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ПРЕДИСЛОВИЕ
Международная научно-практическая конференция «Экономика, экология,
агрополитика и подготовка кадров» посвящается 70 летию государственного и
общественного деятеля, доктора экономических наук, академического профессора
Шаменова Атамурата Муралиулы ( 5 января 2021 года).
Конференция охватывает четыре направления, в сфере которых имеет опыт работы
юбиляр, это экономика, экология, агрополитика и подготовка кадров.
Первое направление - экономика. Шаменов А.М. является известным ученным в
области государственного регулирования экономики. Защитил диссертацию в 1983 году в
Москве на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.07. «Научная организация и экономика труда» и диссертацию на соискание ученой
степени доктора экономических наук по специальности 08.00.05. «Управление отраслями
народного хозяйства» в 1999 году в Алматы.
Имеет солидный опыт работы в органах государственного управления,26 лет
проработал на государственной службе, из них 11 лет в аппаратах правительства и
Президента Республики Казахстан. Занимал должности Помощника Первого Президента,
заведующего Отделом Аппарата Президента и Кабинета Министров РК (1990-1994 гг.).
Руководил ведомством, был заместителем акима Западно-Казахстанской области. Часто
выступает в средствах массовой информации в качестве эксперта по вопросам экономики.
Является автором учебного пособия «Менеджмент» (на казахском языке)
выпущенного в 2007 году. Имеет авторское свидетельство №1425 от 29 июля 2014 года
«Внедрение рекламной идеологии в современные коммуникационные системы
Казахстана»(научное произведение).
Второе направление - экология. Имея специальность «Преподавателя экологии и
географии» активно участвует в решении проблем охраны окружающей среды.
Будучи заведующим Отделом по экологии и природопользования Аппарата
Президента и Кабинета Министров РК непосредственно участвовал в решении Аральской
проблемы на уровне правительства и подготовке Указа Президента РК по закрытию
Семипалатинского ядерного полигона (1991 г.).
Руководил Гидрометеорологической службой Казахстана, был представителем
Казахстана во Всемирной метеорологической организации (ВМО) Организации
объединенных нации. Работал директором Казахского НИИ мониторинга окружающей
среды и климата. Был председателем редакционного совета и является
основоположником журнала «Гидрометеорология и экология» (1997 г.), входящего в
список ВАК. Подготовил докторскую диссертацию по изучению эффективности
управления национальной гидрометеорологической службы, которая стала первой
работой в мире по изучению экономики управления этой важной отрасли. Будучи
руководителем этого ведомства вывел его на уровень самостоятельного ведомства РК,
позже Казгидромет стал Агентством по гидрометеорологии Министерства экологии и
биоресурсов РК.
В г.Алматы по его инициативе был сформирован штат экологических
автоиспекторов (50 единиц), которые внесли существенную помощь в охране воздушного
бассейна мегаполиса (1993 г.), тем самым были сделаны первые предпосылки созданию в
стране экологической полиции. Имеет авторское свидетельство №284 от 30 мая 2007 года
«Система ликвидации заторов (пробок) транспортных потоков на автомобильных дорогах
города Алматы и других крупных городов Казахстана» (научное произведение).
Третье направление - аграрная политика. Как специалист сельского хозяйства
активно продвигает новую аграрную политику страны, направленную в
продовольственном обеспечении населения сельхоз продукцией собственного
производства соответствующей утвержденной физиологической норме. Имеет авторское
свидетельство №339 от 28 апреля 2009 года «Новая агарная политика Республики
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Казахстан в условиях всемирного экономического кризиса и посткризиса» (научное
произведение). Является признанным экспертом страны по этой проблеме.
Четвертое направление – подготовка кадров. Активно участвовал в подготовке
управленческих кадров и повышении квалификации будучи директором Института
повышения квалификации Академии государственной службы при Президенте РК.
Работая проректорами по науке Академии экономики и статистики, а также Академии
экономики и управления - Евразийского института рынка, заведующим кафедрой
«Экономика и финансы» Алматинской юридической академии и директором Научноисследовательского института Казахского национального аграрного университета
(Главный ученый секретарь) активно участвовал в переподготовке государственных
служащих и подготовке высококвалифицированных специалистов разных отраслей
экономики страны.
Как государственный и общественный деятель страны является фондодержателем
Архива Президента Республики Казахстан.
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Зарождение института Президентства и совершенствование
государственного управления в Казахстане.
Шаменов А.М. – доктор экономических наук,
государственный и общественный деятель Казахстана.
24 апреля 1990 года на заседании Верховного Совета Казахской ССР был учрежден
пост Президента республики, на который был избран Н.А. Назарбаев. На сессии были
избраны: С.А. Терещенко — заместителем Президента Казахской ССР, Е.М. Асанбаев —
Председателем Верховного Совета Казахской ССР, С.А. Абдильдин и 3.Л. Федотова —
заместителями Председателя Верховного Совета Казахской ССР. Председателем Совета
Министров Казахской ССР был назначен депутат У.К. Караманов.
Президент Н.А. Назарбаев подписал Указ «О месте нахождения резиденции
Президента Казахской ССР и Президентского совета Казахской ССР» это был Указ №1.
Учреждение института президентства стало важнейшим событием, оказавшим
решающее влияние на становление политической системы независимого Казахстана,
обеспечило преемственность государственной власти после распада СССР.
Зарождение института президентства в Казахстане пришлось на период
глубочайшего кризиса в Советском Союзе, затронувшего все сферы жизнедеятельности
общества и государства. Особо остро он проявился в экономической сфере и денежнокредитных отношениях.
Разрыв традиционных экономических связей, болезненный разлад стройной
плановой экономики, явные диспропорции экономической структуры привели к резкому
снижению жизненного уровня населения, нарастанию социального напряжения.
Противоречивая политика Москвы, его откровенные ошибки при проведении
экономического и политического реформирования СССР на фоне стремительного
нарастания центробежных тенденций побудили в Казахстане четко определить
стратегическую повестку тех лет: размежевание с компартией, поиск новых форм
государственного управления и укрепление суверенитета Казахстана в отношениях с
союзным центром.
Одним из главных направлений деятельности руководства Казахстана в тот период
стало налаживание экономической отношений. Галопирующая инфляция, пустые полки
магазинов, фактическая остановка промышленности, упадок агропромышленного
комплекса, усугубляемые разрывом народнохозяйственных связей между бывшими
республиками СССР, требовали неотложных мер со стороны властей.
Особое внимание было уделено путям решения продовольственной проблемы,
вопросам совершенствования хозяйственного механизма в промышленности,
наращивания строительства жилья и других объектов, выпуска товаров массового спроса,
улучшения бытового, медицинского и иного обслуживания, экологической обстановки.
В сложившихся кризисных условиях Н.А. Назарбаев сразу после избрания на пост
главы республики в апреле 1990 года предпринял решительные меры по стабилизации
экoнoмики рeспублики. Казахстану пришлось пойти на «шоковые реформы», отказавшись
от государственного регулирования цен на основные продукты питания и товары
народного потребления. Были предприняты и другие радикальные шаги: банкротство
нерентабельных предприятий, приватизция большей части бывших государственных
активов и др. Одновременно с этим создавались законодательная и институциональная
базы рыночных отношений, осуществлялись меры по либерализации экономики: снятие
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барьеров для продвижения многих товаров, организация банковской деятельности,
привлечение иностранного капитала и др. В этот период был принят целый ряд важных
законов, предусматривавших создание правовой основы рыночных отношений: «О
собственности», «О свободных экономических зонах», «О банках и банковской
деятельности», «О потребительской кооперации», «О свободе хозяйственной
деятельности и развитии предпринимательства», «О развитии конкуренции и ограничении
монополистической деятельности» и др.
В те годы положение Казахстана усугублялось еще и тем, что в структуре народнохозяйственного комплекса СССР ему была отведена сырьевая роль. Доля добывающих
отраслей в промышленности Казахстана в конце 1980-х годов была в 1,7 раза выше, чем в
среднем по стране. В то же время, более половины экономического потенциала
республики находилось в ведении союзных министерств.
Выкачивая из республики сырьевые ресурсы по неэквивалентным ценам, союзные
ведомства почти не вкладывали средства в республиканский бюджет. В итоге Казахстан
был поставлен в унизительное положение дотационной республики.
В сложившихся условиях был выбран курс на создание прочной базы для перехода
на экономическую самостоятельность республики. Благодаря такой политике, вопрос о
принадлежности находящихся на территории Казахстана государственных предприятий
был окончательно решен к лету 1991 года.
В выстраивании новых хозяйственных связей республики Н.А. Назарбаев
ориентировался на привлечение в республику зарубежных инвестиций. С этой целью он
лично встречался с руководителями крупнейших зарубежных промышленных концернов
и финансово-банковских групп. Были приняты законы «Об иностранных инвестициях»,
«Об основных принципах внешнеэкономической деятельности».
Сегодня уже общепризнанно, что без сильной и единой власти, спаянной общими
целями и политической волей, добиться быстрых и решительных успехов в
трансформации общества в переходный период было попросту невозможно.
Не расшатывая «лодку» и без того сложной политической ситуации начала 1990-х
годов, скрупулезно и осторожно примеряя к стране мировой политический опыт, страна
смог добиться построения эффективной системы государственной власти, основанной на
ведущей роли института президентства.
В то время принятие законодательных норм носило компромиссный характер
между продолжающимся еще диктатом центральных ведомств и стремлением республики
расширить свой суверенитет. Введение института президентства в Казахстане позволило
заполнить вакуум власти, который образовывался по мере утраты КПСС своих
руководящих функций. Как показали последующие события, в условиях стремительного
распада единого союзного государства, введение поста президента было своевременным
шагом руководства республики по становлению реальной независимости, защиты
суверенитета и выводу государства из политического и экономического кризиса.
9 мая 1990 года Указами Президента были назначены членами Президентского
совета Казахской ССР Берсенев М.Т., Вдовин Н.А., Джолдасбеков М.Ж., Дрожжин С.В.,
Жангуразов И.Д, Сагдиев М.Р., Сартаев С.С., Сембаев Д.Х., Терещенко С.А. Это были
люди разных сфер, и самое главное показывало демократизацию высшего
государственной власти.
15 мая Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев председательствовал на I
заседании Президентского совета Казахской ССР, где был обсужден круг вопросов,
связанных
с
основными
направлениями
работы
Президентского
совета,
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функциональными обязанностями его членов, структурой президентского аппарата, а
также рассмотрены проекты некоторых актов Президента Казахской ССР.
В тот день, т.е. 15 мая я был утвержден на должность помощника Президента по
организационным вопросам. В то время у помощника Президента были широкие
полномочия, в основном он осуществлял непосредственную связь Президента с другими
структурами управления государства.

В то время стояла задача перед страной по какому пути формировать
государственное управление. По американской модели или принять французскую форму
управления государством. Президент не один раз беседовал своим окружением по этому
вопросу. Основным координатором этой проблемы был член Президентского Совета по
экономическим вопросам Д.Х.Сембаев.
С 16 по 26 июля Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев находился с визитом в
Соединенных Штатах Америки, где встречался в г. Вашингтоне с помощником
Президента США по национальной безопасности Б. Скоукрофтом и лидером
республиканского меньшинства в Сенате Конгресса США Р. Доулом, министром
финансов США Н. Брейди, Председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты
представителей Конгресса США Л. Эспином. В г. Сан-Франциско с Председателем
правления корпорации «Chevron Corporation» К. Дерром и другими.
У меня появилось свободное время, и я занялся изучением опыта других стран по
вопросам Президентского управления. На основании чего подготовил проект записки на
имя Президента «Предложения по совершенствованию Президентского управления в
Казахской ССР».
8 августа Президент провел расширенное совещание по организации контроля
указов Президента и других решении. Обсуждался также вопрос по структуре
управления. Однако, участники совещания ничего дельного не предложили, пришлось
подключиться нам, свои соображения по этому вопросу сказал советник Президента по
международным делам Гани Касымов и я (4).
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Президент Н.А.Назарбаев внимательно читал мою записку, собственноручно внес
свои замечания и уполномоченные лица в последующим использовали в структурных
изменениях государственного управления (прилагается).
Следующим значимым шагом, явившимся логическим результатом процесса
суверенизации, стало принятие 25 октября 1990 года Декларации «О государственном
суверенитете Казахской ССР». Декларация стала первым основополагающим
законодательным актом молодого государства, инициированным Президентом и
Верховным Советом страны, с которого начался подготовительный этап дальнейшего
развития государственно-правовой системы страны по пути оформления полной
государственной независимости.
Укрепление государственного суверенитета, осуществление политических и
экономических преобразований потребовали также безотлагательного изменения
действовавшей тогда структуры государственной власти, перераспределения полномочий
в целях формирования оптимальной модели государственного управления.
В этой связи 25 октября 1990 года Н.А. Назарбаев выступил на II сессии
Верховного Совета Казахской ССР с масштабной реформой государственной власти в
стране. 20 ноября 1990 года был принят Закон «О совершенствовании структуры
государственной власти и управления в Казахской ССР и внесении изменений и
дополнений в Конституцию (Основной закон) Казахской ССР». Согласно новому закону,
были учреждены посты вице-президента, Премьер-министра и государственных
советников; упразднен Совет Министров и образован Кабинет Министров; при
Президенте был образован консультативно- совещательный орган — Совет Республики.
Также были реорганизованы местные органы государственной власти в лице Советов
народных депутатов. Их полномочия были значительно расширены, в том числе за счет
передачи в их компетенцию вопросов формирования рыночных отношений и управления
коммунальной собственностью. Это обеспечило концентрацию всех государственных
возможностей для решения первоочередных проблем (1, 3-24).
Знаковыми событиями, ставшими своеобразными символами на этом пути, стали
закрытие Семипалатинского ядерного полигона 29 августа 1991 года, полет 2 октября
1991 года в космос первого казахского космонавта Тохтара Аубакирова и первые
всенародные выборы Президента Казахстана 1 декабря 1991 года, по результатам которых
абсолютным большинством голосов был избран Н.А. Назарбаев.
10 декабря 1991 года состоялась инаугурация Президента Республики Казахстан
Н.А. Назарбаева, избранного по итогам прошедших 1 декабря 1991 года первых
всенародных выборов.
В своей инаугурационной речи Н.А. Назарбаев, подчеркнув, что «не каждому
поколению выпадает на долю быть свидетелями и участниками столь грандиозных
исторических перемен», очертил круг первоочередных задач, стоявших перед молодым
государством: «В политике — это шаги, связанные с разделением властей. Это
формирование вертикальных президентских структур, что позволит создать стройную
систему управления исполнительных органов. Это объективная трансформация
Верховного Совета республики в профессиональный парламент, что связано с
необходимостью значительного сокращения депутатского корпуса и разбухших
аппаратов местных Советов. Это поддержка политического плюрализма, наряду с
безусловным запретом деятельности партий и движений, проповедующих экстремизм и
национальную рознь, сепаратизм, направленный против территориальной целостности
республики. Это решительные действия по укреплению правопорядка и соблюдению
законности. Это сохранение межнационального согласия на основе равенства прав всех
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казахстанцев, приоритет политической стабильности как основополагающего принципа
государственной политики.
Без этого политического фундамента невозможно включить Казахстан в русло
современной цивилизации, осуществить глубокие экономические преобразования,
предусматривающие либерализацию цен, финансовое оздоровление, приватизацию,
формирование рыночной инфраструктуры, равноправие всех форм собственности. Важно
устранить любые бюрократические препятствия на пути коллективного и частного
предпринимательства, которое должно стать одним из главных двигателей
экономического возрождения». 16 декабря Казахстан обрел независимость. В принятом
Верховным Советом Конституционном законе «О государственной независимости
Республики Казахстан» декларировалось, что Республика Казахстан, как независимое
государство, обладает всей полнотой власти на всей территории, самостоятельно
определяет и проводит свою внутреннюю и внешнюю политику. Территория бывшей
Казахской ССР признавалась территорией нового независимого государства и
объявлялась неделимой и неприкосновенной. Граждане всех национальностей отныне
составляли единый народ Казахстана, на воле которого основывается государственная
власть. И в подтверждение этого буквально через несколько дней после провозглашения
независимости — 20 декабря 1991 года — был принят Закон «О гражданстве Республики
Казахстан». 21 декабря по инициативе казахстанской стороны в г. Алма-Ате собрались
руководители 11 бывших советских республик и подписали Алма-Атинскую декларацию,
провозгласившую де-юре конец СССР и создание Содружества Независимых Государств
(1, 233-234).
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Assessment of investment risks in the real economy
D.E. Yessirkepova, P.N. Syrbek
Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan
e-mail: esirkepova98@mail.ru, psyrbek@mail.ru
An essential state for the steady performance and growth of the economy is an effectual
investment politics leader to rise the amount of products, an increase in national profits, and the
development of various industries and enterprises. However, when analyzing the effectiveness of
certain investment projects, it is often necessary to face the fact that the cash flows (expenses
and income) considered in their assessment relate to future periods and are of a forecast nature.
Uncertainty of future results due to the influence of several influences (the fluctuations of the
trade, costs, course of exchange, inflation, etc.) and independent of the hard work of depositors
and a necessary number of non-economic issues (climatic surroundings, governmental
relationships, etc.) that do not always yield an accurate assessment [1].
The first purpose of a depositor of the organizational Fund, in the form of an investment
is to increase the amount of their stokes. However, the highest profitability almost implies
gigantic risks and expected injuries. It depends on the categories of risk that stand up in the way
of investors. There are some main types of investment risks:
1) The risk is systematic: it means that all actions that happen in the country have some
influence for economy of his country.
2) A sole risk preferably can be reflected in definite economic segments. In addition, it
does not have a power on the entire market completely [2].
A large number of foreign and domestic scientists have been engaged in the analysis and
assessment of investment risk. Many authors as F. Knight [3], G. Markowitz [4], W. Sharp, G.
Alexander, J. Bailey [5]. V. Vitlinsky [6], G. Velikoivanenko, A. Martinez, and A. Yastremsky
cover the issues of the optimal ratio of risk and profitability of investment projects.
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Questions concerning the General principles of assessment, analysis and reduction of
investment risks are considered in the works of such Russian authors as Utkin E. A., Kolomina
M. E., Sokolinskaya N. E., Balabanov I. T., Sevruk V. P. The following foreign researchers
made the very significant merit to the expansion of approaches to this difficulty: Zellmer G. [7],
van horn J. [8], Blank I. A., Radhead K., Hughes S., etc.
In the works of Lukasevich I. Ya. [9], an attempt is made to construct an algorithm for
obtaining a quantitative assessment of investment project risks based on their simulation.
However, the examples are abstract projects that can't be implemented in real life.
The most common patterns that reflect the mutual relationship between the accepted risk
and the expected return on the investor's activity are the following:
– riskier investments tend to have higher returns;
– when income increases, the probability of receiving it decreases, while a certain
minimum guaranteed income can be obtained almost without risk [10].
Depending on the causes of occurrence, the following types of uncertainty are
distinguished:
• information ambiguity caused by absence of data or inexactitude;
• quantitative uncertainty due to a significant number of factors affecting the investment
project;
• cost uncertainty associated with high fees for certainty;
• professional uncertainty as a result of the lack of professional and specialized
knowledge of the investor;
• uncertainty of the external environment related to the influence of competitors on this
investment project;
• restrictive uncertainty associated with significant restrictions during the planning and
implementation of an investment project (for example, time limits, cost levels, etc.) [12].
The world Bank recommends the use of three probabilistic approaches:
1) the sensitivity analysis;
2) analysis of options;
3) method for calculating critical points.
Sensitivity analysis. It is known that many indicators that determine the project's cash
flows are based on a probability distribution and cannot be determined with absolute accuracy.
In addition, if a key parameter of the source data changes, such as, for example, the cost per unit
of production, then the M>Y project will also change. Sensitivity analysis is a method that
allows you to determine how much the NPV of a project will change in a given change in the
value of a variable with the values of all other indicators unchanged [13].
Stages of method implementation:
1) selecting a key investment performance indicator, which can be the internal rate of
return (IRR) o the web submit costs of the program (NPV);
2) selection of factors that the developer does not have a clear judgment about;
3) establishment of nominal and limit (lower and upper) values of uncertain factors;
4) calculation of the key indicator for all selected limit values of uncertain factors;
5) Identify the causes that have the maximum waves [14].
Analysis of options. Although sensitivity analysis is the most common method of risk
analysis, it does have some disadvantages. As a whole, the risk of the project itself depends both
on the susceptibility of its NPV to alterations in key changeable, and on the interval of the very
probably costs of these changeable, which is provided by the possibility allocation.
The main advantage of the method is that it allows you to get a whole range of possible
values with the probability of their outcome, and not just some point value of NPV. In addition,
it can be used to precisely determinate the probability that the NPV and IRR of the project will
be greater than zero, which gives an idea of the degree of its riskiness [15].
The method of calculating critical points, or break-even analysis (BEP) (equilibrium
points), is usually used to analyze specific indicators (production volume, sales volume, etc.).
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The meaning of this method is to determine the minimum allowable (critical) level of production
and (or) implementation, in which the project is not profitable, but not break-even, that is, when
the profit is zero. At the same time, the lower the critical level, the more successful the project is
and the lower the investment risk. The critical level, or break-even point, is defined as follows:
BEP = FC - (SR - VC),
where: FC - conditionally fixed expenses;
SR - revenue from sales;
VC - conditionally variable expenses [16].

Figure 1. The distribution of profits on the investment project
In this case, the most likely outcome will be a profit of 4.0 thousand tenge (its probability
is 0.5, i.e. the maximum). The total probability of project outcomes should be equal to one,
because despite the assumption of different project outcomes, only one can actually occur.
We analyze the impact of investments in fixed assets on GDP dynamics. To do this, we
use the correlation-regression model among econometric models. In addition to investments in
fixed assets, we considered several factors that affect GDP:
y-GDP dynamics;
x1-fixed capital investment, mln tenge;
x2-foreign investment, mln tenge;
x3-investments in housing construction, mln tenge;
x4-fixed capital Investment in the manufacturing industry, mln tenge;
x5 - investments in pisciculture, silvicultural and farming, mln tenge.
In 1-table illustrates the indicators of factors affecting GDP dynamics for 2010-2019:
Table 1
The indicators of factors affecting GDP dynamics for 2010-2019
GDP
dynami
cs (y)

fixed
capital
investment,
mln tenge,
x1

foreign
investm
ent, mln
tenge, x2

investments
in housing
constructio
n, mln
tenge, x3

fixed capital
investment in the
manufacturing
industry, mln
tenge, x4

2010

21,8

4653528

22,2

335655

143,2

investments in
pisciculture,
silvicultural and
farming, mln
tenge,
x5
106,2

2011

28,2

5010231

26,5

421013

164,2

107,4

2012

31

5473161

28,9

428241

203,1

137,5

2013

36

6072687

24,1

497861

277,6

142,1

2014

39,7

6591482

23,7

613487

278,9

166,4

2015

40,9

7024709

14,8

739987

289,2

167,1

15

2016

47

7762303

20,6

839565

383,6

252,9

2017

53,1

8770572

21

1022482

411,1

352,5

2018

58,8

11179036

24,3

1201296

532,8

395,6

2019

67,7

12576793

24,1

1475500

343,7

263,7

The statistics demonstrate that Kazakhstan's economy grew by 6% in 2013 compared to
2012. The reason for GDP growth is Kazakhstan's foreign trade turnover. In the 2013, it
amounted to 120 billion 361 million USA dollars. 2015-2016 was very difficult for the economy
of Kazakhstan. In 2015, the country's GDP significantly decreased to 16.7% (184.4 billion) and
it continued in 2016, decreased to 27.5% (135.0 billion). GDP per person compared to the
highest in 2013 (13,891 USA $). It decreased by 24.3% and amounted to 10,510 USA $.
In the 2-table shows the correlation matrix of influence of factors on GDP dynamics:
Table 2
Correlation matrix of influence of factors on GDP dynamics
y

x1

x2

x3

x4

y
x1
x2

1
0,9790198
-0,1643477

1
-0,1057971

1

x3

0,9861327

0,9907184

-0,185641

1

x4

0,8402059

0,8029031

-0,2315542

0,7980752

1

x5

0,8445437

0,8246347

-0,1559223

0,8324428

0,9533993

Figure 2. Correlation between GDP and investment in fixed assets
The correlation matrix shows a strong relationship between the productive (Y) and factor
signs (x1 and x3). Communication is direct, strong.
Regression statistics
Multiple R
0,996572747
R-square
0,99315724
Normalized R-square
0,984603791
Standard error
1,779537543
Observations
10

