача заключается в том, чтобы вести 

бизнес в соответствии с желаниями собственников. Отсюда следует, что 

истинная роль бизнеса состоит "в использовании его энергии и ресурсов в 

деятельности, направленной на увеличение прибыли при условии, что он 33 

придерживается правил игры… (и) участвует в открытой конкурентной 

борьбе, не прибегая к мошенничеству и обману". Таким образом, считается, 

что организация несет социальную ответственность, соблюдая законы и 

предписанные правила ведения бизнеса.  

 Этический подход (с точки зрения заинтересованных лиц) – сфор-

мулирован профессором социологии, признанным гуру менеджмента Пите-

ром Друкером. Сущность этого подхода заключается в признании того, 

организация в целом имеет обязательства этического характера перед 
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определенными группами заинтересованных лиц - стейкхолдерами. В число 

стейкхолдеров, как правило, включают учредителей, менеджеров, акцио-

неров (собственников), поставщиков, кредиторов, клиентов, местные сооб-

щества, профсоюзы, государственные регулирующие органы, профессио-

нальные ассоциации и сотрудников. Эта многослойная общественная среда 

способна существенно влиять на достижение организацией еѐ целей, поэтому 

руководству организации приходится уравновешивать внутренние чисто 

экономические цели с социальными, этическими и экономическими интере-

сами стейкхолдеров. На практике этот подход является наиболее распрост-

раненным (на развитых рынках).  

 Социально-этичный (утвердительный подход) - сформировался в 

1960е-70е годы под влиянием философско-этических воззрений ряда 

теоретиков: Курта Левина, Эдгара Шайна, Генри Минцберга и др. Согласно 

этому подходу менеджеры и сотрудники организации отвечают за сбалан-

сирование следование компании общим интересам: экономическим интере-

сам организации, интересам стейкхолдеров и глобальным общественным 

интересам. Этот подход утверждает, что организации должны нести добро-

вольные обязательства перед обществом и направлять часть своих средств на 

его совершенствование. Сторонники традиционного подхода отстаивают 

аргументы «против» широкой социальной ответственности:  

- ценой такого поведения является снижение доходных статей компа-

нии и, следовательно, расходы на программы социальной ответственности в 

конечном итоге переносятся на потребителей в виде повышения цен;  

- расплата за социальную ответственность может принять форму 

снижения заработной платы, снижения дивидендов, сокращения инвестиций 

в отделы НИОКР, в обновление и совершенствование производственных 

мощностей, уменьшения кредиторской задолженности и т.п.;  

- принятие социальной ответственности может ввести в заблуждение 

членов организации относительно еѐ главных целей;  

- ответственность за решения социальных проблем должна лежать на 

индивидуумах, а не компаниях;  

- решение социальных проблем должно находиться в компетенции 

государственных и муниципальных органов и предприятий  

- руководители корпораций не научены решать общественные проб-

лемы;  

- компания, которая несет большую долю социальной ответственности 

может проиграть в конкурентной борьбе другим компаниям;  

- эффект социальных программ не может быть точно определен  

- о результатах подобных действий крайне трудно отчитываться перед 

заинтересованными лицами и широкой ответственностью; 

 - нарушается принцип максимизации прибыли. В то же время, пресле-

дуя только экономические цели и соблюдая при этом законы и нормы госу-

дарственного регулирования, организация: 

 а) удовлетворяет потребительский спрос в товарах и услугах; 

б) создает рабочие места;  
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в) платит налоги;  

г) обеспечивает определенный уровень возврата на капитал (в виде 

дивидендов);  

д) создает новые общественные богатства и ценности. [3] 

Таким образом, организация уже вовлечена в теснейшее социальное 

взаимодействие и вносит определенный вклад в выше обозначенные сферы. 

Сторонники этического и социально-этичного подхода выдвигают ряд аргу-

ментов «за» социальную ответственность: 

 - социальная вовлеченность организации лежит в основе еѐ же соб-

ственных интересов, т.к. создает лучшее общество и лучшую среду для 

бизнеса организации;  

- программы социальной ответственности являются средством фор-

мирования и поддержания положительного публичного имиджа; 

 - социально ответственный и этичный менеджмент предупреждает или 

ослабляет отрицательный эффект воздействия на организацию со стороны 

таких влиятельных групп как государственные и муниципальные органы 

власти;  

- широкая общественность ожидает этичного поведения организаций и 

их руководства - несоответствие этим ожиданиям может привести к негатив-

ным последствиям;  

- внутреннее моральное обязательство вести себя социально ответст-

венно и этично 

 - собственники, менеджеры и сотрудники организации являются чле-

нами общества и для них естественным является следовать его моральным 

нормам; 

 - создаваемые организациями социальные проблемы, такие как, 

например, загрязнение окружающей среды, должны решаться за счет этих 

организаций;  

- социальная ответственность уравновешивает могущество и ответ-

ственность компании;  

- социальная ответственность оправдывает существование организации 

как элемента общества.  

Социальные и моральные обязательства компании принято рассмат-

ривать в парадигме четырех уровней ответственности деловой организации:  

Уровень экономической ответственности - относится к базовой обяза-

тельной ответственности, которую организация и еѐ руководство несут перед 

собственником (или собственниками) и заключается в том, чтобы  приносить 

прибыль, т.е. выполнять свое основное предназначение как инструмента 

бизнеса;  

Уровень правовой ответственности - следование закону является обя-

занностью любой организации, нарушение которой влечет за собой 

серьѐзные санкции со стороны государства и его силовых структур;  

Уровень этической ответственности - заключается в следовании 

моральным принципам общества и самой компании. Ответственность этого 
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уровня - возможная, т.к. она не подлежит жесткому формальному регули-

рованию;  

Уровень социальной ответственности - заключается в способствовании 

улучшению благосостояния и повышению качества жизни общества. Нахо-

дится на самой вершине пирамиды ответственности и не регулируется 

никакими формальными или неформальными отношениями. Это – желатель-

ный уровень ответственности, который оправдывает социальное существо-

вание организации.  

За последние три десятилетия ХХ века в западных странах наблю-

дается тенденция к повышению социально ответственного поведения орга-

низаций, однако вместе с тем четко заявляет о себе тенденция к снижению 

этичности персонала. Как бороться с этой проблемой? Безусловно, для 

каждой организации нужны свои уникальные программы, методы и подходы, 

но, тем не менее, можно выделить ряд наиболее распространенных мер по 

повышению этичности сотрудников, принятых в практике ведущих компа-

ний мира: 

  Разработка этических нормативов - положений, описывающих 

систему общих ценностей и правил этики организации.  

 Создание комитетов по этике. Они играют роль мирового судьи, 

"совести организации", вынося авторитетные официальные нравственные 

суждения по спорным этическим вопросам.  

 Проведение социальных ревизий. Подготовка отчетов перед широкой 

общественностью о ходе программ социальной ответственности, а 37 также 

об этичности ведения бизнеса, принятия управленческих решений и 

взаимоотношений сотрудников. Как правило, такие отчеты составляются 

внешними независимыми организациями - влиятельными журналами, телека-

налами, ассоциациями и т.п. 

  Обучение сотрудников этичному поведению. Цель таких курсов - 

повысить общую культуру профессионального поведения и этичность пос-

тупков, а также подвести людей к мысли о моральной ответственности и 

нравственных последствиях совершаемых ими действий.  

 Личный пример руководителя. Руководитель, как правило, является 

моральным лидером компании, задавая общий климат и определяя степень 

этичности поступков. Кодекс поведения - важный инструмент управления, 

который может положительно формировать культуру организации. Боль-

шинство организаций убедились, что принятие четко определенного подхода 

к этическим вопросам улучшает репутацию организации, помогает воспи-

тывать чувство гордости среди персонала и помогает делу. Персонал в любой 

организации должен вести себя так, чтобы поддерживать общественное 

доверие и веру в организацию. Кодекс устанавливает стандарты поведения, 

ожидаемые от персонала в организации и которые должны помочь им 

разрешать этические дилеммы, с которыми они сталкиваются в работе.  

Одним из важных аспектов общего восприятия и оценки организации 

является впечатление, которое она производит, то есть ее имидж, то есть 
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образ. Независимо от желаний, как самой организации, так и специалистов 

по связям с общественностью, имидж - объективный фактор, играющий 

существенную роль в оценке любого социального явления или процесса. 

Понятие "имидж" происходит от латинского imago, связанного с латинским 

словом imitari, означающего "имитировать".[4]  

Согласно толковому словарю Вебстера, имидж - это искусственная 

имитация или преподнесение внешней формы какого-либо объекта и, 

особенно, лица. Он является мысленным представлением о человеке, товаре 

или институте, целенаправленно формирующимся в массовом сознании с 

помощью паблисити, рекламы либо пропаганды.  

Корпоративный, или организационный имидж – это образ организации 

в представлении групп общественности. Можно даже сказать, что у любой 

организации существует имидж вне зависимости от того, кто над ним 

работает, и работают ли над ним вообще. В случае отпускания вопроса 

имиджа на самотек он сложится у потребителей стихийно, и нет никакой 

гарантии, что он будет адекватным и благоприятным для фирмы. Поэтому 

реально можно выбирать не в плоскости "хочу имидж - не хочу имидж", а 

между управляемым и неуправляемым имиджем. И формирование благо-

приятного имиджа для  организации - процесс более выгодный и менее 

трудоемкий, чем исправление спонтанно сформировавшегося неблагоприят-

ного образа. Отправной точкой организации работы над собственным 

имиджем можно считать 1927 год. Тогда руководство компании АТ&T 

впервые учредила должность вице-президента компании, отвечающего за PR. 

Им стал Артур Пейдж (Arthur Page). Он проложил новый путь PR, работая 

над сохранением и упрочением репутации компании как добропорядочного и 

надежного члена общества. В самом деле, пять принципов успешных кор-

поративных PR Пейджа сегодня так же актуальны, как и в 1930-х годах. 

Таким образом, положительная деловая репутация и имидж могут 

приносить реальную прибыль. Так, даже имидж конкретного бизнесмена 

становится конкретной экономической ценностью. В статье, посвященной 

распаду структур Довганя, ("Власть", 1998, № 15) все же делается вывод, что 

его раскрученное лицо все равно стоит 10-15 миллионов долларов. Те же 

слова можно сказать об имидже бизнес-структуры.  

Так, при покупке швейцарской фирмы «Нестле» было заплачено 2.55 

миллиарда фунтов стерлингов, из которых только пятую часть составляла 

стоимость реальных физических объектов. Все остальное — это стоимость 

имиджей товарных марок, принадлежащих фирме. Так же «Филипп 

Моррис», покупая фирму «Крафт», заплатила 12.9 миллиона американских 

долларов, и только одну четверть суммы приходилось на материальные 

ценности. Журнал "Эксперт" (1998, № 16) привел ряд рейтингов компаний. 

Сама формулировка каждой этой группы отражает составляющую репутации 

компании.  

 Позитивный имидж организации способствует:  

1) привлечению ресурсов (инвестиционных, людских, информацион-

ных, финансовых и др.);  
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2) росту прибыли предприятия;  

3) завоеванию влияния на рынке;  

4) развитию делового и культурного потенциала персонала орга-

низации;  

5) созданию благоприятной социальной среды.  

Имидж может быть несколько отличным для различных групп общест-

венности, поскольку желаемое поведение этих групп в отношении организа-

ции может также не совпадать. Иначе говоря, одна и та же организация 

может по-разному восприниматься (или стремиться к специфическому 

восприятию) инвесторами, госструктурами, местной и международной 

общественностью. Например, для широкой национальной общественности 

предпочтительна гражданская позиция компании. Для международной 

общественности глобальные компании стремятся быть ―корпоративными 

гражданами мира‖. Для партнеров важна высокая конкурентоспособность 

позиции. [5] 

Кроме того, существует внутренний имидж организации – как пред-

ставление персонала о своей организации. Можно сказать, организация имеет 

несколько имиджей: для каждой группы общественности – свой.  

Виды корпоративного имиджа. Кроме того, организация выступает 

активным субъектов в различных сферах жизнедеятельности. Соответствен-

но выделяют визуальный, экономический, политический, информационный, 

социальный, культурный аспекты корпоративного имиджа.  

Таким образом, имидж выступает как комплексная характеристика 

организация, в которой в определенные моменты времени и ситуации 

приобретают приоритетное значение те или иные аспекты.  
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Одна из важнейших предпосылок экономического возрождения Казах-

стана – стабилизация и рост производства во всех отраслях, на каждом 

отдельно взятом предприятии, в том числе и торговом. Однако, в отличие от 
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планово-административной в условиях рыночной экономики нужен рост не 

любого производства и любой ценой, а только конкурентоспособного. 

Сегодня в Казахстане проблема конкурентоспособности и участие в ее 

решении государства стоит очень остро. 

Заинтересованность предприятий в результатах своей деятельности 

усиливает необходимость повышения конкурентоспособности выпускаемой 

продукции, что требует совершенствования работы всех служб и подразде-

лений хозяйствующего субъекта. Конкурентоспособность выступает важней-

шим фактором обеспечения безопасности объекта, т.е. его выживания в 

«суровых условиях действительности» и его последующего эффективного 

развития. 

Инструментарием для решения стратегических задач повышения 

конкурентоспособности может служить комплексный подход по разработке и 

построению модели конкурентоспособности торгового предприятия [1]. 

Целью разработки и построения модели конкурентоспособности 

предприятия является правильное определение конкурентной стратегии, 

согласованной с условиями конкретной отрасли промышленности, навыками 

и капиталом, которыми обладает конкретное предприятие. 

Инструментарием для разработки и построения модели может служить 

применение математического моделирования, позволяющего выявить осо-

бенности функционирования экономического объекта, и на основе этого 

предсказывать будущее поведение объекта при изменении каких-либо пара-

метров. Для любого экономического субъекта возможность прогнозирования 

ситуации означает, прежде всего, получение лучших результатов или избе-

жание потерь. В модели все взаимосвязи переменных могут быть оценены 

количественно, что позволяет получить более качественный и надежный 

прогноз. 

На вопрос о том какую палитру показателей, характеризующих кон-

курентоспособность экономического субъекта, включить в базу данных для 

построения модели поможет ответить опыт, накопленный учеными по 

определению основных критериев конкурентоспособности [2]. 

При построении экономической модели для рассматриваемой экономи-

ческой категории, «конкурентоспособность предприятия», выделяются 

структурные элементы, такие как категория конкурентоспособности фирмы и 

конкурентоспособности товара, соответствующие данной цели, выявляются 

наиболее важные качественные характеристики этих элементов. 

Категории конкурентоспособности фирмы и конкурентоспособности 

товара взаимосвязаны. В качестве основных критериев конкурентоспособ-

ности предприятия можно в обобщенном виде предложить две оценочные 

категории: «ценность производимых предприятием товаров (услуг)» и 

«ценность предприятия как хозяйствующего субъекта». 

Быстрые изменения внешней среды отечественных предприятий 

стимулируют появление новых методов, систем и подходов к управлению 

конкурентоспособностью. Наиболее распространенными являются методы 

оценки возможностей конкурентов посредством специальных экспертных 
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исследований и косвенных расчетов на основе известных данных. Широко 

используется на практике для анализа конкурентов и ―метод отражения‖, 

заключающийся в выявлении информации об интересующей фирме у 

клиентов или посредников данной фирмы [3]. Исследование конкурентов 

должно быть направлено на те же сферы, которые были предметом анализа 

потенциала собственного предприятия. Это может обеспечить сравнимость 

результатов.   

В качестве оцениваемых направлений деятельности предприятия и 

основных конкурентов может быть выбрано определенное четко ограничен-

ное число параметров. Перечень используемых параметров и степень их 

конкретизации определялись следующими методическими предпосылками. 

Во-первых, количество оцениваемых характеристик должно быть дос-

таточно ограниченным с целью обеспечения оперативности принимаемых 

управленческих решений. 

Во-вторых, в силу сложности и многогранности проблемы и отсутствия 

общепризнанных подходов к оценке конкурентоспособности, которая тре-

бует обширных самостоятельных научных исследований, в предлагаемой 

модели использованы результаты, полученные ранее отечественными и 

зарубежными авторами. 

Группировка параметров опирается на анализ широкого комплекса 

проблем технического, экономического и социального характера, в резуль-

тате чего выявляются переменные, обеспечивающие конкурентоспособность. 

Исходной точкой такого анализа является определение перечня технических 

и экономических факторов конкурентоспособности, которые трактуются как 

совокупность критериев количественной оценки уровня конкурентоспособ-

ности предприятия. 

Внутренние конкурентные преимущества, определяющие рыночные 

позиции хозяйствующего субъекта, предлагается сгруппировать по шести 

наиболее значимым аспектам: 

1) конкурентоспособность изделия; 

2) финансовое состояние предприятия; 

3) эффективность маркетинговой деятельности; 

4) рентабельность продаж; 

5) имидж (марочный капитал) предприятия; 

6) эффективность менеджмента. 

Рынок является саморегулируемой и сбалансированной системой, 

отражающей взаимоотношения потребителей и товаропроизводителей, с 

позиций объективной оценки соответствия характеристик платежеспособ-

ного спроса и производственных возможностей, когда посредством коммер-

ческих сделок достигается компромиссное решение, удовлетворяющее обе 

стороны, участвующие в процессе рыночного обмена. Идеальное представ-

ление о рыночном равновесии графически можно интерпретировать как 

сферу, которая характеризуется как геометрическая фигура, обладающая 

неизменным центром тяжести. 
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Сопоставление положения хозяйствующего субъекта в общей модели 

рыночного равновесия дает возможность количественной оценки его кон-

курентных позиций и обоснования стратегических перспектив его функцио-

нирования. Удельный вес конкретного товаропроизводителя на рынке дает 

возможность интерпретировать его реальные позиции по сравнению с кон-

курентами на товарном рынке. 

Такой подход является методической основой для обоснования прием-

лемого сценария рыночного поведения предприятия. Результаты ситуацион-

ного анализа предопределяют выбор управленческого решения. 

Универсальный характер рассматриваемой модели позволяет оценить 

не только внутренние возможности предприятия, но и действительную 

реакцию рынка на возможный (предполагаемый) сценарий его поведения в 

конкретной ситуации. Наиболее характерными гипотезами развития рынка 

являются его рост, стабильность либо сворачивание, что в предлагаемой 

модели интерпретируется как изменение основополагающей характеристики 

модели – диаметра сферы. С этой точки зрения при неизменных абсолютных 

характеристиках хозяйствующего субъекта появляется возможность коли-

чественной оценки его положения в сравнении другими хозяйствующими 

субъектами – конкурентами. 

Использование данной модели в практических целях обеспечивает 

снижение рисков управленческих решений и может служить основой для 

оценки их эффективности. Предложенная методика приемлема для обосно-

вания решений относительно управления текущей деятельностью предприя-

тия, а также выступать аргументом, подтверждающим целесообразность 

инвестиционных решений. 