16

To get regression statistics, click Data → data Analysis → Regression. As we can see
above, we have a deterministic coefficient of 0.99. The dispersion analysis is shown in the table
below:
Measure
Standard
t-statistics p-cost
deviation
Y-crossroads
6,539
4,762
1,373
0,242
The Changeable X1
-4,71186E-06 2,53618E-06
-1,858
0,137
The Changeable X2
0,526
0,242
2,174
0,096
The Changeable X3
6,8398E-05
1,80698E-05
3,785
0,019
The Changeable X4
0,069
0,021
3,288
0,03
The Changeable X5
-0,066
0,026
-2,579
0,061
Based on the results of retrogression analyzation, the following retrogression expression
was received:
y = 6,539 – 4,711x1 +0,526x2 +6,839x3+ 0,069x4 – 0,066 x5
To check the value of the coefficient, let's build a zero hepatesis. The corresponding tstatistics are determined by dividing the coefficient price by the corresponding standard error:
tcr (0.05; 4) = 2.776
The measure x1, x2, x5 are small than the crucial cost, the conjecture is accepted, the
coefficients are statistically insignificant, random.
The coefficients x3, x4 are goodly than the crucial cost, the conjecture is spurned, the
coefficients are statistically significant, not random.
After constructing the regression equation, the question arises about the quality of this
equation.
Fischer's F–statistics are used to check the overall quality of the equation. To do this, we
check the value of the determinant coefficient R2.
To determine the overall quality: Но : 𝑅 2 = 0
F-statistics are defined by the following formula:
Fst =116,11
Fcr = 6,26
FST>FCR, the hypothesis is rejected; we can conclude that the coefficient of determination
R2 is statistically major; the quality of the equation is good, reliable.
In modern conditions, when the global financial crisis affects the economies of almost all
countries, the main problem for Kazakhstan is to solve a set of interrelated problems related to
the modernization of the real sector, which can directly affect the increase in the competitiveness
of national security. In this regard, a model was created. According to the data obtained, gross
domestic product is most affected by such factors as investment in fixed assets and investment in
housing construction. is in certain for the development of an efficient program investment
system. The authors also obtained a multivariate correlation-regression model, which can later
be used in management to predict the results of the functioning of the real sector of the economy
of the Republic of Kazakhstan.
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Basics of merchandising in a shoe store
Smagulova Zh.B., master of economics,
Kenzhebayeva G.,3rd year student
Korkyt Ata Kyzylorda University, Kyzylorda
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Merchandising is a set of methods and techniques aimed at increasing sales due to the
competent presentation of the product at the point of sale (retail, wholesale or online)[1].
Merchandising is the process of managing the movement, marketing, presentation and
sales of resale products to customers. It includes all facets of sales forecasting, buying and
displaying merchandise in store to appeal to customers. Merchandising is necessary for resale
companies, but it does have some pros and cons as a business function[2].
Need of merchandising:
The need of merchandising in whole fashion industry is summarised as follows
From buyers perspective:
- To find out the market trend
- To make the forecast of market, in order to develop the new style
- Product development is done by merchandiser
- Development of new line for the next season
- Line plan is developed by the merchandiser
- Make the marketing calendar
- To make Communication and coordination with buying house and manufacturer
merchandiser is needed.
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From buying house perspective:
- To make the coordination with thevendors as well as buyer
- Follow up of the export order.
- Analysis of market is done by buying house merchandiser
- Bring the orders to buying house
- Costing is done by merchandiser
- Filling the daily reports that buying house deals with
From manufacturers perspective:
- The production merchandiser plays the bridge between the manufactures and buyer
- The need of merchandiser starts when enquiry of buyers comes for new order
- Buyer communicates all the information to the merchandiser, while merchandiser
needs to convert that information into format which is understandable to production executives.
- For the proper order follow up merchandiser is needed
- The fabric and trims consumption and costing is done by the merchandiser [3].
Competently organized merchandising in a shoe store can show case all benefits of the
goods offered, stimulate consumer interest and prompt to purchase. The success and profitability
of an outlet will largely depend on how thoroughly merchandising principles are taken into
account.
Basic principles of merchandising in a shoe store
Laying out shoes on a trading floor depends primarily on price segment that a shoe store
belongs to - luxury, mid-price or low-end of the market price range. However, in any case it is
necessary to highlight all advantages of a proposed product by laying out and organization of a
shop space.
For luxury footwear effective display is crucial. They are usually singled out by using
particular lighting, placement techniques, creating free space around, quality trading equipment
etc.
When arranging shoes of budget segment they are usually allocated with due account for
the following categories:
Manufacturer and brand
size;
consumer category (seasonal footwear, home, sports, elegant etc.)
Layout of footwear also assumes arrangement “by collections”, it is usually carried out
with due account for above mentioned categories. since the very concept of “collection” for
standard shoes (except luxury segment) is not that considerable as for clothes.
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Figure1. – Example of effective use of merchandising in a shoe shop [4].
As the practice shows, the most advantageous technique turns out to be arrangement of
footwear by categories. This method of arrangement enables to immediately meet specific needs
of potential buyers looking for shoes of particular purpose. Dividing saleable assortment of
shoes into categories, you can build spectacular compositions from existing list of articles,
drawing all shop visitors attention straight away
The most eye-catching positions in the arrangements should be given to new and highdemand products.
Crucial aspects of laying out budget segment shoes
Even if the shop owner is eager to demonstrate considerable range of products available
as much as possible, shoes layout on the trading floor should not produce a sense of sameness
and monotony. Continuous long line of same-type products are able to drive away even a loyal
customer.
In case of such an approach to goods layout it will be especially important to put
emphasis capable of drawing buyer’s attention to certain models. This effect is achieved by
using special trading equipment (insulated vertical pillars etc.). Individual groups of products
should be visually separated, at least by means of free space between them.
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Figure 2 – Example of effective use of merchandising in a shoe shop [4].
Merchandising in a shoe store does successfully address the task of attracting and
keeping buyer’s attention. The monotony of layout is successfully tackled by different-level
shelves, rotation of pair of shoes at an angle relative to the plane of the wall, mutually
perpendicular positioning of racks etc. Quality lighting and favourable arrangement can draw
attention to a product that have been undeservingly ignored by the buyer.
Features of children’s shoes merchandising
Children’s shoes layout has some specifics to it. Usually these goods are arranged
according to gender of a child (boy/girl) and standard age groups:
toddlers (0-3 yearsold);
preschool (4-6 yearsold);
gradeschoolers( 7-10 yearsold);
teenagers.
These groups, in their turn, are divided into subgroups by purpose and style - seasonal,
everyday shoes (for school and kindergarten), holiday shoes etc. In addition, you can use
principle of separation by color, style, brands and so on.
Highlighting expensive children’s shoes with the help of merchandising techniques
actively encourages consumer interest and drives up sales volumes. For children’ shoes stores it
is crucial to use common techniques of building warm and comfortable atmosphere around the
shop in addition to shoes layout [4].
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The development of modern technology requires adaptation to new business realities, so
most Kazakh companies are working on digital transformation of business. Its need today cannot
be understated, as business decision makers believe that without adapting to the digital market,
they will face significant delays in growth and profits [1].
The global process of digital transformation has begun, and the companies that are
moving along this path are market leaders. That means we have moved on to the fourth
industrial revolution. The point of no return can be called 2017, when 50% of the world's
population connected to broadband Internet. A study by the McKinsey Global Institute (MGI)
states that businesses with large digital capabilities, which noticed the potential of artificial
intelligence earlier than others, now have a higher margin in the market [2].
The digital economy has many advantages. It reduces the cost of payments and opens up
new sources of income. In the online economy, the cost of services is lower than in the
traditional economy (primarily due to lower promotion costs), and the services themselves, both
public and commercial, are more affordable. In addition, goods and services in the digital world
can quickly enter the global market, become available to people anywhere in the world. The
proposed product can be almost instantly modified to meet new expectations or needs of the
consumer
The digital economy is a global network of economic and social activities implemented
through platforms such as the Internet, as well as mobile and sensor networks. In essence, this is
a model of an economy based on the opportunities that Internet access provides. And these are
opportunities to increase labor productivity, competitiveness of companies, and reduce
production costs. In the era of the digital economy, human needs can be met much better. For the
successful functioning of the digital economy, three elements are necessary
1)
infrastructure (Internet access, software, telecommunications),
2)
e-business (conducting business through computer networks),
3)
e-commerce (distribution of goods via the Internet)
First of all, the digital economy is more efficient than the traditional one in terms of labor
productivity and possible costs per unit of production. So, if simplify it, we can recall the first
conveyor, which replaced several specialists involved in the production chain at once, while the
production speed increased, and the cost price decreased. Today, the efficiency of the pipeline
does not raise any questions, just as in the coming years, more and more processes will move to
the Internet and to the cloud, and entire industries will operate in a digital format [3].
According to MGI estimates, by 2036, up to 50% of the world's working and
administrative professions will be automated, which is comparable to the industrial revolution of
the XVIII-XIX centuries. Then the share of workers employed in production decreased by more
than half.
The Industrial Revolution once enabled some countries to achieve impressive growth
rates, and today Kazakhstan has a unique chance to realize its potential and take a place among
the world leaders.
Technologically, the main catalysts of digital transformation are 4 components: artificial
intelligence/machine learning (AI / ML), the Internet of Things (IoT), big data analytics and the
interface of interaction with the end customer.
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Pioneers in all digital transformations in Kazakhstan are financial structures, telecom and
IT companies, whose business success traditionally depends on the speed of introduction of new
technologies, as well as enterprises of the oil and mining sectors.
E-government is actively developing in Kazakhstan, the Digital Kazakhstan program has
been adopted, and conditions for the support and growth of technology startups are being created
on the basis of innovative technology parks and Astana Hub [2].
Government program “Digital Kazakhstan” is a significant complex program, aiming on
the elevation of living standards of each country’s resident, using digital techniques.
The major goals of the Program have accelerated economy growth of the Republic of
Kazakhstan and have upgraded the living standards, as well as have created conditions for
transition on a fundamentally new pathway – future digital economy.
Program implementation will be carried out in the period of 2018-2022 in five key
directions:
1. “Digitization of the economy branches – reorganization of the RK economy
traditional branches using groundbreaking technologies and possibilities, which increase labour
productivity and lead to the capitalization growth.
What will change by 2022
The level of labour productivity in economy will increase up to the level of TOP30 world countries
Competitive export manufacturing in the priority sectors will emerge
Capitalization of Kazakhstan largest companies will take place, allowing them to
enter principally new level
Volume of the local electronic trading will grow
The proportion of the grey economy will decrease to the level of TOP-30 world
countries
2. “Transition to the digital state” – state infrastructure transformation to provide
services for population and business, anticipating their demands.
What will be changed by 2022
Government service take, received in electronic format, will increase by 80%
There will be a complete transition of administrative proceedings and a partial
criminal into electronic format
Large Kazakhstani cities will switch to the Smart City concept
3. “Implementation of the digital Silk Way” – development of a high speed and
security infrastructure of the transfer, storage and processing of data.
What will change by 2022
Quality and continuous coverage of the Kazakhstani people with 4G cellular
network.
Country-wide broad bandwidth access of private persons and companies to global
data transfer networks
The level of ICT development will reach the level of TOP-30 countries
Innovative laboratories for Big Data, malicious code, and cyber incidents analysis
will be created to reinforce cyber security
4. “Evolution of the human capital assets” – transformational changes, comprising
creative society formation and transition to the new realities – knowledge-based economy.
What will be changed by 2022
The share of Internet users will grow to 82%
The level of digital literacy of the population will increase to 83%
The system of secondary, higher and additional education will meet the needs of
the digital economy
5. “Innovative ecosystem formation” – creation of the conditions for technological
entrepreneurship development with stable relations between business, academic domain and
state, as well as introduction of innovations into industry.
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What will be changed by 2022
The emergence of a larger number of Kazakhstan technology companies and their
real "success stories" in the international stage
Astana Hub will become an international park of IT start-ups
Developed market of private professional venture capital industry
All the measures and projects, realized within the framework of the “Digital
Kazakhstan” program will facilitate the efficiency and transparency of the government control,
ensure local employment, improve the quality of education and healthcare service, as well as
perfect the investment climate, increase labour efficiency and the growth of small and medium
business shares in the structure of GDP [4].
According to the results of 2018, the economic effect of the Digital Kazakhstan program
amounted to $580 million. It should be noted that this is only an effect that can be measured with
money and which was shown by the enterprises of the mining and metallurgical complex and the
oil sector by automating processes and increasing the productivity of equipment. We are talking
about such projects as" Digital Mine","Digital Field". The beneficiaries of this program are all
residents of Kazakhstan. Digitalization of the economy brings many benefits: electronic access
to public services, improving the quality of medical services, convenience of public transport,
reducing crime, road safety, which in general significantly improves the lives of citizens.
$580 million, which was received as an economic effect from the digitalization of
business, is about 0.3% of the country's GDP, but about 8% of the total GDP growth in 2018. In
the next 10 years, the expected effect of digitalization will be 20-30% of GDP growth [2].
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Abstract. This article looks at recently published research on social media consumers.
Five topics are highlighted: consumer digital culture, responses to digital advertising, the impact
of social media on consumer behavior, mobile environments, and online rumors (WOM). The
article examines how consumers experience, are influenced and are influenced by the digital
environment they are in as part of their daily lives. Much remains to be understood, and existing
knowledge tends to focus disproportionately on WOM, which is only part of the digital
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consumer experience. Several avenues for future research have been proposed to encourage
researchers to consider a wider range of phenomena.
Keywords: marketing, social media, social networks, advertising, consumer behavior.
Introduction
The use of the Internet, social media, mobile applications and other digital
communication technologies has become part of billions of people's daily lives. For example, the
current level of Internet use among adults is about 87% and closer to 100% for demographic
groups, such as adults with higher education and higher income. Young people - the next
generation of mass consumers - have the same high levels. People are also spending more and
more time on the Internet. In the UK, for example, the number of hours spent online by adults
has more than doubled over the past decade and now averages 20.5 hours per week. Social
media support part of this growth: around the world, more than 2 billion people now use social
media, and Facebook alone now has about 1 billion active users per day.
Social media have been largely implemented as an effective mechanism that promotes
the marketing goals and strategies of firms, especially in aspects related to customer
participation, customer relationship management and communications. For example, social
media can strategically improve two-way communication between firms and customers and,
accordingly, connect more customers to organizations. This will be in addition to the ability of
social media to present content that is published visually, verbally or textually, or using a
combination of text, visual and verbal content. In different contexts, firms have been eagerly
anticipating the use of social media in many aspects of their customer interactions, such as
facilitating information retrieval, interactivity, promotion and improving customer purchasing
behaviour.
People are showing themselves more and more in social media. This is done for many
purposes, including their role as consumers, as they seek information about products, buy and
consume them, and communicate with others about their experiences. Marketers have responded
to this fundamental shift by increasing the use of digital marketing channels. In fact, by 2017,
about a third of global advertising spending will be on digital channels. Thus, in the future,
consumer marketing will focus on the digital environment, especially social media and mobile
devices. Therefore, consumer research needs to examine and understand consumer behaviour in
the digital environment. This has been the case over the past decade, and more research has
focused on digital consumer behaviour issues. More research is still emerging in the literature,
however, of course - especially given the ever-changing nature of social media and mobile
environments in which consumers are located and interact with brands and each other. This
article attempts to summarize the latest developments on these issues in the literature on
consumer behaviour and psychology, while hoping to stimulate new relevant research.
Literature review
Social media marketing is the process of drawing attention to the brand through social
media. Also, social media marketing is aimed at creating content that would attract the attention
of users and encourage them to share it with their readers.
Social media provide people with common interests with a virtual space to share and
discuss ideas. According to Raacke and Bonds - Raacke, social networks allow users to create a
community through constant communication. Long-term information sharing and growth
contribute to the development of loyal social relationships [1]. According to K.Burton, the
amount of information published by the user on social networks is positively correlated with the
number of subscribers the user has. It is also noted that in the online environment, people like to
express themselves, share ideas, contribute, create and join communities of people to meet the
needs of belonging, be socially connected or simply enjoy communicating with other likeminded people. According to D. Falls, social media marketing is a type of internet marketing
that is used in various social media to achieve the goals of marketing communication and
branding [3]. Social media marketing is mainly aimed at posting and sharing different types of
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content to achieve marketing goals. Social networks, on the other hand, allow consumers to
interact, and they are a very effective Internet - a tool for information exchange between people.
Social networks are the main type of social media. Social networks are platforms for
communication and interaction that contribute to increasing trust between communities.
According to Y.Akrimi, any website or online platform that allows users to share their opinions,
views, content, and encourages interaction and community building can be classified as a social
network [4]. The most popular social networks are: Facebook, VKontakte, Instagram, YouTube,
Twitter, Odnoklassniki, as well as messengers WhatsApp, Telegram. Social networks have
significantly changed the way information is disseminated, making it a very easy process to
share. It is also worth noting that the unique opportunities and tools of social media and their
huge popularity influenced marketing and advertising. According to W. G.Mangold, social
media also influence consumer behavior: how they consume information as post-purchase
behavior, such as post-purchase behavior, for example, writing reviews or expressing their
dissatisfaction and dissatisfaction with the experience of using the product [5].
A.M.Kaplan defines social media as "a group of Internet applications based on the
ideological and technological foundations of the Web 2.0 platform and allowing the creation and
sharing of user-generated content. Scientists Kaplan and Heinlein also note that social media
have many advantages, as they help to establish strong links between companies and consumers,
develop their relationships in a timely manner and, most often, at low cost [6]. According to
M.Laroche, important functions of social media are to influence the perception, attitude and final
behavior of consumers. It is also noted that in the online environment people like to express
themselves, share ideas, contribute, create and join communities of people to meet the needs of
belonging, be socially connected or simply enjoy communicating with other like-minded people
[7].
According to S. Ziyadin, social networks are channels of information transfer, the way
we share our lives through pictures, words, videos [8].
According to D. Mersey, social media provide companies with the opportunity to interact
with potential and existing consumers, creating a deeper sense of intimacy with customers and
building more meaningful relationships with consumers [9]. This is particularly important in
today's business environment, where consumer confidence can be lost due to the slightest
mistake, which can lead to the spread of negative feedback and information about a particular
product, service, brand or company. Therefore, many enterprises are beginning to notice the real
power of social networks and social media.
According to L.Spiller, social media marketing is the use of technologies, channels and
software for social networks, which consists in creating, exchanging, delivering and exchanging
offers that have value for the stakeholders of the organization [10].
The concept of "consumer" is very closely related to the concept of "consumer behavior".
F. Kotler defines: "Consumer behaviour of an individual consumer is the behaviour of an end
user who buys services and goods for personal use. Together, consumers create a consumer
market" [11].
Discussion and results
The number of social network users grows day by day. Compared to 2014, the number
of Internet users worldwide has increased by more than 1.9 billion, or 75% in five years. (Fig.
1).
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Fig. 1. Internet audience growth dynamics from 2014 to 2019 (billion people)
According to the International Telecommunication Union, it took 16 years to reach the
first billion Internet users. The second billion joined the network in just 6 years. Today, the
Internet is growing at a rate of 1 billion new users in 2.7 years.
The dynamics of social media audience growth over the last 5 years is even more
impressive than the data on the use of the Internet over the same period - since 2014 the total
number of social media users in the world has almost doubled. This year's figure - 3.49 billion
social media users - is 2 billion more than in January 2014 (Figure 2).
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Fig. 2. Social networks growth dynamics from 2014 to 2019 (billion people)
Behaviour of social network users in 2019
The amount of time people spend on social media has increased again this year, albeit
insignificantly. GlobalWebIndex reports that today the average user (in the world) spends 2
hours and 16 minutes every day on social platforms, and in 2018 this indicator was 2 hours and
15 minutes. This is about a third of the total time on the Internet and a seventh of the total time
of waking up.
It is worth noting that in different cultures, the time spent on social networks is
significantly different - in Japan, for example, Internet users spend on social networks only 36
minutes a day. On the other side of the spectrum are Filipinos, who (as last year) are the most
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active on social media platforms. This year, the average figure for the Philippines is 4 hours and
12 minutes, an increase of 15 minutes per day (6%) compared to last year.
Growth of Instagram popularity
Search by the term "social media" in any Internet search engine gives results: popular
"Facebook", "Twitter", "Instagram" and "YouTube", "Vkontakte" and others. Marketers all over
the world agree that Instagram will be the best platform for brands in 2019. Despite some
problems in management in 2018, Instagram has achieved serious success in the last 12 months.
Back in June, the company announced that it had overcome the mark of 1 billion "active
accounts". Although it was later explained that this number does not reflect the number of
unique users, it is equally impressive. The latest data on the available advertising audience
shows that these high figures are maintained in 2019 - over the past 3 months, the number of
active users has increased by more than 4% over the past 3 months, reaching 895 million
worldwide. Instagram audience may be half as small as Facebook, but over the past three months
Instagram has added more than twice as many new users as Facebook. The platform increased
its global advertising audience by 38 million new users in the 4th quarter of 2018, while
Facebook grew by only 18 million new users in the same period of time. However, Instagram's
popularity with marketers is not only due to its growing user base, but also due to the fact that
this social network boasts a balanced audience profile. The ratio of men and women in the global
audience of Instagram is about 50:50, and although the average user here is still younger than in
Facebook, Instagram is more common in the audience aged 18 to 34 years than the main
brainchild of Zuckerberg (though the total number of users of this age there is less).
Table 1- Potential advertising coverage in Instagram, by age group and gender
Age
The
whole Women
The
Men
The
auditory
Total
percentage of total
percentage of
women
men
13-17
57 000000
30 000 000
3%
27 000 000
3%
18-24

280 400000

130 200 000

15%

150200 000

17%

25-34

290 400000

142 200 000

16%

150200 000

17%

35-44

142 200000

76 100000

9%

66 100 000

7%

45-54

73 100000

41 100000

5%

32 000 000

4%

56-64

32 000000

19 000 000

2%

13 000 000

1%

65+

19 800000

11 000 000

1%

8 800 000

1%

Всего

894 900 000

447 600 000

50.3%

447 300 000

49.7%

During 2018 Instagram demonstrated impressive growth all over the world, and now this
social network has become a global one. Instagram's advertising audience has outgrown the
Facebook advertising audience in 20 countries, and this number is expected to increase in 2019.
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Fig. 3. Revenue from advertising in social networks for the period from 2015 to 2018 (in
USD billion)
The data presented show global revenues from social media advertising for the period
from 2015 to 2018. According to the source, in 2018 revenue will amount to 41.6 billion US
dollars. According to the source, in 2018 revenue will amount to $41.6 billion, compared to
$17.89 billion in 2015 (Fig. 3). According to 2017 estimates, Facebook and YouTube together
account for nearly three-quarters of the social media advertising market. A recent study by IAB
(Internet Advertising Bureau) shows that in the first half of 2018, social media spending grew by
53%, with a total contribution of USD 242.5 million.
Analyzing the information, we can say that, first of all, such an investment amount
suggests that this is not a fleeting fad, and secondly, many people want to promote their product
or service in their favorite social network. The purpose of advertising is to win the market
through brand loyalty. Not surprisingly, companies around the world are increasingly investing
in social media marketing to achieve the company's goals. Also, if a company wants to enter
completely different markets, such as Spain, it can place advertising in the popular social
network of the country, thereby effectively presenting its products to the target audience. If the
purpose of the business is to attract as many customers as possible, the presence in social media
is necessary. Social media marketing is the most economical way to advertise any product.
Creation of a new profile and subscription are free of charge in almost all social networks.
Awareness of the advertised brand is increased, as the company interacts with a wide audience.
Conclusion
Thus, we believe that social media advertising, while not devoid of shortcomings, is still
a great way to increase brand loyalty, and in the digital economy, especially as it allows you to
interact directly with potential customers on a regular basis. Social media demand: the
information field of people and enterprises is expanding significantly, the costs of searching,
exchanging and storing information will decrease, as well as the role of information as a
resource in the economic management system will be strengthened, it will help the company to
reach a larger number of consumers, increase the volume of income and increase the
competitiveness of the enterprise. Application of marketing technologies allows to carry out
promotion and realization of common resources of the enterprises, including goods and services
and to choose effective methods of promotion for each product. It also helps to increase the
efficiency of their activities. The use of social media in marketing will increase brand loyalty,
directly, and on a regular basis, to interact with potential customers in the digital economy, so
many companies understand the importance and necessity of using social media in marketing.
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The impact and consequences of the pandemic on the real estate market in
Kazakhstan
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The purpose of the research. Identify the impact and consequences of the pandemic on
the real estate market in Kazakhstan and make a forecast for the future market.
Methodology. In the course of the study, the authors used the following methods of
general scientific knowledge: regularity, statistical analysis, comparison and forecasting.
Originality / value research. The article analyzes the current state of the real estate
market in Kazakhstan. The impact of the pandemic has been identified and ways out of it have
been outlined.
Research results:
1) with a sufficient number of observations, the reasons for influencing the market in
accordance with the goals set in the article were described.
2) state policy in the field of development and ways of its systemic solution in
connection with the current situation in Kazakhstan were analyzed.
Conclusion. The analysis of the real estate market in Kazakhstan was carried out and
ways out of the current situation were given.
Keywords: real estate market, the current state of the real estate market in Kazakhstan,
the impact of the pandemic on the real estate market.
The real estate market is an important component of any national economy. In recent
years, the real estate market of Kazakhstan has been developing at a high rate. The largest
segment is the residential real estate market, which accounts for 90-95% of all real estate
turnover in the country [7]. Solving the housing problem has remained one of the main tasks of
Kazakhstan's state policy for many years. The housing market is the most representative
indicator of growth, reflecting the dynamics of development of various sectors of the economy
and the confidence of the population in their future, the country as a whole. The level of
development of housing construction is one of the most important characteristics of socioeconomic development of the Republic, so it is necessary to determine the future forecast and
ways of development of the industry, analyzing any crisis situation.
Many foreign and domestic scientists have devoted their works to the development of the
real estate market: Harberger A., Hitshuzen F., Buzova I. A., Belkin T., Bogomolov O. A.,
Maltseva S. V., Surin A.V., Molchanova O. P., Kazantseva A. K., Mindeli L. E., Dnishev F. M.,
Alzhanova F. G., Zhatkanbayev E. B., Alimbayev T. A. Ashimbayev, U. B. Baimuratov, etc.
The real estate market is an interconnected system of market mechanisms that ensure the
construction, sale, operation and financing of real estate objects [1].
At the beginning of the year, there was uncertainty in the residential real estate market in
Kazakhstan due to the crisis caused by the coronavirus pandemic. First of all, it was influenced
by the rise in the dollar exchange rate as a factor affecting the real estate market. On March 16
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of this year, the dollar exchange rate in Kazakhstan increased from 405.5 to 434.6 tenge. During
the long weekend in honor of Nauryz, the exchange rate was set at the level of 444.8 tenge.
The second reason was in the "shutdown" mode of the market. That is, the suspension of
the work of notaries as a result of the introduction of quarantine and emergency conditions in the
country, as well as the inability of the justice authorities to carry out registration of transactions.
Since April, according to the Statistics Committee, the upward movement, which has
been observed since the beginning of the year, has continued. For example, primary housing
increased in price by 0.2% to 297.8 thousand tenge/m2, and the second – by 1% to 208.1
thousand tenge.
In May, with the easing of quarantine restrictions, the ability to conclude purchase and
sale transactions again appeared. An important factor in the moderate price growth was the
strengthening of the national currency by 3.1% in May and 5.2% in April, as well as high
imports of building materials. According to various estimates, the share of imported building
materials in the objects under construction was 35%. For example, in Nur-Sultan, the minimum
price indicator was reached in May and amounted to 341,500 tenge. And there were no
significant changes in Almaty. The lowest mark during the pandemic was 433,600 tenge per
square meter. In addition, with each subsequent months, the amount only increased[2].
In general, the industry showed little growth. Only in some areas there was a significant
or very small decline. According to the Ministry of national economy of the Republic of
Kazakhstan, last year Ust-Kamenogorsk was considered the city with the greatest loss of value.
Housing prices here have lost 3.4% over the past 12 months.
Cities where there were no changes in the starting price were considered: Aktau, Atyrau,
Kyzylorda, Petropavlovsk, Taldykorgan and Taraz.
In second-tier housing, the situation was different. Here, in previous months, sellers
reduced the amount of sales of residential premises by 10-12%.
Experts and real estate experts put forward the following forecasts about a number of
problems that will prevent the collapse of the primary housing market:
90% of" primary " transactions are made by subsidizing mortgage rates. The state
is interested in concluding purchase and sale agreements, so it is expected to provide various
preferential programs to the population.
After the launch of the long-awaited state program "5-10-20", the demand for new
buildings also increased slightly. The proposal of the authorities is aimed at buyers who have
been waiting in line for many years or cannot buy property with 100% payment from their
personal savings.
The consequences of the pandemic also did not have a positive impact on buyers. As a
result, construction contractors put into operation a total of 6,993,000 M2 on the housing market
in August. However, this is still not enough. After the shutdown of construction during the
quarantine period, the gap between supply and demand widened[3].
In addition to the slowdown in construction firms, the corona crisis has destroyed many
construction contractors. In mid-June, Prime Minister Askar Mamin made a statement that the
Government supports the construction sector. The state expressed its intention to provide
assistance to developers to restore the growth of the economic sector. For this purpose, it is
planned to launch a comprehensive plan aimed at ensuring income and employment of the local
population.
However, experts suggest that this statement will not affect the decline in the cost of
housing. Major market players still maintain the original figures and are reluctant to compromise
with investors. In addition, state support is provided primarily to large and trusted companies.
Others are forced to seek help or Close banks on Standard Terms[2].
Many authors talk about the formation of market relations in construction [7]. As practice
shows, many Kazakhstani construction companies competing in the market are still not ready for
active competition. The main reasons for this are insufficient elaboration of methodological
support for competitiveness, lack of effective management and organizational and economic
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mechanisms for responding to changes in the external and internal environment at the enterprise
[8]. As for the competitiveness of construction industry enterprises, enterprises do not fully use
and develop possible competitive advantages. For example, not all enterprises are guided by
logistics as a source of competitive advantage. The advantages of outsourcing are not properly
taken into account, and the use of logistics outsourcing in the construction industry opens up
wide opportunities for construction organizations [9]. Strengthening the competitiveness of
construction enterprises in the region is an objective requirement of the time and is dictated by
the interests of stakeholders. The list of stakeholders in the construction industry is often very
wide, even within a single project. It includes asset owners, project managers, construction
contractors, architects, company shareholders, investors, government agencies, employees,
subcontractors, suppliers, financial organizations, mass media, consumers, etc. [10].
Today, an important task facing construction enterprises is to attract investment. Factors
affecting the state of the investment potential of the construction industry of the region are those
that indicate the improvement of the market environment in the region (development of market
infrastructure, capacity of the local sales market, export opportunities [11].
Companies that bought building materials before the quarantine were able to keep the
price tag at an acceptable level. Others will have to invest in construction at the expense of
shareholders or resort to unpopular measures, that is, to increase the cost of square meters in a
residential complex.
Experts analyzed the list of developers, identifying one pattern. As a result of the
analysis, it was concluded that the most attractive discounts on real estate are provided by
private construction firms. And for middle-level construction contractors, the impact of the crisis
was taken into account, which can lead to a general failure or untimely construction of objects if
they do not invest their sales funds in construction facilities.
Now let's talk about mortgage programs that currently provide housing:
"5-10-20" is an effective mortgage program proposed in 2020. The project is designed to
provide Kazakhstanis with credit housing. Under the terms of the state program, the buyer
receives a mortgage at a loan rate of 5%, while the first installment must be equal to 10% of the
cost of an apartment on the primary market. The contract is valid for 20 years. A good option for
low-income people or large families who cannot enter 30-50% of the cost of real estate;
"7-20-25" is the main state program aimed at supporting the primary market in the
country. The requirements for obtaining an approved application are the presence of confirmed
income and the absence of real estate in the property. The conditions are similar to the above
social program: a rate of 7%, a down payment of 20% and a contract for 25 years. In the first 6
months of this year, more than 4,000 applications were approved;
"Baspana hit" is a mortgage program designed for the primary and secondary markets.
Under its terms, the client can provide a loan for an apartment worth no more than 25 million
tenge and a term of no more than 15 years. Often, customers resort to "shelter hit" to borrow
money from the secondary market. In total, more than 7,600 loans were issued under this
program for six months.
The decline in the cost of square meters in new buildings has been observed over the past
11 years only in 2009 and 2016. In the first case, this figure decreased by 6.9% compared to
2008, and in the second – by 3.6% compared to 2015. At the same time, such metamorphoses
occurred only in 2014-2015 due to an unprecedented increase in the cost of new apartment
buildings.
At the moment, the plans of contractors are quite simple. The companies plan to attract
buyers through the following discounts:
- benefits for improved planning;
- clean repair works;
- bonuses and long-term payments;
- discounts on parking places;
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Trends in housing pricing are formed by such large cities as Nur-Sultan and Almaty. The
lack of projects that meet the requirements of the state programs" 5-10-20 "and" 7-20-25 "
contributes to maintaining current prices.
Based on the following prerequisites. Decrease in construction rates leads to increase in
demand for residential complexes. Due to the crisis, the number of construction firms will
decrease and the number of new buildings will decrease. Experts and marketers predict that the
cost of new buildings will increase by 3-4% in the coming years (according to some factors, the
increase will reach 10%).
In conclusion, in the context of such a crisis in the Republic of Kazakhstan, the main
deterrent factors for the development of the real estate market are the retention of prices by large
contractors and low real incomes of the population. However, the state is also working on this,
as evidenced by our data for this year. Not only government agencies, but also banking financial
organizations, large enterprises, etc.are involved in the development of the housing market.
institutions make their contribution, and the rational conduct of their activities in the market will
contribute to the exit from this crisis and the development of the economy.
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In the context of the enterprise's ongoing information integration, the distribution of
Kazakhstan's factors with all the countries of the EAEU represent this forecasting of trade
further impact of the division of integration activities of the processes being in the Eurasian
economic space more on a certain level of elements of ensuring the activities of economic
external security distinctive is associated with one of the final most The procurement carried out
promotion in the previous two sections supply analysis of the place of economic supply security
relate indicates the goods to the goods following trade factors, the economic division of which
must be presented to take into account the provision when forecasting.
First internal, the first economic division of economic security consists of the final of the
following types of activities: – transport, trade energy, element food and financial security
activities division, in this connection the distribution of what activities will be the search carried
out by convenience forecasting information on profit types also economic security features
related to the element of the first activity stage and providing forecasting to link the level of also
economic security demand in a distinctive whole promotion-on the external second linked stage.
Second, as shown by the analysis of the distribution of the elements of dependence, also
conducted in developing previous section, characterize the degree of influence of total economic
integration on the degree of different indicators of the element of the conclusion of economic
security communication as such, as well as the distribution and the degree of speed correlation
only between activities with different economic developing security submitted substantially
different returns. In this regard, it is advisable to actively assess the elements of the level of
economic security in general, accompanied by outgoing scenarios for the development of the
integration process and the withdrawal to the Eurasian economic space.
Third, there are also a number of service factors whose enterprises are not widely
controlled by the active part of the division of the state, but widely have a final significant trade
impact on the process of distinguishing the economic division of the security elements of the
country. Kazakhstan's emergence as a major exporter is characterized only by the characteristics
of energy resources, which also leave the trade prices for oil and gas at the supply stage,
internally set by the emerging market. Economic performance data, not associated with control,
are the first indicators that affect the economic security of the goods in which economic goods
can be set by the appropriate enterprise thresholds and profit, to make a conclusion on the state
measures of process depends on their commercial regulation, outgoing, but retail is still a part of
their related elements should be taken into account when forecasting the commercial promotion
of the first level of economic security.
Fourth, the system level is ensuring the distribution of the economic stage of security
division in the future, associated with the commercial impact of various broad administrative,
regulatory, geopolitical and related social activity factors, external to which the completion of
the process will be hindered by the first or, conversely, factors of goods to maintain active
integration are accompanied by Kazakh goods with the convenience of the EAEU countries. In
the division of communications of the manufacturer with disabilities are considered as factors of
influence throughout the paragraph econometric models, labeled data is represented by factors
that the manufacturer will include providing distinctive influence only indirectly in the profits of
the current economic scenario, the distribution integration division of Kazakhstan, then the outer
boundary as the separation in more detail the impact of this will be discussed below, a wide
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internal process together with the manufacturer measures the impact of their trading on the first
elimination.
In addition to the first connected with a certain element of complexity, accompanied by
an active forecast division, represents the final system is the fact that the ultimate elements of the
process of integration of the distribution of the links of Kazakhstan with the ultimate followed
by the countries links service the EAEC, has historically presented a concerning element is
short, the elements of which reect the separation in the system of a limited number of dependent
observations. To output the forecast of finding the level of the facilities division, financial
management of the safety management of enterprises was selected as the indicators of profit,
distribution and share of developing elements of turnover (stakes) of the promotion and the GDP
only for the whole procurement per capita (GDP), trade, along with the division of indicators
division of the financial impact of the move. – The share of foreign currency convenience in the
distribution of the monetary feature mass survey (FIN_CUR), the profit of the external first debt
link (FIN_EXDEBT), the foreign Currency degree reserves division (FIN_RES) related and the
unemployment rate Relate (FIN_UNEMP) outgoing (Table 1).
Table 1-Results of the final supply equation for purchasing forecast and financial
security
: element System dependent variable FIN_SEC
The active sample is followed by (adjusted): представляю2007внешй 2017
Variable