Конкурентоспособность предприятия или фирмы – это способность 

успешно оперировать на конкретном рынке в данный период времени путем 

выпуска и реализации конкурентоспособных товаров и услуг. Еще несколько 

десятилетий назад научная теория конкурентоспособности практически от-

сутствовала. Перелом внесли работы современного американского экономис-

та Майкла Портера и, прежде всего его концепция ценности товара для 

потребителя [3]. 

Втечение многих десятков лет в нашей стране, в условиях высокой 

монополизации производителей, регулятором производства продукции 

являлся не реальный спрос, а -  производство и административно-командный 

механизм распределения, которые регулировали потребление, формировали 

потребности и выпуск показателей. В этих условиях проблема конкуренто-

способности предприятия и продукции, у производителей практически не 

вставала, а если и возникала, то решалась лишь в отношении той продукции, 

которая подлежала реализации на внешнем рыке.  

С развитием рыночного механизма эта проблема в нашей стране, 

естественно, резко обострилась, и ее решение требовало от всех субъектов 

рынка активного поиска путей и методов повышения конкурентоспособности 

производимых и потребляемых товаров. В связи с этим в современной эконо-

мике главным направлением финансово-экономической и производственно-
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сбытовой стратегии каждого предприятия становится повышение конкурен-

тоспособности для закрепления его позиций на рынке в целях получения 

максимальной прибыли. 

Поэтому важное значение имеет такое направление маркетинговой 

деятельности предприятия как изучение конкурентов. Контроль за конкурен-

тами позволит удовлетворить специфические запросы покупателя и потре-

бителя раньше и лучше других фирм. Зная сильные и слабые стороны кон-

курентов, можно оценить их потенциал и цели, настоящую и бедующую 

стратегии.  
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Аннотация: Мақалада ҚР жарнамалық қызметінің ҧйымдастырылуы 

жҽне жетілдіруі қарастырылды.  

Annotation: the article discusses the organization and improvement of 

advertising activities in the Republic of Kazakhstan. 

Қазіргі таңда Жарнама қызметі қоғамның ажырамас бҿлігіне айналды. 

Алайда соған орай тҧтынушылардын кҿңілін бҧру кҥрделене тҥсуде. Қазіргі 

ҽлемде жарнамасыз мҥмкін емес, ол қоғамдық ҿмірдің барлық салаларына 

енеді. Жарнама сауданың, демек экономиканың қозғаушы кҥші болып 

табылады, ол Қазақстан мемлекеті мен қоғамының ҽлеуметтік-экономикалық 

ҿміріне елеулі ҽсер етеді [1].    

Табысты болу ҥшін жаңа ҿнімді (технологиялық жҽне маркетингтік 

жаңалықты) нарыққа шығару қуатты жарнамалық қолдауды қажет етеді. 

Демек, нарықта жаңа ҿнімдер неғҧрлым кҿп болса, жарнамалық ҿнімдер 

соғҧрлым танымал болады, соғҧрлым олар сҧранысқа ие болады.   

Түйін сӛздер: экономика, жарнама нарығы, жарнамалық қызметтер, 

жарнама-бизнесі. 

Keywords: economics, advertising market, advertising services, advertising 

and business. 

Мақаланың ӛзектілігі: Қазақстандағы жарнама нарығын қарастыра 

отырып, қоғам нарығының динамикасына негізделген оң ҽсерлерің айқындау. 
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Жарнама бізге жаңа жҽне жетілдірілген ҿнімдер туралы хабарлайды 

жҽне осы дағдыларды қалай қолдануға болатындығын ҥйретеді. Бҧл ҿнімді 

жҽне олардың ерекшеліктерін салыстыруға кҿмектеседі, бҧл сатып алушыға 

бҧрыннан хабардар болған кезде сатып алу туралы шешім қабылдауға 

мҥмкіндік береді. Бҧл сҽн мен дизайндағы трендтердің айнасы жҽне біздің 

эстетикалық идеяларымызға ықпал етеді.  

Қазақстандық жарнамалық коммуникациялардың қазіргі даму кезеңі 

1990-шы жылдардың басында басталды, сол кезде БАҚ елде басталған 

экономикалық процестерге қосылды, тҧтынушылармен жҽне іскер 

серіктестермен ақпарат алмасуды қажет ететін жаңа экономикалық 

қҧрылымдар пайда болды [2].      

Жарнаманың қалыптасуы мен дамуының ҽлемдік жҽне ҧлттық дҽстҥр-

лері, жарнаманың ҽдістері мен ҽдістерінің эволюциясы оның ҽртҥрлі тарихи 

дҽуірлерде жҽне ҽртҥрлі қоғамдық-саяси жҥйелерде жҧмыс істеу ерекшелік-

терін ашады. Қазіргі қоғамдағы жарнама кҥрделі ҽлеуметтік қҧбылыс, ҥлкен 

материалдық жҽне зияткерлік ресурстарды шоғырландырады.  

Зерттеу ҥшін таңдалған тақырып Қазақстанның жарнамалық қызметін 

мемлекеттік басқарудың заманауи жҥйесінің қалыптасуы мен даму тҽжіри-

бесін жалпылау қажеттілігіне жҽне қоғамдық ҿмірдің осы саласындағы ҿзін-

ҿзі реттеуге байланысты ҿзекті болып табылады.    

Осылайша, қазіргі уақытта Қазақстанда жарнама саласының қалыпта-

суы мен дамуында маңызды болып табылады. Жарнамалық қызметтің дамуы 

жалғасуда, бҧл процесс тҧрақты болады, бірақ сонымен бірге, айтылғанға 

сҽйкес, бҧл кезең мемлекеттік қҧрылыс, мемлекеттік қҧрылым тарихында 

жҽне жаңа жарнама жҥйесінің қалыптасу тарихында объективті тҥрде тҽуел-

сіз деп санауға болады.    

Қазіргі уақытта жарнаманы дамыту мҽселелері нарықтық қызметке 

қатысушылардың басым кҿпшілігі жҥзеге асыратын маңызды маркетингтік 

функциялардың бірі болып табылады [3,4].    

Жарнаманың ҽсері оның сату кҿлеміне, кіріс деңгейіне жҽне жарнама 

берушілердің басқа кҿрсеткіштеріне ҽсерінің салдары болып табылады. 

Кҿлемі бҧл ҽсерінің орасан жоғары шығындар жарнама. Оның нақты 

анықтамасы іс жҥзінде мҥмкін емес, бірақ тіпті ең ҿрескел бағалаулар бҧл 

ҽсердің ҥлкен мҿлшері туралы айтуға мҥмкіндік береді.  

Сондай-ақ, қазіргі жағдайда жарнама миллиондаған қызметкерлері бар 

жҥздеген мың жарнама агенттіктері мен бюроларын біріктіретін экономика-

ның ең ірі салаларының бірі екенін еске салу қажет. Тҧтастай алғанда 

экономиканың тиімділігі бҧл жҥйенің қаншалықты тиімді жҧмыс істейтініне 

байланысты. 

Жарнамалық қызметті ҧйымдастырудың мҽні 

"Ҧйым" басқарушылық категориясы ҿте ҥлкен жҽне кҿп мҽнді. Егер біз 

оны басқару функциялары тҧрғысынан қарастыратын болсақ, онда екі негізгі 

тҽсілді бҿліп кҿрсетуге болады.  
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Бірінші тҽсіл, тар, ҧйымды "адамдарға ҿз мақсаттарына жету ҥшін 

тиімді жҧмыс істеуге мҥмкіндік беретін кҽсіпорын қҧрылымын қҧру 

процесі"ретінде ҧсынады [5]. 

Екінші тҽсіл ҧйымды компанияның жоспарларын іс жҥзінде жҥзеге 

асыруға бағытталған функциялардың, процестердің жҽне ҽртҥрлі қҧрылым-

дардың жиынтығы ретінде анықтайды.  

Менеджерлер жҥзеге асыратын маңызды ҧйымдастырушылық функ-

циялар: 

- жҧмысты бағыныштылар арасында бҿлу; 

- ҿкілдік ету, яғни міндеттер мен ҿкілеттіктерді олардың орындалуы 

ҥшін жауапкершілікті ҿзіне алатын бағынышты қызметкерге беру; 

- жҧмысты ҥйлестіру, яғни фирманың міндеттерін тиімді шешуге жҽне 

ішкі жанжал-дардың алдын алуға мҥмкіндік беретін қызметкерлер, 

бҿлімшелер жҽне сыртқы қҧрылымдар арасындағы тиімді ҿзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету;  

- белгілі бір қызмет тҥрін жҥзеге асыру ҥшін қажетті бюджетті ҽзірлеу. 

Бҧл функциялар жарнамалық қызметті ҧйымдастыруда кҿрінеді [6].    

Егер біз оның негізгі қатысушыларын қарастыратын болсақ, онда 

олардың ішінен жарнамалық қызмет субъектілерінің келесі тҥрлерін бҿліп 

кҿрсете аламыз:  

- жарнама берушілер-ҿздерін, тауарларын немесе қызметтерін жарна-

малайтын ҧйымдар мен фирмалар;  

- жарнамалық агенттіктер-тапсырыс бойынша нақты жарнамалық 

функцияларды орындайтын тҽуелсіз фирмалар: жарнамалық зерттеулер, 

жарнамалық науқандарды ҽзірлеу жҽне ҿткізу, жарнамалық материалдарды 

дайындау жҽне орналастыру жҽне т.б.;  

- мақсатты аудиторияға жеткізу мақсатында жарнамалық ҿтініштердің 

орны мен уақытын білдіретін бҧқаралық ақпарат қҧралдары;  

- жарнамалық қызметке қатысушыларды қамтамасыз ететін кҿмекші: 

фото жҽне киностудиялар, суретшілер, баспаханалар жҽне жарнама беруші-

лер мен жарнама агенттіктеріне жарнамалық материалдарды дайындауға 

кҿмектесетін барлық адамдар. Екі бірдей фирма жоқ болғандықтан, жарнама 

беруші компанияның жарнамалық қызметті ҧйымдастыруының ортақ тҽсілі 

жоқ. Сонымен бірге, барлық жарнама компаниялары ҿздерінің жарнамалық 

қызметтерінің келесі ҧйымдастырушылық функцияларды орындауын қамта-

масыз етуі керек: 

- жарнама қызметінің қызметкерлерін басқару, басқару; 

- фирманың жарнамалық қызметін жоспарлау;  

- жарнама берушінің басқа қызметтерімен (ҿндірістік, ҿткізу, қаржы-

лық) қызметті ҥйлестіру;  

- жарнама жҥргізу мҽселелерінде сыртқы серіктестермен қызметті 

ҥйлестіру;  

- жарнамалық бюджетке қатысты жоғары басшылыққа жҽне қаржы 

қызметіне ҧсыныстар ҽзірлеу. 
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Біздің жағдайда ҽкімшілік функцияны орындау жарнама қызметінің 

штатын жабдықтау, оның қызметін басқару жҽне бақылау, міндеттерді бҿлу, 

жарнама қызметінің қҧрылымын жасауға қатысу жҽне т. б. 

Жоспарлау, жоғарыда айтылғандай, мақсаттар мен міндеттерді анық-

таудың, оларды ҥнемі қайта қараудың, жарнамалық стратегияны, жарна-

малық науқан жоспарларын ҽзірлеудің, жарнамалық іс-ҽрекеттің нҽтижелерін 

талдау мен бағалаудың тҧрақты жҽне ҥздіксіз процесі болып табылады. 

Жарнамалық қызметті басқару жҽне жоспарлау 

Басқару мҽселесі жарнамамен қаралуы мҥмкін ҽр тҥрлі тараптар. Бҧл 

мҽселенің бір қыры-жҥйелі тҽсіл. Осы тҧрғыдан алғанда, жарнама марке-

тингтің функционалды ішкі жҥйелерінің бірі ретінде қарастырылады. Мар-

кетинг, ҿз кезегінде, ҥлкен жҥйенің қҧрамдас бҿліктерінің бірі - тҧтастай 

алғанда компанияның жалпы жҧмыс жҥйесі. Осыған байланысты жарнаманы 

басқаруды маркетинг қызметінің басқа элементтерімен (тауар, баға жҽне сату 

саясаты) тығыз байланыста жҽне ҿзара байланысты коммуникатордың 

маркетингін басқару жҥйесінің ажырамас элементі ретінде тҥсіну керек.   

Екінші жағынан, жарнаманы басқаруды жарнамалық қызметтің негізгі 

қатысушыларының ҿзара ҽрекеттесу процесі ретінде қарастыруға болады [6].     

Жарнаманы басқару субъектілері (яғни, осы салада басқарушылық 

шешімдер қабылдайтын қатысушылар) - жарнама берушінің жоғары басшы-

лығы, желілік жҽне функционалды менеджерлер жҽне оның маркетингтік 

қызметтері, жарнама бҿлімшелерінің қызметкерлері жҽне т.б. басқару 

объектілері ретінде (яғни белгілі бір нҽтижеге жету ҥшін басқарушылық 

шешімдер бағытталған) ҽлеуетті тҧтынушыларды қарастыруға болады, сауда 

делдалдары, кең қоғамдық пікір жҽне т.б. Басқару объектілеріне ҽсер ету 

жарнамалық қоңыраулар, жарнамалық науқандар, жарнамалық саясат, жалпы 

коммуникатордың кҿмегімен жҥзеге асырылады [7].   

Жарнаманы басқаруды талдаудағы маңызды аспект функционалды 

болып табылады. Басқару классигі Анри Файол анықтаған негізгі басқару 

функцияларының ішінде біз мыналарды атаймыз: 

1) басқару процесін ақпараттық қамтамасыз ету; 

2) мақсат қою немесе жоспарлау; 

З) қойылған мақсаттарды практикалық іске асыруды ҧйымдастыру 

жҽне басқару;  

4) Бақылау. 

Жарнама стратегиясын ҽзірлеу.  

Маркетингтік стратегия маркетинг кешенін (4P функциялары) қалып-

тастыру арқылы жҥзеге асырылатындықтан, байланыс стратегиясы байланыс 

қоспасы арқылы жҥзеге асырылады, жарнамалық стратегия да ҿз қҧры-

лымына ие. 

Жарнама стратегиясының негізгі компоненттері;  

- мақсатты аудитория;  

- жарнама пҽні, тауар тҧжырымдамасы;  

- - жарнамалық коммуникация арналарын ҽзірлеу;  

- жарнамалық ҥндеу.  
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Мақсатты аудитория-жарнамалық коммуникацияның адресаты. Ҽдетте, 

бҧл маркетингтік стратегиядағы мақсатты нарықтан аз ерекшеленеді. 

Сонымен қатар, жарнаманы басқарушылар ҿздерінің ҽсер ету шеңберін тек 

тҧтынушылармен шектемеуі керек. 
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Ведущая роль в процессе признания экономической состоятельности 

государства отводится становлению и развитию конкурентоспособной на-

циональной экономики, что невозможно без использования всех доступных 

механизмов, ускоряющих реформирование и совершенствование внутренних 

рыночных институтов. Такой подход к изучению проблем повышения 

экономической эффективности национального хозяйства ставит новые 

задачи. Прежде всего, речь идет о выборе конкурентоспособной модели 

экономики, о приоритетных отраслях, имеющих экономический потенциал 

повышения конкурентоспособности, о выявлении факторов, воздействующих 

на степень развития конкурентных отношений и механизмов через призму 

внешнеэкономической конкурентоспособности. Решение этих и других воп-

росов затруднено из-за их недостаточной изученности. Потребность в 

разработке новых теоретико-методологических подходов к решению 

проблем формирования и развития конкурентоспособности назрела давно и 

требует изучения мирового опыта в этой области. 

Согласно классическим позициям, конкурентоспособной считается 

экономика той страны, хозяйствующие субъекты которой в условиях сво-

бодной конкуренции производят товары и услуги, удовлетворяющие требо-
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ваниям мирового рынка. Однако в последние годы понятие страновой 

конкурентоспособности все более определяется совокупной способностью 

населения и государства соперничать с другими странами в созидании 

социально-экономических условий благоприятных для человеческого раз-

вития. Это связано с тем, что конкурентоспособность страны должна форми-

роваться под воздействием синергетического эффекта, который обеспечи-

вается широким спектром технологических, финансовых, административных 

и культурных возможностей, знаний и навыков. Новый мировой порядок 

значительно повышает роль государства в обеспечении благоприятных 

условий экономической среды для развития предпринимательства.  

Развитие малого и среднего бизнеса(МСБ) – основа экономики любой 

страны. Вследствие этого, еще на заре независимости он был определен в 

Казахстане как важнейший сектор экономики, а его всесторонняя поддержка 

всегда была приоритетом государственной политики. На сегодняшнийдень 

можно констатировать, что МСБ приобрел ключевую позицию в развитии 

экономики РК, т.к. он способствует решению проблемы занятости населения, 

наполнению рынка отечественными товарами и услугами, формирует 

конкурентную среду, содействует ускорению инновационных процессов и 

формированию социальной направленности рыночных отношений.  

Мировой опыт показывает, что если государство хочет развиваться 

динамично и устойчиво, то его социально-экономические программы дол-

жны обязательно включать меры по стимулированию предпринимательства. 

Сегодня в развитых странах на долю МСБ приходится от 40% до 90% объема 

внутреннего валового продукта (ВВП), тогда как в РК – около 30%. В целом 

казахстанский бизнес движется в русле глобальных тенденций, однако его 

доля в экономике пока отличается от мировых критериев. Потому вполне 

естественно, что Правительство уделяет первостепенное внимание под-

держке данного сектора.  

Зарубежный опыт экономического и социального развития подтверж-

дает, что предпринимательство может стать реальным фактором не только 

стабилизации, но и роста экономики Казахстана. Малое предприниматель-

ство содействует поддержанию на должном уровне конкуренции, гибкой 

перестройке производства, ускорению инновационных процессов, формиро-

ванию социальной направленности рыночных отношений и росту занятости. 

В связи с этим научный анализ экономических проблем малого бизнеса в 

Казахстане приобретает особую значимость в условиях реформирования 

экономики, характеризующейся, в первую очередь структурной перестрой-

кой хозяйства, необходимостью стабилизации воспроизводственных процес-

сов и обеспечения в перспективе устойчивого экономического развития[1]. 

На сегодняшний день особую актуальность приобретают проблемы 

оптимизации государственного и негосударственного воздействия на сектор 

предпринимательства, отсутствие целостной системы управления предпри-

нимательством на уровне государства и его регионов, конкретного пред-

приятия. Государство нуждается в ряде исследований, посвященных как 

теоретическим аспектам бизнеса, определению малого и среднего бизнеса, 



 

148 

 

так и изучению практических вопросов создания и эффективного функ-

ционирования малых фирм. 

В целом можно отметить, что в республике государственная поддержка 

малого и среднего бизнеса носит многоуровневый характер: осуществляются 

мероприятия в области снижения налогового бремени, проводится легали-

зация собственности и активов, реализовывается комплекс мер по облег-

чению доступа к кредитным ресурсам, упрощаются административные про-

цедуры и разрешения, организовываются региональные центры поддержки 

малого и среднего бизнеса как в городах, так и на селе. 

В настоящее время со стороны государства находят активную под-

держку конструктивные инициативы общественных организаций предпри-

нимтелей, в обществе пропагандируется активная жизненная позиция 

каждого предпринимателя в создании экономически развитого государства и 

повышении благосостояния граждан республики. 

Тем не менее, предпринимательство в Казахстане продолжает испы-

тывать серьезные трудности, для преодоления которых необходима после-

довательная работа, прежде всего, по дальнейшему совершенствованию 

законодательства, финансовой поддержки малого бизнеса, повышению 

эффективности региональных программ развития малого и среднего бизнеса, 

по устранению административных барьеров и преодолению коррупции. 

Развитие малого и среднего бизнеса отвечает общемировым тенден-

циям к формированию гибкой смешанной экономики, сочетанию разных 

форм собственности и адекватной им модели хозяйства, в которой реали-

зуется сложный синтез конкурентного рыночного механизма и государст-

венного регулирования крупного, среднего и мелкого производства. И если 

крупный бизнес - это скелет, ось современной экономики, то все много-

образие среднего и мелкого предпринимательства — мышцы, живая ткань 

хозяйственного организма. Это один из ведущих секторов, во многом 

определяющий темпы экономического роста, состояние занятости населения, 

структуру и качество валового национального продукта [2]. 

Развитие малого и среднего бизнеса несет в себе множество важных 

преимуществ: 

- увеличение числа собственников - формирование среднего класса; 

- рост доли экономически активного населения; 

- селекция наиболее энергичных, дееспособных индивидуальностей, 

для которых малый бизнес становится первичной школой самореализации; 

- создание новых рабочих мест с относительно низкими капитальными 

затратами, особенно в сфере обслуживания; 

- трудоустройство работников, высвобождаемых в госсекторе, а также 

представителей социально уязвимых групп населения; 

- разработка и внедрение технологических, технических и организа-

ционных новшеств; 

- ликвидация монополии производителей, создание конкурентной 

среды; 
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- мобилизация материальных, финансовых и природных ресурсов, 

которые иначе остались бы невостребованными, а также более эффективное 

их использование; 

- снижение фондовооруженности и капиталоемкости при выпуске 

более трудоемкой продукции, быстрая окупаемость вложений; 

- улучшение взаимосвязи между различными секторами экономики. 

Роль малого бизнеса велика не только количественно, но и функцио-

нально, иными словами, по тем задачам, которые он решает в экономике. 

Небольшие фирмы образуют своего рода фундамент, на котором вырастают 

более высокие «этажи» хозяйства и который во многом предопределяет 

архитектуру всего здания. В первую очередь это относится к интегрирую-

щей, связывающей экономику в единое целое роли мелких компаний 

(отсюда, кстати, происходит латинизированное обозначение этого типа фирм 

— коммутанты, т. е. соединители) [3]. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что отличительной 

чертой в развитии предпринимательства в Казахстане является то, что оно 

рассматривается как долговременный, один из ключевых факторов развития 

экономики. Динамика развития МСБ в республике свидетельствует об 

оживлении процессов образования новых малых предприятий и увеличении 

численности работающих на них, что ведѐт к уменьшению безработицы и 

укреплению экономики страны.  
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Аннотация. 

Задача обеспечения качества санитарно-эпидемиологических экспертиз 

была определена на государственном уровне в Кодексе «О здоровье народа и 

системе здравоохранения». Согласно Закону РК «Об аккредитации в области 

оценки соответствия» все испытательные лаборатории проходят процесс 

аккредитации на добровольной основе. Испытательная лаборатория, прово-

дящая экспертизу, представляет собой сложную систему, в работе которой 
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участвует много элементов: персонал, инфраструктура, методики измерений, 

процессы, оборудование, методы работы, документация и пр. Система 

менеджмента качества испытательной лаборатории – это набор взаимосвя-

занных и взаимодействующих элементов, обеспечивающих достижение 

хороших лабораторных показателей. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью 

оценки эффективности системы  менеджмента качества на различных ее 

стадиях. На актуальность проблемы указывают многочисленные публикации, 

посвященные вопросам системы менеджмента качества,  фокусирующихся  

на демонстрации того, какую пользу может принести СМК учреждениям, 

внедрившим ее.    

Наиболее известными международными нормативными документами 

системы качества лаборатории являются: ГОСТ ISO/IEC 17025 "General 

requirements for the competence of testing and calibration laboratories" - Общие 

требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий; 

 СТ РК ISO 15189 "Medical laboratories – particular requirements for quality and 

competence" - Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и 

компетентности. 

Ключевые слова 

Система менеджмента качества, специалист, санитарно-гигиеническая 

лаборатория.  

С момента приобретения Казахстаном независимости, когда экономи-

ке, промышленности, медицине и другим отраслям был нанесен серьезный 

урон, вступление в 2015 году нашей страны в ВТО было очень важным 

фактом, которое определило новейшие условия социально-экономического и 

научно-технологического развития для всех отраслей. На фоне этих процес-

сов стало необходимым переходить на определенный более высокий уровень 

управления качеством. 

Вопросами, касающимися управления качеством, в разные времена 

занимались ученые разных стран. Самые яркие представители таких ученых 

были Э.Деминг, У.Шухарт, Г.Тагути, Дж. Джуран, Исикава [1]. Однако эти 

ученые изучали систему менеджмента качества промышленных пред-

приятий. 

В последнее время некоторые авторы занимались изучением системы 

менеджмента качества в медицинских учреждениях. В этих работах приз-

нается действенность мер по разработке и внедрению систем оценки эф-

фективности деятельности медицинских организаций [2]. 

Система менеджмента качества во всех отраслях требует анализа и 

оценки [4], в том числе и в медицине. Необходимо проводить оценку 

эффективности системы  менеджмента качества на различных ее стадиях [5]. 

Оценка эффективности системы менеджмента качества медицинской 

организации является сложным и важным процессом [6], от которого зависит 

качество санитарно-эпидемиологической экспертизы (оказываемых услуг) и 

качество принимаемых управленческих решений медицинского учреждения. 
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Санитарно-гигиеническая лаборатория, проводящая санитарно-эпиде-

миологическую экспертизу объектов окружающей среды, пищевых продук-

тов, физических факторов среды обитания человека  представляет собой 

сложную систему, в работе которой участвует много элементов. Использо-

вание аккредитации для повышения качества широко распространено во 

многих странах. И в этом смысле санитарно-гигиеническая лаборатория идет 

в ногу со временем, пройдя аккредитацию в системе Национального центра 

аккредитации в соответствии с ГОСТ ИСО/IEC17025-2019 «Общие требова-

ния к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий».   

Внедрение системы менеджмента качества согласно ГОСТ ИСО/IEC 

17025-2019 «Общие требования к компетентности калибровочных и испы-

тательных лабораторий» создает определенные преимущества в деятельности 

санитарно-гигиенической лаборатории, тем самым позволяя повышать 

эффективность и результативность своей работы. И это, конечно же, повы-

шает конкурентноспособность лаборатории в условиях рынка [7]. Однако, 

важно понимать, что стандарт ГОСТ ИСО/IEC17025-2019 «Общие требо-

вания к компетентности калибровочных и испытательных лабораторий» для 

санитарно-гигиенической лаборатории сам по себе является лишь инструмен-

том повышения качества, а не целью [8]. 

Внедрив систему менеджмента качества согласно ГОСТ ИСО/IEC 

17025-2019 «Общие требования к компетентности калибровочных и испыта-

тельных лабораторий» в санитарно-гигиенической лаборатории, нами были 

реализованы основные принципы менеджмента качества: 

Ориентация на потребителя.  Рынок услуг по проведению санитарно-

гигиенических услуг в Республике Казахстан на сегодняшний день развит 

достаточно широко. Многие государственные и частные предприятия (лабо-

ратории, научные центры и т.д.) наперебой предлагают свои услуги в области 

лабораторных исследований и проведении инструментальных  замеров. 

Частные компании имеют ряд преимуществ перед государственным секторов 

предоставления услуг, а именно: возможность ведения «гибкой» ценовой 

политики, оперативность, отсутствие отчетности и пр. Санитарно-гигиени-

ческая лаборатория находится в проигрышном положении, так как работает 

по утвержденному прейскуранту цен на свои услуги, достаточно много 

административной работы, которая является неотъемлемой частью работы 

лаборатории.  

Внедрив систему менеджмента качества санитарно-гигиеническая 

лаборатория стала проводить работу с клиентами, четко понимать его проб-

лемы и желания, понимая, что «клиент всегда прав» и «желание заказчика-

задача для исполнителя». Сотрудники стали осознанно воспринимать 

важность утверждения, что одним из основных показателей качества дея-

тельности санитарно-гигиенической лаборатории является удовлетворен-

ность потребителей услуг.   

Результатом этого стало увеличение потребностей в наших услугах со 

стороны заказчиков. И это привело к определенным успехам в выполнении 

плана платных услуг и достижении хороших заработков за год. Надо 
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обратить внимание, что не только растет удельный вес выполнения платных 

услуг (98,0% в 2020 году, 98,8 % в 2021 году до 104,0%), но и увеличивается 

сумма поступивших денег за выполненные услуги (с 74550061 тенге в 2020 

году до 140538838 тенге в 2022 году). 

 

 Таблица 1 

 

Год 
План платных 

услуг, тенге 
Выполнение, тенге 

% выполнения 

плана 

2020 год 76000000 74550061 98,0 

2021 год 76000000 75147592 98,8 

2022 год 126000000 140538838 104,0 

 

Лидерство руководителя. Несомненно, огромное значение для успеш-

ной работы санитарно-гигиенической лаборатории имеет личность ее руко-

водителя. Настоящий лидер должен уметь создать команду единомышлен-

ников, способную на решение производстенных задач и проблем, оперативно 

и качественно. Руководитель, ставя перед подчиненными определенные 

задачи, дает возможность каждому проявить свои способности для их 

достижения. Проведенная работа руководителя - лидера и коллектива лабо-

ратории по внедрению системы менеджмента в санитарно-гигиенической 

лаборатории предоставило возможность каждому работнику почувствовать 

свою причастность к повышению качества деятельности санитарно-гигие-

нической лаборатории. Этот стиль управления позволил сформировать эф-

фективную и работоспособную команду, которая направляет усилия на 

развитие системы менеджмента качества.  

Вовлечение работников. Руководитель лаборатории должен уметь 

построить деятельность лаборатории так, чтобы клиент получил услугу 

оперативно, качественно и в полном объеме. Большое значение для 

успешной работы санитарно-гигиенической лаборатории имеет мотивация 

работников. Инструментами мотивации являются: материальное поощрение, 

возможность карьерного роста и другие, которые дают мощный стимул для 

качественной и оперативной работы по предоставлению услуг. Для повы-

шения мотивации нами были проведены мастер-классы, тренинги и  кон-

курсы «Лучший по профессии». Определив потребности, ожидания и удов-

летворенность персонала мы добились максимального вовлечения работ-

ников в производственный процесс и повышение качества. Специалисты 

санитарно-гигиенической лаборатории прошли подготовку на базе Института 

BIOR в г.Рига, Латвия, где обучились высокоточным методам исследования 

пищевых продуктов, о чем свидетельствуют сертификаты.  После этого 

изученные методы успешно были освоены и внедрены в практическую 

деятельность санитарно-гигиенической лаборатории. Заведующая лаборато-

рии получила диплом и звание «Лучший специалист санитарно-гигиеничес-

кой экспертизы РК». Кроме того, специалисты санитарно-гигиенической 

лаборатории проходят регулярное повышение квалификации и за последние 
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3 года число прошедших повышение квалификации увеличилось с 10 (2020 г) 

до 23 человек (2022 г). 

Постоянное улучшение. Одно из основных требований системы 

менеджмента это работа по постоянному улучшению процессов деятель-

ности санитарно-гигиенической лаборатории. Приобретение современного 

высокоточного оборудования, освоение и внедрение в деятельность новых 

методик лабораторных исследований, расширение диапазона исследований 

дают мощный толчок для повышения качества предоставляемых услуг. В 

санитарно-гигиенической лаборатории за последние годы приобретены и 

запущены современные приборы для определения загрязненности воздуха, 

для замеров шума, микроклимата, освещенности, для определения качества и 

безопасности пищевых продуктов и сырья, для проведения токсикологичес-

ких исследований на лабораторных животных. За последние три года сани-

тарно-гигиенической лабораторией освоены и внедрены в деятельность 

лаборатории 25 новых методов исследований, в том числе определение 

вредных веществ в атмосферном воздухе и воздухе рабочих зон, определение 

активных веществ в дезинфицирующих средствах, определение антибиоти-

ков в животноводческой продукции, определение ГМО (генетически-

модифицированных объектов) в растительной продукции и т.д.   

Все эти мероприятия позволяют санитарно-гигиенической лаборатории 

соответствовать требованиям системы менеджмента качества и поддержи-

вать свою деятельность на высоком организационно-техническом уровне. 

Участие работников в международных проектах, обучающих семинарах 

позволяют внедрять в работу лаборатории лучшие мировые практики и соот-

ветствовать мировым стандартам. Специалисты  лаборатории приняли учас-

тие в международном мастер-классе в Университете г.Милан, Италия, где 

обучались принципам по внедрению системы HASSP.  

Взаимовыгодное отношение с поставщиками. В санитарно-гигиени-

ческой лаборатории на постоянной основе проводится оценка поставщиков, 

которая включает анализ и постоянный контроль качества и ассортимента 

приобретаемых товаров, расходных материалов и оборудования. Соблюдение 

поставщиками сроков поставок, конфиденциальности и финансовой дисци-

плины находится на нашем постоянном контроле, что помогло добиться 

бесперебойного обеспечения лаборатории всем необходимым для своей 

деятельности. Неблагонадежные поставщики были отсеяны в конкурентной 

борьбе за возможность сотрудничать с нами. 

Внутренний аудит. Внутренний аудит воспринимается как контроль 

качества, хотя он является инструментом управления. Самыми мощными 

вспомогательными инструментами для этого по мнению авторов [4] являют-

ся фотографии рабочего процесса, выполнение контрольных задач сотруд-

никами санитарно-гигиенической лаборатории. И конечно же, ведение доку-

ментации, внутрилабораторный контроль тоже действенны. 

Для реальной и объективной оценки результатов деятельности сани-

тарно-гигиенической лаборатории на регулярной основе проводится внутрен-

ний аудит, который выявляет риски и несоответствия, если они имели место 



 

154 

 

быть. По результатам аудита предпринимаются корректирующие действия, 

которые направлены на устранение выявленных несоответствий.  

И надо отметить, что, внедрив систему менеджмента качества, сани-

тарно-гигиеническая лаборатория  вышла в лидеры по основным показателям 

деятельности филиала РГП на ПХВ «Национальный центр экспертизы» по 

г.Алматы. Доказательство тому, по итогам производственных показателей 

2022 года санитарно-гигиеническая лаборатория завоевала Кубок и Диплом 

от директора филиала. 
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Жҧмыс істемейтін қарыздар басқаруда несиелік тҽуекелдің алдын алу 

жолдарының бірі ретінде қарыз алушының несиеге қабілеттілігін бағалау 

ҥдерісінің мҽні зор.  

Қарыз алушының несиеге қабілеттілігін бағалау ҽдістері кҿп, сон-

дықтан оларды жҥйелеп, ҥш ҥлкен топқа топтауға болады: 1) сандық модел-

дер; 2) болжалдық моделдер; 3) сапалық моделдер. 

Сандық ҽдістер белгілі бір кҿрсеткіштерді қолдана отырып, қарыз 

алушыға рейтинг белгілеу ҥшін қолданылады. Болжалдық моделдер ҿткен 

жылдардың статистикасына негізделген жҽне қарыз алушының дефолт болу 
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Несиеге қабілеттілікті бағалау ҽдістері 

Сандық моделдер 

Қаржылық 
коэффициенттер 

ҽдісі 

Рейтингтік 
моделдер 

Скорингтік 
моделдер 

Болжалдық моделдер 

Cash Flow моделі 

Дискриминантты 
талдау 

Дефолт 
мҥмкіндігінің 
регрессиялық 

талдауы 

Сапалық моделдер 

6C 

PARTS 

CAMPARI 

PARSER 

мҥмкіндігіне жҽне жағдайдың дамуын моделдеуге бағытталады. Сандық 

моделдер ҽртҥрлі сапалық кҿрсеткіштерді қолданады [1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  3.1– Несиеге қабілеттілікті бағалау әдістері 
Ескерту - [1] негізінде авторлармен қҧрастырылған. 

 

Қарыз алушының несиелік тиімділігін бағалау ҽдістері ҽртҥрлі несиелік 

ҧйымдарда жеке, субъективті сипатта анықталады. Ҿкінішке орай, қарыз 

алушының несиеге қабілеттілігінің рейтингін анықтаудың алгоритмі нақты 

бір банктің ҿзіндік ноу-хау болып табылады. Сондықтан дамыған елдердің 

жеке ҽдістемелеріне талдау жасайық. 

Қарыз алушының дҽрменсіздігін болжау мақсатында оның несиеге 

қабілеттігін анықтау ҽдісі - Z (Z-score tehnique) коэффициентінің негізінде 

ҽзірленген тҿлем қабілеттігін болжау ҥлгісі АҚШ пен Ҧлыбританияда кең 

қолданысқа енген. Берілген ҥлгінің мақсаты – дҽрменсіздікке жақын қаржы-

лық қиыншылықтарға тап болған компанияларды алдын ала анықтаудың 

қарапайым, жедел жҽне нақты ҽдісін ҽзірлеу болып табылады. Бҧл ҽдіс 

бойынша кҽсіпорындар екіге жіктеледі: ҽлуетті дҽрменсіз кҽсіпорындар жҽне 

ҿзге кҽсіпорындар. Z-есебін 1968 жылы дискриминантты талдау ҽдісінің 

кҿмегімен Нью-Йорктың профессоры Эдвард Альтман ҽзірлеген болатын. 

Берілген ҽдіс ХХ ғасырда қарыз алушының несиеге қабілеттігін бағалауда 

кең қолданысқа енген. Жҥздеген компаниялардың  есептерін талдай келе, ол 

кҽсіпорынның дҽрменсіздігін болжаудың формуласын анықтады: 

 

       Z = 1,2Х1+1,4Х2+3,3Х3+0,6Х4+Х5,                                  (1) 

 

мҧнда: Х1 – айналым капиталының активтер сомасына қатынасы; Х2 – 

бҿлінбеген пайданың активтер сомасына қатынасы; Х3 – операционды 

пайданың активтер сомасына қатынасы; Х4 – акцияның нарықтың қҧнының 

кредиторлық міндеттемелерге қатынасы; Х5 – табыстың активтер сомасына 
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қатынасы. Z мҽні 1,81-ден тҿмен болса, кҽсіпорынның белгілі бір қиыншы-

лықтары бар екендігін, ал Z кҿрсеткіші 2,7 тең немесе одар артық болса, 

дҽрменсіздіктің жоғары деңгейін білдіреді [2].   