Coefficient

Stand. mistake

t-statistics

P-value

C

-0.295342

0.083574

-3.533874

0.0385

SHARE

0.299933

0.089581

3.348179

0.0441

FIN_CUR

-0.067890

0.019622

-3.459919

0.0406

FIN_EXDEBT

-0.004770

0.000617

-7.729303

0.0045

FIN_RES

0.003625

0.000449

8.079494

0.0040

FIN_UNEMP

0.052979

0.010642

4.978430

0.0156

GDP

0.014105

R2

0.997949

The Normalized R2

0.993848

0.002334
6.042618
0.0091
Cf. the value of a distinctive system0.307958
dependent variable
Stand. off. affect the dependent setting
0.048664
of the variable
services The sum
of these squared
deviations
4.37E-05

Stand. error of
regression
0.003817
(Note) - Compiled by
the author
The final projected level of the final financial security elements is calculated using the
following purchasing formula (1):
конечмуFINSECпредставляю = -0,295342 + отличеьным0,299933предоставлни * SHARE – воздейсти0,067890услг * FIN_CUR – 0,004770
* первойFIN_EXDEBTторгв + 0,003625 * осбентиFIN_RESраспедлни + 0,052979 * факторвFIN_UNEMPэконмичесая + 0,014105 *
осбентиGDPразделни (1)
Forecast active means include conservation impact of the current conclusion, the
dynamics of the provision of development element indicators leaving developing financial
security. In particular, the division of the growth factors in the conclusion of the share of goods
of foreign exchange in the final currency in the monetary value of the conclusion mass final on
average information on accompanied by 5.4% in goods year, factors reducing the promotion of
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the indicator over external trade debt supply to GDP in the first average division into providing
4.2% provision per year, distribution of growth features of gold and foreign exchange reserves
provision for the process of 6.7% of goods per year and this decrease in the economic level of
unemployment factors as a whole by an element of 4.1% of goods per year, demand level
providing General financial security of Kazakhstan the promotion end will be providing to grow
a sustainable conclusion rate in the system, on average, affect the provision of 4.97% in end-year
end (table 2 profit).
Table 2-Retail financial security forecast
FIN
FIN
OUTP
INPUT
UT
FIN_CU FIN_EXDEB FIN_RE
Var:
GDP SHAE R
T
S
FIN_UNEMP
FINSC
CAGR 07-17 1.025 0.993
2017
23.76 0.22
2018
24.08 0.22
2019
24.39 0.22
2020
24.80 0.22
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44
25.44

0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.21
0.20
0.20
0.20

1.054
0.39
0.41
0.43
0.46

0.958
41.42
39.67
38.00
36.39

1.067
70.70
75.46
80.54
85.96

0.959
4.81
4.61
4.42
4.24

0.39
0.41
0.43
0.45

0.48
0.51
0.54
0.56
0.60
0.63
0.66
0.70
0.74
0.78

34.86
33.39
31.98
30.63
29.34
28.10
26.92
25.78
24.70
23.66

91.75
97.93
104.52
111.56
119.07
127.08
135.64
144.77
154.52
164.93

4.07
3.90
3.74
3.59
3.44
3.30
3.17
3.04
2.91
2.80

0.48
0.50
0.52
0.54
0.56
0.58
0.61
0.64
0.67
0.70

When leaving the framework of the program of formation of common search related
market features of oil and promote oil products, establish approved in July 2017 shopping events
of the year, provided linking the development of common rules of intervention of the system
factors of access to transport demand impact on oil and oil products, ending with a conclusion
about the convenience of presenting the territories of the member States of the EEU. The list of
venues for this particular delivery project was to be completed by the department by the end of
January 1, 2024. Further external factors driving the points to join are the international trade
agreement on the promotion within the local Union that are concerned with the formation of the
length of the overall system of markets of oil and oil products for linking procurement to be
submitted, containing the division of the developing single number in accordance with the rules
of procurement of goods, access to systems the length of the transport impacts of oil and
promote oil products, accompanied by a located effect on all the territory of the member States.
Submitted such contract search process, if the system will come into force not only later than
January 1, 2025, but in the end of the year, while demand distribution is the element, it will
come to the system element to replace the dependence of bilateral agreements on the promotion
of relations between the governments of distributors from the countries-distributors [1]. At the
same time, trade promotion is more noteworthy, since the division of Kazakhstan's output
exports commercial about 85% of this oil to all Western more developing countries through the
outgoing territory of Russian service factors [2]. The export division of Kazakhstan's petroleum
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products to the EAEU-accompanied countries of demand in the 1st half of 2017 for the elements
of the factors of the year of the element amounted to the management of 96.97 thousand tons of
promotion for the division in the amount of $ 29.27 million. This is 5 times the commercial
value of the process, in terms of internal production, than linking internal management for the
same period with the profit of 2016 (US $ 5.5 million).
A similar situation is observed in the search for factors of supply of petroleum products
to consumers (process code TN-FEA-2710).
In the dynamics of exports as a whole, we can note not only an external surge in supply
management elements in Kyrgyzstan, but also a tendency to reduce the elements of supply
separation in the affected third system. The export of commercial Kazakh oil products to the
countries-traders of the purchasing EAEU in the 1st half of the 2017 financial year of services
amounted to the impact of 141.3 thousand tons of technological process on the outgoing volume
of the division's activities in the amount of $ 45.1 million. In total, the installation of 2.5 times
the convenience of the elements is more than that of the manufacturer for the same economic
period of the factors of delivery of the element in 2016 (17.9 million US dollars).
The price of distribution of gas supplies to the Republic of Kazakhstan is lower than the
price of distribution of a Russian gas producer by an export producer [3]. present Kazakhstan is
a part of in turn addiction issues for export of gas below the retail price-3 unit 660, which
provides the convenience of managing trade rubles for 1000 cubic meters by manufacturers. [4].
Accordingly, the system in the economic domestic retail market is accompanied by the fact that
Kazakhstan's gas distribution releases information at a price below the market price.
Creating a dependence of the total electricity supply on the distribution of the demand
market will allow:
- to increase the overall efficiency of the division of production and distribution of goods
of electricity, providing as well as the stage of energy transmission features of the company
information will be able to accurately plan the economic volumes of their sales;
– to increase broad competition and the division as distribution the result presented to
reduce stretching prices events on external power; supply cumulative promotion effect from the
economic related decline in the price element of economic power include the impact of the
degree associated all associated sectors of the economy;
- the ability to stabilize only the prices of trade on the degree of electricity services due to
trade development relate to the exchange distribution of trade;
- at the same time, increase the investment attractiveness of the developing objects of the
Russian electric power industry;
- minimize the associated economic systems loss of services of the countries promoting
the EEU process when the final sale of electricity supply is provided due to the final exchange of
distinctive technological economic information, the separation of which distinctive will also
reduce the associated energy intensity represented by GDP.
Table 2-Results of applying the enterprise equation for the final forecast to the final
energy supply security promotion
(EViews)
Dependent variable: degrees EN_SEC
The sample is related (adjusted): refer to 2007
2017
Variable
Coefficient
Stand. mistake
EN_CON
0.274572
0.012502
EN_IMP
-0.002051
0.000493
EN_REC
0.008681
0.001206
BRENT
-0.000114
8.33E-05
GAS

0.001660

0.001254
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t-statistics
21.96274
-4.163709
7.196630
-1.366144