Бҽрелген ҽдістемеде қаржылық кҿрсеткіштер мен дҽрменсіздің 

факторының арасында сызықтық байланыс бар. Ҽдістеменің негізгі міндеті 

дҽрменсіздікті неғҧрлым толық кҿрсете алатын кҿрсеткіштер арасындағы 

байланыс формуласын табу болып табылады.  

Келесі қарастырылатын ҽдістеме - австриялық «Кредитаншальт» банкі-

нің несиелік скоринг ҽдістемесі. Ҽдістеме бойынша кҽсіпорынның несиеге 

қабілеттігін бағалау барысында банк бухгалтерлік есептің негізінде есептел-

ген ҥш баланстың кҿрсеткішті пайдаланады (кесте 1). Берілген кҿрсеткіштер 

мҽнділігі бойынша ҿлшеніп, алынған баллға байланысты кҽсіпорындар тҽуе-

келділігі бойынша тҿрт топқа жіктеледі: 

 

Кесте 1 – Қарыз алушының несиеге қабілеттігін бағалаудың баланстық 

кҿрсеткіштері  
 

Кҿрсеткіш Шектері,% Ҥлес салмағы 

Капитал тиімділігі 2-15 50 

Ҿтімділік коэффициенті 15-40 20 

Акционерлік капитал 1-35 30 

Ескерту – [2] ҽдебиет кҿздерінен алынған.  
 

Бҥгінге дейін ҽлімдік рейтингтік агенттіктер рейтинті беру алгоритмін 

жарияламаған болатын. Алайда, нарықтың қатысушылары мен қоғамның 

қысымынан, агенттіктер несиелік рейтингті анықтаудың негізгі критерий-

лерін жариялауға мҽжбҥр болды.  

Несиеге қабілеттінің санаты кесте 2 қарастырылған. 
 

Кесте 2 - Тҽуекелділік топтары 
 

A 90 баллдан жоғары 

B 40-тан 90 баллға дейін 

C 20-дан 40 баллға дейін 

D 20 баллдан тҿмен 

Ескерту – [2] ҽдебиет кҿздерінен алынған.  
 

Сонымен қатар, қарыз алушының несиеге қабілеттігін бағалау ҥшін 

АҚШ тҽжірибесінде «The rules of six C» ҽдістемесі пайдаланылады [3]. 

1. Character – қарыз алушының мінез-қҧлқы. Несие беруші инспектор 

клиенттің қай мақсатта несие алғанына жҽне сол несиені уақытылы ҿтелуіне 

сенімді болуы керек. Егер несиелік инспектордың қарыз алушының 

қҧжаттарын талдаған белгілі бір кҥмҽні болса, онда ол несие беруден бас 

тартады. 

2. Сapacity – ақшаны қарызға алу қабілеті. Несиелік инпектор қарыз 

алушының несиелік тапсырыс беруіне заңды қҧқығы бар екеніне сенімді 

болуы керек. 
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3. Cash – ақша қҧралдары. Бҧл қарыз алушының несиені ҿтеу қабілетін 

білдіреді. Жалпы несиені ҿтеу ҥшін қарыз алушының ҥш кҿзі қарастыры-

лады: 

- қолма-қол ақшаның ағындары; 

- активтерді сату; 

- қаржыларды тарту. 

4. Collateral – кепілдендіру. Несие беруші инспектор қарыз алушының 

капиталы мен активтерінің сапасына назар аударады. Сондай-ақ қарыз 

алушының еңбек стажы, қарыз алушының активтерінің қҧрылымын есепке 

алады. 

5. Conditions – шарттар. Несие беруші инспектор қарыз алушының қай 

салада қызмет ететінін, жҽне несиені ҿтеуге ҽсер ететін басқадай шарттарды 

қарастырады. 

6. Control – бақылау. Несиеге қабілеттілікті бағалаудың соңғы факторы 

бақылау болып табылады. Несие беруші инспектор қарыз алушының несиеге 

қабілеттігіне заңнаманың, қҧқықтық, экономикалық жағдайдың қаншалықты 

ҽсер ететінін анықтайды.  

Ал Францияның коммерциялық банктері қарыз алушының несиеге 

қабілеттігін анықтағанда келесідей ҽдістемені пайдаланады: 

- кҽсіпорынды бағалау жҽне оның балансын талдау; 

- жеке коммерциялық банктердің ҽдістемесіне негізделіп қарыз 

алушының несиеге қабілеттігін бағалау; 

- несиеге қабілеттілікті бағалау ҥшін Франция Банкінің картотекалық 

мҽліметтерін пайдалану. 

Кҽсіпорынның несиелеу тиімділігі бағалаудың жеке ҽдістемелік 

нҧсқасы ретінде Credit Lione банкінің ҽдістемесін атап айтуға болады. Бҧл 

ҽдістеме қарыз алушының айналымдылық мҽліметтерінне негізделген. 

Ҽдістеме бес негізгі кҿрсеткіштен тҧратын бағалау жҥйесі болып табылады: 

1. К1 Жалпы табыс/Ақша қҧралдары. 

2. К2 Қаржылық шығындар/Ақша қҧралдары. 

3. К3 Жылдық капиталдық салымдар/Ақша қҧралдары. 

4. К4 Ҧзақ мерзімді міндеттемелер/Ақша қҧралдары. 

5. К5 Қолма қол ақшаның таза қалдығы/Айналым. 

Ҽрбір кҿрсеткіш 4 балл аралықта бағаланады жҽне жалпы нҽтиже 

баллмен анықталады [4].  

Сонымен, несиеге қабілеттілікті талдаудың жалпы ҽдістерін жҽне 

шетел тҽжірибесін зерттеу нҽтижесінде, қарыз алушының несиеге қабілет-

тілігін бағалау ҽдістерінің бірқатар артықшылықтарымен қатар, кемшіліктері 

де анықталды: [5] 

- Коэффициенттер ҽдісі – қарыз алушының қаржылық жағдайын кешен-

ді талдауға мҥмкіндік береді, алайда сапалық кҿрсеткіштерді жҽне ҿткен 

жылдардың статистикасын ескермейді; 

- Рейтингілік моделдер – интегралдық кҿрсеткішті есептеу жолымен 

коэффициенттер ҽдісімен бағалауды автоматтандыруға мҥмкіндік береді, 
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алайда тек қаржылық кҿрсеткіштерді қарастырады жҽне ҿткен жылдардың 

статистикасын ескермейді; 

- Скорингтік моделдер – қарыз алушының несиеге қабілеттілігінің 

бағасын баллдық эквивалентте алуға жҽне қарыз алушыны ҥш топтың біріне 

жатқызуға мҥмкіндік береді, қолдануда ҿте ыңғайлы жҽне қарапайым, 

қаржылық емес сапалық кҿрсеткіштерді бағалауға мҥмкіндік береді, алайда, 

ҽмбебап емес жҽне ҥлкен кҿлемді мҽліметтерді қажет етеді; 

-  Cash Flow моделі – компанияның болашақтағы ақша ағымдарын 

бағалауға жҽне оларды қарыздық жҥктемемен салыстыруға мҥмкіндік береді, 

алайда, қарыз алушы компанияның сапалық кҿрсеткіштерін жҽне нарық 

конъюктурасын ескермейді; 

-  Дискриминанттық талдау ҽдістері – ҿткен жылдардың статистикасы 

негізінде  қарыз алушының дефолт болу мҥмкіндігін анықтауға мҥмкіндік 

береді, алайда, эмпирикалық болып табылады, нҽтижелері шындыққа сҽйкес 

келмеуі мҥмкіндігі жоғары; 

- Регрессиялық талдау ҽдістері - ҿткен жылдардың статистикасы негі-

зінде  қарыз алушының дефолт болу мҥмкіндігін анықтауға мҥмкіндік береді, 

дҧрыс мҽліметтер негізінде нақты нҽтижелер алуға болады, алайда, эмпи-

рикалық болып табылады. 

- Сапалық талдау ҽдістері – қарыз алушының кешендік талдауын 

жасауға мҥмкіндік береді, алайда, математикалық ҽдістердің жоқтығы жеке 

кҿрсеткіштерді бағалаудың субъективті бағасына жҽне қателіктерге ҽкелуі 

мҥмкін, талдаудың сапалық жақтарын жҥргізуге нақты кҿрсеткіштер 

жҥйесінің жоқтығы кемшілік болып табылады. 

Қорыта келе, Жҧмыс істемейтін қарыздар басқаруда қарыз алушының 

несиелік қабілетін бағалауда ҽртҥрлі ҽдістер қолданылады: банк қызметкер-

лерінің клиент туралы ойына жҽне жеке тҽжірибесіне негізделген субъектив-

ті бағалаудан бастап, математикалық ҥлгілерді пайдаланып қҧрылған авто-

маттандырылған бағалау жҥйелеріне дейін. Ҽр несиелік ҧйым қарыз алушы-

лардың несиелік қабілетін бағалауда қай ҽдісті қолданатынын ҽрине ҿзі 

таңдайды, дегенмен біздің ойымызша, математикалық ҥлгілерге негізделген 

жҥйелер сенімді жҽне тиімді болып табылады. Бҧған ҽлемдік тҽжірибе дҽлел 

бола алады.  Математикалық алгоритмдерді қолданатын несиелік тҽуекелді 

бағалаудың прогрессивті ҥлгілерінің бірі болып «скоринг ҥлгісі» табылады. 

Скоринг математикалық жҽне статистикалық ҽдістерді бизнесте қолданудың 

сҽтті мысалы болып табылады. Скорингтік моделдердің тҥрлері кҿп, 

сондықтан оның оңтайлы ҽрі кешенді тҥрін ҽзірлеу қажеттілігі туындап отыр. 
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1
Алматы гуманитарлы- экономикалық университеті, Алматы қ.  

 

Цифрлық экономика бір уақытта қоғамды, бизнесті жҽне ҥкіметті 

цифрландырусыз ҽрекет етуге қабілетсіз, сондықтан оның дамуы цифрлық 

қатынастардың оған қатысушылардың – мемлекеттіктен жеке адамға 

дейінгі ҿзара іс-қимылының барлық деңгейлеріне ену процестерін жедел-

дету болып табылады. Цифрлық экономиканың ажырамас бҿлігі, менің 

ойымша, ақпарат алмасудың электрондық арналары (біздің жағдайда бҧл 

Интернет) жҽне олардың қолжетімділігі, заңнамалық базаның болуы жҽне 

мемлекеттің электрондық ҿзара іс-қимылға қатысуға дайындығы болып 

табылады [1]. 

 

 
 

Сурет 1. Цифрлық экономиканың ажырамас бөлігі 

Дереккөзі – [4] дереккөзі негізінде авторлық өңдеу 

 

Цифрлық трансформация саланың ақпараттық технологияларымен 

байланысты оңай беріледі, онда қатысушылардың ҿзара іс-қимылы байла-

ныстың электрондық арналарын пайдаланбай қиын болады. Мысал ретінде 

телекоммуникация, банк саласын, бағдарламалық қамтамасыз етуді ҽзір-

леуді келтіруге болады. 

С. Абрамовтың пікірінше, сандық компанияның ерекше белгілеріне 

мына келесілерді жатқызуға болады: жоғарғы автоматтандыру деңгейі, 

электрондық ішкі қҧжат айналымы, бухгалтерлік жҽне басқарушылық есеп 

Цифрлық экономиканың ажырамас бөлігі 

Қол жетімділік 

электрондық өзара іс-қимыл 

ақпарат алмасудың электрондық арналары 
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жҥйесі, электрондық деректер қоймасы, CRM пайдалану, корпоративтік 

ҽлеуметтік желілердің болуы. 

G20-да ең ірі Ҧлыбританияның Интернет-экономикасы 2019 жылы 

ЖІҾ кҿлеміне қатысты шамамен 8,3%-ды, 2020 жылы 12%-ды қҧрады. 

Ресейдің сандық экономикасы АҚШ, Қытай, Еуропа жҽне Жапониядан 

қатты артта қалып отыр. Егер Ресей ҥлесіне 2021 жылы ҽлемдік ЖІҾ-де 

1,8% келсе, онда суперкомпьютерлердің ҽлемдік ҿнімділігіне тек 0,32%-ды 

қҧрады 

П.Чумаковтың ойынша, сандық экономиканың ҿсуі бҥкіл экономи-

каға ҽсер етеді. Бҧл саланың экономиканың дҽстҥрлі секторларына ҽсер ету 

кезеңдерін бағалау ҽрекеттері жасалған. Мысалы, Boston Consulting Group 

"тҧтынушылық тауарлар мен бҿлшек саудаға тҥскен ҿзгерістердің тҿрт 

толқыны" туралы айтады [2]. Барлық салалардағы бҽсекелестік сандық 

экономиканың таралуы нҽтижесінде ҿсіп, одан да жаһандық болып келеді. 

Сандық кеңістікпен берілген кез келген адамға жер шарының кез 

келген нҥктесінде кез келген тауарды табу жҽне сатып алу мҥмкіндігі 

аумақтың шекарасын жояды, ҧлттық ҿзіндік ерекшелікті нивеляциялайды, 

барлық мҥмкін болатын кедергілерді жояды, сол сияқты бір адамдарды 

басқаларына қарсы қояды, бҧл қандай да болмасын - тілдік, діни, нҽсілдік 

ара-жігін ажырату, халықтар арасындағы сенімсіздік немесе бей-

жайсыздық болсын. 

Сандық экономика жҽне электрондық ҥкімет. Ғаламшар халқының 

ҿсуімен жҽне ресурстарды жҧмылдырумен электрондық экономика элек-

трондық сауда жҽне сервистер бизнесімен шектелмейді, ал ҿмірдің ҽрбір 

аспектісін: Денсаулық сақтау, білім беру, интернет-банкинг жҽне т.б. 

қозғайды. 

Қҧжаттар мен коммуникацияларды цифрлық тасымалдағыштарға 

жаппай кҿшіруді ескере отырып (Ресейде электрондық қҧжат айналымы 

ҥшін электрондық қол қою стандарты қабылданды), мемлекетпен қарым-

қатынасты электрондық платформаға кҿшіру қисынды кҿрінеді. Электрон-

дық мемлекет пен электрондық ҥкімет ҿз азаматтарына электрондық 

сервистер мен ҿнімдердің едҽуір ҥлесін қҧрайтын болады. 

Ҥкімет азаматтарды жылдам сандық коммуникациялармен қамтама-

сыз ету ҥшін шаралар қабылдайды, мысалы, Австралиялық ҧлттық кең 

жолақты желі (ағылш. National Broadband Network) Австралия халқының 

93% - ы ҥшін 1 Гбит/с жылдамдығын беруі тиіс. 

Халықаралық тҽжірибеде цифрлық экономиканың ҥйлестірілген 

анықтамасы ҽлі кҥнге дейін қалыптасқан жоқ. Кҿптеген шетелдік кҿздерде 

сандық экономиканы сипаттау кезінде технологияларға жҽне оларды пай-

далануға байланысты экономикалық агенттердің ҿзара іс-қимыл тҽсілдерін-

дегі ҿзгерістерге екпін жасалады. Бҧл ретте технологиялардың нақты 

тҥрлері экономикалық процестердің ҿзгеруінің қандай да бір нысандары 

кҿрсетілуі мҥмкін. Сандық экономиканың анықтамасы оның экономикаға 

жҽне ҽлеуметтік салаға тікелей ҽсері болады. 
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И.Г.Шестакованың еңбектерінде, сандық экономика материалдық 

емес активтерге сҥйенумен, деректерді жаппай пайдаланумен, кҿпжақты 

бизнес-модельдерді жаппай енгізумен жҽне қҧнды жасау болатын заңнама-

ны анықтаудың кҥрделілігімен сипатталады [3.]. 

Сандық экономика ҿсудің негізгі кҿзі болып табылады. Бҧл бҽсеке-

лестікті, инвестициялар мен инновацияларды ынталандырады, бҧл қызмет 

сапасын жақсартуға, тҧтынушылар ҥшін таңдауды кеңейтуге, жаңа жҧмыс 

орындарын қҧруға ҽкеледі [European Commission, 2021a]. 

Сандық технологияларды дамытудың арқасында еңбек ҿнімділігінің, 

компаниялардың бҽсекеге қабілеттілігінің ҿсуі, ҿндіріс шығындарының 

тҿмендеуі, жаңа жҧмыс орындарының қҧрылуы, кедейшілік пен ҽлеуметтік 

теңсіздіктің тҿмендеуі байқалады. 

Сандық трансформация "сандық экономика" ҧғымының тағы бір 

негізгі қҧрамдас бҿлігі ретінде сандық технологияларды енгізуді ғана емес, 

бизнес- процестер мен басқару институттарын кҽсіпорын, ҧйым немесе 

Мемлекеттік басқару органы жаңа технологиялардың артықшылықтарын 

пайдалана алатындай етіп ҿзгертуді кҿздейді. 

"Сандық трансформация" жҽне "сандық технологиялар" ҧғымдары 

бҧл ретте, егер дҽстҥрлі ақпараттық технологиялар кҽсіпорынның жай-кҥйін 

талдауға жҽне жекелеген міндеттерді шешуге, формальды, бақыланатын 

жҽне орталықтандырылған цифрлық технологияларды қолдану кҿбінесе 

бейресми сипатқа ие жҽне клиенттердің мҥдделері мен ыңғайлылығына 

бағытталған пайдаланушының міндеттерін шешуге бағытталған. Кҽсіпорын 

деңгейінде цифрлық трансформация дҽстҥрлі АТ-қызметтен (жеке міндет-

терді шешуге бағытталған, формаланған, бақыланатын, басқарылатын жҽне 

қымбат тҧратын) адамға бағытталған ашық жҥйелер ҽлеміне (бейресми, 

спонтандық, эмпатикалық жҽне баға бойынша қолжетімді) кҿшуді білді-

реді. Нҽтижесінде ақпараттық жҽне цифрлық технологиялар кҽсіпорынның 

ішкі ресурстары мен активтері болуын тоқтатады жҽне жаңа бизнес-мо-

дельдер негізінде тауарлар мен қызметтердің жаңа нарықтарын қалыптас-

тыру мен дамыту факторларына айналады. 

Осылайша, сандық технологиялардың ықпалымен бизнес-модель-

дердің трансформациясы жҽне сандық экожҥйелерді қалыптастыру объек-

тивті тҥрде экономиканың тҧрақты ҿсіп келе жатқан кҥрделілігіне жҽне 

соның салдарынан тауарлар мен қызметтер ҿндірісінің барлық буында-

рының ҿзара іс-қимылын қамтамасыз ету жҿніндегі ақпараттық қызметтің 

ҿсуіне жҽне тҧтынушылардың жеке сҧраныстарын барынша есепке алуға 

негізделген. 

Цифрлық экономика цифрландыру негізінде қалыптасады жҽне цифр-

лық контентті (еңбек мҽнін) кҿбейту жҽне жҥйелеу, оны ҿңдеу алгоритм-

дерін автоматты тҥрде интеллектуалдандыру (адамның қатысуынсыз жҽне 

нақты процестердің сызықтығын барлық ҥлкен ескере отырып) ҿсіру 

жолымен қосылған қҧнды қҧру сипатымен анықталатын ҿзінің ерекшелігі 

бар.) жҽне сыртқы орта сигналдарына байланысты. Сандық экономиканың 

негізгі сипаттамаларының бірі қолданылатын бизнес-модельдер мен 



 

162 

 

менеджментте тауарлар мен қызметтер ҿндірісіндегі ҿзгерістердің 

жылдамдығы болып табылады. 
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Бҥгінгі таңда ҧйымды басқару мҽселелері уақтылы жҽне ҿзекті болып 

табылады.  Экономикалық дамудың интернационализациясы мен жаһандану 

процесі қазіргі заманғы компаниялардағы «басқару» іргелі тҧжырымдамасын 

қайта қарастыруға ықпал етеді.  

Менеджменттің мҽнін зерттеушілер осы мҽселе бойынша екіҧшты 

тҥсіндіреді. Кейбір ғалымдар басқаруды процесс, басқалары қызметтер, 

басқалары ҽдіс жҽне т.б. ретінде қарастырады. 

  

Кесте 1. Ҽр тҥрлі зерттеушілер тҧрғысынан «басқару» мҽнін анықтауға 

арналған жорықтар 

 
№ Авторлар Анықтамалар 

1 Мескон М., 

Альберт М., 

Хедоури Ф.  

Басқару - ҧйымның мақсаттарын қою жҽне оларға қол жеткізу ҥшін 

қажетті жоспарлау, ҧйымдастыру, ынталандыру, бақылау процесі 

2 Тейлор Ф.У. Басқару - бҧл не істеу керектігін дҽл анықтауға жҽне оны жақсырақ 

жҽне арзанырақ етуге бағытталған іс-шаралар кешені 

3 Файоль А. Басқару - болжау, ҧйымдастыру, басқару, ҥйлестіру жҽне бақылау-

дан тҧрады 

4 Друкер П. Басқару - йымдаспаған қауымдастықты тиімді, мақсатты жҽне 

ҿнімді жҧмыс істейтін адамдар тобына айналдыратын қызмет 

5 Роббинс С.,  

Коутлер М. 

Басқару - бҧл ҧйымның қҧрылымын, қызмет режимін, бағдар-

ламасын жҽне қызмет мақсаттарын сақтайтын ҧйымдық жҥйенің 

қызметі 

6 Веснин В.Р. Басқару - асшылардың мақсатқа жетуге бағытталған объектіге ҽсері 

7 Беляков С.А. Басқару - белгілі бір қызметті жҥзеге асыруға байланысты ҧйым-

ның іс-шаралар жҥйесі 

 
[ 1, 2, 3]. 
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Кестеден ғалымдар «басқару» терминін ҽртҥрлі тҥсіндіретінін кҿруге 

болады. Біздің ойымызша, Мескон Майкл «басқару» санатының мҽнін ең дҽл 

жҽне тҥсінікті тҥрде тҥсіндірді. Ғалымның пікірінше, басқарудың мҽні нақты 

мақсаттарға жету ҥшін еңбек, жер, капитал сияқты ресурстарды оңтайлы 

пайдалану болып табылады [4].    

Басқарудың мазмҧны 1-суретте кҿрсетілген негізгі қызметтер жҥйесін 

жҥзеге асырудан тҧрады.  

 

 
 

Сурет-1. Басқару функциялары 

 

Тізімдегі басқару қызметтерніңі сипаттамаларын толығырақ қарас-

тырайық.  

«Жоспарлау» қызметі компанияның мақсаттары мен мақсаттарына 

ықпал ететін қҧралдарды анықтауға мҥмкіндік береді. Бҧл қызметтің негізгі 

жағы кҽсіпорынды дамытудың болжамдарын, стратегиялық жҽне тактикалық 

жоспарларын ҽзірлеу болып табылады. Ҿнімді ҿндіретін немесе қызмет 

кҿрсететін кез-келген кҽсіпорын тҧтыну нарықтарымен байланыс орнатады 

жҽне дамытады. Кҽсіпорын тҧтынушыларға ҿндірілетін ҿнімдер, ассорти-

мент, сапа, баға жҽне сату шарттары, жеткізу мерзімі жҽне қызмет кҿрсету 

ҧсыныстары туралы хабарлайды. 

Ҿз кезегінде фирма сыртқы ортадан жҽне бизнестің контрагенттерінен 

кері байланыс алады. Оның ішінде ҿз ҿнімдеріне немесе қызметтеріне 

қажеттілік, бҽсекелестердің болуы мен мінез-қҧлқы, нарықтың ҿсу қарқыны 

жҽне нарық ҥлесінің ҿзгеруі жҽне т.б. 

Тҿмендегі 2-суретте компанияның сыртқы жҽне ішкі факторлары 

кҿрсетілген. 

Осылайша, біз кҽсіпорын мен нарықтың бір-бірімен тығыз байланысты 

екенін кҿреміз. Бҧл коммуникациялар ҧзақ мерзімді перспективада тиімді 

жҧмыс істей алатын біртҧтас жҥйені қҧрайды. 

«Ҧйымды» басқару қызметі кҽсіпорынның тҧрақты қҧрылымын қалып-

тастырудан, сондай-ақ кҽсіпорынды жҧмыс кҥші, негізгі жҽне айналым 

капиталы, ақша жҽне материалдық ресурстар сияқты барлық қажетті 

ресурстармен қамтамасыз етуден тҧрады. 

Бҧл кезеңде компанияның міндеттері мен мақсаттарына жету ҥшін 

жағдайлар жасалады жҽне алғышарттар жасалады. Компания жҧмысын 

сауатты ҧйымдастыру жоғары нҽтижелерге қол жеткізуге ықпал етеді. 

 

1) Жоспарлау 

2) Ҧйымдастыру 

3) Ҥҽждемеу 

4) Бақылау 
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Сурет-2. Кәсіпорынның сыртқы және ішкі ортасының факторлары [5].    

 

 «Ҥҽждемеу» (мотивация) менеджментінің келесі қызметі - компания 

қызметкерлерін белгілі бір уақыт аралығында нақты мақсаттарға жетуге 

мҥмкіндік беретін тиімді жҧмысқа шақыру. Бҧл қызмет басқарудың кілті 

болып табылады, ҿйткені компанияның ынталы жҽне мҥдделі қызметкерлері 

ғана бизнестің дамуына серпін бере алады. Сондықтан қызметкерлер кез-

келген кҽсіпорынның негізгі ресурсы болып табылады. Іс жҥзінде тек 

жҧмысшылар компаниядағы барлық негізгі функцияларды орындайды. Дҽ-

лелді жҧмысшылар болмаса, кҽсіпорынның кез-келген жоспарлары орын-

далмаған жоспарлар болып қала алады.  

Компанияда еңбекті ынталандыру жҥйесін дамытуға кҿп кҿңіл бҿлі-

неді. Кҽсіпорын басшылығы жҧмыскерлер ҥшін материалдық жҽне мораль-

дық ынталандыруды қалыптастырады, жҧмыскерлердің кҽсіби ҿсуі, ҿз 

қабілеттерін ашуы жҽне қҧзыреттерін дамытуы ҥшін қолайлы еңбек жағ-

дайларын жасауға ҧмтылады. Ол ҥшін қызметкерлердің қажеттіліктері мен 

мҥдделерін анықтау бойынша ауқымды жҧмыстар жҥргізілуде. Кҽсіпорын-

дарда еңбек ҥҽждемеҥін арттыру қҧралдарын қалыптастыруға жҥйелі тҽсіл 

қолданылады, олардың ішінде: 

- бонустар; 

- материалдық емес ынталандыру; 

- медициналық сақтандыру; 

- ҽлеуметтік пакет; 

- икемді жҧмыс кестесін ҧсыну; 

- тренингтер мен оқыту семинарлары; 

- біліктілікті арттыру бойынша іс-шаралар; 

- корпоративтік іс-шаралар жҽне т. б. 

Бақылау қызметі кҽсіпорын қызметінің нҽтижелерін бағалау жҽне 

талдау болып табылады. Бақылау қызметі компанияның мақсаттары мен 

Ішкі 
факторлар 

ҿндірістік 
ресурстар 

ақпараттық 
ресурстар 

еңбек 
ресурстары 

инвестициялы
қ ресурстар 

қаржы 
ресурстары 

Сыртқы 
факторлар 

экономиканың 
даму деңгейі 

бҽсекелестік 
орта 

инновациялық 
даму 

заңнамалық база 

клиенттердің 
қалауы 
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міндеттерін орындау дҽрежесі мен нақты деңгейін бағалауға мҥмкіндік 

береді. Компания жҧмысының нақты нҽтижелерінің жоспарланғаннан 

ауытқуын бақылау жҽне анықтау тҥзету шараларын уақтылы ҽзірлеуге, 

ауытқулардың себептерін жоюға жҽне компанияны дамудың жаңа деңгейіне 

шығаруға ықпал етеді. Яғни, бақылау барлық тҿрт басқару қызметтерін бір 

жҥйеге біріктіреді, сонымен қатар жҥйелік қателерді анықтауға жҽне тиімді 

басқару шешімдерін жҥзеге асыруға кҿмектеседі.  

Басқару жҥйесі 3-суретте кҿрсетілген екі ішкі жҥйеден тҧрады.  

 

 
 

Сурет-3. Кәсіпорындағы басқару жүйесі 

 

3-суретте компанияны басқару жҥйесі екі ішкі жҥйені қамтитыны 

кҿрсетілген: 

- басқару субъектісі; 

- басқару объектісі. 

Басқару ішкі жҥйесіне басқару субъектісі, ал басқарылатын ішкі жҥйеге 

басқару объектісі жатады. Екі ішкі жҥйе арасында ақпарат ағынын беру 

арқылы байланыс орнатылады. Ҿз кезегінде ақпараттық коммуникациялар 

басқарушылық ықпал жҽне кері байланыс арқылы жҥзеге асырылады.  

Басқару жҥйесі 4-суретте кҿрсетілген ҥш негізгі аспектіні қамтиды. 

 

 
 

Сурет-4. Басқару жүйесі процесс ретінде 

 

Суретте кҽсіпорындағы басқару процесінің негізгі аспектілері кҿрсе-

тілген. Институционалдық аспект компанияда бағыну қатынастарын орна-

туды білдіреді, яғни басқарушы жҽне басқарылатын ішкі жҥйе арасындағы 

байланысты анықтайды. 

басқарудың 
ҽсері басқару 

субъектісі 

мақсаты 

кері байланыс 

 басқару 
объектісі 

Кҽсіпорынды басқару жҥйесі 

Институционалдық аспект Функционалдық аспект Аспаптық аспект 
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Функционалдық аспект басқару процесінде ҽдістерді орнатуға мҥмкін-

дік береді. Мҧнда басқарылатын ішкі жҥйеге ҽсерін ескере отырып, басқару 

технологиялары жасалады.  

Басқару жҥйесінің аспаптық аспектісі басқару объектісінің бастапқы 

кҥйін қажетті кҥйге айналдыру ҥшін нақты басқару ҽдістерін қалыптас-

тырады. 

Компаниядағы басқару деңгейлерін қарастырыңыз. Бизнестің ҧлғаюы-

мен жҽне кеңеюімен компанияда басқарушылық жҧмыстың ҥлкен кҿлемі 

пайда болады, ол тік жҽне кҿлденең болып бҿлінеді. Кҿлденең еңбек бҿлінісі 

басқару буынының жеке бҿлімшелер арасында бҿлінуін білдіреді. Тік еңбек 

бҿлінісі мақсаттар мен міндеттерге жету ҥшін кҿлденең бҿлінген жҧмысты 

ҥйлестіру ҥшін басқару деңгейлерінің иерархиясын қҧруды кҿрсетеді. 

Компанияның басшы қызметкерлері 5-суретте кҿрсетілген санаттарға 

жіктеледі.  

Операциялық басшылар компаниядағы басқарудың жоғарғы буынын 

білдіреді. Олардың функцияларына ҿндірістік тапсырмаларды орындау жҽне 

ресурстардың жҧмсалуын бақылау кіреді. 

 

 
 

Сурет-5. Кәсіпорын басшыларының деңгейлері 

 

Басқарудың орта деңгейінің ҿкілдері тҿменгі буын жҧмысының орын-

далуына мониторинг жҥргізеді. Сондай-ақ олардың жауапкершілік аймағы 

айтарлықтай кеңейіп келеді. 

Компанияның жоғары басшылығына жататын жҧмысшылар кҽсіпорын-

ның даму стратегиясын ҽзірлейді жҽне маңызды басқару шешімдерін 

қабылдайды. 

Бҥгінгі таңда бизнес-модельдерді зерттеуге жҽне пайдалануға негіз-

делген басқару тҧжырымдамасы белсенді тҥрде енгізілуде. Бизнес-модель-

дердің қолданбалы маңыздылығының келесі бағыттары белгілі: 

1) бизнес логикасын қҧру қҧралы; 

2) бизнесте инновацияларды ҽзірлеу жҽне енгізу технологиясы; 

3) бизнесті стратегиялық дамыту тҧжырымдамасын қалыптастыру 

ҽдісі; 

4) компанияның қызметін бағалау қҧралы; 

senior executive - аға 

атқарушы директор 

middle manager - орта 
менеджер 

lower level manager - тҿменгі 
деңгейдегі менеджер 
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5) кҽсіби менеджерлерге арналған оқыту технологиялары.  

Кҽсіпкерлікті дамытудың қазіргі кезеңінде модельдердің қҧрылымдық 

элементтерін уақтылы бағалау жҽне олардың арасындағы байланысты орнату 

ҥшін бизнес-модельдерді визуализациялауға ерекше мҽн беріледі. Кҿрнекі 

ҽдістер ҽдетте шаблондар, матрицалар, схемалар немесе алгоритмдер тҥрінде 

ҧсынылады.  

6-суретте бизнес-модельдің негізгі компоненттерінің негізгі схемасы 

кҿрсетілген. 

Бизнесті модельдеуге жалпы саяхат бизнесті басқару модельдерінің 

келесі негізгі тҥрлерін қамтиды: 

- стратегиялық басқарудың матрицалық модельдері (SWOT талдау, 

PEST талдау,  BCG матрицаcы жҽне т. б.); 

- бҽсекелестік стратегиялардың модельдері (7S, Портер М. бҽсекелестік 

кҥштерінің 5 моделі, Shell моделі, Хофер-Шендел моделі); 

- сапаны, ресурстарды, персоналды, тауар ағындарын жҽне т.с. басқару 

модельдері(SRM SCM BSC TQM жҽне т. б.); 

- анықтамалық модельдер (стандарттар немесе типтік салалық ереже-

лер жҽне т.б.). 
 

 
 

Сурет-6. Бизнес-модельдің негізгі компоненттері 

 

Бизнес ҥлгілерін ҽзірлеуге арналған кешенді қҧрылым Бизнестің 

ерекшелігіне, сыртқы жҽне ішкі факторларға байланысты ҽртҥрлі 

элементтерді қамтуы мҥмкін. Маңызды модельдер (Портердің қосылған қҧн 

моделі, ҿзін-ҿзі дамытатын компания моделі, Захман моделі жҽне т.б.). 

Қазақстанның ҧлттық экономикасының қазіргі жағдайы кҽсіпкерлік 

субъектілері қызметінің кҥрделенуімен жҽне дамуымен ерекшеленеді. 

Кҽсіпкерліктің жаңа ҧйымдық нысандары енгізілуде, нарыққа қатысушылар 

арасында кооперациялық байланыстар дамуда, жаһандану процестері 

тереңдей тҥсуде жҽне ҧлттық экономикалар арасындағы интеграциялық 

қатынастар кҥшейе тҥсуде. Нарықтық қатынастардың дамуы қазіргі заманғы 

компанияны басқарудың жаңа ҽдістерін дамытуға ықпал етеді, бҧл оның 

бҽсекеге қабілеттілігі мен тиімділігін арттыруға ҽкеледі. 
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Алматы гуманитарлы-экономикалық университеті, Алматы қ.  

 

Ҿндірістің  тиімділігін  арттырудың   басты   факторы – жоғары  ҿнімді  

еңбекке уҽждеме жасау, белсенді еңбекке экономикалық ынталандыру. 

Қазақстанда экономикалық реформаларды жедел жҥргізу нҽтижесінде  

ҿндірістің  барлық  факторы  ырықтандырылды, тиімділікті   кҿтеруге  бағыт-

талған  ынталандыру  біліктілікке, еңбек  сапасына, ҿндіріс  нҽтижелелігіне  

жҽне  макроэкономикалық  кҿрсеткіштер  динамикасына  тҽуелді  болмай  

отырғанын атап кҿрсетуге тура  келеді. Мҧның ғылыми-техникалық прог-

реске  ырықтандырылмақ   дҽрежесі  тҿмен, ҿнімнің  сапасын  ҿсіруге  ҽсері  

қанағаттандырмайды, жҧмысшының интеллектуалдық жҽне функционалдық   

қабілетінің толық ашылуына, оның ҿндірістің ішкі резервтерін пайдалануға    

жеткілікті тҥрде мҥдделендірмейді. 

Ең алдымен, Қазақстанның экономикалық дамуындағы сапалық  «секі-

рістерге»  негізделген   елді  дҽйектілікпен  экономикалық  жаңарту. Мҧндай  

«секіріс» сыртқы дҥниеге ашық ҧлттық экономика жағдайында ғана  қамта-

массыз  етіле  алады, мҧндай  экономика ҽлемдік тауарлар,  қызметтер, еңбек  

ресурстары,  капитал, осы  заманғы  идеялар мен технологиялар нарығының  

табысты  да  серпінді  бҿлігі  бола  алады  жҽне  болуға  тиіс  екендігін  атап  

кҿрсетті. 

Кҽсіпорында ҿндіріс тиімділігінің  деңгейіне  елеулі  ҽсерін  тигізетін 

ҿндірістік ҽлеуметтік инфрақҧрылым ҽрі қарай дамыту мен жетілдіруді  

талап  етеді. Мысалы, басқаруда  бҧған  сол басқаруды  жоспарлаудың, тҧтас  

шаруашылық  механизміне  экономикалық  жағдай жасау  тҥрлері мен тҽсіл-

дерін  жетілдіру  жатады; жоспарлауда - жоспарлардың  іске асатындығы  

мен  баланстығы, жоспарлы  кҿрсеткіштердің  тиімді  жасалған  жҥйесі  

жатады [1]. 