P-value
0.0000
0.0013
0.0000
0.1969

1.323244

0.2104

R2

0.976077

C. purchasing value of the final
dependent variable

0.182653

internal normalized
enterprise R2

0.968103

Stand. off. dependent variable

0.036139

Stand. error of regression

0.006454

represent the sum of the two
squared deviations

0.000500

Additional Note conclusionCompiled by the author
In the same way, the degree of predicted trade level features of energy security measures
is calculated by the conclusion of the features of the following dependence formula
(6):
осбентиEN_SECэконмичесая =
0.274571989012*EN_CON
0.00205143850816*EN_IMP
+0.00868149241372*EN_REC
-.000113840929198*BRENT+0.00165988816437*GAS (6)
Real features of the forecast promotion involves the trade continuation of the company's
current dynamics of commercial space development, convenience indicators, and energy
security department. In particular, supplies in stimulating the growth of trade and electricity
consumption are only the average final events of the population, accompanied by 4% yearrelated factors reducing the import of goods fuel and energy division of resources on average
only on the basis of 8.1% features per year, based on the level of final energy security of the
final stage of Kazakhstan, striving for the growth of sustainable goods of the present rate of
external average goods in the process of 3.55% degree per year. Further, according to the
economic results, an external analysis of the stage of economic division is carried out, the
security factors of the main connecting direction of the distinctive national trade policy on trade
software are determined, the conclusion is made only about economic security, internal,
requested delivery of goals and setting additional tasks in the system of achieving profitability
and sustainability of the country's activities in the conditions of economic elements of Eurasian
integration. It is necessary to develop a process of recommendations that allow the manufacturer
to minimize the impact of those external factors that also have a negative impact on the overall
economy and security of Kazakhstan. The proposed measures are the final necessary purchases
to determine the degree of economic impact of the place of a particular process or element of
another such promotion of economic security only on the outgoing link of development of
Kazakhstan. One of the proposed General recommendations on the distribution of first kind
distribution, influencing the allocation distinctive, all outgoing types growing profit economic
integration, the further activity will be targeted in the guidelines for procurement, as each of
them provides a wide specified system factor negatively affecting a wide link under the system
for the first time-defined perspective on developing economic security.
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Өлкелік компонент ретінде Арал маңы өсімдіктерінің биоэкологиялық
ерекшеліктері
1К.
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Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті
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Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті
Түйін сөздер: өлке, компонент, өсімдіктер, Арал маңы
Өлкетану түрлері - танымдық, тарихи, ғылыми болып бөлінетінін белгілі. Солардың
ішінде біздің өлкелік компонент ретінде қарастыратын жұмысымыздың түрі - ғылыми
өлкетануға жатады.
Осы тұрғыдан алғанда, биологияны оқытуда өлкелік компонент
ретінде Қызылорда облысы Арал маңы өсімдіктерінің биоэкологиялық ерекшеліктерін
зерттеу маңызды мәселелердің бірі .
Себебі, соңғы жылдары
Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік – материалдық
тұрмысын сәл болса да жеңілденіп, психологиялық енжарлықтан шығуына жағымды
ықпалын тигізіп отыр. Ең бастысы табиғаттың онан ары бұзылуын тоқтатуға, тіпті оны
бұрынғы күйіндей болмағанымен жаңа жағдайға ықшамдап, адамға қызмет ету мүмкіндігін
қалпына келтіруге болатынына көз жетті. Ендігі мәселе Арал өңірінің табиғи қорларын
тиімді пайдалану жолдарын қарастыру болып келеді.
Тәуелсіз еліміздің әрбір жастарын отансүйгіштікке тәрбиелеудің сан алуан жолдары
бар. Солардың бірі - тарихи өлкетану жұмыстарын пайдалану арқылы тәрбиелеу екендігі
белгілі.
Арал ауданы - облыстың солтүстік-батысында орналасқан әкімшілік-аумақтық
бөлініс, жерінің аумағы 55,1 мың км. [1].
Өңірдің жалпы су қорларын жер бетіндегі, жер астындағы және егістік алқаптардан
шығатын қашыртқы сулар құрайды. Қызылорда облысының аумағындағы су қорын
құрайтын нысандардың ішіндегі ең үлкені Арал теңізі. Арал теңізі - Өзбекстан мен Қазақстан
(Қызылорда және Ақтөбе облыстары) жерінде, Тұран ойпатының шөлді белдемінде,
Үстірттің шығыс шетінде орналасқан тұйық көл [2,3]. Жыл сайын құрғап жатқан теңізден
ауаға 75 млн. тоннадан астам шаң мен улы, тұзды тозаң көтеріледі. Судың ластануы, тұз бен
шаңның ауаға араласуы адамдар арасында түрлі ауруды қоздырып отыр. Аймақта өсімдік
және жануарлар әлемінің: нақтырақ айтқанда, балықтың 11 түрі, сүтқоректілердің 12,
құстардың 26, өсімдіктердің 11 түрі жойылып кетті.
Ауданды екі бөліп Аралға құятын Сырдария өзені ағып жатыр. Оның атырауында
аудандағы көлдердің басым бөлігі орналасқан. Ірілері: Қамыстыбас, Тұщыбас, Шөмішкөл,
Ақшатау көлдері т.б. Ортаның экстремалды факторлар әсерінен Қамбаш көлінің
гидрохимиялық жағдайының өзгеруі және онда тіршілік ететін балықтар түрлеріне
сипаттама беру қажеттілігі туындайды. Айқындалған өзгерістерді экологиялық
факторлардың әсер етуінен болатынын нақтылаған қажет.
Арал теңізі мен оның жағалауының климаты еуразиялық қоңыржай белдіктің құрлық
ішіндегі шөл далада атмосфералық ауаның жылжу ерекшеліктерінің ықпалымен
қалыптасады. Арал климатының басты ерекшелігі ретінде континенттігін айтуға болады. Ауа
температурасының жылдық тербелісі 780С-қа дейін жететіні соны айғақтайды. Облыс
байтағының барлық жерінде шілде айының орта температурасы +250С, +280С, жауын аз,
оның жылдық орташа мөлшері 95 мм. Территорияның көпшілік бөлігінде ең жоғарғы
абсолюттік температура +440С+470С. Қыс айларында кейде ең төменгі абсолюттік
температура 400С-450С-қа дейін төмендейді. Температураның жылдық абсолюттік тербелуі,
яғни жоғарғы және ең төменгі температураның айырмасы -850С-900С, жазы ыстық, құрғақ,
әрі ұзақ. Ауаның тәуліктік орта температурасы 00С-тан жоғары болатын күн саны -235-275.
Ол ақпан – 18 наурыздан басталып, қарашаның 12-28-інде бітеді.. Қыста жауған қар
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жабындысы жартымсыз және тұрақты емес. Жаз айларында аспан әрдайым ашық бұлтсыз
және тұман болмайды. Сол себепті теңіз бетінен судың булануы өте күшті жүреді. Жыл бойы
ашық теңіз бетінен буланатын судың мөлшері 9,9 сантиметрге жетеді. Бұл өткен ғасырдың
60-шы жылдарында теңіздің айдыны үлкен кезінде алынған өлшем көрсеткіші. Қазір теңіздің
ауқымды бөлігі құрғап қалуы себепті мұнда ауаның құрғақтығы өте жоғары. Соған орай
теңіз бетінен судың булануы әлде қайда көп болуы ықтимал.
Арал теңізінің солтүстік және оңтүстік бөліктерінде климат жағдайы бірдей емес.
Облыс территориясында солтүстік-шығыстан қатты жел соғып тұрады. Дауылдатып топырақ
суырып соғатын қатты жел Арал теңізінің төңірегінде жиі болады. Қыс айларында соққан
желден топырақтың беті шытынап жарылады. Жазда алай – дүлей жел жиі соғады (2-20 күн),
облыс жері шаңдатып жатады. Оңтүстігінде климат режимі жұмсақтау. Жыл бойының
көпшілігінде, әсіресе күз бен қыста, Арал теңізі қыс айында Байкал көлінің үстінде
қалыптасатын жоғарғы қысымның ықпалында болады. Кей жылдары солтүстік Аралға
солтүстіктегі Қара теңізінен жылжитын арктикалық суық ауа да жетеді. Ондай кезде өте
қатты аяз болып, ауаның температурасы - 300С-қа, кейде тіпті - 420С-қа дейін төмендейді.
Әйтсе де суық ауа теңіздің ортасына дейін ғана жетеді де теңіздің тек Қазақстандық бөлігі
ғана қатады, ал оңтүстік Аралда қатты суық өте сирек болады [3,4].
Қызылорда облысының табиғи байлықтарының бір қайнар көзі өсімдіктер әлемін жете
зерттеп, алуан түрлі табиғи қорларын тиімді пайдаланып, оларды әрі қарай саққап, көбейтіп,
сирек кездесетін, жойылуға таянған түрлері мен бірлестіктерін қорғау үшін өсімдіктерді
танып білудің орны ерекше. Қызылорда облысы көлемінде мәдени және жабайы
өсімдіктердің түрлері өте көп. Осы өсімдіктер түрлерінен 1981 жылы жарық көрген
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына төмендегі түрлер енгізілген: қоңыр жүзгін,
Борщов қызғалдағы, қара жемісті итжүзім, Леманн күшаласы, кіші наяда, бүршікті
альдрованда, валлиснерия, дермене жусан. Сонымен қатар сұрғылт жапырақты тораңғы тобы
да құрып кету қаупінде. Осындай өсімдіктер түрлерінің жай-күйлерін зерттеп және оқып
білуде олардың тұқымдастарын, туыстарын және түрлерін анықтаудың үлкен маңызы бар.
Қызылорда өңірінің өсімдіктер жамылғысын төрт топқа бөліп қарастыруға болады:
р/с Өсімдіктер жамылғысы
1. Сазды жазықтардың өсімдігі
2. Тастақты жердің өсімдігі
3. Тау алды жазықтарының өсімдігі
4. Сырдарияның атыраулық өсімдіктері
Бұл өсімдіктер аумақ бойынша, келесі ретпен орналасқан: саздық шөлдер өсімдігі
негізінен облыстың солтүстік аймақтарында, құмды жазықтар оңтүстікте, Сырдарияның ескі
және жаңа атырауы орталық аймақты қамтиды.
Өсімдіктерді шөл және шөлейт өсімдіктері, шалғындық өсімдіктер, саябақ және
бақтың ағаш-бұта өсімдіктері, су және батпақ өсімдіктері, тау өсімдіктері, мәдени өсімдіктер,
арамшөптер, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер деп топтастырудың өзі
жергілікті табиғи құрылымына қарай өсімдіктердің бейімделу ерекшеліктерін,
алуантүрлілігін айқындай түседі. Қызылорда облысының көп бөлігін шөл және шөлейт
жерлер алып жатыр. Шөл және шөлейттің климаты құрғақ, тым континентті. Жауыншашыны аз. Көктемнің аяғы мен жаздың басында жауын-шашын мол түседі. Қыста қар аз
жауады.
Көктемде топырақ құрамындағы ылғалдың мол қорын бойына тез сіңіріп алып,
жаздың басында вегетациялық өсу мерзімін тоқтататын эфемерлі өсімдіктер жедел дамиды.
Облыс аумағында сексеуіл мен тораңғы тоғайлары кең таралған. Тораңғының арасындағы
Қызыл кітапқа енген көкшіл сүр терек өзен жағалауларында ғана кездеседі. Ағашты-бұталы
тоғайларға өңіріміздің барлық жерінде көптеп кездесетін жыңғылдар мен шеңгелдер
жатады. Бұталы тоғайлардың шөлге айналуына қалай олар қара сексеуілден тұратын
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қопаларға ауысады. Сексеуілді тоғайлар тұзды топырақта өседі. Олар тұзды топырағы бар
жерлерде тұтас алапты алып жатуы немесе жекелей де шоқ-шоқ болып әр жерде кездесуі
мүмкін. Қызылорда облысының оңтүстік аудандарына қарай сәуір айының екінші
жартысында биіктігі не бары 30-35 см көктемгі эфемерлер мен эфемероидтар кездеседі. Суға
жақын жердегі тоғайларда қамыс, қоға кездеседі. Өзен арнасынан қашығырақта биік бұталар
- тал, тікенекті жиде, шырғанақ, арнаның құрғақ жерлерінде - жыңғыл, шеңгел, сексеуіл,
орыстікен өседі. Жыңғылдың жапырақтары қызғылт, гүлі ақ болады. Жантақ, адыраспан
және басқа тамыры ұзын, тереңге кететін өсімдіктер де бар. Жоғарыда аталған өсімдіктермен
қатар, қорғауды қажет ететін өсімдіктер: каспий жуасы, бұзу қызғалдағы, Леман қызғалдағы,
сары резеда. Бұл өсімдіктердің кейбіреуі корық аумағында кездеседі[5].
Қызылорда облысының эндемик және сирек
кездесетін өсімдік түрлері зерттеуде
біз оларды қоршаған ортасына қарай және экологиялық жағдайларына байланыстыра
отырып қарастырдық. Сондықтан да, зерттеу барысында өсімдіктер туралы жинақталған
теориялық материалдарды іріктеп, практика жүзіндегі алынған материалды оқу процесіне
еңгізу
үлкен мәселелердің бірі болып келеді. Әрбір табиғи аймаққа байланысты
өсімдіктердің бірнеше түрін алып, оның сол аймақта таралу ерекшеліктерін, оның себебін,
оларға әсер ететін табиғи ортаның әсерін сипаттайтын материалдардың маіыздылығы оте
жоғары. Тұған өлкесінің табиғи жағдайларымен танысу, сол жерде өсетін өсімдік, жануар
түрлерін жете білу әр азаматтың өзінің туған жеріне суйспеншілігін арттыратыны анық.
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Өлкелік компонент ретінде Арал маңы өсімдіктерінің биоэкологиялық
ерекшеліктері
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Түйін сөздер: өлке, компонент, өсімдіктер, Арал маңы
Өлкетану түрлері - танымдық, тарихи, ғылыми болып бөлінетінін белгілі. Солардың
ішінде біздің өлкелік компонент ретінде қарастыратын жұмысымыздың түрі - ғылыми
өлкетануға жатады.
Осы тұрғыдан алғанда, биологияны оқытуда өлкелік компонент
ретінде Қызылорда облысы Арал маңы өсімдіктерінің биоэкологиялық ерекшеліктерін
зерттеу маңызды мәселелердің бірі .
Себебі, соңғы жылдары
Арал өңірі тұрғындарының әлеуметтік – материалдық
тұрмысын сәл болса да жеңілденіп, психологиялық енжарлықтан шығуына жағымды
ықпалын тигізіп отыр. Ең бастысы табиғаттың онан ары бұзылуын тоқтатуға, тіпті оны
бұрынғы күйіндей болмағанымен жаңа жағдайға ықшамдап, адамға қызмет ету мүмкіндігін
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қалпына келтіруге болатынына көз жетті. Ендігі мәселе Арал өңірінің табиғи қорларын
тиімді пайдалану жолдарын қарастыру болып келеді.
Тәуелсіз еліміздің әрбір жастарын отансүйгіштікке тәрбиелеудің сан алуан жолдары
бар. Солардың бірі - тарихи өлкетану жұмыстарын пайдалану арқылы тәрбиелеу екендігі
белгілі.
Арал ауданы - облыстың солтүстік-батысында орналасқан әкімшілік-аумақтық
бөлініс, жерінің аумағы 55,1 мың км. [1].
Өңірдің жалпы су қорларын жер бетіндегі, жер астындағы және егістік алқаптардан
шығатын қашыртқы сулар құрайды. Қызылорда облысының аумағындағы су қорын
құрайтын нысандардың ішіндегі ең үлкені Арал теңізі. Арал теңізі - Өзбекстан мен Қазақстан
(Қызылорда және Ақтөбе облыстары) жерінде, Тұран ойпатының шөлді белдемінде,
Үстірттің шығыс шетінде орналасқан тұйық көл [2,3]. Жыл сайын құрғап жатқан теңізден
ауаға 75 млн. тоннадан астам шаң мен улы, тұзды тозаң көтеріледі. Судың ластануы, тұз бен
шаңның ауаға араласуы адамдар арасында түрлі ауруды қоздырып отыр. Аймақта өсімдік
және жануарлар әлемінің: нақтырақ айтқанда, балықтың 11 түрі, сүтқоректілердің 12,
құстардың 26, өсімдіктердің 11 түрі жойылып кетті.
Ауданды екі бөліп Аралға құятын Сырдария өзені ағып жатыр. Оның атырауында
аудандағы көлдердің басым бөлігі орналасқан. Ірілері: Қамыстыбас, Тұщыбас, Шөмішкөл,
Ақшатау көлдері т.б. Ортаның экстремалды факторлар әсерінен Қамбаш көлінің
гидрохимиялық жағдайының өзгеруі және онда тіршілік ететін балықтар түрлеріне
сипаттама беру қажеттілігі туындайды. Айқындалған өзгерістерді экологиялық
факторлардың әсер етуінен болатынын нақтылаған қажет.
Арал теңізі мен оның жағалауының климаты еуразиялық қоңыржай белдіктің құрлық
ішіндегі шөл далада атмосфералық ауаның жылжу ерекшеліктерінің ықпалымен
қалыптасады. Арал климатының басты ерекшелігі ретінде континенттігін айтуға болады. Ауа
температурасының жылдық тербелісі 780С-қа дейін жететіні соны айғақтайды. Облыс
байтағының барлық жерінде шілде айының орта температурасы +250С, +280С, жауын аз,
оның жылдық орташа мөлшері 95 мм. Территорияның көпшілік бөлігінде ең жоғарғы
абсолюттік температура +440С+470С. Қыс айларында кейде ең төменгі абсолюттік
температура 400С-450С-қа дейін төмендейді. Температураның жылдық абсолюттік тербелуі,
яғни жоғарғы және ең төменгі температураның айырмасы -850С-900С, жазы ыстық, құрғақ,
әрі ұзақ. Ауаның тәуліктік орта температурасы 00С-тан жоғары болатын күн саны -235-275.
Ол ақпан – 18 наурыздан басталып, қарашаның 12-28-інде бітеді.. Қыста жауған қар
жабындысы жартымсыз және тұрақты емес. Жаз айларында аспан әрдайым ашық бұлтсыз
және тұман болмайды. Сол себепті теңіз бетінен судың булануы өте күшті жүреді. Жыл бойы
ашық теңіз бетінен буланатын судың мөлшері 9,9 сантиметрге жетеді. Бұл өткен ғасырдың
60-шы жылдарында теңіздің айдыны үлкен кезінде алынған өлшем көрсеткіші. Қазір теңіздің
ауқымды бөлігі құрғап қалуы себепті мұнда ауаның құрғақтығы өте жоғары. Соған орай
теңіз бетінен судың булануы әлде қайда көп болуы ықтимал.
Арал теңізінің солтүстік және оңтүстік бөліктерінде климат жағдайы бірдей емес.
Облыс территориясында солтүстік-шығыстан қатты жел соғып тұрады. Дауылдатып топырақ
суырып соғатын қатты жел Арал теңізінің төңірегінде жиі болады. Қыс айларында соққан
желден топырақтың беті шытынап жарылады. Жазда алай – дүлей жел жиі соғады (2-20 күн),
облыс жері шаңдатып жатады. Оңтүстігінде климат режимі жұмсақтау. Жыл бойының
көпшілігінде, әсіресе күз бен қыста, Арал теңізі қыс айында Байкал көлінің үстінде
қалыптасатын жоғарғы қысымның ықпалында болады. Кей жылдары солтүстік Аралға
солтүстіктегі Қара теңізінен жылжитын арктикалық суық ауа да жетеді. Ондай кезде өте
қатты аяз болып, ауаның температурасы - 300С-қа, кейде тіпті - 420С-қа дейін төмендейді.
Әйтсе де суық ауа теңіздің ортасына дейін ғана жетеді де теңіздің тек Қазақстандық бөлігі
ғана қатады, ал оңтүстік Аралда қатты суық өте сирек болады [3,4].
Қызылорда облысының табиғи байлықтарының бір қайнар көзі өсімдіктер әлемін жете
зерттеп, алуан түрлі табиғи қорларын тиімді пайдаланып, оларды әрі қарай саққап, көбейтіп,
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сирек кездесетін, жойылуға таянған түрлері мен бірлестіктерін қорғау үшін өсімдіктерді
танып білудің орны ерекше. Қызылорда облысы көлемінде мәдени және жабайы
өсімдіктердің түрлері өте көп. Осы өсімдіктер түрлерінен 1981 жылы жарық көрген
Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына төмендегі түрлер енгізілген: қоңыр жүзгін,
Борщов қызғалдағы, қара жемісті итжүзім, Леманн күшаласы, кіші наяда, бүршікті
альдрованда, валлиснерия, дермене жусан. Сонымен қатар сұрғылт жапырақты тораңғы тобы
да құрып кету қаупінде. Осындай өсімдіктер түрлерінің жай-күйлерін зерттеп және оқып
білуде олардың тұқымдастарын, туыстарын және түрлерін анықтаудың үлкен маңызы бар.
Қызылорда өңірінің өсімдіктер жамылғысын төрт топқа бөліп қарастыруға болады:
р/с Өсімдіктер жамылғысы
1. Сазды жазықтардың өсімдігі
2. Тастақты жердің өсімдігі
3. Тау алды жазықтарының өсімдігі
4. Сырдарияның атыраулық өсімдіктері
Бұл өсімдіктер аумақ бойынша, келесі ретпен орналасқан: саздық шөлдер өсімдігі
негізінен облыстың солтүстік аймақтарында, құмды жазықтар оңтүстікте, Сырдарияның ескі
және жаңа атырауы орталық аймақты қамтиды.
Өсімдіктерді шөл және шөлейт өсімдіктері, шалғындық өсімдіктер, саябақ және
бақтың ағаш-бұта өсімдіктері, су және батпақ өсімдіктері, тау өсімдіктері, мәдени өсімдіктер,
арамшөптер, Қазақстанның Қызыл кітабына енгізілген өсімдіктер деп топтастырудың өзі
жергілікті табиғи құрылымына қарай өсімдіктердің бейімделу ерекшеліктерін,
алуантүрлілігін айқындай түседі. Қызылорда облысының көп бөлігін шөл және шөлейт
жерлер алып жатыр. Шөл және шөлейттің климаты құрғақ, тым континентті. Жауыншашыны аз. Көктемнің аяғы мен жаздың басында жауын-шашын мол түседі. Қыста қар аз
жауады.
Көктемде топырақ құрамындағы ылғалдың мол қорын бойына тез сіңіріп алып,
жаздың басында вегетациялық өсу мерзімін тоқтататын эфемерлі өсімдіктер жедел дамиды.
Облыс аумағында сексеуіл мен тораңғы тоғайлары кең таралған. Тораңғының арасындағы
Қызыл кітапқа енген көкшіл сүр терек өзен жағалауларында ғана кездеседі. Ағашты-бұталы
тоғайларға өңіріміздің барлық жерінде көптеп кездесетін жыңғылдар мен шеңгелдер
жатады. Бұталы тоғайлардың шөлге айналуына қалай олар қара сексеуілден тұратын
қопаларға ауысады. Сексеуілді тоғайлар тұзды топырақта өседі. Олар тұзды топырағы бар
жерлерде тұтас алапты алып жатуы немесе жекелей де шоқ-шоқ болып әр жерде кездесуі
мүмкін. Қызылорда облысының оңтүстік аудандарына қарай сәуір айының екінші
жартысында биіктігі не бары 30-35 см көктемгі эфемерлер мен эфемероидтар кездеседі. Суға
жақын жердегі тоғайларда қамыс, қоға кездеседі. Өзен арнасынан қашығырақта биік бұталар
- тал, тікенекті жиде, шырғанақ, арнаның құрғақ жерлерінде - жыңғыл, шеңгел, сексеуіл,
орыстікен өседі. Жыңғылдың жапырақтары қызғылт, гүлі ақ болады. Жантақ, адыраспан
және басқа тамыры ұзын, тереңге кететін өсімдіктер де бар. Жоғарыда аталған өсімдіктермен
қатар, қорғауды қажет ететін өсімдіктер: каспий жуасы, бұзу қызғалдағы, Леман қызғалдағы,
сары резеда. Бұл өсімдіктердің кейбіреуі корық аумағында кездеседі[5].
Қызылорда облысының эндемик және сирек
кездесетін өсімдік түрлері зерттеуде
біз оларды қоршаған ортасына қарай және экологиялық жағдайларына байланыстыра
отырып қарастырдық. Сондықтан да, зерттеу барысында өсімдіктер туралы жинақталған
теориялық материалдарды іріктеп, практика жүзіндегі алынған материалды оқу процесіне
еңгізу
үлкен мәселелердің бірі болып келеді. Әрбір табиғи аймаққа байланысты
өсімдіктердің бірнеше түрін алып, оның сол аймақта таралу ерекшеліктерін, оның себебін,
оларға әсер ететін табиғи ортаның әсерін сипаттайтын материалдардың маіыздылығы оте
жоғары. Тұған өлкесінің табиғи жағдайларымен танысу, сол жерде өсетін өсімдік, жануар
түрлерін жете білу әр азаматтың өзінің туған жеріне суйспеншілігін арттыратыны анық.
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ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫНЫҢ ТУРИСТІК МҮМКІНДІКТЕРІ ЖӘНЕ ОНЫҢ
ЕЛ ЭКОНОМИКАСЫНА КЕЛТІРЕР ПАЙДАСЫ
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Қызылорда қ, Қазахстан Республикасы
Аннотация. Негізгі біздің мақсатымыз Қызылорда облысының туризм саласын
дамыту. Ел экономикасына өз үлесімізді қосу болып табылады. Облысымыздың мәдени,
тарихи мұраларын кеңінен таныстыру. Жұмыс барысында көптеген тарихи қалалар,
ескерткіштер атап көрсетілді. Қызылорда облысының туристік мүмкіндіктері, соның ішінде
ішкі туризмге баса ден қойылды. Сонымен қатар Сыр өңірі еліміздегі халықтық дәстүрді
бұзбай, ел санасында ұстап келе жатқан өңірдің бірі.
Түйінді сөздер: Қызылорда облысы, Ұлы Жібек жолы, Сырдария, белсенді туризм,
туристік маршруттар, Сығанақ, Жанкент, Сыр бойындағы қалалар.
Аннотация. Нашей основной целью является развитие туристической сферы
Кызылординской области Внести свой вклад в экономику страны. Представить культурные,
исторические ценности. В процессе работы были названы многие исторические города,
памятники. Большое внимание было обращено на туристическик возможности
Кызылординской области, в том числе на внутренний туризм. Древняя традиция на земле
Сыра не была нарушена, из покон веков не была забыта народом.
Ключевыеслова: Кызылординская область, Великий Шелковый путь, Сырдария,
aктивный туризм, туристский мaршрут,Сыганак, Жанкент, города Сыра.
1992 жылы Қазақстанда туризмнің дамуы туралы заң қабылданды. Туризмнің басты
мақсаты, ол елге кіріс келтіру.
Бүгінгі күнде туризмнің, туристік миграцияның 30-40 пайызы танымдық бағытта
өтуде. Сонымен қатар емдік, спорттық, ағарту бағытында да жүріп жатыр.
Қазақстанда туризмнің ішкі және сыртқы дамуын тежеп келген, ол республикамызда
қонақ үйінің жабық болуы және ақша, транспорт жағынан да кемшіліктер болды.
Егемендік алғаннан кейін Қазақстанда дамып отырған мағынасы мол туризмнің бір
түрі этникалық туризм, яғни шетелдік қазақтардың өз елімізге қайта оралуына және
шетелдермен қатынастың нығаюына байланысты.
Қазақстанда сонымен бірге туризмді дамытудың барлық мүмкіншіліктері бар.
Мысалы, Оңтүстік өңірлерде Іле Алатауы, Шығыс Қазақстан, Алтай өңірлері, Орталық
Қазақстандағы Қарағайлы-Қайыңды өңірлер т.б. жерлер туристерді қызықтырып жатқан
туристік жерлер.
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Қызылорда облысында туристік мүмкіндіктер жоғары. Бүгінгі таңда облыста туризм
инфраструктурасы 15 қонақ үй, 36 жеке кәсіпкер, 2 сауықтыру орындарымен, 8 балалар
сауықтыру-демалыс лагерлерімен, 8 мұражай, 559 тарихи-архитектуралық ескерткіштер мен
табиғат ресурстарымен қамтылған [1].
Бүгінгі
таңда
туристерді
қызықтыратын
Қазақстан
Республикасының
территориясында 9000-нан астам тарихи-табиғи ескерткіштер бар: Қарахан батыр. Айшабибі, Қожа-Ахмет Яссауи кесенесі т.б.
Қазіргі таңда Қазақстанның туристік мүмкіндігі үлкен деңгейге жетіп отыр. Туризмді
халықаралық деңгейге жеткізу мақсатында туристік ресурстарға, территорияның
қызығушылығына, туристік шаруашылыққа қатты мән беріліп отыр. Әсіресе, туристік
миграцияға баса ден қоюда.
«Дарияның жағасында бір қала бар, айналған Сыр елінің мақтанына», - деп ақындар
жырға қосқандай, ұлы Сейхун дариясының бойында орналасқан Сыр өңірінің бас қаласы –
Қызылорда.
Ежелгі Сыр өңірі – көне дәуір көзі, мәңгі өшпес те өлмес мұралардың асыл көмбесі.
Тарихи тағлым осы өлкеде ғасырлар шеруінде қазақ елінің үш астанасы бой көтерді. Оғыз
мемлекетінің бас қаласы – Жанкент, қазақ хандықтарының орталығы болған Сығанақ ұлттық
шежіреміздің қасиетті құндылықтары. Ал, Қазақ Республикасының 1925-1929 ж.ж. астанасы
болған Қызылорда қаласы – біздің бүгінгі мақтанышымыз [2].
ХХ. Бірінші ширегінде республиканың астанасы болған жылдарында Қызылорда
қаласында көрнекті қоғам және мемлекет қайраткерлері, өнер жұлдыздары, әдебиет
майталмандары қоныс теуіп, еліміздің мұрат-мүддесі жолында аянбай еңбек етті.
Ықылым замандардан-ақ Шығыс пен Батыстың арасындағы алтын арқаулы көпір
болған осынау қасиетті өлкеде әр кезеңде арғы жаужүрек ата-тегіміз ғұндар, түріктер, сақтар,
оғыздар, қыпшақтар тұрмыс кешкен. Ел аузында «Бағзы бір дәуірлерде Сыр бойында
халықтың көптігі және қалалы мекен жайлардың жиілігі соншама, Шаш шаһарынан шыққан
лақ іркес-тіркес тізілген үйлердің шатырынан-шатырына секіріп отырып-ақ Аралға жетеді»
деген аңыздың сақталуы тегін емес. Бұл топырақта өз кезеңінде шығыс аспанында үркер
жұлдыздай жарқыраған Йассы, Сауран, Сығанақ, Жент, Жанкент, Жетіасар, Алтынасар,
Асанас секілді қалалар және әлемнің төрт құбыласын жалғастырған әйгілі Жібек жолының
арналы сорабы сайрап жатыр [2].
Сыр өңірі Арал теңізі бассейінінде орналасқан. Қазақ халқының, оның ішінде Сыр
өңірінің тарихы мен шежіресінде, ең алдымен Арал теңізінің тарихи сипаты аса маңызды
орын алады. Арал бассейні Орталық Азияның ең ірі өзендері Әмудария мен Сырдарияның
сағаларын және Арал теңізін қамтиды.
Орта Азиядағы аса көрнекті өзендердің бірі – Сырдарияның төменгі бойының облыс
жерінен өтуі оның географиялық жағдайының өте маңызды ерекшелігі болып табылады.
Орта Азия мен Қазақстандағы ертедегі өркениет осы өзеннің бойында пайда болды [3].
Сыр бойында 40 көне қалалардың орны, олардың ішіндегі 10 шақтысы Арал теңізінің
астындағы қалалар. Оған дәлел ретінде 2001-2005ж. К.М.Байпақов басқарған экспедиция
Аралдың кепкен табанынан Кердері және Кердері-2 мавзолейлері мен екі көне қала
табылғандығын келтіруге болады.
Сырдария қалалары талай рет жау шапқыншылығынан қираған, мәселен, моңғол
шапқыншылығы кезінде қарсылық көрсеткені үшін жермен жексен етілген Отырар, Сығанақ,
Өзгент, Баршынкент, Ашанас, Жент қалаларының қираған қалдықтары құмның астында
көмулі жатыр. Дегенмен, Сырдария қалаларының ішінде моңғол және басқа да жау
шапқыншылықтарынан аман қалған Жанкент қаласы. Бірақ, оғыз-қыпшақ тайпаларының
бірнеше ғасыр бойы астанасы болған Жанкент қаласының қалай қирағаны белгісіз. Исі
қазақтың басын қосып, ауызбіршілігін нығаутуға, қуат-дем беруге аянбай ат салысқан
ұлтымыздың үш төбе биінің бірі, орақ ауыз, от тілді шешен Әйтеке бабамыз осы киелі
топырақпен тамырласады. Жалаңтөс Баһадүр, Есет, Жанқожа, Бұқарбай сынды қамал бұзар
батырларының және түркі халықтарының ортақ перзенті, мемлекет қайраткері Мұстафа
Шоқайдың кіндік қаны тамған касиетті жері.
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Елбасы Н.Ә.Назарбаев өзінің халыққа жолдауы мен Қазақстан – 2030
бағдарламасында туризмді дамыту жайлы айтқан болатын.
Туризмді дамыта отырып ел экономикасына кіріс келтіретін салаға айналдыру қажет.
Ол үшін республикамыздағы туристік мүмкіндіктерді кеңінен пайдалану және туристік
инфроқұрылымды халықаралық стандартқа сай жасау.
Біздің елімізде табиғаттың көркем жерлеріне саяхат жасап, серуендеу үшін
мүмкіндіктер жеткілікті.
Облысымыздың аумағында кездесетін тарихи және мәдени ескерткіштердің көптігі,
жол қатынастарының тораптары, әуе магистральдары т.б. жағдай саяхатшылардың назарын
өзіне аудартады.
Қызылорда облысы Республикамыздың басқа аймақтарынан табиғаты, әлеуметтікэкономикалық және тарихи жағдарлармен ерекшеленеді [4].
Бұл өңір физико-географиялық тұрғыдан Тұран ойпатының шегінде, Қаратаудың
батыс баурайында, Сырдария өзенінің төменгі ағысында орналасқан. Облыс аумағымен Ұлы
Жібек жолының солтүстік тармағы өтіп жатты. Ол арқылы Қытайдың жібегі мен
Үндістанның бағалы тастары Еуропаға, Ұлы Сібір елдеріне жеткізіп отырды [5].
Қоныстанған аумақтың қолайлылығы, өлкенің Қазақстан мемлекеттік құрылымына,
туризмді дамытуға үлкен ықпал етеді.
Ерте орта ғасырда Сыр өңірінде неше бір ұлы мемлекеттер үстемдік етті. Солардың
ішінде экономикасы дамыған Оғыз, Дешті-Қыпшақ мемлекеттер болды.
Облыс аумағында Оғыздар тұсындағы Жанкент, Баршынкент, Сауран, Өзгент,
Аққорған, Қыпшақ мемлекетінің үлкен сауда-саттық және саяси орталығы болған – Сығанақ
сияқты қалалардың орындары бар.
Тоғыз жолдың торабында орналасқан Сығанақ қаласы Қаратаудың терістік беткейі
арқылы Тараз, Баба-Ата, Құмкент, Түркістан, Отырар, Сайрам /Исфиджаб/, Ташкент /Шаш/;
оңтүстігінде Сейхун /Сырдария/, Жейхун /Әмудария/ өзендері арқылы ертеден Хорезм,
Үргеніш, Хиуа қалаларымен, батыстан Ресей және Еуропа елдерімен қарым-қатынас
жасаған.
Тарихи жазбаларда қаланың үлкендігін былай сипаттайды: Сығанақта бір базарда 500
түйеге артқан жүк саудаға етеді. Х ғ. Парсы тіліндегі «Худид-Эль-әлем» атты еңбекте сол
кездегі тарихшылар Сығанақты «Қыпшақ даласының гаваны» деп атаған. Тағы бір айта
кететін жайт, Жошы ұрпағы Сығанақты «Ақ орда» деп атаған.
Сыр аймағында ел жадынан өше қоймаған тарихи ескерткіш белгілер, әр-алуан
кесенелер, көне қалалардың орындары баршылық. Сол сияқты «Оқшы ата» /ХІғ/, «Асан ата»
/ХІғ/, «Қабыл ата» /ХІХғ/, «Ғайып ата» /ХV/, «Ес абыз» /ХVI/, кесенелері, «Жүніс әулие» /
ХІV/, «Бақты ата» көк тасы мен «Бөріойнақ», «Күйеу там», «Бес там, «Көккесене», «Қызыл
там», «Көтібар батыр», «Бегім ана», «Қорқыт ата» т.б. ескерткіштері еліміздің тарихындағы
белгілі орындары. Бұл тізімге Қаратаудағы өзіндік сыры бар үңгірлерді қосамыз [6].
Бүгінгі таңда облыста туризм инфраструктурасы 15 қонақ үй, 36 жеке кәсіпкер, 2
сауықтыру орындарымен, 8 балалар сауықтыру-демалыс лагерлерімен, 8 мұражай, 559
тарихи-архитектуралық ескерткіштер мен табиғат ресурстарымен қамтылған.
Туристердің қызығушылығы мен мамандықтарына қарай облыс аумағында тарихи
бағыттағы, мәдени-өнер бағытында, эко және этнотуризмді ұйымдастыруға мүмкіншілігі
мол.
Облыс аумағында тарихи маңызы бар туристік нысандар
Археологиялық
Архитектуралық
Тарихи
Мәдени-танымдық
Керделі І
Керделі ІІ

Қорқыт-Ата кесенесі
Қорқыт Ата әуезжай
Тасбөгет су торабы
ОМО /ОМЦ/

Бегім ана
Айтбай мешіті
Орыс шіркеуі
Сауран
Сығанақ
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Н.Бекеженов театры
А.Тоқмағанбетов
М.Көкенов мұражайы
Ы.Жахаева мұражайы
М.Ералиева мұражайы