Ҽрине  шаруашылықтың  тиімді  жҥзеге асырылуы ҥшін  керекті  техни-

камен  технологияны  енгізудегі  ғылымның  орны  ерекше. Ол жерде ҿндіріс-

тің еңбек сыйымдылығын, материал сыйымдылығын, энергосыйымдылығын  

тҿмендету, ҥнемдеу тҽртібі мен ҿнім сапасын жоғарылату мақсатымен басты  

жҽне іс жҥзіндегі зерттеулерді қолға  алған дҧрыс. 

Сапалы  ҿнім  бҽсекеге  қабілеттілікті  арттырудың  негізгі  тетігі. Бҥгін-

де  ҽлемдік  нарықта  ойып тҧрып  ҿз орныңды еншілеудің  негізгі  себептері-

нің бірі  бҽсекелестікке  тҿтеп  бере алатын  ҿнім ҿндіру. 

https://mybook.ru/author/majkl-albert/
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Дамудың қазіргі кезеңінде біздің қоғамымыздың алдында орнықты  

экономикалық  ҿсуді  қамтамасыз етудегі  позицияларымызды нығайту, ел  

халқының жоғары ҿмір сҥру деңгейін жҽне Қазақстанның ҽлемдік  қоғамдас-

тыққа лайықты орнын алуын қамтамасыз етуге қабілетті тиімді ҧлттық  

экономика  қҧру  міндеттері  тҧр. 

Ҿнімнің  бҽсекелік  қабілетін  бағалаудың  маңыздылығын, бҥгінгі кҥні, 

ішкі нарыққа  ҧсынылған  ҿнімдердің  арасынан  сапасы мен бағасы  жҽне 

тартымдылығы жағынан ең тиімдісін анықтаумен сипатталады. Біздің  зерт-

теуіміздегі  жабын материалдар жҽне қабырғаға қажетті материалдардың  

бҽсекелік қабілеті де, оның тҧтынушылық қасиеттерінің бағасына  сҽйкесиі-

гімен, ҧқсас  ҿнімдер  арасында  тҧтынушыға  ҧнамды   қасиеттерінің  болуы-

мен  анықталады [2]. 

Ҽлемдік экономиканың ғаламдануы аясында Қазақстан экономикасы    

бірқатар  мҽселелерге   тап  болып  отыр. Негізгі  мҽселелерге   мыналарды   

жатқызуға болады: ҿндірістің біржақты, шикізаттық бағыты, ҽлемдік  эконо-

микаға ықпалдасудың ҽлсіздігі, ел ішіндегі салааралық жҽне аймақ аралық  

экономикалық ықпалдасудың босаңдығы, ішкі рынокта тауарлар, ҿндірістік   

жҽне  ҽлеуметтік  инфрақҧрылымның  дамымауы, кҽсіпорындардың   жалпы  

техникалық жҽне технологиялық тҧрғыдан артта қалуы, ғылым мен  ҿндіріс-

тің арасында ықпалды байланыстың болмауы; ғылыми-зерттеу жҽне тҽжі-

рибелік – конструкторлық жҧмыстарға қаржының аз бҿлінуі, менеджменттің   

экономикалық   ғаламдану  процестеріне  жҽне  сервистік  - технологиялық  

деңгейге ҿтуге бейімдеу міндеттеріне сҽйкес келмеуі. Осы орайда нарықтық 

қатынастардың дамуы барысында кҽсіпорындардың тиімді қызмет етуі ҥшін  

ҿнтіріс тиімділігін арттыру ҿте маңызды. Себебі ҽрбір кҽсіпорын ҿз қыз-

метінің, еңбек ҿнімділігінің жоғары болғанын қалайды. Сондықтан да ҽрбір  

кҽсіпорын  нарықтық позицияға сай ҿзінің тиімділігін  арттыруға тырысады. 

Кҽсіпорынның экономикалық тиімділігі кҽсіпорынның тҧрақты  эконо-

микалық ҿсуі жҽне дамуы, ҿндірістік ҿнімнің бҽсекеге қабілеттілігінің арту-

ына байланысты. Тауар ҿндіруінің негізгі мақсаты - ҽлемдік сапа деңгейін-

дегі  жоғары  бҽсекеге қабілетті  ҿнім ҿндіретін  жоғары пайдалы кҽсіпорын  

ҧйымдастару. 

Қазіргі экономикалық ҿсімнің жеткіліксіз сапасы жҽне белгілі бір келең-

сіз тенденциялардың болуы. Қазақстан дамуының бағытын таңдау мҽселесін 

ҿзекті етеді. Кҿптеген проблемалар ішінде мынадай баламалық бой кҿтеріп 

отыр: не шикізаттық экономика, не болмаса бҽсекеге қабілетті [3].  

Қазақстанның тҧрақты экономикалық ҿсімге ҽлеуеті толық жетеді. Зор 

интеллектуалдық капитал, іргелі жҽне қолданбалы ғылым, бҽсекеге қабілетті 

технологиялар, нарықтық институттар негізін қҧру процестері, кең табиғи 

ресурстар, ҿндірістік жҽне коммуникациялық инфроқҧрылымның негізгі 

элементтері – барлық осы факторлар елдің экономикалық жаңалуына негіз 

бола алады. Экономика дамуының тиімділігі ҿсіміне ынталандыру механиз-

мінің алдындағы мҽселесі, бҧл процесті жеделдету, оған тҧрақты сипат беру, 

оның ҽлеуметтік негізін бекіту жҽне экологияға бағдарлануын  қамтамасыз 
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ету болып табылады. Бірақ, тҧрақты ҿсімге негіз қалау ҥшін біртектес емес 

бірін-бірі толықтыратын тҥрлендірулер қажет.  

Экономикалық дамудың тиімділігін ҿсіруге ынталандыру механизмін 

қалыптастыруда кҿрсетілген бағыттарды ескере отырып, оның қҧрамдас ҥш 

тобы бойынша мақсатты, кешенді жҧмыс жасау керек: нарықтық қатынас-

тарды дамыту есебінен жҽне де мемлекеттің қолдауы жҽне белсенді қатысу-

ымен, сондай-ақ шаруашылықты жҥргізуші субъектілер қабылдайтын шара-

лар кҿмегімен іске асады. Механизмнің қызмет ету процесінде барлық ҥш 

жеке механизмнің қҧралдары іске қосылады.  

Экономикалық дамудың тиімділігін ҿсіруге ынталандыру механизмін 

қалыптастыру, ең ҽуелі, нарықтық қатынастардың дамуымен, бҽсекеге қабі-

летті орта жҽне тиімді жеке меншік иелерінің пайда болуымен байланысты.  

Кҽсіпорында  еңбек ҿнімділігін  арттыру ҥшін  қызметкерлердің еңбекке  

ынталануын  кҥшейту керек. Бірақ пайдаға қатысу рационализаторлық ҥшін  

сыйақы, еңбек тҽжірибесі ҥшін қосымша тҿлем, икемді еңбек графигі, еңбек-

ті байыту  жҽне т.б сияқты ынталандырушы  позициялар  қосымша ынтала-

нуға жатады жҽне кҿпшілік жағдайда олар кҽсіпорында  қарастырылмайды, 

себебі қосымша капитал салымын талап етеді. Осындайынталандыру  эле-

менттер  еңбек  ҿнімділігіне  тек  жанама  тҥрде  ҽсер  етеді  жҽне  қажетті  

ынталандыру  ретінде  қарастырылмайды, себебі  кҽсіпорын  қызметінің  

соңғы  технико – экономикалық  кҿрсеткіштерінің, атап  айтсақ, таза  табыс 

пен  рентабельділіктің  жоғарылауына  елеулі ҽсер етпейді. Кҽсіпорынның  

басшылары  жҧмыссыздықтың  жоғары  деңгейімен  қолдана  отырып  ҧсы-

нылған бағдарламасын жҥзеге асыруға қызығушылық танытпайды. Сондық-

тан  ҧсынылған  бағдарламаны   жҥзеге  асыру  ҥшін  кҽсіпорынның  ҿзінің  

тиімділігін  жоғарылату  керек. 

Тауар  ҿндірушінің  негізгі  мақсаты - ҽлемдік  сапа  деңгейіндегі  жоға-

ры  бҽсекеге  қабілетті  ҿнім  ҿндіретін  жоғары  пайдалы  кҽсіпорын  ҧйым-

дастыру (жҧмысшылардың  жеке  ынталарын  пайдалана  отырып). 

Ҿнеркҽсіптік ҿндірістің  тиімділігі -  кҽсіпорынның   қысқа, орта, ҧзақ  

мерзімдердің  нҽтижелеріне  бағытталған  кҽсіпорын  ҽзірлеген  стратегия-

сына   тҽуелді экономикалық  категория  болып  табылады. 

Ҿндіріс  тиімділігін  арттыру  ҥрдісінде  негізгі    қағидаларды  ескерген  

жҿн: 

 шығармашылық  кҿзқарас – кҽсіпорын  болашағын  кҿре  білу; 

 инновация – техника мен технологияны жаңарту; ҿндірістік  ҧйым-

дастыру  жҽне нарық  саясатын  жаңарту; 

 икемділік   жҽне  бейімделгіштік -  нарық  талаптарына  сҽйкес  ҥнемі  

ҿзгерістер  енгізіп  отыру; 

 кҽсіпорын қызметінің ҥнемі есебін жҽне бағалауын жҥргізіп отыру; 

 кҽсіпорын дамуының ҽлсіз жҽне кҥшті жақтарын ҿзіндік  бағалау; 

 кҽсіпорын стратегиясын  жҥзеге  асыру; 

 ресурстық мҥмкіншіліктерге сҽйкес блу; 

 персоналды ынталандыру. 
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Ҿндіріс  тиімділігін арттыру жолдарын  қарастыру  ҽр  факторды  жеке 

– жеке  есепке  алуды  ғана емес, сонымен  қатар  оларды  тиімді  ҥйлестіру, 

ҿзара  толықтыру  ҽдістерін  табуды  талап  етеді. Ең  жаңа  техника  нашар  

ҧйымдастырылған  ҿндірісте кҥтілген нҽтижені бермейді, ҧйымдастыру ҥшін  

менеджмент  деңгейі  маңызды  орынды  алады. 
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Территориально Кыргызская Республика состоит из семи администра-

тивно-территориальных делений в виде областей и двух столичных городов 

(Бишкек и Ош). При этом каждая область отличается природно-климати-

ческими условиями и специфическими характеристиками ведения сельского 

хозяйства, как и способами переработки сельскохозяйственного сырья. 

Например, Нарынская область преимущественно специализирована на 

животноводческой деятельности, Ошская, Джалал-Абадская и Чуйская – на 

растениеводстве. В остальных регионах функционируют, наряду с растение-

водством и животноводством, и другие сферы деятельности. В частности, для 

Баткенской области – это выращивание фруктов, овощей и их переработка. 

Поэтому при формировании эффективной системы корпоративного управле-

ния необходимо обращать внимание на важность географического располо-

жения регионов [1].  

Хозяйствующие субъекты сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства. На 1 января 2022 года на территории республики зарегистри-

ровано более 468 тысяч действующих хозяйствующих субъектов, осущест-

вляющих деятельность в сфере сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства. В их числе 354,6 тыс., или 75,7 процента от общего количества 

таких субъектов пришлось на крестьянские (фермерские) хозяйства, 112,8 

тыс. субъектов, или 24,1 процента - на индивидуальных предпринимателей, 

занимающихся сельскохозяйственным производством. Значительное число 

таких хозяйствующих субъектов пришлось на Ошскую область - 131,2 тыс., 

http://www.knigafund.ru/books/116377
http://www.knigafund.ru/authors/24719
http://www.knigafund.ru/books/172575
http://www.knigafund.ru/authors/19521
http://www.knigafund.ru/books/164467
http://www.knigafund.ru/authors/28578
http://www.knigafund.ru/authors/28579
http://www.knigafund.ru/authors/28579
mailto:raxat_a@mail.ru
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или 28,0 процента в общем их числе, Джалал-Абадскую - 107,2 тыс., или 22,9 

процента и Чуйскую область - 68,1 тыс., или 14,6 процента.  

Валовой выпуск продукции сельского хозяйства, лесного хозяйства и 

рыболовства. Объем валового выпуска продукции сельского хозяйства, 

лесного хозяйства и рыболовства в 2021 году в целом по республике 

составил более 324 млрд. сомов. При этом, индекс физического объема 

продукции  в 2021 году по отношению к уровню предыдущего года составил 

95,2 процента [2]. 

В постпандемический период обеспечение гарантии продовольствен-

ной независимости и доступности продуктов питания за счет внутренних 

источников согласно среднефизиологическим нормам потребления для 

обеспечения нормальной жизнедеятельности населения обусловливают 

актуальность развития сельского хозяйства, аграрных отношений и аграрной 

политики. Драйвером роста сельскохозяйственного производства послужит 

увеличение внутреннего спроса на агропродукцию за счет повышения 

качества и конкурентоспособности.  

Развитие сельского хозяйства будет сконцентрировано на следующих 

приоритетных направлениях:  

- введение в оборот новых орошаемых земель пашни через реализацию 

инвестиционных проектов по ирригации;  

- активизация инновационной деятельности в растениеводстве, направ-

ленная на разработку систем воспроизводства почвенного плодородия, 

методов селекции, создание и внедрение новых сортов и гибридов, сочетаю-

щих высокий потенциал урожайности, качество продукции, устойчивость к 

болезням и вредителям, неблагоприятным погодным условиям, с техничес-

ким и технологическим переоснащением отрасли;  

- увеличение объемов экспорта продукции агропромышленного 

комплекса путем введения в эксплуатацию новых объектов и создания 

торгово-логистических центров и пунктов убоя скота, организации систем 

лабораторной сертификации ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

отвечающим международным стандартам качества;  

- повышение конкурентоспособности агропромышленной продукции 

посредством перспективных факторов рационального размещения произво-

дительных сил;  

- развитие агропродовольственного рынка и его инфраструктуры, 

обеспечивающей ускорение товарооборота и расширение емкости агропро-

довольственного рынка, в том числе улучшение организации хранения, 

повышение эффективности транспортировки сельхозпродукции, создание 

оптово-распределительных, маркетинговых и логистических центров для 

обслуживания субъектов продовольственного рынка;  

- совершенствование рационального использования водных и 

земельных ресурсов, внедрение экономических стимулов рационального 

пользования.  
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Для продвижения указанных направлений будут реализованы меры, 

предусмотренные в Программе деятельности Правительства Кыргызской 

Республики (постановление Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 17 

июня 2020 года № 3876-VI), а также в следующих программных документах 

[3]: Концепция развития сельскохозяйственной кооперативной системы в 

Кыргызской Республике на 2017–2021 годы (постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 21 апреля 2017 года № 237), направленная на 

развитие сельскохозяйственных кооперативов в Кыргызской Республике, 

повышение конкурентоспособности продукции агропромышленного комп-

лекса [4]; Концепция сохранения и повышения плодородия почвы земель 

сельскохозяйственного назначения в Кыргызской Республике на 2017–2020 

годы (постановление Правительства Кыргызской Республики от 30 июня 

2017 года № 414), реализация которой обеспечит производство и ассорти-

мент отечественных экологически безопасных минеральных удобрений и 

мелиорантов, прирост урожайности сельскохозяйственных культур на 15–

20%, а также повышение устойчивости развития сельскохозяйственного 

производства за счет проведения агрохимических, гидромелиоративных, 

агролесомелиоративных работ [5]; Государственная программа развития 

ирригации в Кыргызской Республике на 2017–2026 годы (постановление 

Правительства Кыргызской Республики от 21 июля 2017 года № 440), пре-

дусматривающая строительство ирригационной инфраструктуры для обеспе-

чения новыми орошаемыми землями сельских жителей [6]; Концепция разви-

тия органического сельскохозяйственного производства в Кыргызской Рес-

публике на 2017–2022 годы (постановление Правительства Кыргызской Рес-

публики от 2 августа 2017 года № 459), направленная на создание благо-

приятных условий по развитию органического сельского хозяйства и повы-

шение конкурентоспособности органической продукции путем совершенст-

вования нормативных правовых актов [7]; Программа по созданию и 

развитию торгово-логистических центров сельскохозяйственной продукции в 

Кыргызской Республике на 2019–2023 годы (постановление Правительства 

Кыргызской Республики от 27 июня 2019 года № 321), направленная на 

поддержку развития рынка сельскохозяйственной продукции и увеличение 

экспортного потенциала [8].  

Предпосылками развития сельского хозяйства будут следующие 

факторы:  

- благоприятные природно-климатические условия; - развитие частных 

рыночных взаимоотношений и установление двусторонних договорных 

отношений (фьючерсная система) на поставку продукции, улучшение 

маркетинга основных экспортных товаров, поиск новых рынков сбыта; - 

эффект от предоставленных льготных кредитов по программам «Доступные 

кредиты фермерам» и «Финансирование сельского хозяйства 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8»;   
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- оказание государственной поддержки фермерам в виде предостав-

ления кредитов по программе льготного кредитования в рамках программы 

«Финансирование сельского хозяйства»;  

- интенсивное внедрение инновационных технологий, продолжение 

развития тепличных хозяйств и наращивание объемов производства в хо-

зяйстве;  

- активное использование и внедрение фермерами систем капельного 

орошения, которые в два раза увеличивают урожайность и позволят эф-

фективно использовать водные ресурсы;  

- увеличение посевов сертифицированных семян, улучшение методов 

обработки земли;  

- проведение работы по стимулированию мелких сельскохозяйствен-

ных производителей к объединению в сельскохозяйственные животновод-

ческие и растениеводческие кооперативы;  

- оптимизация структуры посевных площадей по урожайности культур 

с учетом региональных факторов;  

- создание торгово-логистических центров для эффективной органи-

зации движения товаров в цепочке (кластере), которые будут способствовать 

устойчивому сбору/сбыту сельскохозяйственной продукции, ее хранению и 

организации ее предоставления на дальнейшую переработку;  

- улучшение воспроизводства стада путем применения сбалансиро-

ванных и полноценных по питательным веществам рационов;  

- привлечение инвестиций для развития отрасли;  

- увеличение количества аккредитованных ветеринарных и фитосани-

тарных лабораторий, мясоубойных цехов [9,10].  

Основными рисками в данном секторе являются:  

- неблагоприятные природно-климатические условия;  

- сохранение или медленное преодоление барьеров в приграничной и 

внешней торговле;  

- дальнейшее истощение генофонда, что приведет к снижению произ-

водительности сельскохозяйственных животных;  

- повышение цен на горюче-смазочные материалы в период проведения 

весенне-полевых, а также уборочных работ;  

- плохое качество семенного материала при посеве, что повлияет на 

урожайность сельскохозяйственных культур;  

- нерациональное использование водных ресурсов при проведении 

ирригационных работ.  

Анализ причин аграрного кризиса позволяет сделать вывод о том, что 

только на основе преобразования форм собственности невозможно 

обеспечить динамичное развитие аграрного производства. Обязательными 

условиями выхода из кризиса являются: 

- восстановление управляемости аграрным сектором как единым орга-

низационно-правовым объектом, повышение роли Министерства сельского 

хозяйства как организатора и координатора многих функций АПК; 
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- рациональное сочетание крупных, средних и мелких хозяйств и 

предприятий различных форм собственности, а также поддержание эффек-

тивного разделения производства между этими формами хозяйствования; 

- обеспечение и поддержание ценового паритета в АПК между сель-

ским хозяйством и промышленностью; 

- достаточный для поддержки аграрного сектора и использования 

достижений научно-технического прогресса уровень инвестиций; 

- развитие кооперативных форм и связей; 

- гибкое сочетание рыночных принципов с государственным воздейст-

вием на их реализацию и социальную направленность; 

- преодоление движения к монополизму со стороны партнеров сель-

ского хозяйства по АПК и коммерческих структур. 

Одна из важнейших стратегических целей аграрной и экономической 

реформы в целом заключалась в замене административно-распорядительных 

методов хозяйствования преимущественно экономическими, основанными на 

законах рынка. Эта цель отвечала потребностям развития экономики, явля-

лась неизбежной с точки зрения исторической перспективы. Соответственно 

это предполагало изменение роли государства, сокращение масштабов госу-

дарственной собственности, формирование системы, при которой заинтере-

сованным и ответственным субъектом экономики становится непосредст-

венный производитель. Не менее значимой стратегической целью аграрного 

реформирования, непосредственно связанной с рассмотренной, было созда-

ние многоукладной экономики, необходимой для развития рыночных отно-

шений в аграрном секторе. 

Среди позитивных результатов преобразований, в первую очередь, 

следует отметить создание сектора ДХ, расширение землепользования граж-

дан (владельцев личных подсобных хозяйств, садово-огородных участков и 

т.д.) Воссоздание фермерского уклада явилось, безусловно, положительным 

процессом, как и расширение прав фермеров в области землевладения и зем-

лепользования. Позитивным было и расширение спектра форм хозяйствова-

ния, возникновение в структуре аграрного сектора наряду с ДХ товариществ 

с ограниченной ответственностью, новых типов кооперативов, ассоциаций 

ЛПХ и т.д. Развивается сельское предпринимательство. 

Переходный период в аграрной экономике требует оптимального 

сочетания государственного управления и рыночных рычагов, вызывает 

необходимость разработки теории и совершенствования практики государст-

венного воздействия на макро- и микроэкономические процессы в сельском 

хозяйстве и связанных с ним отраслях. 

Государственное управление в аграрном секторе экономики предпо-

лагает осуществление его преимущественно экономическими методами и 

включает защиту отечественного продовольственного рынка от импорта, а 

также аграрного сектора от высокомонополизированных отраслей, произво-

дящих средства производства для сельского хозяйства и закупающих его 

продукцию; сохранение и совершенствование функции государства в качест-
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ве заказчика и инвестора применительно к условиям переходного периода; 

содействие развитию рыночной инфраструктуры; поддержание государствен-

ного сектора АПК; развитие социальной сферы села; развитие аграрной 

науки и подготовка кадров для сельского хозяйства. Управляющая роль 

государства особенно важна на нынешнем этапе перехода к рыночной 

экономике, когда не сформировался эффективный механизм экономического 

управления. 

При этом должны быть приняты во внимание специфические особен-

ности аграрного сектора–сезонность производства, медленный оборот 

капитала, повышенный производственный риск, связанный с подвержен-

ностью стихийным силам природы, с тем, что значительная часть сельско-

хозяйственных угодий Кыргызстана и его регионов находится в зоне риско-

ванного земледелия. Активное воздействие на развитие аграрного сектора 

экономическими методами государство может осуществлять через кредитное 

и налоговое регулирование, бюджетное финансирование, управление 

условий и уровня оплаты труда, социальное развитие, государственные 

программы, госзаказы, эффективную таможенную политику и т.д. 

Следует подчеркнуть, что государственное управление–система рыча-

гов и стимулов, с помощью которых государство участвует в рыночных 

процессах на правах субъекта рыночных отношений, обеспечивая устойчивое 

развитие аграрного производства. Это особенно важно иметь в виду, пос-

кольку кризис в сельском хозяйстве вызван не только объективными природ-

ными условиями (например, для восстановления потерянного плодородия 

почв может потребоваться жизнь целого поколения), но и рядом экономи-

ческих просчетов в проведении аграрной политики. 

Выход из кризиса подразумевает устранение причин и принятие 

результативных мер, направленных на развитие регионов. 1. Усилить роль 

системы государственных закупок продовольствия. 2. Финансировать разра-

ботанные государственные программы по поддержке агропромышленного 

сектора, где количество финансовых субъектов должно соответствовать 

финансовым возможностям бюджета. 3. Поддерживать из республиканского 

и региональных бюджетов те сельскохозяйственные организации, которые 

успешно функционирует и положительные влияют на другие агропромыш-

ленные предприятия. 4. Следует совершенствовать практику применения ос-

новных финансовых рычагов развития аграрного сектора, включая создание 

системы сельскохозяйственных кредитных кооперативов; государственное 

кредитование сельскохозяйственных организаций. 5. Усовершенствовать сис-

тему государственной поддержки аграрного сектора через использование 

созданных в предыдущие годы возвратных фондов:  

- лизингового фонда;  

- фонда льготного кредитования;  

- фондов для формирования республиканских и региональных продо-

вольственных фондов и др. 



 

177 

 

Кроме того, необходимо помнить, что подъем в аграрном возможен 

только после достижения устойчивой макроэкономической стабилизации и 

роста показателей в промышленных отраслях. 

В 2022–2023 годы прогнозируется увеличение реальных темпов 

прироста сельского хозяйства в среднем на 3,2 %, за счет принимаемых госу-

дарством и частным сектором мер по увеличению урожайности растение-

водства и продуктивности животноводства. Будут реализованы намеченные 

мероприятия для достижения реальных темпов роста сельскохозяйственной 

отрасли:  

- оптимизация посевных площадей путем систематического увеличения 

посевов площадей тех культур, которые пользуются наибольшим спросом;  

- активное использование систем капельного орошения;  

- дальнейшее развитие тепличных хозяйств;  

- использование передовых технологий возделывания сельскохозяйст-

венных культур, применение органических, минеральных и органоминераль-

ных удобрений для увеличения объемов производства и увеличения экспорт-

ного потенциала сельскохозяйственной продукции;  

- продолжение поддержки сельхозпроизводителей со стороны госу-

дарства по действующим кредитным и лизинговым программам;  

- оптимизация производственных процессов и управления, сокращение 

энергетических и ресурсных затрат в сельском хозяйстве [11]. 
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Современное социально-экономическое развитие Казахстана застав-

ляет заново осмыслить законы регионального воспроизводства, отражающие 

связи и зависимости между различными элементами региональной системы. 

Создание эффективной системы управления региональной экономикой тре-

бует рассмотрение проблемы управления без отрыва от теории обществен-

ного воспроизводства с четким определением самого предмета исследования. 

В течение продолжительного времени региональная экономика формиро-

валась  как результат принятия отраслевых управленческих решений, а как 

наука она отождествлялась с экономической географией, теорией размеще-

ния производства. Соответственно и система управления региональной эко-

номикой строилась без учета того, что регион представляет собой воспро-

изводственную систему со свойственными ей закономерностями. 

Опыт реализации экономических реформ в Казахстане показал, что 

уровень регионального управления недостаточно подготовлен к переходу к 

новым отношениям. Данная проблема вызвана неопределенностью места 

региона в сложившейся системе управления, с отсутствием информационно- 

прогнозной базы, объективно отражающей интересы и функции региональ-

ного звена системы управления, с неурегулированностью форм и методов 

взаимодействия различных структур территориальной системы. 

Новые экономические отношения поставили перед регионами проб-

лему самоопределения в общей концепции государственного развития. 

Особое значение приобретают исследование роли региона в казахстанской и 

мировой экономике, его конкурентных преимуществ и выявление особен-

ностей региона как объекта управления с позиций воспроизводственного 

подхода, что позволяет выявить характерные закономерности территориаль-

ных социально- экономических процессов их взаимодействия и взаимосвязи. 

Важным шагом в формировании экономики ориентированной на 

результат является принятие на макроуровне стратегического документа - 

Государственная программа развития регионов на 2020-2025 годы [1], а 

также реализация долгосрочной Стратегии «Казахстан – 2050», которая 

направлена, прежде всего, на обеспечение макроэкономической стабильности 

[2]. 

На сегодняшний день методы управления классифицируют на: 

- административные (организационно-распорядительные); 

- экономические; 

Такое деление методов в известной мере условно, так как абсолютно 

четко обособить каждый из них не представляется возможным: они взаимо-

проникают и имеют немало общих черт, то же время присущие им различия в 
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способах воздействия на объекты управления позволяют рассматривать 

каждый из методов в отдельности. 

Административные методы. Деятельность по управлению невозможна 

без разумного применения административных методов (которые нередко 

называют организационно-административными или организационно- распо-

рядительными). С их помощью формируются основные системы управления 

в виде устойчивых связей и отношений, положений, предусматривающих 

права и ответственность подразделений аппарата управления, отдельных 

работников. 

Административные методы реализуются путем прямого воздействия 

руководителей, собственников на подчиненных. Оно может осуществляться 

на основе заключенных договоров, через административные приказы и 

распоряжения, различные положения, правила, нормативы и другие доку-

менты, организационно регламентирующие деятельность подчиненных лиц, 

их четкую работу, обеспечивающие надлежащую дисциплину и ответ-

ственность. 

Формы и масштабы применения административных методов определя-

ются задачами управляющего органа, уровнем организации производства, 

квалификацией и культурой работников, принимающих решения. Чем полнее 

представлены эти параметры, тем меньше потребности в административном 

вмешательстве. 

В современных условиях применение административных методов 

предполагает предварительный анализ материалов, дающих полное,       досто-

верное представление о состоянии управляемого объекта, и исключающий 

волюнтаризм. 

Экономические методы. Потребность в экономических методах 

управления закономерно и существенно возрастает, поскольку в условиях 

развития частного предпринимательства не всегда возможно и разумно 

решать с помощью директивного воздействия сложную совокупность задач 

удовлетворения растущих потребностей населения. 

Сущность экономических методов - в воздействии на экономические 

интересы потребителя и работников с помощью цен, оплаты труда, кредита, 

прибыли, налогов и других экономических рычагов, позволяющих создавать 

эффективный механизм работы. Экономические методы основываются на 

использовании стимулов, предусматривающих заинтересованность и ответ-

ственность управленческих работников за последствия принимаемых реше-

ний и побуждающих работников добиваться инициативного осуществления 

поставленных задач без специальных на то распоряжений. 

Особенности экономических методов управления состоят в том, что 

они: 

- базируются на некоторых общих правилах поведения, дающих воз-

можность маневрировать ресурсами, тогда как административные характе-

ризуются конкретно-адресными заданиями, ориентированными на достиже-

ние целей управляемой системы путем формирования ее четкой структуры, 

создания условий для подготовки, принятия и реализации решений (хотя 
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некоторые общие правила, касающиеся, например, методики разработки биз-

нес-планов, режима работы и другие, могут предусматриваться директив-

ными актами); 

- оказывают на производителей и потребителей косвенное воздейст-

вие, посредством системы отношений учитывают интересы коллектива и 

отдельных работников (административные методы по своей природе не 

способны столь полно и непосредственно ориентироваться на экономические 

интересы объектов управления); 

- непременно предполагают самостоятельность предприятия на всех 

уровнях при одновременном возложении на него ответственности за 

принимаемые решения и их последствия (в отличие от административных 

методов, предполагающих значительную долю ответственности вышестоя-

щих органов, принимающих решения); 

- побуждают исполнителей к подготовке альтернативных решений и 

выбору из них наиболее соответствующих интересам коллектива (админис-

тративные распоряжения большей частью однозначны, требуют обязатель-

ного, точного исполнения) [3]. 

Экономические методы управления должны занять и неизбежно займут 

доминирующее положение. Это необходимо для обеспечения нормальных 

условий функционирования ассоциаций, союзов, предприятий в новых усло-

виях хозяйствования. Одновременно сокращается число звеньев управления. 

При умелом использовании экономических методов управляющие 

органы в условиях рынка легче преодолевают инертность в реализации своих 

задач, обусловленной отсутствием соответствующей экономической заинте-

ресованности в оперативном удовлетворении меняющихся потребностей. 

Усиливается самоконтроль, до минимума снижается необходимость в адми-

нистративном контроле, который сосредоточивается, если в том есть потреб-

ность, конечных результатах обслуживания населения. 

Чем шире применяются экономические методы, тем большее число 

вопросов решается непосредственно в основных звеньях управления, ближе к 

источнику информации. В прошлом в условиях необоснованно широкого 

применения административных методов нередко на высоких уровнях 

управления принимались решения, которые по своему содержанию входили 

в компетенцию нижестоящих звеньев управления. В результате замедлялся 

процесс принятия решений и не обеспечивалась требуемая оперативность 

управления, снижались его компетентность и качество. 

Использование системы экономических методов на государственных 

предприятиях даст должный эффект только в том случае, если принцип 

прибыльности ведения хозяйства будет охватывать все звенья организацион-

ной структуры управления, образуя замкнутую систему с распределением 

материальной ответственности между всеми ее звеньями. 

Административные и экономические методы управления имеют наряду 

с характерными отличиями и много общего. В практике управления они 

дополняют друг друга. Важно подчеркнуть, что административные решения - 
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это не просто некие директивы, а решения, обоснованные с точки зрения их 

экономической целесообразность. 

Управление региональной экономикой осуществляется в целях ее 

эффективного развития, а также органичного встраивания экономики регио-

на в экономическое пространство страны. Путь решения этой задачи — 

совершенствование специализации регионов в сочетании с экономически 

обоснованным повышением комплексности хозяйства на пути вовлечения в 

хозяйственный оборот новых экономичных природных ресурсов, лучшего 

использования трудового потенциала и имеющегося производственного 

аппарата, рационализации размещения производительных сил и транспортно- 

экономических связей. 

В Казахстане во взаимоотношениях между центром и регионами 

используется принцип разделение предметов ведения и делегирования 

полномочий, закрепленный рядом нормативных актов. 

Регулируется деятельность регионального управления основным 

законом Республики Казахстан «О местном государственном управлении и 

самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года №148 [4]. 

Согласно статье 28 руководителем региона, т.е. Аким области (города 

республиканского значения, столицы) назначается на должность Президен-

том Республики Казахстан с согласия маслихата области (города республи-

канского значения и столицы), а также освобождается от должности Прези-

дентом Республики Казахстан. 

Такая же структура и в области Аким района (города областного 

значения) назначается или избирается на должность в порядке, определяемом 

Президентом Республики Казахстан. Аким района (города областного значе-

ния) освобождается от должности и прекращает свои полномочия в порядке, 

определяемом Президентом Республики Казахстан, согласно статье 32 

[4,2с]. 

Местные органы власти любого уровня - региона, города или района - 

выполняют две основные функции: предоставление услуг жителям и 

предприятиям (содержание дорог, водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка 

мусора, содержание парков, мест отдыха и пр.) и управление социально- 

экономическим развитием подведомственной территории. 

Основная проблема всех регионов это распределение денежных 

средств, распределение бюджета происходит из центра, хотя поступления в 

бюджет у каждого региона разный, конечно же западная часть, где сфор-

мирована основная часть нефтегазовой промышленности имеет более 

высокие доходы в бюджет по сравнению с регионами сельскохозяйственной 

направленности, получается одни регионы выступаю как доноры для других. 

Центр распределяет все доходы и лишает тем самым области самостоя-

тельности. Получается все заведомо распределено и маслихаты лишь 

формально голосуют за распределение денежных средств, так как если это 

предположим целевые средства по программе, то они и идут на развитие 

программы. 
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В Казахстане управление социально-экономическим развитием 

идет с «вверху-вниз», и проблемы низов, то есть районов и сельских округов 

так и остаются проблемами, ведь сверху виднее как лучше распределять. 

Нельзя конечно назвать, что все проблемы управления идут лишь из центра. 

Проблема в том, что низы сами пассивны, если бы каждый аким района 

имел возможность защищать предположим проект бюджет района сам и 

доказать необходимость выделения денежных средств для решения проблем 

района. А так, получается, приняты ряд программ по развитию областей и 

районов, и основная проблема руководителей, это отчеты и мониторинг 

программ. Сверху давят, что не достигают показателей (индикаторов), а на 

местах более насущие проблемы такие как, не все школы подготовлены к 

зимнему периоду, нехватка кадров и бесконечные проблемы жилищно-

коммунального хозяйства, так как износ составляет 70-80% в целом по 

республике. 

Все возможные методы воздействия региональной администрации на 

ход экономического развития можно сформулировать так: 

- создание в регионе благоприятных общих условий для развития 

деловой активности; 

- регулирование деловой активности; 

- прямая кооперация администрации региона и бизнеса. 

Создание благоприятных общих условий для развития деловой актив-

ности. К таким условиям следует отнести рыночную инфраструктуру, нали-

чие земли и соответствующих прав на нее для развития новых видов эконо-

мической активности, хорошо развитые транспорт, связь, офисное хозяйство 

и др. 

Относительно самостоятельным фактором экономического развития 

любого региона в последнее время стал международный фактор: чем 

интенсивнее международные связи, тем больший импульс, как правило, 

получает экономическое развитие региона. Содействие международным 

связям и международной торговле, привлечение иностранных инвестиций в 

регион становятся относительно самостоятельным и весьма эффективным 

инструментом экономического развития в целом. 

Регулирование деловой активности. Администрация формирует побу-

дительные мотивы предпринимателей с целью принятия ими необходимых 

для развития данного региона решений. Это достигается, в частности, путем 

уменьшения местных налогов, либо предоставления дешевого капитала с 

помощью инструментов займа, субсидий, гарантий и даже прямых заимст-

вований. 

Общемировой тенденцией последних лет стал рост числа организаций 

неправительственного, негосударственного характера, вовлеченных в 

решение проблем экономического развития городов. Как правило, это 

бесприбыльные организации, которые могут оказывать помощь частному 

бизнесу, содействовать его развитию. К таким организациям можно отнести 

местные торгово-промышленные палаты, специализированные агентства по 
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развитию или маркетингу региона. Кооперация администрации с такими 

организациями приносит пользу региону в целом. 