Тек облыстың туристік инфрақұрылымын ретке келтіру қажет. Соңғы жылдары
салынған шағын аудандар, Оңтүстік мұнай газ фирмасының әкімшілік үйі, Диагностикалық
орталық, Облыстық медициналық орталық, Евразия спорт кешені, сан ғасырлық тарихы бар
Айтбай мешіті, Орыс шіркеуі, Қорқыт әуежайы, Тасбөгет су торабы, Қызылорда Ақ-мешіт
қамалы, Облыстық орталық мешіт.
Сырдария үстінен өтетін жаңа көпір туралы баяндайтын картиналары мен
экспонаттары бар жергілікті мұражай ұйымдастырылған.
Қорыта айтқанда Қызылорда облысында туристік-экскурсиялық мақсатта
пайдаланатын табиғи және әлеуметтік-экономикалық рекреациялық ресурстар көптеп
саналады.
Мақсат, тек осы қолда бар материалды көрсете білу және ел арасына жариялай білу
қажет. Бірақ, кейбір шешілмей отырған мәселелерге байланысты олардың кейбіреулері
туристік бағытта қолданылмай келеді.
Сондықтан, республикамызда туризмді одан әрі тиімді дамытудың негізгі проблемасы
әлеуметтік инфрақұрылымды халықаралық деңгейдегі қызмет көрсеру дәрежесіне жеткізу.
Ал бұл мәселені мемлекеттік деңгейде шешу қажет.
Қызылорда облысында туристік саланы дамытудың бағдарламасы 2005 жылы
жасалған болатын. Бірақ, ондағы көрсетілген іс-шаралар қолға алынбай отыр.
Туризмді дамытудың мемлекеттік бағдарламасын іске асыру ұлттық туристік өнімнің
тартымдылығын арттыруға және Қазақстанның әлемдік туристік рынок жүйесіне кіруіне
әсер ететін болады. Ел экономикасының шикізаттық салалары арасындағы секторларының
маңызды кіріс көзі бола алатын, дамыған бәсекеге қабілетті туристік индустрия құралу
жоспарда тұр. Республикада Қазақстанның Ортаазиялық аймақ туризімінің орталығы
болуына жағдай мен мүмкіндік жасалатын болады.
Менің ұсынысым:
1. Туризмді дамыта отырып ел экономикасына кіріс келтіретін салаға айналдыру;
2. Туристік инфрақұрылымды халықаралық стандартқа сай жасау;
3. Нарық заманында бәсекеге қабілетті туристік индустрияны қалыптастыру
бағытында нақты жұмыстардың қолға алынып, жалғасын тапса;
4. Жасөспірімдер туризмін дамыту басты назарда болып түрлі экспедициялар
ұйымдастырылса;
5. Аймақ бойынша дамыту қажет деп табылған туризм инфрақұрылымын дамыту
үшін жол-көлік, сумен, электр энергиясымен және канализациямен қамтамасыз ететін
инфрақұрылымдарды жетілдіру қажеттілігі жолға қойылса;
6. Туристік қызмет бағытындағы мамандарды шет елдерден курстардан өткізсе;
7. Аймағымыздағы маңызы бар тарихи-мәдени ескерткіш орындарын қайта
жөңдеуден өткізсе;
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Г.Б.Тоқтағанова, А.Шырманбаева,О.Т.Айдаров - Қызылорда облысында
туризмді дамыту мүмкіндіктері. "География: Ғылым және білім" атты халықаралық ғылымитәжірибелік конференция жинағы. 11-12 желтоқсан 2008 ж. Алматы. әл-Фараби ат. ҚазҰУ.
2. Дария жағасындағы қала. Қалиев Ы., Шілдебаев Е. - Алматы 1980 ж
3. Сыр өңірі тарихы, Алматы 1998 ж
4. Қызылорда облысының физикалық және әлеуметтік экономикалық географиясы.
Айдаров О.Т. - Қызылорда, «Турист», 2012 ж.
5. Қызылорда облысының табиғаты. Қ.Б. Балтаев, О.Т. Айдаров, Г.З. Сауытбаев. Қызылорда, «Тұран» баспасы, 2000 ж
6. Қызылорда. Айдосов А.Х., Қалиев М.Қ., Кереев М.Қ. - Қызылорда, 2005 ж
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ПРОФОРИЕНТАЦИЯ МОЛОДЕЖИ КАК ВКЛАД В ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Андриенко О.А., к.п.н.
Орский гуманитарно-технологический
институт (филиал) ОГУ, г.Орск, Россия
e-mail: andrienko-oa@mail.ru
Профориентация молодого поколения – приоритетная государственная задача,
закрепленная в национальном проекте «Образование». Результаты профориентации и
построения молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его
успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта
Российской Федерации, страны в целом.
В настоящий момент обучающиеся включены в большое число разнообразных
профориентационных форматов: от профориентационных тестов, которые проходят более
половины обучающихся общеобразовательных организаций, предприятия, кружков и т.д.
Однако существующие подходы и организационные формы профориентации не в
полной мере обеспечивают раннюю профессиональную ориентацию учащихся 6 - 11 классов
общеобразовательных организаций.
Нами было проведено анкетирование обучающихся старших классов средних
общеобразовательных школ г.Орска.
Анализ анкет респондентов девятых классов показал, что выбор профессии
осуществили 70% опрошенных. 56% юношей и девушек планируют продолжить свое
обучение в колледжах и техникумах, причем только 26% школьников указали конкретное
образовательное учреждение и направление подготовки, что говорит об их недостаточной
информированности. Также следует отметить, что не все школьники видят пути достижения
выбранной профессии (22%).
Проанализировав анкеты обучающихся одиннадцатых классов, можно сказать, что
96% из них уже определились с выбранной профессией, 53% школьников имеют четкое
представление о том, куда они будут поступать, в какой вуз, на какой факультет; 29%
юношей и девушек не до конца определились с вузом, указывая только город; 19%
выпускников не знают, куда идти учиться.
Девятиклассники выбирают следующие профессии (расположены они по
популярности): бухгалтер, экономист, врач, спасатель МЧС, военный, программист,
медсестра, юрист, механик, газоэлектросварщик, педагог, энергетик, менеджер по продажам,
товаровед, техник по переработке нефти и газа, аудитор, специалист страхового дела, повар.
На вопрос «Почему ты выбрал данную профессию?» были получены следующие
ответы:
1) «Нравится» (34%);
2) «Интересная» (19%);
3) «Желание помогать людям» (13%);
4) «Высокая заработная плата» (12%);
5) «Востребованность на рынке труда» (7%).
Заметим, что часть юношей и девушек не смогли ответить на поставленный вопрос,
так как еще не определились с выбором профессии.
Юношей и девушек одиннадцатых классов привлекают такие профессии как инженер,
экономист, технолог, юрист, врач, маркетолог, журналист, геофизик, тренер, военный,
электроэнергетик, пожарный, учитель, психолог, дефектолог, социолог, фармацевт,
ветеринар, реставратор и др.
Основными мотивами выбора профессии являются:
1) положительное отношение к профессии (58%);
2) востребованность на рынке труда (16%);
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3) высокая заработная плата (12%);
4) интерес (9%);
5) мечта с детства (4%);
6) выбор профессии осуществлен под сдаваемый ЕГЭ (3%).
Осуществляя выбор, школьники, как правило, пользуются советом родителей,
родственников, друзей. На самостоятельный выбор указали 37% юношей и девушек, причем
26% – это одиннадцатиклассники. Источником получения информации о профессиях
(специальностях) служат Интернет, средства массовой информации и родители.
Большинство обучающихся девятых классов (74%) не знают, какие профессии
востребованы в городе, 56% одиннадцатиклассников знакомы с ситуацией на рынке труда,
указывая при этом, что в регионе требуются учителя, врачи, продавцы, полицейские,
программисты, менеджеры, повара, инженеры-технологи и др.
Интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области
представляет следующий перечень профессий (специальностей), пользующихся спросом со
стороны работодателей на рынке труда на ноябрь-декабрь 2020 года: врач (различной
специализации) медицинская сестра, учитель (по различным предметам), инженер,
менеджер, оператор котельной, водитель автомобиля, продавец продовольственных товаров,
повар, упаковщик, электрогазосварщик, токарь [1].
Также было выявлено, что старшеклассникам не нравятся следующие профессии:
учитель, дворник, грузчик, строитель, сантехник, полицейский, портной, уборщик
помещений, библиотекарь и др.
Проанализировав ответы испытуемых, можно сказать, что в свободное от школы
время юноши и девушки предпочитают гулять, заниматься спортом, слушать музыку,
смотреть телевизор, сидеть за компьютером, читать и т.д.
52% девятиклассников и 38% одиннадцатиклассников посещают различные кружки,
секции (бокс, баскетбол, плавание, троеборье, театральная студия, художественная школа,
студия вокального мастерства, хореографическая студия, музыкальная школа, курсы
вожатого, шахматы и т.д.).
Проведенное нами анкетирование показывает, что у выпускников отсутствует
высокая осознанность выбора профессии.
Можно сказать, что существующие подходы и организационные формы
профориентации не в полной мере обеспечивают раннюю профессиональную ориентацию
учащихся выпускных классов общеобразовательных организаций.
Также запуск в 2018 году проекта «Билет в будущее» показал, что большинство
обучающихся 6-11 классов при выборе профессии демонстрируют неосознанную
некомпетентность – то есть не просто отсутствие подготовленности к адекватному выбору
своего профессионального пути, но непонимание самой необходимости совершать выбор и
удовлетворенность своим текущим положением.
Разделяя точку зрения Е.А. Климова, мы считаем, что при выборе профессии
необходимо учитывать:
во-первых, желания, интересы и склонности личности («хочу»);
во-вторых,
человеческие
возможности:
уровень
знаний,
способности,
психологические особенности, состояние здоровья («могу»);
в-третьих, потребности рынка труда в кадрах («надо») [2].
Таким образом, традиционные подходы к организации профориентационной работы с
обучающимися, не учитывающие низкий уровень их осознанности, требуют обновления, что
и предполагается осуществить в рамках проекта «Билет в будущее».
«Билет в будущее» – это проект ранней профессиональной ориентации школьников
6−11 классов, в рамках которого за юношей и девушек не выбирают профессию, а учат, как
выбирать.
В современном мире профессии очень быстро меняются, появляются новые. Для
выбора профессии в меняющемся мире мало знать, какие профессии существуют. Важно
50

уметь выбирать свой путь. Для того, чтобы выбрать свою траекторию развития, важно
понимать себя, свои сильные и слабые стороны, осознанно принимать решения [3].
Поэтому детям предлагается в рамках представленного проекта пройти онлайндиагностику, состоящую из более 60 тестов и интерактивных игр, которые помогут им:
а) определить профессиональные интересы и склонности;
б) оценить осведомленность о мире профессий;
в) выявить свои сильные стороны и зоны развития.
Далее мальчики и девочки могут принять участие в практических мероприятиях – это
профессиональные пробы, где участники под руководством наставника знакомятся с
интересующей их компетенцией, и выполняют задания из реальной профессиональной
деятельности. Например вытачивают деталь на станке, печатают макет на 3D-принтере,
пишут код, готовят сладкий десерт и т.д. Мероприятия могут быть разного уровня сложности
и длительности, при этом доступны каждому ребенку без предварительной подготовки и
специальных знаний. Мероприятия проходят как в очном, так и в онлайн-формате.
Итогом участия в проекте «Билет в будущее» являются рекомендации по построению
индивидуального учебного плана, основанные на результатах онлайн-диагностики и
прохождения профессиональных проб.
Итак, формирование способности выбора профессиональной траектории невозможно
без понимания сильных продвинутых качеств и собственных ограничений, без
профессиональных проб, попыток выбора и совершенных ошибок. Так, результатом
профессиональной пробы может стать выбор соответствующей профессии, либо отказ от
неё, что также помогает обучающемуся продвинуться процессе самопознания и
самоопределения.
Список источников
1. Интерактивный портал службы занятости населения Оренбургской области [сайт]
URL: http://szn.orb.ru/content/востребованные_профессии (дата обращения 18.12.20).
2. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. М: Издательский
центр «Академия». 2004. 304 с.
3. Проект «Билет в будущее» [сайт] URL: http://bilet-help.worldskills.ru (дата
обращения 15.12.20).

Тенденции и перспективы развития экономики и образования в условиях новой
реальности
Атамбекова Д.Е., ст.преп. Шиганбаева Н.Б.
Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы.
е-mail: Atambekova.diana@mail.ru
«Образование — это трансляция цивилизации.» - Уилл Дюран. Образование является
одной из главнейших сфер социальной деятельности и зависит от многочисленных условий и
факторов, в том числе экономических. Располагая первоначально очень ограниченным
инвестиционным ресурсом, наша страна должна выбрать образовательный сектор в качестве
приоритета - одной из «национальных точек роста». Сегодня уже не приходится сомневаться
в том, что основным фактором дальнейшего развития экономики страны становятся знания и
инновационные технологии, т. е. целенаправленная деятельность по внедрению результатов
инноваций, где одной из составляющих инновационного потенциала является система
высшего
профессионального
образования.
Важным
аспектом
феноменизации
экономического образования является расширенное, социализированное понимание
экономики, в котором она развивается во взаимосвязи, как с производственной, так и
непроизводственной сферами деятельности человека. Конечный результат деятельности,
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выбор способа достижения цели напрямую зависит от степени сформированности у
будущего специалиста убеждений, мотивов, разумных потребностей, экономических знаний,
умений и навыков, компетентностей и компетенций, которые могут быть успешно
применены в дальнейшей работе. Следовательно, формирование базисных компонентов
экономической компетентности и экономического мышления и должно стать объектом
целенаправленной работы в профессиональном образовании. Развитие экономического
мышления - один из важных элементов процесса профессиональной подготовки и
переподготовки в системе экономического образования. При формировании содержания
образования следует отбирать знания и умения, профессионально значимые личностные
качества специалиста, которые следует развивать у него в процессе подготовки.
Существенное влияние на развитие экономического мышления специалиста оказывает не
только процесс обучения, его программное содержание, но и интеллектуально-творческая и
самообразовательная деятельность. Достижение определенного уровня сформированности
экономического мышления у специалиста предполагает инициативу в труде для достижения
собственных материальных интересов, предприимчивость, высокую ответственность.
Что же такое новая реальность? Я считаю новая реальность – это цифровые
технологии, полное изменение мышления и иной взгляд на старые вещи. Но остановимся на
первом. Цифровые технологии получают все более широкое распространение, упрощая
процессы коммуникации, оптимизируя бизнес-процессы, снижая издержки компаний.
Внедрение цифровых технологий должно являться одним из приоритетных направлений
развития Казахстана до 2025 г. Для обеспечения ускоренного роста цифровой экономики
нужно разрабатывать национальные проекты. Почему национальные? Да потому что, пора
уже активно поддерживать идеи цифровых технологий от наших отечественных умов и
давать возможность реализовывать и выходить на мировой рынок. Цифровые технологии…
хорошо ли это или плохо? Активное развитие цифровых технологий помимо явных
положительных сторон сопровождается рядом негативных явлений, связанных с
применением инновационных инструментов в теневом секторе экономики (например, с
потерей государством части налоговой базы, с совершением криминальных действий
агентами цифровой теневой экономики). Понятие «цифровая теневая экономика» является
составным, сформулированном из двух терминов, «цифровая экономика» и «теневая
экономика», поэтому прежде всего необходимо обратиться к определениям исходных
понятий. Неопределенность термина «цифровая теневая экономика» создает
дополнительные сложности для изучения и регулирования этой сферы. Все исследования
цифровой теневой экономики, которые проводились различными учеными, можно
подразделить на три направления: 1) исследования киберпреступлений; 2) исследования
электронного мошенничества; 3) исследования мотивов акторов принимать участие в
нелегальных действиях в цифровом пространстве [2; 3]. Эти исследования, как правило,
затрагивают лишь конкретные области, а комплексных обобщающих работ явно не хватает.
Понятие «цифровая теневая экономика» является составным, сформулированном из двух
терминов, «цифровая экономика» и «теневая экономика», поэтому прежде всего необходимо
обратиться к определениям исходных понятий.
Как утверждал британский экономист Филип Уикстид: «Законы экономики - это
законы жизни.» Ну, как Вам высказывание Филипа Уикстида?! Я услышала его учась на
втором курсе и не сразу вникла в этот афоризм. Если посидеть на лекциях в университетах,
колледжах, то тут уж точно не поверится. Но все-таки давайте не будем делать поспешных
выводов и тем более выносить вердикт такой замечательной науки как экономика по парам
университетов и колледжей. Задача университетов и колледжей другая, отсюда и
несостоятельность знаний по экономике полученных в их стенах. Лично я считаю, что
выражение Филипа Уикстида о законах экономики и законах жизни абсолютно реально и в
действительности это так и между ними можно смело ставить знак «равно». На этапе
инновационного развития и ведущие экономики начинают сталкиваться с вопросами, с
которыми ранее сталкиваться не приходилось. Если со времен индустриальной революции
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развитие технологий неизменно приводило к росту производительности человеческого труда
– за счет перемещения человека из ниши механического труда в нишу умственного, – то с
развитием технологий искусственного интеллекта и дальнейшей роботизации
производственного процесса оказывается, что человек практически полностью вытесняется
из многих экономических процессов. Примеры полного выключения человеческого труда из
цепочек создания экономической стоимости – от самоуправляемых автомобилей до
строительных роботов – многочисленны и быстро становятся реальностью наших дней. По
всей видимости, конечная точка текущих инноваций – это пост трудовая экономика;
экономика, в которой понятие «нетрудоспособный» становится более актуальным, чем
«безработный», а характеристика «полная занятость» будет применяться лишь в прошедшем
времени. Современное общество: глобальные и региональные экономические и правовые
процессы. Пространственная и региональная экономика. Развитие территориальных
социально-экономических систем: вопросы теории и практики. Роль инновационных научнотехнологических центров в развитии региона и промышленности. Экономика и управление
наукоемкими производствами. Новый взгляд на образование: тренды, вызовы, решения.
Прикладные исследования в экономике, управлении и образовании. Интеллектуальная
экономика нового века: экономика пост знаний. Методология, история экономической
мысли и экономическая история. Институты и институциональные теории. Экономические
теории государства и государственное управление. Государство, право и общество в новой
реальности. Социальная политика. Социально-ориентированное развитие России в новой
реальности: перспективы и проблемы. Проблемы и оптимизация взаимодействия
государства, бизнеса и общества. Развитие современных сообществ в условиях риска и
неопределенности окружающей среды. Социальная безопасность. Экономическая
безопасность стран, регионов и хозяйствующих субъектов.
В связи с последними событиями в мире, наша с вами страна не исключение, наша
экономика испытала двойной шок – внешний и внутренний. я, как и многие люди в стране
ощутила изменения. Многое что произошло за этот срок в экономике, снизился валовый
внутренний продукт, кризис в сфере здравоохранения, пришёлся удар на нефтегазовую
отрасль, пострадали и другие сферы бизнеса. Думаю, многие задаются вопросом: «Что
потребуется для прохождения этого кризиса? ». Я считаю, - это призыв действовать! Группа
современных журналистов со своим видением и голосом рассмотрела пять этапов – от
начала кризиса до текущего момента и впредь до новой нормальности, которая наступит
после победы в схватке с коронавирусом. И назвали эти этапы так: "Решимость",
"Стойкость", "Восстановление", "Переосмысление" и "Реформирование". Длительность
каждого этапа будет зависеть от положения в конкретных регионах и отраслях, и некоторые
организации могут попасть в ситуацию, когда им придётся осуществлять сразу несколько
этапов. Сегодня на сайте McKinsey.com группа журналистов опубликовала статью
[ Safeguarding our lives and our livelihoods: The imperative of our time ], в которой
подчёркивается неотложность проблем, связанных с вирусом и экономикой. Мы же, в свою
очередь, будем рассматривать дальнейшие задачи, касающиеся переосмысления будущего
после пандемии. Взятые вместе, эти пять этапов отражают главное требование времени: если
мы хотим отыскать путь к новой реальности, который не повлечёт чрезмерных
экономических и социальных потерь, то современные руководители должны выиграть битву
с COVID-19. Анализируя масштабы перемен, которые либо уже произошли вследствие
эпидемии коронавируса, либо произойдут в ближайшие недели и месяцы, мы понимаем, что
обязательно должны задумываться не только о глубочайшем кризисе в сфере
здравоохранения, но и о неизбежной перестройке мирового экономического порядка.
Но, по словам Президента РК Касым-Жомарт Токаева, после окончания всемирной
пандемии в Казахстане будет подготовлен комплексный план по восстановлению экономики.
В условиях новой реальности власти республики планируют осуществить «масштабную,
глубинную трансформацию экономики и системы госуправления».
«Правительство,
Национальный банк подготовит Комплексный план по восстановлению экономического
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роста, включающий поддержку наиболее пострадавших отраслей. Глава Республики
подчеркнул, — Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути,
мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную,
глубинную
трансформацию
экономики
и системы
госуправления».
Итак, система стратегического планирования в нашем государстве, созданная Первым
Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, опирается на твердость
стратегического курса и поступательную последовательность изменений, дает возможность
действовать на опережение глобальных угроз и внутренних проблем. Ни для кого не секрет,
что основным стратегическим документом нашей страны является долгосрочная Стратегия
«Казахстан-2050», в которой̆ определили главную цель — войти в лигу тридцати развитых
стран мира.
Экономика и образование одна из важнейших составляющих любого государства. И
нашей экономике, и образованию есть к чему стремиться и создавать свою реальность.
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Ключевые слова биологическое разнообразие, структура и уровни биоразнообразия;
генетическое разнообразие; видовое разнообразие; разнообразие экосистем; устойчивость
биоразнообразия; сохранение биоразнообразия.
Основными понятиями, раскрывающими содержание знаний о биоразнообразии,
являются следующие: биоразнообразие (биологическое разнообразие); структура и уровни
биоразнообразия; генетическое разнообразие; видовое разнообразие; разнообразие
экосистем; устойчивость биоразнообразия; оценка биоразнообразия; биоразнообразие,
созданное человеком; причины вымирания видов; сохранение редких видов, критерии
сохранения видов, мониторинг биоразнообразия; ценность биоразнообразия. В 2010 году в
Японии сторонами Конвенции о биоразнообразии был принят Стратегический план в
области сохранения и устойчивого использования биоразнообразия на 2011 -2020 гг.
Казахстан является стороной пяти приоритетных межгосударственных договоров,
непосредственно действующих в области сохранения и устойчивого использования
биоразнообразия (Конвенции о биологическом разнообразии (CBD), Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия, Конвенции о сохранении мигрирующих
видов диких животных (CMS, или Боннской), Конвенции о водно-болотных угодьях,
имеющих международное значение (или Рамсарской), Конвенции о международной торговле
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), а также
Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием (UNCCD)).
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Понятие «Генетическое разнообразие». В Казахстане сконцентрированы уникальные
генетические ресурсы растительного агробиоразнообразия (АБР), имеющего мировое
значение. Мировое признание получило плодовое агробиологическое разнообразие, прежде
всего, дикой яблони (яблоня Сиверса), яблоня Недзвецкого, абрикоса обыкновенного. Гены
дикой яблони имеются практически у всех современных эффективных коммерческих сортов
этой культуры.
Значительны казахстанские генетические ресурсы фисташки настоящей, миндаля
обыкновенного и винограда винного. Генетические ресурсы, которыми располагает
Казахстан, представлены также 10 видами смородины и видом крыжовника; в стране
произрастает 120 видов диких сородичей моркови, портулака, спаржа, лука и чеснока. Здесь
сконцентрировано огромное видовое и генетическое разнообразие тюльпанов - 31 вид рода
Tulipa. Перспективно природное АБР технических растений и кормовых (прежде всего
люцерна). В РК выведены и районированы более 70 сортов зерновых, 68 сортов плодово–
ягодных, более 60 сортов овоще–бахчевых культур, более 20 сортов картофеля.
Коллекция Приаральской опытной станции генетических ресурсов растений
насчитывает образца сельскохозяйственных культур. Из них кормовых – 4539 образцов,
овощных – 1634, зерновых – 3994 и сорговых – 598. Развиваются лесосеменные базы с
выделением объектов селекционно-генетического назначения, среди которых Алматинский и
Кокшетауский лесные селекционные центры, Приаральская опытная станция генетических
ресурсов сельскохозяйственных растений.
Агробиологическое разнообразие животного мира практически не используется в
селекционной работе. Из диких предков домашних животных в стране обитают муфлон, пять
подвидов горного барана, кабан, кулан, шакал, волк, пятнистая кошка и ряд других. Среди
птиц – это, прежде всего, семейства утиные и куриные.
Понятие «Уровень видового разнообразия». Флора Казахстана включает более 13 тыс.
видов, в том числе – более 5750 видов высших сосудистых растений, 485 – лишайников,
более 2000 – водорослей, около 500 – моховидных. Список редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов растений на национальном уровне (утвержден в 2006 г.)
содержит 387 видов растений. Сохранение редких видов растений реально ведется только на
ООПТ, специальных мер на других участках не предпринимается. Исключение - яблоня
Сиверса и абрикос обыкновенный; в 2006 г. работа по их сохранению не только в ООПТ, но
и на прилежащих территориях велась.
В фауне Казахстана достоверно отмечено 846 видов позвоночных животных, в том
числе 178 видов млекопитающих, 499 видов птиц (из них 396 гнездящихся); 51 вид
пресмыкающихся, 11 видов земноводных, 104 вида рыб и круглоротых – 3 вида [1].
Понятие «Сохранение редких видов». В национальный перечень редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных в 2006 г. (с тех пор список не
менялся) было включено 40 видов млекопитающих, 57 видов птиц, 10 видов
пресмыкающихся – 10, земноводных – 3 вида, рыб – 18 видов, кольчатых червей – 2 вида,
моллюсков – 6 видов, ракообразных -1 вид, паукообразных -2 вида и 85 видов насекомых.
Для сохранения животного мира в Казахстане была разработана Программа по
сохранению и восстановлению редких и исчезающих видов диких копытных животных и
сайгаков (2005-2007); до 2011 года был введен запрет на изъятие сайгаков на всей
территорий Казахстана.
Понятие «Разнообразие экосистем». Казахстан обладает уникальным набором
ландшафтных комплексов: от пустынь до высокогорий и экосистем внутренних морей. При
этом засушливые и субгумидные земли занимают более 75% территории страны. Водноболотные угодья Казахстана являются важнейшими для гнездящихся и мигрирующих видов
птиц, для растительности, для жизнеобеспечения местного населения. Несмотря на то, что
многие ключевые территории находятся под официальной охраной, управление ими остается
проблематичным. Кардинальные социальные и экономические реформы привели к новым
проблемам по устойчивому управлению земными и водными ресурсами.
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Понятие
«Устойчивость
биоразнообразия».
Проблемы
устойчивости
биоразнообразия, обусловленные влиянием сельского хозяйства, связаны в с разрушением
местообитаний животных и растений. Это, прежде всего, деградация пастбищ, водная и
ветровая эрозия, дегумификация пашни, загрязнение почв пестицидами и гербицидами. Так,
из-за отсутствия адекватного управления в Северном и Центральном Казахстане от водной
эрозии страдает 5,6 млн. га пашни Засоление почв, водная и ветровая эрозия, уменьшение
гумуса, вторичное засоление при сбросах воды после орошении отмечены более чем на 90%
пахотных почв в Казахстане. Проблемы нерационального использования земель при
животноводческом и пастбищном ведении хозяйства усугубляются в настоящее время
многочисленностью мелких агропромышленных и животноводческих формирований, не
обладающих достаточными ресурсами для полноценного управления территориями.
Понятие «Сохранение разнообразия экосистем». Глубокие изменения многих
экосистем в Казахстане произошли более 50 лет назад после массовой распашки земель
степной и лесостепной зоны. Так, по данным, представленным в V Национальном докладе
Республики Казахстан о биологическом разнообразии [2], распаханность разнотравных
степей на равнинах достигает 90%, в мелкосопочнике - до 30%. Сухие степи распаханы на
50-60%, а в мелкосопочнике - от 10 до 15%. За последние 10 лет наблюдаются различные
изменения в состоянии этих экосистем. С одной стороны, продолжается естественное
восстановление залежей и некогда деградировавших пастбищ, с другой - ранее заброшенные
территории возвращаются в хозяйственный оборот и наблюдается нарастающий локальный
перевыпас близ населенных пунктов (в связи с ростом поголовья скота).
Другие причины деградации пустынных местообитаний - бессистемная дорожная
сеть, зарегулирование стока рек, нелегальная вырубка саксаула на дрова для продажи. В
результате урбанизации и интенсивного сельскохозяйственного освоения предгорной полосы
юга и востока страны сохраняется сильное нарушение естественного растительного покрова.
В долинах рек пустынной зоны (р. Или, Сырдарьи, Шу, Таласа) в связи с ограничением
речного стока почти полностью деградированы высокопродуктивные пойменные
сообщества. В северо-западном Казахстане пойменные леса в связи с нарушением
гидрологического режима также деградированы. Тугайные леса, произрастающие узкой
полосой вдоль рек,
Негативное влияние на экосистемы оказывают работы по прокладке дорог,
трубопроводов, линий электропередач, идущие нарастающими темпами. В последние 10 лет
возросли площади нефтедобычи и добычи газа, разработки урановых руд и т.п. в западном
Казахстане, Восточном Прикаспии, пустыне Бетпакдала и др. Существующая сырьевая
модель природопользования - причина неэффективного развития экономики и возрастающая
нагрузка на природные экосистемы.
Положительного влияния и снижения темпов деградации удалось добиться в
восстановлении Аральского моря и увеличении лесистости. Построенная в 2005 г.
Кокаральская плотина, отделившая Малый Арал от основной акватории, позволила поднять
уровень этого отделенного водоема и снизить в нем соленость. Как результат, в Малом
Арале появилась рыба (не считая интродуцированной там камбалы). Территория «Малое
Аральское море и дельтовые озера Сырдарьи» в 2012 г. внесена в список Рамсарских угодий.
В данном регионе немного улучшилась экологическая ситуация и улучшилось состояние
биоразнообразия. Однако в Приаралье по-прежнему продолжаются процессы опустынивания
и есть угроза для биоразнообразия, особенно в связи с разработкой нефтяных
месторождений Кумколь.
Понятие «Сохранение биоразнообразия». В РК разработана «Программа по
сохранению и рациональному использованию водных ресурсов, животного мира и развитию
сети особо охраняемых природных территорий до 2010 года». Реализация Программы была
направлена на достижение целей:
 совершенствование условий для искусственного и естественного воспроизводства
рыб;
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 внесение предложений по проведению: мелиоративных работ в реках Или и
Каратал Алматинской области;
 увеличение территорий охраны редких и исчезающих видов диких копытных
животных и сайгаков;
 стабилизация численности тугайного благородного оленя, джейрана, горных
баранов,
куланов,
восстановление
их
популяций
по
ареалам исторического
распространения;
 увеличение площади особо охраняемых природных территорий РК;
 усиление охраны ландшафтного и биологического разнообразия государства,
водно-болотных угодий, степной и полупустынной зон равнинного Казахстана; расширение
территорий охраны редких видов животных, мест обитания и размножения лососеобразных
рыб;
 обеспечение охраны эндемичных и редких представителей растительного мира;
 создание в приоритетных регионах системы охраняемых природных территорий
[3].
Основным программным документом страны, непосредственно ориентированным на
сохранение биоразнообразия, является программа «Жасыл даму» (Постановление
Правительства РК от 10.09.2010). Достижение целей программы «Жасыл даму»
осуществляется в соответствии со Стратегическим планом Министерства окружающей
среды и водных ресурсов РК на 2009гг. и 2011-2015 гг. и мерами, определенными в
Экологическом кодексе Республики Казахстан. Программа направлена на применение
прогрессивного принципа "зеленой экономики", которая предусматривает устранение
зависимости между использованием ресурсов и экологическими последствиями от
экономического роста; проведение мероприятий по развитию международных отношений,
научного обоснования мер охраны окружающей среды и рациональных способов
природопользования, мониторинга окружающей среды, а также вопросы экологического
образования и просвещения населения. Одной из основных целей общества, как
утверждается в Программе, является сохранение биологического разнообразия и
обеспечение устойчивого развития страны.
Для сохранения биоразнообразия в условиях возрастающего антропогенного пресса в
РК формируется система ООПТ с обеспечением их связности, когда заповедники,
национальные парки, резерваты соединяются между собой территориями с менее строгой
охраной - заказниками, заповедными зонами. К концу 2013 г. система ООПТ Казахстана
включала 10 государственных природных заповедников, 12 государственных национальных
природных парков, 5 государственных природных резерватов, 50 государственных
природных заказников; 26 памятников природы; 5 государственных ботанических садов; 5
государственных заповедных зон. [4].
Понятие «Мониторинг биоразнообразия». Регулярный мониторинг редких видов в
настоящее время ведется только на территории ООПТ, позвоночные животные отчасти
учитываются в охотхозяйствах, и только копытные и осетровые учитываются в рамках
специальных программ. Единая система мониторинга животного мира или его отдельных
групп в Казахстане отсутствует.
Научный потенциал Казахстана в сфере биоразнообразия представлен как
государственным, так и негосударственным сектором. Финансирование научных
исследований ведется как за счет государственного заказа, так и по грантам, в том числе
зарубежным. В системе МОН РК действуют «Институт зоологии», «Институт ботаники и
фитоинтродукции», «Институт почвоведения», «Институт микробиологии» и др., существует
ряд специализированных подразделений и лабораторий в крупных университетах.
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Тұрмыстық қалдық су тұнбасының топырақ құрамына әсері
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Топырақ – қоршаған ортаның маңызды обьектілерінің бірі болып табылады. Топырақ
құрамы бойынша әр текті және күрделі құрылымды. Оның құрамында: 5% - ке жуық
минералдар, өсімдік биомассасының ыдырауы нәтижесінде түзілген органикалық заттар, су,
ауа, әртүрлі микроағзалар, бактериялар және тағы басқа заттар кездеседі.
Топырақ дегеніміз - түрлі климат жағдайларының (жарық, жылу, ауа, ылғалдылық)
әсерінен өсімдік пен жануарлардың, ал мәдени түрге келтірілген жерлерде адамдардың да
қатысуымен өңделген және өзгерген, мәдени өсімдіктерді қоректік заттармен қамтамасыз ете
алатын жер бетінің ең жоғарғы құнарлы қабаты. Топырақ негізгі үш фазадан тұрады. Олар:
топырақтың қатты фазасы, топырақтың ауасы және ылғалдылығы.
Бүгінгі күні ауыл шаруашылығы саласындағы басты мәселе - топырақтың табиғи
құнарын сақтап, өнімнің шығымдылығы мен сапасын арттыру. Себебі қуаңшылықтың
экологиялық зардаптары климаттың антропогендік пен өзгеруі болып отыр. Топырақтың
құнарын толтыратын негізгі үш элемент - фосфор, калий, азот екенін ескерсек, еліміздегі
егістік топырақтың 98%-на фосфор жетіспейді екен.
Топырақта күрделі физика – химиялық, биологиялық және басқа да үдерістер үздіксіз
жүреді. Топырақтың қоршаған ортаның басқа су, ауа сияқты обьектілерінен ерекшелігі, онда
жүретін өзін – өзі тазарту үдерісі айтарлықтай мөлшерде емес. Кейбір заттар үшін, соның
ішінде ауыр металдар топыраққа күшті сіңіріледі де, ондағы гумуспен әрекеттесіп нашар
еритін қосылыстар түзеді. Осылайша заттар топырақта жиналады. Сонымен қатар, топырақта
әртүрлі факторлардың әсерінен топыраққа тасталынған заттардың тұрақты миграциясы және
ол заттардың үлкен қашықтыққа тасымалдануы жүреді.
Қызылорда облысы бойынша өзекті экологиялық мәселелердің бірі топырақтың
тұздануы және құнарсыздануы болып отыр. Ауыл шаруашылығына қолданылатын жердің
4/3 бөлігі тұзды және құнарсыз топырақ құрайды. Топырақтың құнарлығын арттыруда әр
түрлі әдістер мен тыңайтқыштар қолданылады. Ағызынды су құрамындағы тұнбаларды
өңдеу немесе құрғату арқылы алынған тұнбаның да топырақ құнарлығына әсері мол. Жалпы
облысымыз бойынша 72 біріншілік су қолданушылар бар, олар: 42 өндірістік және 30
ауылшаруашылығын өңдеу мен жасылдандыруға жұмсалады [5]. Қалалық коммуналдық
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шаруашылық қалдықтарының өсіп келе жатқан санын кәдеге жарату міндеті аса өзекті болып
отыр.
 тұрмыстық – шаруашылық ағызынды судың жалпы көлемі – 0,82 мың м³
Әлем бойынша іс жүзіне асырылып отырған зиянсыз тікелей тыңайтқыш алуға
болатын халық шаруашылығына белсенді тұнбаны пайдаланудың көрсетілген тәсілі
экономикалық жағынан пайдалы. Ағынды суларды тазарту станцияларынан алынған
белсенді лайды табиғи және өндірістік жағдайларда тиісті түрде пайдалану, қалдықсыз
технологияны пайдаланудың тиімді тәсілі болып табылады.
Қазіргі таңда Қызылорда облысы, атап айтар болсақ, Арал өңірі мен Байқоңыр ғарыш
айлағының әсерінен экологиялық аймақ болып табылады. Топырағы құнарсыз, тұзды
эрозияға ұшырағандықтан
біраз бөлігі жарамсыз. Сондықтан ауыл шаруашылық
егіншіліктері түрлі тыңайтқыштарды қолданады. Ол тыңайтқыштарды сатып алу жоғары
экономикалық шығынды болдырады.
Сонымен қатар Қызылорда облысы бойынша бірнеше мектеп-лицейлер базасы
бойынша жылыжайлар бар. Осы жылыжай топырақтарын құнарландыруда әр түрлі әдістер,
химиялық препараттар және арнайы қара шіріктер сатып алып қолданады. Мұндай ісәрекеттер топырақтың құнарлы қабатының түзілуіне мүмкіндік жасамайды, себебі: ол
мезгілдік ғана қолданылатын тәсілдер және
экономикалық шығынды қажет етеді.
Сондықтан, жылыжай топырақтарының үздіксіз табиғи процестер нәтижесінде көп шығынды
қажет етпейтін құнарландыру жұмыстарын жүргізу қажет.
Белсенді лай құрамын, оның топырақ құнарлығына әсерін зерттеу. Мектеп-лицей
жылыжай топырақтарын қалыпты жағдайда үздіксіз құнарландыру жолдарын қарастыру
қажет және ол экологиялық және экономикалық тиімді болуы шарт. Сондықтан, ғылыми
жоба тақырыбына сай қалалық канализация су торабының биологиялық тоғандарындағы
жиналған белсенді лай шөгіндісінің топырақ құнарлығына әсері зерттелді.
Қалдық судағы ерімейтін заттар органикалық және бейорганикалық бөліктен тұрады.
Қалдық суды әдістердің қайсысымен тазартсақта, оның құрамындағы ерімейтін заттардың
біріншілік тұндырғыштарда тұндыру нәтижесінде тұнба қалдығы түзіледі. Тұнба қалдығы
сумен күшті араласқан қатты заттардан тұрады. Ылғал күйінде кейбір тұрмыстық және
өндірістік су тұнбасы жағымсыз иісті және санитарлық көрсеткіші қауіпті болып келеді. Көп
мөлшерде бактериялар мен гельменттер жұмыртқасынан тұрады ( сол сияқты ауру
туғызатын түрлері де болуы мүмкін [1].
Тұнбадағы органикалық зат мөлшерін азайтып оның санитарлық көрсеткішін
жақсарту үшін қондырғыға сәйкес анаэробты микроорганизмдер немесе аэробты тұрақты
тұнба әсерін пайдаланады.
Тұндырылған судың тұнбасының ылғалдылығын азайтып оған көлемін кішірейту
мақсатында тұнбаны тоғандар (кішігірім станцияларда) және тұнбаны алаң қызмет атқарады.
Биологиялық тоғандар жасанды биологиялық тазарту ғимараттарына қарағанда
бактериалардан өзі тазартылудың жоғарғы тиімділігін қамтиды. Ішек таяқшаларының саны
тоғандағы бастапқы құрамынан 95,9 - 99,9%-ке төмендейді [2].
Биологиялық тоғандар жасанды түрде ағын суларды биологиялық тұрғыда тазартуға
арналған. Мұның өзі судың ауамен қосылысып, судың барлық қатпарларының қызуына
мүмкіндік береді, сөйтіп араласа отырып, су ішіндегі организмдердің жаппай дамуын, атап
айтқанда балдырлардың дамуын қамтамасыз етеді. Олар өз кезегінде биогенді элементтерге
күш беріп, суды оттегімен қоректендіреді[3].
Қазіргі таңда Қызылорда қаласының қалдық сулары арнайы биологиялық тоғандарға
жіберіледі. Дегенмен биологиялық тазарту шаралары толық іске қосылмаған[ 5].
Қалдық суларды топырақ арқылы тазарту маңызы оның жоғарғы қабатында
коллоидты заттар қалып қояды да, микроағзалары бар перде құрайды. Бұл перде өзінің
қабатынан еріген органикалық заттарды шығарады. Ауадағы оттегіні топыраққа сіңіру
арқылы микроағзалар органикалық заттарды минералдық қосындыларға айналдырады.
Сөйтіп,оттегінің көп мөлшерде болуы процестің жүруіне оң ықпал етеді. Нақ сол
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топырақтың үстіңгі қабатында органикалық заттардың тотығуы жүзеге асады. Қалалық
қалдық суды механикалық және биологиялық тазарту нәтижесінде тазарту қондырғыларында
органикалық заттан тұратын әр түрлі тұнба қалдықтары түзіледі [4].
Олар - тор арқылы ұсталған қалдықтар , біріншілік тұндырғышта тұнған тұнба, суды
аэробты биологиялық тазарту қондырғыларында түзілген белсенді лай мен биопленка.
Қалдықтар бөлінгеннен кейін әдетте бөгенге біріншілік тұндырғышқа ылғал тұнба
түрінде түседі. Жалпы тұнба көлемі өңделетін ағын көлемінің 1 % - дан артық болмайды,
оның ішінде түзілген тұнбаның 60-70 % белсенді лайға айналады.
Белсенді лайдың көп бөлігін органикалық зат – ақуыз құрайды.
Қалдық су тұнбасының құрамында тыңайтқыш заттар (фосфор, азот, калий,
микроэлементтер) болады. Сондықтан өңдеу нәтижесінде тыңайтқыш алуға болады.
Тұнба мен активті лайдың құрамы - қалдық судың құрамына , оған қолданылатын
тазарту схемаларына және басқа факторларға тәуелді белгілі бір шектерде өзгеріп отырады.
Тұнбаның химиялық құрамы көрсеткіштер бойынша 1-кестеде келтірілді.
1-кесте. Қалдық су тұнбасының химиялық құрамы
Ақуыз
Тұнба түрі

Біріншілік
тұндырғыштан
түзілген тұнба
Белсенді лай

Жалпы
Азот
% күлсіз зат-тар % құрғақ заттар

28–32

40–44

Май

25–30

18– 23

Көмірсу

14 – 18
4– 7

5–6

8–10

Фосфор
(P2 O5 )

1г құрғақ
заттағы
бактерия
мөлшері

3,5–4

107 - 108

8–9

0,4*106 –
0,3*107

Өнімділігі тәулігіне 160 мың текше метр болатын Қызылорда қаласындағы кәріз
тазарту құрылыстарында ағынды суларды тазарту механикалық және биологиялық
тазартуды және зарарсыздандыруды қамтитын классикалық схема бойынша жүзеге
асырылады.
Ұзақ уақыт бойы белсенді тұнбаны сусыздандыру тұнба алаңдарында (шамамен 50 га)
табиғи жағдайларда кептіру жолымен жүзеге асырылды. Қазіргі уақытта алаңдардың едәуір
бөлігі толығымен толтырылған және сұйық жауын-шашынның жаңа порцияларын қабылдау
үшін пайдаланылмайды. Мұндай алаңдарда құрғақ жауын-шашынның болу ұзақтығы 5-10
жыл және одан да көп. Соңғы уақытта сусыздандырудың негізгі әдісі ОГШ типті
центрифугаларда флокулянттармен механикалық сусыздандыру болып табылады.
Механикалық сусыздандырылған белсенді лай еркін иінді алаңға өздігінен үйінділермен
шығарылады. Тұнба алаңдарында тұнбаларды табиғи кептіру әдісі центрифугалауға резерв
ретінде сақталған.
2 - кесте. Белсенді тұнбаның экологиялық-агрохимиялық сипаттамасы
№ Көрсеткіштің атауы Өлшем Сынау әдістемесі
Шамасы
СанЕжНбойынша
бірлігі
рұқсатетілген
мәндер 2.1.7 57396
1. Ылғалдылығы
%
ГОСТ 26713-86
62
82-ден артық емес
2. Органикалық зат
% СВ ГОСТ 26714-85
46
20-дан кем емес
3. Жалпы Азот
% СВ ГОСТ 2715-85
3,3
нормаланбаған.
4. Жалпы Фосфор
% СВ ГОСТ 26717-85
6,7
нормаланбаған.
5. Жалпы Калий
% СВ ГОСТ 26718-85
0.,45
нормаланбаған.
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6.
7
8

Қышқылдығы
(рНсол)
Коли-титр
Патогенді
микроағзалар т. И.
сальмонеллалар

Г
в 50г.

ГОСТ 712-85
МУК 4.2.796-99
МУК 4.2.796-99

7
0,001-0.01
-

5,5-8,5
0,01 артық емес
болмауы

9

Гельминт
жұмыртқалары
(өмірге қабілетті),
дана

в 50г.

МУК 4.2.796-99

-

болмауы

Тұнбадағы көп мөлшердегі органикалық заттар көгеру процесіне алып келсе жоғары
бактериялық зақымдану, соның ішінде гельмент жұмыртқасының болуы инфекцияның
таралу қаупін жоғарылатады. Сондықтан тұнба өңдеудегі негізгі алға қояр мақсат залалсыздандыруды жүргізу нәтижесінде, одан санитарлық қауіпсіз өнім қатынасын аламыз.
Қалалық қалдық судың тұнбасын залалсыздандыруда анаэробты ашыту әдісін кеңінен
қолданады. Оның нәтижесінде тұнбаның органикалық заттарының негізгі өнімі болып метан
бөлінетін болғандықтан ашыту процесі метанды деп аталады.
Метанды ашытудың биохимиялық процесс негізінде микро-организмдердің өмір сүруі
нәтижесінде қалдық судың тұнбасында органикалық заттарды тотықтырып, біріктіру
қабілеті орындалады.
Тұрмыстық ағын суларда біршама мөлшерде азот, калий, фосфор, кальций т.б.
болады. Олар ауылшаруашылық дақылдарына өте қажет. Сол себепті тұрмыстық қалдық
сулар тұнбасын залалсыздандыра отырып,топыраққа берілетін басқа тыңайтқыштармен
алмастыруға болады.
Азот пен калийдің көп бөлігі суда еріген күйінде болады да, өсімдікте жақсы
сіңіріледі. Ағын сулардың тұнбасы негізінен азотты-фосфорлы органикалық тыңайтқыш
болып табылады да, калий аз болады. Сол себепті оған калий тыңайтқышын қосу керек, ол
топырақтың агрохимиялық қасиетін жақсартып, ауылшаруашылық дақылдарының
өнімділігін арттырады [6].
Қолданылатын дереккөздер тізімі
1. Топырақтар географиясы. Жалпы редакциясын басқараған Т.Т.Тазабеков. –
Алматы, Агроуниверситет, 2000. - 180б.
2. Практикум по почвоведению. Под ред. Кауричева И.С.-М.: Агропромиздат, 1986.336 с.
3. Дурасов А., Тазабеков Т. Почвы Казахстана.-Алматы, Кайнар, 1981.–152 с.
4. ГОСТ Р 17.4.3.07-2001. Охрана труда. Почвы. Требования к осадкам сточных вод
при использовании их в качестве удобрения, 2002.
5. Касатиков В.А. Агроэкологические основы применения осадков городских
сточных вод в качестве удобрения: Автореф. дис. док.наук: 03.00.16. / – М., 1989. - 46с.
6. Сюняев Х.Х., Жмыхова Е.Н., Чудинова С.Д. Методические аспекты утилизации
осадков городских сточных вод с иловых площадок. Труды международного форума по
проблемам науки, техники и образования. Т.3. / – М.: Академия наук о Земле, 2004. – 110с.
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Жалпы білім беретін мектептің биология курсында жасөспірімдерге
экологиялық білім беру мәселелері
Байкенжеева А.Т., б.ғ.к., доцент., Берденкулова А.Ж., б.ғ.к., аға оқытушы.,
ЕрболатА.Е., магистрант
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылода қ,
е-mail:ainur.20@mail.ru
Қазіргі таңда экологиялық мәселе аймақтық немесе республикалық қана емес,
дүниежүзілік сипат алып, адамзат тағдырымен байланыста қаралатын дәрежеге жетті.
Қазақстан Республикасының «Білім беру туралы» Заңында «Білім берудің ғылыми
сипаты, құқылық, экологиялық бағыты» туралы 3-бабы қазіргі заман талабына сәйкес
экологиялық білімнің қоғам өміріндегі маңызы мен рөлінің артып отырғанын дәлелдейді[1].
Қазіргі таңда адамзатты қоршаған ортаның күрделі экологиялық мәселелері
толғандыруда және оларды жедел шешу тәсілдерін іздестірілуде. Бұл ізденістерде
айналадағы бізді қоршаған орта туралы білімнің берері мол.
Бұл арада шешілуге тиісті ең негізгі мәселе – адамның табиғатқа тигізетін әсері
қандай және одан қалпына келмейтін қандай тізбекті өзгерістер туындайтынын анықтауда
болып отыр. Бұл мәселені бір жағынан ғылым, екінші жағынан ғылымның ашқан
жаңалықтары негізінде іс-әрекет жасауға бастайтын білім ғана шешіп береді.
Ал, осы әрекетті оқушылардың экологиялық білімін арттыру барысында жүзеге асыру
белгілі бір жүйе түрінде ұсынылды (Сурет 1).
Жалпы білім беретін мектептің биология курсында жасөспірімдердің экологиялық
білімдерін арттырудағы пайданалу мүмкіндіктері мен оның қазіргі жағдайын қарастыру
нәтижелері осы мәселедегі педагогикалық шарттарды анықтауға мүмкіндік берді. Олар:
1. Оқушылардың экологиялық білімге деген белсенділігін арттыру жолындағы
инновациялық технологияларды пайдалану мүмкіндіктерін анықтау;
2. Жалпы білім беретін мектептің биология курсында жасөспірімдерге экологиялық
білім беру мазмұнын пән аралық байланыс, оқушылардың тұлғалық даму, өз бетінше
нәтижеге ұмтылу сияқты ерекшеліктері негізінде қарастыру;
3. Оқушылардың экологиялық білімдерін арттыруда инновациялық технологияларды
қолдануда жүйелілікті ұстану;
4. Экологиялық білімді арттырудағы теория мен практиканың байланыстылығын
сақтау;
Оқушылардың өз бетінше ізденушілік шешім қабылдау, қоршаған ортаға дұрыс көз
қарас және өзін-өзі жетілдіруге ұмтылатын тұлға ретінде қарауы.
Бұл шарттар бір-бірін толықтырып тұрады және бәрі біргелікте жүзеге асырылуды
талап етілді. Себебі онысыз нәтижеге жету жүзеге асырылмауы мүмкін екендігі зерттеу
барысында дәлелденді.
Инновациялық технологиялар негізінде оқушылардың экологиялық білімдерін
арттыруға бағытталған оқу-тәрбие процесін ғылыми түрде ұйымдастыру төмендегідей
өлшемдермен бағаланды.
1. зерттеу мақсаты мен міндеттеріне, оқушылардың қажетсінуі мен қажетсіну
қызығушылығына сәйкестігі;
2. нәтиженің жұмсалған педагогикалық әсер мен әдіс-тәсілдер дәрежесіне сәйкестігі;
3. зерттеу мақсаты мен соңғы нәтижеге сәйкестігі;
4. инновациялық технологиялардың, оларды қолданудың тиімділігі;
5. жалпы білім беретін мектептерде қоғамдық-рухани құндылықтарға негізделген
дәстүрінің болуы;
6. оқушылардың өзін -өзі басқару жүйесінің болуы.
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Сурет 1- Оқушылардың экологиялық білімін арттыру барысындағы
инновациялық технологиялар
Экологиялық білімді арттырудағы оқушылар мен мұғалімнің өзара бірлесіп қатынас
жасауындағы маңызы көрсеткіштер:
- социометрия;
- экологиялық білімді оқушылар саны;
- оқушылардың өзіндік зерттеулері;
- инновациялық технологияларды қолдану жүйесі;
- экологиялық білімін арттыруға құшыныс білдіретін оқушылар саны.
Біз жасаған экологиялық білім беру үдерісі концептуалдық үлгі бойынша үш жүйе
түрінде құралады:
экологиялық білімдердің мақсаты мен міндеттері;
экологиялық білімдерді арттыру құралдары;
экологиялық білім берудің нәтижелері.
Біз ұсынатын экологиялық дайындау мақсаты, құралдары мен нәтижелері жүйе
болып табылады, өйткені ол жүйелердің теориялық зерттеулеріндегі берілген түсініктің
барлық мәнді белгілерін: элементтік құрамын, құрылымын, бүтіндігін, иерархиялығын,
қоршаған ортамен өзара байланысын, жүйенің көптігін игереді. Жүйенің элементтік құрамы
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ондағы қосалқы бөлімдерінің болатынын білдіреді. Жүйенің құрылымдығы жүйе
элементтерінің байланысы мен қатынасының жиынтығын белгілеудің қажеттілігін ұсынады.
Жүйенің бүтіндігі оның құрамындағы элементтер қасиетінің сомасына жүйенің қағидалы
қасиеттерінің біріктіруін білдіреді. Жүйенің иерархиялылығы
жүйенің барлық
компоненттерінің белгілі бір бағыну сипатымен байланысты екендігін анықтайды.
Жүйелердің қоршаған ортамен өзара байланысы - кез-келген жүйе қоршаған ортамен өзара
әрекет етуі барысында өз қасиеттерін, сол әрекеттің басты компоненті болатындығын
көрсетеді. Жүйені көрсетудің көптігі берілген жүйені құру үшін негіз бола отырып,
жүйелердің әр түрлі варианттарын ұсынады.
Теориялық талдаулар мен берілген педагогикалық шарттар негізінде студенттердің
экологиялық білімдерін инновациялық технологиялар арқылы арттырудың құрылымдық
үглісі жасалды (Сурет 2).

Сурет 2- Оқушылардың экологиялық білімдерін арттырудың құрылымдық үлгісі
Экологиялық білімді қалыптастыру құралдарының жүйесі – бұл педагогикалық
жүйедегі экологиялық білім берудің мазмұнды және ұйымдастыру-басқару компоненттерінің
жиынтығы. Мазмұнды компонент экологиялық білім беру мен тәрбиелеудің белгілі бір
қағидалары, әдістері мен түрлері негізінде жүзеге асырылады және мұғалім мен оқушы
арасындағы өзара әрекетте белгілі бір нәтижелі мақсатқа қол жеткізу үшін жасалатын өзара
біріккен қызметтерінде көрінеді.
Бұл жүйені құрайтындардың барлығында логикалық өзара байланыста болады.
Экологиялық білім берудің мазмұны мұғалім мен оқушының ара-қатынасында жүзеге асады.
Өз кезегінде, мұғалім экологиялық-педагогикалық қағидалар мен әдістерді басшылыққа ала
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отырып, экологиялық білім беру мен тәрбиелеуді құрайтын компоненттер негізінде
оқушыларға білім беруді жүзеге асырады, яғни:
идеологиялық-дүниетанымдық дайындық;
экологиялық-теориялық дайындық;
жалпы пән бойынша дайындық;
тәжірибелік дайындық;
зерттеу қызметі;
өз бетінше дайындық;
Жоғарыда аталған компоненттер экологиялық білім берудің
құрылымдарын
анықтады.
Оқушыларға экологиялық білім беруда ғылымның бірнеше саласын сабақтастықта
қарастыруға болады, дегенмен экология биологияның құрамдас бөлімі ретінде маңыздылығы
жоғары. Жалпы білім беретін мектептің биология курсында жасөспірімдерге экологиялық
білім беру сабақ барысында және сыныптан тыс ғылыми түрлі іс-шараларды ұймдастыру
барысында қарастыруға болады. Жалпы білім беретін мектептің 8 сынып биология
курсындандағы экологиялық білім беруге негіз болатын тақырыптарды талдайтын болсақ (1
кесте), мүмкіндіктің жоғары екендігін байқауға болады[2]. Мұғалім инновациялық
технологияларды пайдаланып, дидактикалық материалдарды шебер қолдану арқылы
оқушылардың бойында табиғатқа сүйіспеншылықты оятып, білім, ғылым, тәрбиегі беруді
үлестіре оқытуға болады. Аталған тақырыптар бойынша экологиялық білімді тікелеу немесе
қосымша беруге болады. Сонымен қатар таңдау курстарын енгізу арқылы да экологиялық
білім беруге жұмыстары жалпы білім беретін мектептің жолға қойылған.
1-кесте 8 сынып Биология курсындағы экологиялық мазмұндағы тақырыптар

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Тақырып
Өсімдік бөлімдерінің ерекше белгілері
Саңырауқұлақтар–тірі ағзалардың ерекше патшалығы
Даражарнақты және қосжарнақты өсімдіктер
Жануарлардың басым типтері мен олардың кластары
Споралы өсімдіктердің тіршілік циклі
Ашық тұқымды жән ежабық тұқымды өсімдіктердің тіршілік циклі
Мәдени өсімдіктер мен үй жануарларының шығу орталықтары
Қазақстандағы селекция жетістіктері
Экожүйелердің құрам бөліктері. Су және құрлық экожүйелері
№2модельдеу. Су және құрлық экожүйелерін салыстыру
Популяция – оның экологиялық сипаттамасы
Тірі ағзалардың өзара қарым-қатынас түрлері
Тірі ағзалардың бір-біріне жағымсыз әсерлері
Тірі ағзалардың қоршаған орта жағдайларына бейімделу
Адамның табиғаттағы рөлі
Қазақстанның экологиялық мәселелері