Могут быть отмечены следующие проблемы регионального государст-

венного планирования и управления развитием социально- экономических 

систем субъектов республики (рис.1). 

Управление развитием может осуществляться с помощью разно-

образного спектра стратегий, программ, конкретных действий и разовых 

управленческих решений, посредством которых местная администрация 

стремится стимулировать развитие экономики региона, создать новые 

рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить возможности для 

определенных видов экономической активности, в которых заинтересовано 

местное сообщество. Функция социально-экономического развития 

остается всегда актуальной для региона, и ее значимость возрастает в 

условиях преодоления кризисных явлений, сопровождающих переход 

экономики из одного состояния в другое. 

 

 
 

Рисунок  1 – Проблемы регионального управления 
Примечание – составлено автором  

 

В результате недостатков планирования многие усилия органов власти 

и управления оказывали слабое влияние на региональную социально- 

экономическую систему, не обеспечивали ее устойчивое развитие, а 

достигнутые результаты не соответствовали вложенным силам и средствам. 

Подготовленные планы и стратегии были рассчитаны на разные временные 

интервалы и имели, скорее, эффект информирования возможных инвесторов 

о состоянии социально-экономической системы субъекта республики, что, 

конечно, важно, но недостаточно для развития. 
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ РЕСУРСТАРЫ 

ЖӘНЕ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ӘЛЕУЕТТІ БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ 

 
Шман Мақсат Ұснадинұлы – магистрант   

Қорқыт Ата атындығы Қызылорда университеті, Қызылорда қаласы 
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Қызылорда облысы - Қазақстандағы жергілікті ҧлт ҿкілдері тҧрғында-

рының  90%-ынан астамын қҧрайтын аймақтардың бірі. Ҿңірде жалпы ҿнім 

қҧрылымында негізгі ҥлес ҿнеркҽсіпке тиесілі – 33,5%, кҿлік  саласы - 32,9%, 

ауыл шаруашылығы – 6,8%-ды иеленеді.  

Экономикалық қызмет тҥрлері бойынша: сауда, автомобиль жҽне 

тҧрмыстық тауарларды жҿндеу – 24,5%-ды, ҿнеркҽсіп – 10,5%-ды, ауыл 

шаруашылығы – 9,6%, жылжымайтын мҥлікпен жҥргізілетін операциялар – 

10,4%, білім беру – 9,5%, басқа да қызмет тҥрлері – 9,3%-ды қҧрайды. 

Ҿңірдің кҽсіпорындары мен ҧйымдарының бҿлінісі тҿмендегідей: шағын 

кҽсіпорындар (50 адамға дейін) саны – 3965, орта кҽсіпорындар (51-ден 250 

адамға дейін) – 470, ірі кҽсіпорындар (250 адамнан астам) – 60.   

Ҿңірдің сыртқы экономикалық қатынастарды орнатуы негізінен облыс 

аумағындағы пайдалы қазбалар қорымен тікелей байланысты болып отыр. 

Қазіргі кезде ҿңірде Қытай, Германия, Польша жҽне Ресейдің қатысуымен 

қҧрылған бірнеше біріккен кҽсіпорындар жҧмыс жасауда. Облысқа тартыл-

ған инвестицияның жалпы кҿлемінде басты орынды мҧнай-газ ҿнеркҽсібі 

иеленеді.  

Қызылорда облысының ҥлесінде жалпы республикалық мҧнайдың,  

ілеспе газдың жҽне конденсат қорының 4,5 пайызы тиесілі. Қызылорда облы-

сында мҧнай жиырма жылдан аса уақыт шығарылып келеді, шығарылатын 

қордың кҿбісі қолданылып ҥлгірген. Жеке кен орындарындары бойынша 

мҧнай қорының сулануы 80-90 пайызды қҧрады. Облыс бойынша мҧнайдың 

баланстық шығарылу қоры-121,26 млн. тоннаны, газдың баланстық шығары-

лу қоры - 36,687 млрд.кубометр, конденсант - 748,6 мың тоннаны қҧрады. 

Қазіргі уақыттағы проблемалар: 

- Кҧмкҿл, Ҿңтҥстік Кҧмкҿл, Қызылқия жҽне Арысқҧм ірі мҧнай опера-

торларының жҧмыс істеп тҧрған ҧңғымаларында мҧнай қорының сулануы 

https://adilet.zan.kz/rus
https://adilet.zan.kz/rus
https://adilet.zan.kz/rus
mailto:sman_maks@mail.ru
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салдарынан шикі мҧнай ҿндіру кҿлемі тҿмендеуде, шығарылатын сҧйық-

тықтан мҧнай концентрациясының тҿмендігі, ҿнім топтарының фильтрация-

лық-сыйымдылық сипаттамасының нашарлауы. 

Қазіргі кезеңде жаңа кен орындарын барлау арқылы ілеспе газ жҽне 

мҧнай ҿндіру кҿлемінің жоғарлату жҧмыстары жҥргізілуде, атап айтқанда, 

Оңтҥстік-Торғай жерлерінің ҿзінде, ҽсіресе оның шекті аймақтарында, мҧнай 

іздеуге зерттелмеген келешегі мол учаскелері  бар, кҿмірсутекті шикізаттың 

қор болжамы, сонымен қатар кҿмірсутегінің қоры алынатын ең ірі Сырдария, 

Шу-Сарысу, Арал бассейндерінен табылған.  

Жалпықазақстандық мҧнай, газ жҽне конденсат қорларының 4,7 пайы-

зы жҽне жер асты суларының  3,5 пайызы орналасқан. Сирек кездесетін ас 

тҧзының кені бар. 

Индустрияландыру бағдарламасы аясында 2021 жылы жалпы қҧны 45,2 

млрд. теңгені қҧрайтын, 456 жҧмыс орындары қҧрылатын 4 жоба іске асы-

рылды. Олар: 

1) «Табақша шыны шығару жҽне ҿңдеу зауыты қҧрылысы»  («Orda 

Glass ltd» ЖШС).  

Жоба қҧны – 42,1 млрд.теңге;  

Қуаттылығы - жылына 197,1 мың тонна;  

Жҧмыс орындары - 226 адам;  

Жҥзеге асырылу орны – Қызылорда қаласы;  

2021 жылдың 8 желтоқсанында балқыту ваннасы мен кҥйдіру пешін 

іске қосу жҥргізілді. 

2) «Ас тҧзын ҿндіру» («Аралтҧз» АҚ).  

Жоба қҧны – 2,9 млрд.теңге; 

Қуаттылығы - жылына 180 мың тонна;  

Жҧмыс орындары - 198 адам;  

Жҥзеге асырылу орны – Арал ауданы;  

Жоба 2021 жылдың 15 желтоқсанында іске қосылды. 

3) «Жаңақорған ауданындағы керамзит жҽне керамзит блоктарын 

ҿндіру»  («Қуат керамзит» ЖШС).  

Жоба қҧны – 130 млн.теңге;  

Қуаттылығы - жылына 3 млн. дана;  

Жҧмыс орындары - 25 адам;  

Жҥзеге асырылу орны – Жаңақорған ауданы;  

Жоба 2021 жылдың 30 желтоқсанында іске қосылды. 

4) «Қуаттылығы жылына 630 тонна кҥріш ҿңдеу цехын іске қосу»  

(«Ақжарма-1» Ф/Қ).  

Жоба қҧны – 82 млн.теңге;  

Қуаттылығы - жылына 630 тонна;  

Жҧмыс орындары - 7 адам;  

Жҥзеге асырылу орны – Сырдария ауданы;  

Жоба 2021 жылдың 27 қарашасында іске қосылды. 

Негізгі капиталға салынған инвестициялар кҿлемі 302,8 млрд. теңгені 

қҧрады немесе 2020 жылдың тиісті кезеңіне 100,6 пайыз [1].  
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Мҧнай-газ секторы ҿңірлік экономиканың айқындаушы саласы болып 

табылады. Ҿнеркҽсіптік ҿндірісте 2021 жылдың қорытындысы бойынша 

69,4%-ы шикі мҧнай мен табиғи газ ҿндіру ҥлесі басым тау-кен ҿндіру 

ҿнеркҽсібіне тиесілі (81,9%) болды. Ҿнеркҽсіптік ҿндіріс қҧрылымындағы 

ҿңдеу ҿнеркҽсібінің ҥлесі мардымсыз, бар болғаны 23,3% (кесте 1). 

 

Кесте 1 - Ҿнеркҽсіп ҿнімін ҿндіру кҿлемі, ҿткен жылға қарағанда млрд. 

теңге 

 
№ Кҿрсеткіштер 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл 

1 Ҿнеркҽсіп, барлығы 941,4/94,3 852,1/89,8 653,3/87,1 

2 Тау-кен ҿнеркҽсібі 778,6/94,1 669,3/86,6 453,6/83,4 

3 Ҿңдеу ҿнеркҽсібі 119,4/95,9 145,7/108,0 151,9/95,3 

4 Электр энергиясымен жабдықтау, газ, 

бу беру жҽне ауа баптау 
35,4/113,7 29,6/89,2 39,6/121,3 

5 Сумен жабдықтау, кҽріз жҥйесі, 

қалдықтарды жиналуын жҽне бҿлінуін 

бақылау 

7,9/108,1 7,4/101,9 8,2/109,2 

Ескерту – [2] ҽдебиет негізінде қҧрастырылды 

 

2021 жылдың қорытындысы бойынша ҿңдеу ҿнеркҽсібінің НКИ 5,7% - 

ға тҿмендеп, 95,3%-ды қҧрады. Тҿмендеудің негізгі себебі «Байкен-U» ЖШС 

уран шала тотығын қайта ҿңдеу кҿлемінің қысқаруы болып табылады. 

«Байкен-U» ЖШС - ҿңдеу ҿнеркҽсібінің негізгі ҥлесін (24%) қҧрайтын, уран 

шала тотығын ҿңдеумен айналысатын облыстағы жалғыз кҽсіпорын. 2021 

жылдың қорытындысы бойынша кҽсіпорын 1730,7 тонна ҿнім ҿндірді, бҧл 

алдыңғы жылмен салыстырғанда 437 тоннаға немесе 20,1%-ға тҿмен. 

Сыртқы инвестицияларды тартуда тампонаждық цемент зауытына (43,6 

млрд. теңге), шыны зауытына (11,3 млрд. теңге), Баласауысқандық ванадий 

кен орнын игеруге (2,5 млрд. теңге), облыстың инфрақҧрылым объектілері 

мен мҧнай компанияларының қҧрылысына (2019 жылы – 98,2 млрд. теңге, 

2020  жылы – 98,4 млрд. теңге, 2021 жылы – 71,1 млрд. теңге) 267,7 млрд. 

теңге сыртқы инвестициялар тартылды. 

Облыс аумағында жалпы ауданы 511,9 га болатын 6 индустриялық 

аймақ жҧмыс істейді, бҥгінгі таңда бҿлінген жер учаскелерінен 259 га жер 

игерілді, онда жалпы қҧны 197,3 млрд.теңге болатын 60 жоба орналасты-

рылған. Инфрақҧрылым қҧрылысына бюджеттен 6,7 млрд. теңге бҿлінді. 

Ҽрбір индустриялық аймақтың дамыған инфрақҧрылымы бар (энергиямен 

жҽне сумен жабдықтау, табиғи газбен қамтамасыз ету жҽне тағы басқа). 

60 жобаның ішінде қҧны 65,3 млрд. теңге болатын 22 жоба іске асы-

рылды, онда 349 жҧмыс орны қҧрылды. 

Іске асырылған жобалар арқылы 2021 жылы қаңтар-маусым айында 

10,8 млрд. теңгенің ҿнімі ҿндірілді.  

2021 жылдың 1 жартыжылдығында ҿңдеу ҿнеркҽсібіне тартылған 

инвестиция кҿлемі 4 млрд. теңгені қҧрады (шыны зауытына - 3,2 млрд.тенге, 

тҧз ҿңдеу зауыты – 0,2 млрд.теңге, қҧс фабрикасы – 0,14 млрд.теңге). 
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Қызылорда облысында бірқатар проблемалық мҽселелер бар, оларды 

шешуге осы жоспар бағытталған. 

Ҿнеркҽсіп саласында-шикізат қорының сарқылуы (кен орындарының 

сулануы, пласттық қысымның 90% - ға дейін тҿмендеуі), терең грабендердің 

мҧнай-газдылығы сейсмикалық зерттеулермен де, терең бҧрғылаумен де аз 

зерттелген. Ҿңір экономикасының негізгі бағыты ҿндіруші ҿнеркҽсіпке 

бағытталған, бҧл ретте ҿңдеуші сала жеткіліксіз қарқынмен дамуда. 

Агроҿнеркҽсіптік кешен саласында - ауыл шаруашылығы ҿндірісінің 

ҧсақ тауарлығы, жем шҿп базасының ҽлсіздігі, толық мал азығының жет-

кіліксіздігі, соның салдарынан мал мен қҧс ҿнімділігінің тҿмендігі, азық-

тҥлік тауарларының ішкі нарығында терең қайта ҿңдеудің отандық ҿнімі 

ҥлесінің тҿмендігі. 

Қҧрылыс саласында – халықтың ірі елді мекендерге (қалаларға, 

кенттерге, аудан орталықтарына) қоныс аударуы, жеке тҧрғын ҥй салу ҥшін 

жер учаскелерін алу кезегінде тҧрғындардың ҿсуін арттырады, сондықтан 

жеке тҧрғын ҥй қҧрылысы аумақтарын егжей-тегжейлі жоспарлау жобаларын 

ҽзірлеу жҽне инженерлік-коммуникациялық инфрақҧрылыммен қамтамасыз 

ету қажет, халықтың қол жетімді ҽлеуметтік жҽне жалдамалы тҧрғын ҥйге 

жҽне ҽлеуметтік инфрақҧрылымға деген жоғары сҧранысы (кезекте тҧрған 

адамдардың ҥнемі ҿсуі). 

2021 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялар ғимараттар мен 

имараттарды салу жҽне кҥрделі жҿндеу жҧмыстарының кҿлемі артты.  

 
жалпы көлемге пайызбен 

 
 

Сурет 1 - 2022 жылдың қаңтарында негізгі капиталға салынған 

инвестициялардың құрылымы 
 

Ескерту – [2] ҽдебиет негізінде қҧрастырылды 

 

2022 жылғы қаңтарда негізгі капиталға салынған инвестициялар 

ғимараттар мен имараттарды салу жҽне кҥрделі жҿндеу жҧмыстарының 

кҿлемі 10463 млн. теңгені қҧрады 

Шағын кҽсіпорындардың инвестициялық салымдарының кҿлемі 2021 

жылы 19011 млн. теңгені  қҧрады (сур.2). 
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Сурет 2 -  2021 жылы облыс кәсіпорындарының инвестициялық  

салымы, % 
 

Ескерту – [2] ҽдебиет негізінде қҧрастырылды 

 

2021 жылы негізгі капиталға салынған инвестициялардың едҽуір ҥлесі 

кҿлік жҽне жинақтауда (45,6%), жылжымайтын мҥлікпен жасалатын опера-

цияларда (21,7%), тау-кен ҿндіру ҿнеркҽсібі жҽне карьерлерді қазуда  

(15,9%). 

ҚР сыртқы экономикалық қызметін радикалды либерализация негізінде 

еліміздің инвестициялық климатын жақсартты. Ҽлемдік банк эксперттері ҚР 

шетел инвестициялардың тарту ағыны бойынша 20 мемлекеттің ішіне 

кіргізген болатын. Сонымен қатар, ҚР ТМД бойынша шетел инвестицияның 

тартылу негізінде 5 орынға ие [3]. 

Ҿңірлер бойынша соңғы 3 жыл бойынша елімізге қанша кҿлемінде 

ТШИ тартылғанын қарастыратын болсақ. Алдыңғы қатарда 2021 жылғы 

кҿрсеткіш бойынша Алматы қаласына 4 675,8 млн. АҚШ долл. ТШИ тар-

тылған. Ҿткен 2020 жылға кҿрсеткішпен салыстырғанда 43,3%-ға ҿскен. 

Алматы қаласына кейін Шығыс Қазақстан облысы орналасқан. 2021 жылы 

Шығыс Қазақстан облысына 2 458,5 млн. АҚШ долл. ТШИ тартылған. 2020 

жылғы кҿрсеткішпен салыстырғанда 26,9%-ға ҿскен. Бастапқы ҥштікті Батыс 

Қазақстан облысы тҧр. 2021 жылы Батыс Қазақстан облысына 1 356,8 млн. 

АҚШ долл. кҿлемінде ТШИ тартылған. 2019 жылғы кҿрсеткіштен 2,9%-ға 

тҿмендеген. 2021 жылы ең аз кҿлемінде тартылған ТШИ аймақ болып 

Солтҥстік Қазақстан облысы болып тҧр. 2021 жылы 2,5 млн. АҚШ долл. 

ТШИ тартылған (кесте 2).  

 

Кесте 2 - Ҿңірлер бойынша салынған тікелей шетелдік инвестиция 

кҿлемі 
млн. АҚШ долл. 

Ҿңірлер 2019 2020 2021 

1 2 3 4 

Ақмола облысы -13,2 15,6 253,4 

Ақтҿбе облысы 1418,9 367,3 1015 

Алматы облысы 235,3 130,1 100,6 

Алматы 4949,2 2652,1 4675,8 
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1 2 3 4 

Нҧр-Сҧлтан 676,1 424 197,5 

Атырау облысы 9135,7 6821 8512 

Шығыс Қазақстан облысы 2638,5 1796 2458,5 

Жамбыл облысы 94,4 -33,8 149,4 

Батыс Қазақстан облысы 1628,1 1396,7 1356,8 

Қарағанды облысы 71,1 31,7 304,2 

Қостанай облысы 335,2 14,4 278,1 

Қызылорда облысы 359 169,2 206,8 

Маңғыстау облысы 1609,4 226,5 479,5 

Павлодар облысы 346,9 458,3 362,8 

Солтҥстік Қазақстан облысы 6,7 -13,5 2,5 

Тҥркістан облысы 234,3 295,8 283,5 

Шымкент 526,1 222 101,5 

Барлығы 23726 14752 20637 

Ескерту – [4] негізінде қҧрастырылды 

 

Ҿңір экономикасындағы инвестициялық белсенділікке баға бере отырып, 

оның келесідей ҿзіне ғана тҽн белгілерін атап ҿткен жҿн: 

- оның динамикасының жоғары тобы; 

- инвестициялық салымдардың экономиканың ҿндіруші саласына 

басымдылық болуы; 

- шетелдік инвестициялар ҥшін тартымдылықтың жоғарғы деңгейі; 

- инвестициялық ағымдардың қозғалысындағы ҿзара байланыстардың 

объективті-субъективті тҧрақсыздығын анықтайтын инвестициялық ортадағы 

экономикалық либерализм элементтерінің бар болуы.  
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