Пайдаланылған әдебиеттер
1.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. № 319-ІІІ ҚРЗ, Астана,
Ақорда, 27.07.2007ж.
2. Соловьева А.Р.және т.б. Биология: Жалпы бiлiм беретiн мектептiң 8-сыныбына
арналған оқулық/ А.Р. Соловьева, Б.Т. Ибраимова. – Алматы: Атамұра, 2018. – 288 бет.
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Как показывает отечественный и зарубежный опыт, одним из основных факторов
развития рыночной экономики является целенаправленное динамичное увеличение доли
негосударственного сектора. При этом, выявление возможных потенциальных тенденций
происходящих изменений служит одной из важнейших задач при формировании современной
рыночной экономики, способной интегрироваться в мирохозяйственные связи. Однако при этом
возникают следующие сложности.
Во-первых, рыночная экономика должна характеризовать не состояние и развитие
самой системы, а глобальные преобразования сложившейся системы в новую. Для этого
необходимо формирование концептуальной основы трансформации в реальную конкурентную
экономику.
Однако на практике отмечено существенное преувеличение реального значения
рыночного механизма с серьезным уменьшением роли государства, что привело не только к
недооценке институциональных изменений, но и недостаточному учету общественного
менталитета. Отмеченные недостатки, сопровождающиеся конкретными ошибками в
проведении тех или иных мероприятий, несомненно, негативно повлияли на темпы развития
экономики Казахстана[1].
Во-вторых, отметим трудности выявления реально сложившихся тенденций
трансформируемых процессов, которые были связаны с временным фактором. Укажем, что
рыночная экономика Казахстана в начальных этапах становления формировалась при особенно
резком проявлении негативных последствий старой системы. Это затруднило выделение
тенденций и закономерностей всего трансформируемого процесса: как в целом, так и по
отдельным важнейшим направлениям.
Тем не менее, сегодня в казахстанской экономике можно выделить ряд важнейших
тенденций. Это не только очевидное успешное продвижение к рынку; но и ускоренное
развитие
частной
собственности,
что
способствовало
длительному
макроэкономическому неравновесию.
Несмотря на то, что выявленные тенденции носят обобщенный характер, на их основе
возможно сформулировать закономерности трансформируемых процессов. Для этого
необходимо глубокое осмысление уникальности возникшей ситуации, особенно стей
национальной экономики и её своеобразного состояния. Обобщение отмеченных тенденций в
контексте нынешних проблем, а также решения задач, связанных с необходимостью
реализации стратегии устойчивого экономического развития требует формирования
долгосрочной политики, направленной на ускоренную экономическую и социальную
модернизацию казахстанского общества.
При выработке стратегии устойчивого экономического развития в Казахстане был
правомерно использован уникальный опыт применения аналогичных программ, успешно
реализованных в зарубежных государствах. Однако уникальность казахстанской ситуации,
сложность и взаимосвязанность проблем вызывает необходимость неформальной переработки
накопленного исторического опыта. На наш взгляд, его конструктивное осмысление
допустимо только на основе понимания внутренних механизмов, общих
закономерностей успешных социально-экономических трансформаций. В частности, требуется
выявление базовых принципов организации трансформируемых процессов, лежащих в основе
ускоренного роста.
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Ключевым
аспектом,
базирующимся
на
понимании
сущности
малого
предпринимательства и его роли в развитии реальной рыночной экономики, является такой тип
реформирования, который позволит осуществить процесс социально-экономической
трансформации, избежать дестабилизации общества и хозяйства и обеспечить реализацию
условий для устойчивого развития всей социально-экономической системы и, в конечном
счете, создать последующую ускоренную экономическую и социальную модернизацию
казахстанского общества.
При этом, разработка принципов успешного реформирования должна основываться на
системных представлениях о развитии казахстанского общества и хозяйства, своеобразии
его общественной организации, национальных и культурных традициях[2].
Исходя из понимания сложности проблемы, как нам представляется, можно
сформулировать базовые методологические принципы развития малого предпринимательства в
Казахстане. К ним следует отнести принцип политической стабильности; наибольшего
благоприятствования развитию малого предпринимательства; экономической свободы малого
предпринимательства; возрастания роли малого предпринимательства в экономике; создания
благоприятной атмосферы в обществе с целью развития предпринимательства.
Отечественный и зарубежный опыт доказал, что государственное содействие малому
предпринимательству является неотъемлемой частью рыночной экономики. Поскольку
предпринимательские сектора в условиях рынка неравноправны в силу объективных
экономических законов, а развитие малого бизнеса для государства дает не только
экономический, но и высокий социальный эффект, государственное регулирование малого
предпринимательства выступает, как правило, в форме государственной поддержки.
Осуществление государственной политики базируется на применении специального
законодательства и реализации системы государственных программ по поддержке и
развитию малого предпринимательства. Следует отметить, что все направлено на повышение
эффективности предпринимательской деятельности малых предприятий.
Государственная политика поддержки малого предпринимательства в развитых странах
позволяет создать для него благоприятную среду, которая предполагает стабильность
экономической политики государства, развитие рыночной инфраструктуры, эффективную
систему защиты интеллектуальной собственности, упрощенные административные
процедуры. Рационально функционирующий рыночный механизм позволяет расставить
приоритеты, а государству остается осуществлять необходимую его коррекцию в рамках
политики поддержки и развития малого предпринимательства. Благодаря этому данная
политика может быть органично включена в общий контекст государственного регулирования.
Доказано, что когда речь идет о государственной поддержке инновационного бизнеса,
чаще всего имеют в виду предоставление именно налоговых льгот. Однако в ряде стран для
стимулирования притока частного капитала в сферу НИОКР традиционно используют
дополнительные льготы - так называемые экстраконцессии, которые позволяют компаниям
вычитать из налогооблагаемой базы до ста процентов средств, израсходованных на
исследования и разработки, а в некоторых государствах, например, в Австралии, Австрии,
Дании, иногда и больше. При этом, если предприятие расходует свои средства на проведение
НИОКР и приобретение необходимого для этого оборудования, но не имеет в данный
момент достаточной прибыли для того, чтобы воспользоваться в полном объеме
установленными налоговыми льготами, в законодательстве многих стран предусмотрена
возможность переноса такого права на будущее.
Опыт развитых стран мира свидетельствует о том, что для развития малого
инновационного бизнеса на местах важное значение имеет не столько предоставление
разного рода налоговых льгот, сколько развитие инновационной инфраструктуры, которая
служит базовой составляющей инновационного потенциала территории. С этой целью
малому бизнесу необходимо сотрудничество с организациями, предоставляющими
информационные, кредитные, маркетинговые, патентные и иные услуги, способствуя тем
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самым формированию наукоемкого сектора экономики и создавая эффективный механизм
инновационной деятельности.
Инновационная инфраструктура определяется как совокупность взаимосвязанных,
взаимодополняющих производственно-технических систем, организаций, фирм и
соответствующих организационно-управляющих систем, требуемых для эффективного
осуществления инновационной деятельности и реализации инноваций. По мнению ряда
ученых и практиков, в современных условиях именно инновационная инфраструктура во
многом предопределяет темпы развития экономики региона и рост благосостояния его
населения[3].
В каждом конкретном регионе важно создать не просто инновационную
инфраструктуру с традиционным набором составляющих, но и обеспечить конструктивность
этой инфраструктуры, сориентировать ее на конечный результат. Кроме того, должно быть
грамотно налажены потоки информации, в том числе обратной (что обеспечит непрерывный
анализ промежуточных и конечных результатов). Таким образом, можно обеспечить
замкнутую систему управления инновациями по схеме: инновации – инвестиции –
мониторинг конечных результатов – инвестиции и т.д.
Ключевыми элементами инновационной инфраструктуры являются технопарковые
структуры, к которым следует отнести: научные парки, технологические и
исследовательские парки; инновационные, инновационно-технологические и бизнесинновационные центры; центры трансферта технологий, инкубаторы бизнеса и инкубаторы
технологий; виртуальные инкубаторы; технополисы и др.
В настоящее время в мире существует большое разнообразие форм технопарковых
структур. Между некоторыми из них следует выделить принципиальные отличия, которые
могут быть связаны с их различным функциональным предназначением, спецификой
организационной формы, спектром решаемых задач. Однако можно назвать и другие
технопарковые структуры, отличие которых носит скорее терминологический характер, чаще
всего связанный с особенностями развития инновационной инфраструктуры в в той или иной
стране.
Базируясь на изученном опыте, выделим три основные группы технопарковых
структур: инкубаторы; технопарки; технополисы.
Предшественниками инкубаторов в сфере инновационной деятельности чаще всего
называют «творческие коммуны» архитекторов, дизайнеров, художников или мастеров
народных промыслов. Эти коммуны, как правило, перестраивали занимаемые ими здания с
целью создания наиболее благоприятной среду для творчества и общения. Отличительной
особенностью этих коммун, родиной которых называют Великобританию, можно назвать то,
что они имели определенный конкретный набор услуг коллективного пользования.
Все инкубаторы, созданные и функционирующие с целью поддержания вновь
созданных инновационных компаний, содействия инновационному предпринимательству,
можно классифицировать на два основных вида. К первому относятся те, которые действуют
как самостоятельные организации. Ко второму – инкубаторы, входящие в состав технопарка.
Бизнес-инкубатор оказывает следующие основные услуги: предоставление в аренду
(субаренду) субъектам малого предпринимательства нежилых помещений; осуществление
технической эксплуатации здания (части здания) бизнес-инкубатора; почтово-секретарские
услуги; консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерского учета,
кредитования, правовой защиты и развития предприятия, бизнес-планирования, повышения
квалификации и обучения; доступ к информационным базам данных.
Понятие технопарка довольно близко понятию инкубатора в сфере инновационной
деятельности. Эти элементы инновационной инфраструктуры, как правило, представляют
собой комплексы, предназначенные для содействия развитию малых инновационных
компаний, создания благоприятной, поддерживающей среды их функционирования.
Услугами технопарков могут воспользоваться малые и средние инновационные предприятия,
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которые находятся на различных стадиях коммерческого освоения научных знаний, ноу-хау
или наукоемких технологий.
Вместе с тем, технопарки по сравнению с инкубаторами подразумевают создание
более разнообразной инновационной среды, которая позволяет оказывать более широкий
спектр услуг с целью поддержки инновационного предпринимательства путем развития
материально-технической, социально-культурной, информационной и финансовой базы в
процессе становления и развития деятельности малых и средних инновационных
предприятий[4]. При этом основной структурной единицей технопарка является центр,
который может быть представлен в виде инновационно-технологического, учебного,
консультационного, информационного, маркетингового центров, а также промышленной
зоны.
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Мемлекеттік әлеуметтік бағдарламаларды қолдаудың PR-стратегиясын өңдеу мен
іске асырудың теориялық аспектілері
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PR-стратегия жайлы айтпас бұрын, алдымен PR анықтамасын қарастырған жөн.
Ұлыбританиядағы қоғамдық қатынастар институты PR бұл ұйым мен қоғамдастық арасында
игілікті қатынастармен өзара түсіністікті құру мен қолдауға бағытталған жоспарланған,
ұзақмерзімді талпыныстар, мұндағы қоғамдастық деп аталған ұйымның еңбеккерлерін, оның
серіктестерін және оның өнімін тұтынушыларды атаймыз [1]. Уэбстердің жаңа халықаралық
сөздігінде PR «тұлға, ұйым мен басқа адамдар, адамдар тобы немесе жалпы қоғам арасында
түсіндірмен материалдары, ақпаратты алмасуды дамыту мен қоғам реакциясын бағалау
арқылы өзара түсінікті жіне игілікті қатынастар орнатуға ықпал ету» [2]. Ағылшын
әлеуметтанушысы Сэм Блэктың пікірінше: «PR бұл шындық пен толық ақпараттануға
негізделген өзара түсінушілік арқылы толық үйлесімділікке қол жеткізу өнері мен ғылымы»
[2]. Француз зерттеушісі Жан-Пьер Бодуан мынадай анықтама береді: «PR қызметі пайдалы
аудиториялармен нәтижелі қатынастарды орнату мен қолдау болып табылады. Аталған
салада кәсіптік қызметті дамыту мақсаты аудитория мен қатынастардың тиімділігінің
пайдалылығын тексеру құралдарын жетілдіру болып табылады» [3].
Американдық зерттеуші Рэкс Харлоу келесі анықтаманы береді: «PR бұл ұйым мен
қоғам арасында өзара байланысты, өзара түсіністікті, өзара тануды және ынтымақтастықты
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орнату мен қолдауға; мәселелер мен таласты сұрақтар шешу үдерісін басқаруды жүзеге
асыруға; басшылыққа қоғамдық пікірді зерттеу мен оған жауап беруге көмек көрсетуге;
басшылықтың қоғамдық мүдделерге қызмет ету мәселелеріндегі жауапкершілігін анықтау
мен белгілеуге; басшылыққа уақыт талабына сай өзгерістерге тиімді бейімделуге; даму
үрдістерінің алдын-алу мен болжауға; қатынас жасаудың этикалық нормаларына негізделген
ғылыми әдістерді негізгі құрал ретінде пайдалануға бағытталған басқарудың ерекше
функциясы» [4].
Ресейлік ғалымдар И.В.Алешина, В.Королько, Е.Н.Пашенцев, К.А.Иванова,
Ф.Г.Панкратов В.Г.Комаров және т.б. паблик рилейшнз өз еңбектерінде зерттеді. Осылайша
«Основы рекламы» оқулығының авторлары Ф.Г.Панкратов, Ю.К.Баженов және
В.Г.Шахурин, жарнама мен PR байланысын зерттей келе, PR қызметі жарнамадан бөлек
болуы мүмкін емес және де сол уақытта одан бөлек деген қорытындығы келді. PR мақсаты
маркетингтің басымдықтарын насихаттау не болмаса сұранысты тікелей ынталандыру емес,
кәсіпорынның арнайы бейнесін, имджін, оның айналасындағылармен сенімдік қатынастар,
адамдар үшін қолайлылық тұрғысынан әрекеттеріне жауапкершілікті орнатуды
қалыптастыруда болып табылады [5]. Жоғарыда аталған анықтамаларды талдағаннан кейін
PR объектінің бейнесін қалыптастыруға және осы бейнені қоғамдық санаға қойылған
мақсаттар мен әрекеттерге қол жеткізу үшін бағытталған коммуникация жиынетығы деп
көрсетуге болады.
С.Блэк анықтаған қоғаммен байланысты орнатудың негізгі қағидаларын
қарастырайық [6]:
- ақпараттың ашықтығы;
- бұқаралық сананың, сол сияқты адамдар, ұйымдар, фирмалар мен қоғам арасындағы
қатынастардың объективті заңдылықтарына негізделу;
- субъективизмнен, қоғамға қысым көрсету, волюнтаристік тәсілдемеден түбегейлі бас
тарту;
- адамның индивидуалдығы мен оның шығармашылық мүмкіндіктерін құрметтеу;
- жоғары білікті мамандарды ең төменгі атқарушылар сатысына дейін өкілеттіліктерді
максималды бөліп беру арқылы тарту.
«PR-стратегия» түсінігі нақты бір жоба шеңберінде қойылған мақсаттар мен
міндеттерге қол жеткізу үшін іс-әрекеттердің нақты жоспарын өңдеу мен іске асыру үшін
құрылатын жүйе ретінде қарастырамыз. PR-стратегияны PR-тұжырымдама, PR-жоспар мен
PR-бағдарламалардан ажыратып, бөліп көрсету қажет, өйткені стратегия, өз мәні бойынша,
белгіленген мақсаттарға қол жеткізудің іс-әрекеттер моделі болып табылады. Басқаша
айтқанда, бұл бекітілген жоспар бойынша жүргізілетін әрекеттер жиынтығы болып
табылады. Стратегияның маңызды ерекшеліктері құрылымдық, анықтылық пен нақтылық
болып табылады. Анық ерекшеліктеріне қарамастан, PR-стратегия оны өңдеу үдерісі кезінде
PR-тұжырымдама түсінігімен тығыз байланысты, себебі стратегияны өңдеу тұжырымдаманы
өңдеу кезінде жүргізіледі. PR-тұжырымдамадағы стратегияның рөлі негізгі, себебі PRстратегияда кез-келген жобаның мәні көрсетіледі яғни біз не істеп жатырмыз, кім үшін істеп
жатырмыз, оны қашан істейміз, ол қанша тұрады және нәтижесінде біз не аламыз. Кез-келген
PR-стратегияның ғаламдық мақсаты нақты жоспарды жүзеге асыру үшін және белгіленген
ақпараттық кеңістікте қойылған мақсаттарға қол жеткізудің әрекеттер моделін құру болып
табылады.
Дайын PR-стратегия неден тұрады? Қарапайым тілмен айтқанда бұл жобаның нақты
міндеттерін шешу үшін қызметтер мен механизмдерді іске асырудың бағыттары. Стратегия
міндетті түрде өзіне келесі элементтерді қосуы тиіс:
- ағымдағы жағдай туралы мәліметтер (мұндай ақпаратты алу үшін алдын-ала зерттеу
жүргізіледі);
- белгіленген уақыт кезеңіне мақсаттар мен міндеттер: стратегиялық және тактикалық;
- мақсатты аудитория, мақсатты топтар мен топ ішілік шағын топтарды қосқанда (бұл
деректер де ішкі және сыртқы зертетулер жүргізу нәтижесінде анықталады);
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- қозғалыстың негізгі бағыттары (стратегияның бағыттары);
- жұмыстың нақты кестесі яғни PR-жоспарлар. PR-жоспар PR-стратегияның маңызды
элементі болып табылады. Мұндай жоспарлар стратегияны іске асырудың механизмдеріне
сәйкес өіделеді және де белгіленген уақыт шеңберінде нақты әрекеттер алгоритмінен тұрады.
Мысалы, PR-стратегияда жылдық, тоқсандық, айлық PR-жоспарлар бөліп көрсетіледі.
Стратегияға көбінесе дағдарысқа қарсы әрекеттер жоспары кіреді. Мұндай жоспарлар нақты
жоспардың тәуекелдерін талдау негізінде құрылады және форс-мажорлық жағдайдың
туындауы кезіндегі әрекеттер алгоритмін қосады. Мысалы, мұндай тәуекелдер факторлары
PEST-талдауды құруда зерттеледі, онда ұйымның ішкі және сыртқы ортасының әлеуметтік,
саяси, экономикалық және техникалық аспектілері ескеріледі.
PR-стратегияға бюджеттік мәліметтерді де жиі қосады. Яғни әрекеттер жоспарымен,
оны іске асыру мерзімдерімен бірге жоспарланған ресурстар шығындары, қажетті
инвестициялар мөлшері ұсынылады. Сол сияқты PR-стратегияға оның тиімділігін алдынала бағалау яғни жоспарланған шаралардың күтілетін нәтижелерді бағалау енеді. PRстратегия түсінігін оған ұқсас түсініктер PR-тұжырымдама, PR-бағдарлама мен PRжоспардан бөліп көрсету үшін, келесі нәрсені атап өту керек. Тұжырымдамаға қарағанда,
стратегия жобаның «маңызы» мен идеологиясын қоспайды. Стратегия әрекеттердің нақты
жоспарын іске асыру үшін құрылады, ал тұжырымдама қызметтер қағидаларының
жиынтығы болып табылады. PR-жоспар керісінше, PR-стратегиямен салыстырғанд тар
түсінік, ол өзіне тек әрекеттер жоспары мен орындалу мерзімін қосады. PR-бағдарламаға
келетін болсақ, онда бұл түсінік белігленген стратегияны жүзеге асыратын арнайы өңделген
шаралар түсінігін белгілейді. Өзінің анық құрылымы бойынша сауатты құрастырылған PRстратегия тиімді коммуникациялық құрал болып табылады. PR-жоспар мен PRбағдарламамен қатар ол PR-тұжырымдаманың құрамдас бөлігі болып табылады.
PR-стратегияның жоспарларының мынадай түрлері бар:
1. Макродеңгейде: стратегиялық (ұзақмерзімді) алдағы көптеген жылдарға шараларды
қарастырады. Онда бастапқы мәліметтердің қысқаша сипаттамасы беріледі. Қоғамдық
пікірге қатысты түзетулер тұрақты түрде енгізіліп отырады. Бұл жоспар мақсатты
аудиторияға ықпал етудің перспективалық мақсаттарын көздейді.
2. Мезодеңгейде: оперативті – жылдық циклдағы шараларды қамтиды. Мұндай PRкампания қоғамдық пікірге жоспарлы әсер етуге бағытталған. Ол адамдардың маусымдық
қажеттіліктерін, олардың тәлімтәртіптерін ескереді.
3. Микродеңгейде: ситуациялық – ол қарастырылмаған жағдайды жою қажеттілігімен
байланысты туындайтын жергілікті міндеттерді шешеді.
PR-кампанияның стратегиялық жоспарын өңдеу төрт кезеңнен тұрады, атап айтқанда,
мәселені анықтау, жоспарлау мен бағдарламалау, әрекеттер мен коммуникациялар, PRкампанияның тиімділігін бағалау.
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ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫ АССАМБЛЕЯСЫ «МӘНГІЛІК ЕЛ» ИДЕЯСЫНЫҢ
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН ҚАЛЫПТАСТЫРАТЫН ИНСТИТУТ РЕТІНДЕ
Б.М.Божбанбаев ,ҚХА ҒСТ мүшесі филос.ғ.к.
Т.Қ. Жүргенов атындағы ҚҰӨА
«Қазақстан тарихы және
әлеуметтік ғылымдар» кафедрасының доценті
Алматы қаласы бойынша
Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік ұлттық саясаттының негізгі принциптері болып
өзінің алғашқы заңнамалық актілерін республика азаматтарының этникалық немесе
конфессиялық 156 көзғарастарына қарамастан құқықық және бостандық теңдігіне тең
құқықытық жағдай жасады. Халықаралық қоғамдастықта қазақстанды ел ретінде, ішкі
саясатын толеранттылық, конфессияаралық және мәдениетаралық келісімінін барлық ұлт
ӛкілдеріне дәйекті жүргізуші үшін қамтамасыз етуге бағытталған. Қазақстанда тұратын және
өкілдік ететін біртұтас халық — халық, ол белсенді тҥрде осы заманғы және бәсекеге
қабілетті зайырлы мемлекет құруға және мемлекеттің гүденуіне ат салысуда. Елбасы
республика бойынша 1332 этномәдени бірлестік жұмыс жасайтынын, бұл Қазақстанның
осындағы барлық азаматтардың Отаны екендігін білдіретінін жеткізді. «Олар бір үйдің
балаларындай, Отанымыздың көркеюіне жанын салып, тағдырын ар- нап жатыр. Бұл
тұрғыда, мемлекеттің дамуы мен өсіп өркендеуі жолын- да Қазақстан халқы Ассамблеясы
айрықша рөл атқарып отыр. Осы жылдар ішінде Қазақстан халқы Ассамблеясы ұлты мен діні
әртүрлі адамдарды өзара жақындастыра тҥсті, сан алуан мәдениет пен салт- дәстүрдегі
жақсы нәрселерді паш етіп, көрсете білді. Біз бір-бірімізге бауырмал болдық, өзіміздің ортақ
елімізде өмір сүріп жатқан біртұтас xалыққа айналдық[1]. Республика тәуелсіздігінің
алғашқы жылдарында елімізде аса күрделі рухани процестер орын алды, ұлттық сана
сезімінің жаңа бағытпен қалыптасуына 1995 ж. 1 наурызда қоғамдық-саяси аренасында
құрылған республикасының жаңа институты-ұлттық саясат — Қазақстан халықтарының
Ассамблеясы ықпал етті. Ассамблея құрылымына Ассамблея сессиясы, Ассамблея Кеңесі,
Ассамблея аппараты кіреді. Ассамблея сессиясы - Ассамблея мүшелерінің жиналысы –
Ассамблеяның жоғары басқарушы органы болып табылады.
Ассамблея сессиясы
қажеттілігіне қарай, жылына бір реттен кем емес Қазақстан Республикасының
Президентімен шақырылады. Сессиялар аралығындағы кезеңде ассамблеяны Қазақстан
Республикасы Президентінің шешімімен құрылатын басқаруды Ассамблея Кеңесі жүзеге
асырады. Кеңестің құрамын Қазақстан Республикасының Президенті бекітеді. Кеңес
қалыптастырылатын алқалы орган болып табылады, оның құрамына этномәдени
бірлестіктердің басшылары, облыстық (республикалық маңызы бар қаланың, астананың)
ассамблея басшылары кіреді. Қазақстан Республикасы 157 Президентінің шешімі бойынша
Ассамблея Кеңесінің қҧрамына Ассамблеяның басқа да мүшелері. енгізілуі мүмкін.
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаев 2014 жылғы 17 қаңтарда
Қазақстан халқына арнаған « Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мҥдде, бір болашақ»
атты Жолдауында бүкіл қазақстандықтарға ұзақ мерзімді бағыт бағдар беріп, ұлттық
идеяның нақты тұжырымдамасын айқындап берді:«Мәңгілік Ел – ата-бабаларымыздың сан
мың жылдан бергі асыл арманы. Ол арман – әлем елдерімен терезесі тең қатынас құрып,
әлем картасынан ойып тұрып орын алатын Тәуелсіз Мемлекет атану еді.Ол арман – тұрмысы
бақуатты, түтіні түзу ұшқан, ұрпағы ертеңіне сеніммен қарайтын бақытты Ел болу еді. Біз
армандарды ақиқатқа айналдырдық. Мәңгілік Елдің іргетасын қаладық. Мен қоғамда «Қазақ
елінің ұлттық идеясы қандай болуы керек?» деген сауал жиі талқыға түсетінін көріп жҥрмін.
Біз үшін болашағымызға бағдар ететін, ұлтты ұйыстырып, ұлы мақсаттарға жетелейтін идея
бар. Ол – Мәңгілік Ел идеясы. Тәуелсіздікпен бірге халқымыз Мәңгілік Мҧраттарына қол
жеткізді. Біз еліміздің жүрегі, тәуелсіздігіміздің тірегі – Мәңгілік Елордамызды тұрғыздық.
Қазақтың Мәңгілік Ғұмыры ұрпақтың Мәңгілік Болашағын баянды етуге арналады. Ендігі
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ұрпақ – Мәңгілік Қазақтың Перзенті. Ендеше, Қазақ Елінің Ұлттық Идеясы – Мәңгілік Ел!
Мен Мәңгілік Ел ұғымын ұлтымыздың ұлы бағдары – «Қазақстан-2050» Стратегиясының
түп қазығы етіп алдым» [2]. «Мәңгілік ел» ұғымын еліміздің болашағы және тарихы екенін
қоғамға насихаттау, яғни болашаққа мақсат қоюмен бірге тарихи негіздерін көрсету
мәселелері маңызды болып табылады. Мәңгілік Ел — жалпы Қазақ Елінің - ортақ
шаңырағымыздың ұлттық идеясы. «Мәңгілік Ел» идеясы негізіндегі рухани құндылықтарға,
тұрақтылық пен келісімге, ауызбіршілік пен ынтымақтастыққа арналады. Себебі «Мәңгілік
Ел» ұлттық идеясы барша қазақстандықтардың ынта-жігерін қоғам алдында тұрған маңызды
міндеттерді шешуге жұмылдыратын идея. Бұл идея Қазақстанды ел ретінде ғана емес,
біртұтас ұлт ретінде танытады. Демек, біз, «Мәңгілік Ел» болудың даңғыл жолына түсу үшін
болашағы біртұтас ұлтты қалыптастыра отырып, елдің бірлігін, ынтымақтастығын,
ауызбіршілігі мен татуластығына үлкен мән 158 бере және тұсіндіре отырып, алға қойған
мақсаттарымызға бағыт алуымыз қажет [3]. Ассамблея – нағыз жалпыазаматтық, ішкі саяси
мҥдделерден жоғары және жалпыұлттық институт, елдегі тұрақтылық пен қоғамдық
келісімнің берік әрі мықты тірегі. Ассамблеяның жауапкершілігі күннен күнге артып келеді,
ал оның міндеті мен мақсаты ХХІ ғасырда жан-жақты кеңейеді. Бүгінде, Қазақстанның
қуатты тетігі, қоғамдық келісімнің бірегей институты ретінде Ассамблея барша әлемге үлгі
болып отыр. Біріккен Ұлттар Ұйымы, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы,
Шанхай ынтымақтастық ұйымы, Азиядағы ӛзара іс-қимыл және сенім шаралары жөніндегі
кеңес сияқты әлемнің ең белді халықаралық ұйымдары Ассамблеямен тығыз қарымқатынаста. Өткен жылы әлемдік және өңірлік көшбасшы елдер – Қытай, Оңтҥстік Корея,
Ресей тарапынан Нұрсұлтан Назарбаевтың бейбітшілік пен келісім моделіне жоғары баға
беріліп, көренуге, өз елдерінде енгізуге мүдделілік танытылды [4]. Қазақстан халқы
Ассамблеясы ТМД қатысушы елдері арасында Қазақстанда бірегей институт ретінде
алғашқы құрылған. Бұл институт полиэтникалық қоғам ретінде жаңа қазақстандық
модельдің қалыптасуына ықпалын тигізіп, этникааралық және конфессияаралық келісімді
нығайту үшін бағытталған.. Қазақстан Халқы Ассамблеясы құрылғаннан бастап, Қазақстанда
тұратын этностар арасында бейбітшілік пен келісімді нығайтудағы институт ретінде
маңызды орын алды. Соңғы жылдары қоғамдағы бейбітшілікпен тұрақтылықтың символы
ретінде «Қазақстан Халқы Ассамблеясы» үлкен орнын және маңыздылығын тапты.
«Мәңгілік Ел» – бүл елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат кӛзі! «Мәңгілік Ел» –
бұл барлық қазақстандықтарды біріктіріп тұрған Тәуелсіздігіміздің рухани сенімді тірегі!
«Мәңгілік Ел» – бұл қазақстандық мемлекеттілігіміздің көне тарихынан бастау алатын
жалпыұлттық идея! «Мәңгілік Ел» – бұл өз Отанын сүю, қазақстандық патриотизмнің, күш
жігердің жоғары дәрежесі, Отанға деген сенімділік, халыққа адалдық, азаматтық парыз.
«Мәңгілік Ел» «Менің елім» халықтық, отаншылдық ұғымымен тығыз байланысты. Бұл
санаттарда біздің халықтың, қоғамның, мемлекеттің өмірлік философиясы жатыр [5]
«Қазақстан-2050» Стратегиясында баяндалған барлық міндеттер біздің еліміздің әрбір
азаматының өмірін жақсарту мақсатында қабылданған. Ал әрбір азаматтың міндеті
Елбасының Жолдауында белгіленген мақсаттар мен міндеттерді жүзеге асыру болып
табылады. «Мәңгілік Ел» идеясы елдің жарқын болашағының айқын көрінісі ретінде
қойылған үлкен стратегиялық мақсат. Оның негізінде ұлттық руханият, ұлттық тілге деген
сҥйіспеншалік және құрмет, ұлттық мәдениетің ерекшелігі, бірлік тарихи және салауатты
болашақ, қазақстанның бәсегекеге қабілітті мемлекет қатарына енгізілу құндылықтары
жатыр. «Қазақстан – 2050» мәңгілік елге бастайтын ең абыройлы, ең мәртебелі жол. Осы
жолдан айнымайық, сүйікті халқым! Әрбір күніміз мерекелі, әрбір ісіміз берекелі болсын.
Дамуымыз жедел, келешегіміз кемел болсын. Жарқын іспен кҥллі әлемді таң қылып, Жасай
берсін елдігіміз мәңгілік!», - деп аяқтады өз Жолдауын Тұңғыш Президент Жалпыұлттық
идея бҥкіл қазақстандық азаматтардың патриоттық сезімдерін ұлғайтуға және Қазақ Елінің
болашақта әлемдік аренада биік белестен орын алып, бәсекеге қабілетті мемлекет екеніне
сенім білдіретін стратегия. Қорыта айтқанда Қазақстан халқы Ассамблеясы және «Мәнгілік
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Ел» идеясы—Елбасы Нұсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың саяси көрегенділігінің,
парасаттылығының көрінісі деп тұжырымдауға болады.
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Межкультурное взаимодействие в контексте сближения культур как основа
цивилизационного развития Казахстана
Б.М. Божбанбаев, к.филос.н. Доцент кафедры
«История Казахстана и социальные науки»
КАЗНАИ им.Т.К.Жургенова, Член НЭГ АНК г.Алматы
Основой казахстанской цивилизации является евразийский тип культуры. При этом,
философская сущность модели казахстанской цивилизации заключается в том, что
предоставляется возможность возродить свои культурные, эстетические ценности не только
казахскому народу, но и всем этническим группам, проживающих на территории Казахстана.
Одной из значимых личностей в истории становления казахстанской цивилизации –
первым Президентом Казахстана Н.А.Назарбаевым не раз поднимался вопрос о евразийстве.
Казахстанская цивилизация в результате длительного периода своего развития подошел к
вопросу теоретического переосмысления идеи евразийства. В начале 90-х годов, когда
кризис СССР достиг своей апогеи, необходимо было найти идею для сближения народов и
преодоления возможных межнациональных конфликтов в результате ухудшения социальноэкономического положения людей и на этой основе социальной обстановки в стране. В этой
ситуации одним из путей для сближения народов представители политической
администрации, руководствуясь партийными идеями, также обратили свой взор на идею
евразийства. Однако, необходимость теоретического изучения данного вопроса появилась
именно с обретением независимости, когда актуальными стали вопросы культурной
идентификации и возрождения культурных ценностей казахского народа, при этом не только
казахской нации как доминирующего и коренного населения Казахстана, но и всех других
представителей 140 национальностей Казахстана. Идея евразийства, на наш взгляд, имеет
интеграционную функцию, способной сблизить страны евразийского континента и
близлежащих к нему стран. Несомненно, большая заслуга в выдвижении идеи евразийства
принадлежит к «классикам евразийства», ярким представителем которого является
Л.Н.Гумилев. До него также выдвигались подобные идеи, так например, австриец Г.Зюзз
впервые употребил данный термин в качестве географического определения, российский
ученый И.Б.Гаспринский, вкладывавший политический оттенок в его значение. Новый этап
модернизации казахстанского общества не мог не отразиться на значение этого термина. В
новом Казахстане вкладывается в него новый смысл – всеобъемлющий интеграционный
смысл. Так, евразийского идея стала основой для создания Евразийского Союза.
Известный казахстанский философ, представитель интеллигенции Ғарифолла Есім
поддерживает Евразийскую идею и видит в нем большое будущее: «Идея нашего Президента
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Нурсултана Назарбаева о создании Евразийского Союза замечательна, это очень мудрый и
взвешенный подход с учетом исторической судьбы наших народов и приобретенного ими
жизненного опыта. Этот союз стал бы вариантом цивилизованного духовного сближения на
основе политического суверенитета. Конечно, это объединение на данном историческом
этапе возможно совершить лишь постепенно. И прежде всего здесь следует развивать
отношения с Россией – нашим историческим соседом, с которым у нас много общего» [1].
Евразийская идея по-праву охватывает и историю России, так как по-мнению Е.Н.Гумилева,
развитие культуры тесно связано с географическим фактором. Как и Казахстан, так и Россия
получили огромное влияние на культуру со стороны тюркской и монгольской культурной
основы.
Почему именно казахстанская цивилизация раньше других цивилизаций евразийского
континента подошла к возрождению Евразийской идеи? Можно ли назвать это
возрождением, скорее это новое рождение в другом теоретическом осмыслении, в основе
которой лежит созидающая и консолидирующая идея. Казахстан является самой удачной
моделью сохранения дружбы и согласия между всеми нациями, конфессиями, религиями,
которое подверглось большим испытаниям в результате перехода к рыночным отношениям –
где материальное начало преобладает над духовным началом. Однако, казахстанская
цивилизация явилось уникальной моделью не только сохранения, более того – углублению
общественного согласия и единения между всеми представителями различных
национальностей и религий. Большая заслуга в этом – удачно проведенные экономические
реформы в стране и государственная политика. В этой связи, новая идея евразийства в XXI
веке – эта идея формирования прежде всего цивилизованного общества на основе трех
составляющих: духовного согласия и взаимопонимания в обществе, поликультурного
развития всех членов и создания равных условий для их культурного развития, институт
государственной власти в качестве гаранта стабильности и защиты. Анализируя
вышеизложенное приходишь к выводу, что данная модель исходит из цивилизационного
развития Казахстана, таким образом, Казахстан – модель для построения Евразийской
цивилизации.
Цивилизационное развитие Казахстана, получившее импульс к новому
витку развития в результате обретения Казахстаном независимости, удачной
государственной политики во главе с Президентом Казахстана – признанным лидером не
только на Евразийском пространстве, но и во всем мире, испытывает влияние не только
культуры Востока, но и Запада.
Влияние культур Востока и Запада на казахскую культуру возрождает проблему
философско-культурологических аспектов во всех проявлениях общественной жизни. На
наш взгляд, одним из главных решений данного вопроса является исследование
национальной идеи, в том числе национального самосознания и менталитета народа. В связи
с тем, что построение демократического общества в Казахстане отстало на несколько веков
от развитых государств, оптимально ускоренное построение казахстанской цивилизации в
ногу с другими индустриально развитыми государствами должно основываться на
технологической революции. Необходимо развивать собственную науку, научноисследовательские институты, человеческие ресурсы, которые могут построить собственное
технологическое развитие Казахстана. Примером развития на основе технологических
достижений являются Япония, Южная Корея, Турция и др.
Казахстанская культура должна переплетаться с Восточной и Западной не только
теоретически, но наряду с этим важное значение в становлении новой национальной
культуры имеют практические стороны. Поэтому дальнейшее изучение ценностей восточных
и западных культур в становлении социокультурных и философских аспектов казахстанской
цивилизации не теряет своей актуальности. При этом переплетение культур возможно при
диалоге и межкультурном взаимодействии между Востоком и Западом, в результате чего
будет происходить диалог между цивилизациями.
Именно в диалоге цивилизаций каждая культура обретает свою идентичность,
возвращается к своим истокам. Значение коммуникации состоит в том, что в этом процессе
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актуализируются истинные ценности, а ложные, рожденные тавтологией и парадоксом в
самоописаниях культуры, теряют свое значение [2]. Сегодня, в условиях глобализационных
изменений и углубления интеграционных отношений между странами, усиления роли
государства на мировом уровне зависит от его открытости и готовности к взаимодействию.
Взаимодействие культур и диалог цивилизаций берет начало с признания другой
цивилизации. В процессе диалога активизируется процесс самопонимания и идентификации
другой культуры. В силу этого, основными характеристиками цивилизации являются ее
многосоставность, многоэлементность, многокомпонентность, которая должна быть готова к
постоянному процессу диалога, взаимодополнения и интеграции.
Существенные сдвиги в межэтнической интеграции в Казахстане произошли с
образованием Ассамблеи народа Казахстана в соответствии с Указом первого Президента
Назарбаева Н.А. в 1995 году. Ассамблея – общественная сила, способная внести вклад в
создание межэтнического согласия и межэтнической интеграции. С момента появления
данной организации произошел огромный сдвиг в деятельности национально-культурных
объединений. Достаточно упомянуть, что в данный момент в Казахстане действуют
национальные центры многих этносов, которые основной приоритет своей деятельности
видят в межэтнической интеграции.
Из 130 национальностей, которые согласно переписи населения 1999 года проживают
в Казахстане, 33 ассоциированы в общественные объединения, так называемые национальнокультурные объединения. Они входят в состав Ассамблеи народов Казахстана – на правах
консультативно-совещательного органа при Президенте Республики Казахстан. Это
наиболее удачная форма взаимодействия государства и этносов в лице национальнокультурных объединений, при которой осуществляется государственная поддержка
процессов этнокультурного возрождения, имеющая значительную результативность в сфере
этнокультуры [3]. Действительно, в межкультурное развитие и сохранение единства и
консолидации общества вносят вклад русский, корейский, татарский, дунганский, курдский,
немецкий и др. культурные центры. Представители этих культурных объединений участвуют
в различных мероприятиях и демонстрируют традиции и обычаи своей культуры –
фестивалях «Дружбы народа Казахстана», «Языков народа Казахстана», в
общенациональном празднике Наурыз, в дни духовного согласия и др. Не это ли яркий
пример взаимодействия и удачного сосуществования разных культур, представляющих
мультикультурное общество казахстанской цивилизации.
Государственный язык сегодня неразрывно связан с такими понятиями, как
культурная целостность, которая в ходе модернизации национального сознания является
важнейшей государственной задачей, формирующей национальное единство и гражданский
патриотизм. Национальное сознание и государственный язык неразрывно связаны друг с
другом. Государственный «Казахский» язык -один из основных культурных символов
Независимого Казахстана. Государственный язык - главный ключ к национальному
сознанию. Язык-основа нации, основа нашего государства. Это основа национального
сознания, бытия, духовной энергии народа, которая является важнейшим атрибутом
патриотического воспитания молодежи. Язык - наша государственная, национальная
ценность. Уважение и углубленное восприятие основных ценностей, формирование любви
к ним – пробуждают казахстанский патриотизм. Таким образом, изучение государственного
языка выступает главным приоритетом сохранения самодостаточности, самобытности и
уникальности казахстанской культуры. Почему язык является одним из элементов
духовности? Дело в том, что язык является тем связующим звеном между прошлым и
будущим, который помогает не забывать твое прошлое, живя настоящим думать о будущем.
Через государственный язык идет приобщение к культурным ценностям, в целом к духовной
модернизации общественного сознания. Язык, выполняя коммуникативную функцию,
пронизывает все общество и помогает поддерживать его духовность.
«Модернизация общественного сознания» является основой цивилизационного
развития казахстанского общества – система идейных и духовных ценностей,
76

основополагающих принципов, определяющих ее развитие. Культура и история Казахстана
по праву принадлежит казахскому народу и всем этнокультурным объединениям,
населяющих единое культурно-историческое пространство – территорию Республики
Казахстан, так как в совокупности казахский народ и представители всех этнокультурных
объедененийв целом представляют казахстанское общество, народ Казахстана. Основными
ценностями и идейной основой общества являются общественная стабильность, сохранение
единства и дружбы, так как именно они высоко ценятся в нашем обществе и конечно же
здесь ключевую роль играет «Ассамблея народа Казахстана» как консультативносовещательный орган при Президенте Республики Казахстан.Задачей данного органа
заявлено способствование разработке и реализации государственной национальной
политики.
Таким образом, в цивилизованном обществе Казахстана созданы все условия для
реализации жизненных ценностей человека и удовлетворения потребности в
вероисповедании. Ценности казахстанской культуры рассматриваются с точки зрения
цивилизационного подхода, так как данный подход наиболее удачно позволяет выявить
этнокультурные основы, пути межэтнического и межкультурного взаимодействия,
вхождение Казахстана в мировое культурное пространство. Культура Казахстана
необычайно богата, в связи с чем, она уже способна нести в себе определенные функции, в
том числе интеграционную, что играет не последнюю роль в единении общества.
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В настоящее время переход национальных экономик на инновационный путь развития
определяет динамику экономического роста и уровень конкурентоспособности предприятий
как внутри отрасли, так и в мировой экономике. На практике существуют различные
способы реализации инновационных стратегий. Одна из них - стратегия диверсификации
производства на предприятиях.
Железнодорожная отрасль Республики Казахстан претерпевает значительные
изменения. Министерство транспорта и коммуникаций предлагает создать целевую модель
развития железнодорожной отрасли, аргументируя это следующим образом: «современное
состояние железнодорожной отрасли характеризуется дисбалансом между растущими
требованиями потребителей к качеству и скорости доставки, с одной стороны, и физически
изношенными активами и структурой отрасли, не соответствующей рыночным реалиям, с
другой».
В связи с этим необходимо строить новые узкоколейные и скоростные железные
дороги, соответствующие международным стандартам качества. Соответственно,
предприятиям, производящим железнодорожные крепления, придется диверсифицировать
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свое производство, переходить на новые виды продукции, более модернизированные и
отвечающие современным требованиям и качествам.
Существуют различные способы диверсификации производства, для начала
определимся с понятием диверсификация.
В экономической литературе существует множество определений понятия
диверсификации. Нам кажется, что трудность такого определения заключается в том, что
диверсификация-это экономическая категория, которой нельзя дать однозначного
определения. Разные авторы подразумевают под этим совершенно разные процессы.
Поэтому важно умение распознавать и интерпретировать эту категорию применительно к
конкретным обстоятельствам. Тем не менее, можно дать достаточно общее, широкое
определение диверсификации, но с некоторыми комментариями. Такой подход дает основу
для дальнейшего анализа процесса диверсификации.
Диверсификация - это, в самом общем виде, расширение ассортимента товаров,
производимых отдельными предприятиями и объединениями. Это связано с использованием
сбережений предприятия не только для производства основного продукта или установления
контроля над каким-либо этапом производства, но и для организации новых видов
производства, проникновения в другие отрасли. Так, в экономической литературе под
диверсификацией понимается «проникновение капитала данной корпорации в отрасли,
непосредственно не связанные с основной сферой ее деятельности» [1].
В конкурентной среде любая компания стремится укрепить свои позиции на рынке и
старается своевременно реагировать на меняющиеся рыночные условия. С помощью
стратегии
диверсификации
специализированные
фирмы
трансформируются
в
многоотраслевые
комплексы-конгломераты,
компоненты
которых
не
имеют
функциональных связей между собой.
Исходя из вышеизложенного, можно видеть, что с экономической точки зрения
диверсификация-это развитие производства или увеличение его объемов за счет выпуска
дополнительной новой продукции на новые рынки и поиска на них более сильных позиций
[2].
Общее определение, данное известным ученым И. Ансоффом, уделявший большое
внимание этой проблеме, пишет следующее: «диверсификация-это термин, применяемый к
процессу перераспределения ресурсов, существующих на данном предприятии, в другие
сферы деятельности, существенно отличающиеся от предыдущих» [3].
Добавим к этому определению два замечания. Во-первых, этот процесс предполагает
переход на новые технологии, рынки и отрасли, к которым предприятие ранее не имело
никакого отношения, кроме того, продукция (услуги) самого предприятия также должна
быть совершенно новой, требующей новых финансовых вложений. Во-вторых,
диверсификация связана с разнообразием продукции, выпускаемой компанией, и делает
эффективность независимой от жизненного цикла отдельного продукта, при этом решается
не столько задача выживания, сколько обеспечения его устойчивого роста. Более того, если
продукты компании имеют узкое применение, то она не специализирована, если они находят
разные применения, то это диверсифицированная компания.
Рассмотрим теперь более подробно вопрос о причинах, побуждающих предприятие
диверсифицировать свое производство.
Потребность в диверсификации может быть выявлена путем сравнения ожидаемого и
возможного уровней производительности труда и уровня, который был достигнут в
результате деятельности компании. Для менее успешных предприятий-компаний, которые не
планируют (или не могут планировать) свои действия в будущем, первым признаком такого
разрыва в показателях производительности является сокращение портфеля заказов или
незанятых производственных мощностей.
И. Ансофф выделяет следующие причины диверсификации производства [3]:
1. Фирмы диверсифицируются, когда они не могут достичь своих целей в рамках
существующего бизнес-портфеля. Если говорить о краткосрочных целях и долгосрочной
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прибыльности, то причинами диверсификации могут быть насыщение рынка, общее
снижение спроса, конкуренция или устаревание продукции компании. Обычными
симптомами этого являются, снижение нормы прибыли на инвестиции, «иссушение» потока
новых возможностей.
Если говорить о гибкости, то причиной диверсификации может быть
непропорционально большая часть объема продаж, приходящаяся на одного покупателя,
узкий рынок или ограниченная технологическая база, появление новых технологий.
2. Даже если компания имеет привлекательные возможности для расширения
производства и успешно движется к своим целям, она может принять решение о
диверсификации, если оставшаяся сумма прибыли недостаточна для выполнения ее планов
по расширению текущей деятельности.
3. Даже если текущие цели достигнуты, компания может принять решение о
диверсификации, если это позволит ей получить большую прибыль, чем простое расширение
производства. Такая ситуация может быть в следующих случаях:
- когда возможности диверсификации настолько привлекательны, что они покрывают
небольшие синергии, неизбежные в таких случаях;
- когда отдел исследований и разработок разработал перспективные новые продукты;
- когда руководство не придает большого значения синергии и, следовательно,
синергетические преимущества, которые имеет расширение по сравнению с
диверсификацией, не являются существенными. Особенно это касается конгломератов.
Однако нам представляется, что, несмотря на бесспорность приведенных выше
выводов, основа причин диверсификации производства более сложна и разнообразна. На
наш взгляд, движущими мотивами диверсификации производства являются три
рассматриваемых фактора: цели высшего руководства предприятия, динамика деловой среды
и ресурсные возможности предприятия (фирмы). Эти факторы определяют три критерия
диверсификации – критерий привлекательности, критерий «входных издержек» и критерий
дополнительных выгод.
Отрасли, отобранные для диверсификации, должны быть привлекательными с точки
зрения их структуры или должны обладать потенциалом для обеспечения такой
привлекательности. Компании часто игнорируют критерий привлекательности, потому что
барьер входа слишком высок. Если лучшее соответствие структуры не обеспечивает
конкурентного преимущества, диверсификация не приведет к высокой прибыли.
Таким образом, в железнодорожной отрасли Республики Казахстан продолжается
процесс диверсификации. Причина, как мы указывали в самом начале, в Казахстане нет
разницы между эксплуатацией путей грузовым или пассажирским транспортом – все ездят
по одним и тем же дорогам. В Республике Казахстан существует только один скоростной
пассажирский поезд «Тулпар», который развивает скорость до 150 км / ч, хотя технические
возможности поезда позволяют развивать скорость более 200 км / ч. На самом деле этому
мешает одна проблема - грузовые поезда ходят по одним и тем же путям, поэтому колея
должна выдерживать большие нагрузки. АО «НК Қазақстан Темір Жолы» озвучило эту
проблему и в ответ на это планируется построить новую узкоколейную железную дорогу
только для пассажирских перевозок, но эта работа до сих пор не проведена.
История развития казахстанской железной дороги насчитывает более ста лет. За это
время железная дорога претерпела много изменений, и особенно в последние десятилетия,
так как бурно развивающаяся инфраструктура общества неизбежно ведет к модернизации
путей сообщения.
По протяженности железнодорожный путь Республики Казахстан занимает не
последнее место в мире, а географическое положение позволяет экономически использовать
железнодорожные пути, соединяющие Европу и Азию. С подъемом экономики все больше
развиваются грузовые и пассажирские перевозки, растет нагрузка на железнодорожные
линии.
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В настоящее время производство крепежных элементов осуществляется на десятках
заводов в России и не менее чем на трех заводах в Казахстане и поставляется отдельно в
зависимости от готовности партии деталей, при этом не используются принципы логистики –
в нужное время, нужное количество и качество. В связи с этим диверсифицируются
предприятия, производящие железнодорожные скрепления для строительства новых
железных дорог.
Диверсификация производства отечественных предприятий, выпускающих
крепежные изделия, связана с высокими затратами и высоким риском, но деваться некуда,
диверсифицировать необходимо для того, чтобы успешно конкурировать на рынке
железнодорожных скреплений и в отрасли в целом.
Отечественным предприятиям придется осваивать новые виды рельсовых скреплений,
тем самым разрабатывая стратегию диверсификации производства. Цель компании должна
измениться, что будет способствовать развитию транспортной инфраструктуры для
обеспечения безопасного и надежного железнодорожного транспорта в Республике
Казахстан. Естественно, существуют возможности и риски диверсифицированного бизнеса.
Но сегодня ясно: чтобы выжить, нужно иметь несколько направлений в бизнесе, то есть
активно его диверсифицировать.
С другой стороны, чтобы принять решение о диверсификации, необходимо четко
определить стратегию этого процесса, определив цели, задействованные ресурсы и
возможные риски.
Таким образом, при выборе политики активной диверсификации деятельности
необходимо исходить из стратегии, всесторонне учитывающей все факторы производства,
потенциальные возможности организации, потребности отрасли, потенциал управления
отраслевыми комплексами, инвестиционный потенциал отрасли.
Гибкость предприятия, под которой мы понимаем способность быстро переключаться
на производство новых товаров (услуг), является необходимым условием диверсификации
выпускаемой продукции. Из требований гибкости вытекает ряд особенностей современного
строительства предприятия: размер предприятия; распределение ответственности по уровням
управления и подразделениям; использование ГПС для производства быстрозаменяемой
продукции, гибкость во взаимодействии с финансовыми структурами и органами местного
самоуправления.
Диверсификация требует тщательного учета всех рыночных факторов, финансовой
стороны, а также вопросов управления диверсифицированной формой. Важно учитывать
фактор времени.
В результате диверсификация позволяет, предотвращая риски в хозяйственной
деятельности, увеличивая объемы производства работ и оказания услуг, обеспечить
рентабельность и устойчивое функционирование предприятия и отрасли в целом.
Таким образом, диверсификацию деятельности можно рассматривать как предметную
совокупность социально-экономических и управленческих отношений, возникающих между
субъектами отрасли: производственными предприятиями, с одной стороны, потребителями
отрасли, с другой, с участием органов власти и субъектов институциональной среды.
Диверсификация деятельности промышленных предприятий отрасли как субъекта
управленческих отношений, структурирование взаимодействия субъектов этих отношений,
является формой корпоративной стратегии и способствует получению выгод от
диверсификации.
Заключение в данной статье мы считаем, что в Казахстане созданы условия для
диверсификации производства, и с помощью государственной поддержки многие
предприятия могут реализовать стратегии диверсификации и повысить эффективность своей
деятельности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ КООПЕРАТИВНОГО
СЕКТОРА ЭКОНОМИКИ
Гринюк Н. А., к.э.н., доцент
Киевский национальный торгово-экономический университет, г. Киев
e-mail: nataliyahrynyuk@gmail.com
Учитывая жестокий прагматизм развития мировой экономики, в обществе в целом и
во многих странах, в частности, чрезвычайной популярности приобретает идея социализации
бизнеса. Именно в условиях глобализации на первый план выходит социальная сфера
деятельности: стремление улучшить качество жизни в регионе обслуживания, содействие
справедливому распределению экономического потенциала, в определенной степени
решение проблем занятости населения.
В такой ситуации усиливается социально-экономическая значимость кооперативов в
обществе и чрезвычайно возрастает роль кооперации и ее идеологии - идеологии
экономического развития, общественного партнерства и гражданской ответственности.
Особенно возрастает роль кооперации в условиях усиления глобализации, которая в
обобщенном виде, с одной стороны, способствует росту эффективности хозяйствования за
счет повышения централизации и гибкого управления имеющимся ресурсным потенциалом,
а с другой - провоцирует и негативные последствия для общества вследствие
сосредоточенности
исключительно
на
финансовых
интересах
субъектов
предпринимательства. Кооперация, наоборот, проявляет свое отношение к глобализации
экономики с позиции потребителя (своего пайщика), выступая в форме объединения
населения и принимая на себя часть функций государства - социальную защиту населения.
Проблема обеспечения экономического суверенитета страны предполагает
преодоление деструктивного влияния депрессии экономических циклов и создание условий
для экономического роста за счет внедрения инноваций. Определяющим в процессе
реализации инновационной политики является уровень экономического развития субъектов,
который зависит от эффективности конкретных форм и методов хозяйствования.
К одной из достаточно мощных сфер инновационного развития в мире относится
кооперативное движение. Мировой кооперативный опыт, частью которого является и
украинская кооперация, свидетельствует, что кооперация - это не только тип производства
или форма хозяйственной деятельности, а экономически обусловленная идеология
хозяйствования в жестких экономических условиях, в том числе трансформационных
кризисов и глобализации мирового экономического пространства.
Сегодня кооперативный сектор экономики страны находится на стадии транзитивных
изменений и отражает радикальные преобразования как в экономике страны, так и в
государстве в целом. Исследование особенностей этих процессов позволяют сформулировать
ключевые аспекты миссии национальной кооперации в современных условиях: решения
внутренних экономических и социальных проблем потребительского рынка; использование
потенциала международной кооперативной интеграции как дополняющей модели
евроинтеграции.
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Из всех подсистем кооперативного сектора в Украине потребительская кооперация
является наиболее структурированной и организационно оформленной: действует как
социально-экономическая система и имеет диверсифицированную деятельность, что
характерно для распространенных в развитых странах многофункциональных кооперативов.
На сегодня наиболее острыми проблемами современного развития национальной
потребительской кооперации остаются недостаточная адаптация к рыночным формам и
методам хозяйствования и существенное разрушение потенциала деятельности.
В обобщенном виде место потребительской кооперации обусловливается главными ее
характеристиками, наиболее востребованными в современной рыночной экономике.
С точки зрения социальной культуры (в т.ч. экономики) постиндустриального
общества потребительская кооперация соответствует одному из ее основных принципов экономность, что предусматривает размещение ресурсов на принципах наивысшей
полезности.
С точки зрения инновационной экономики статус потребительской кооперации как
некоммерческой организации отражает наличие в рыночной экономике особого фактора способности населения к самоорганизации, самоуправлению и самодеятельности, которая и
реализуется через формирование потребительских кооперативов и превращение их в
социальную сеть путем образования объединений первичных организаций.
Уникальность потребительской кооперации заключается в том, что, с одной стороны,
- это самоорганизованная общественная структура, а с другой - самодостаточная
хозяйственная организация. И именно эти особенности формируют конкурентные
преимущества, многоаспектность которых является основой для долгосрочного
эффективного функционирования потребительской кооперации: оптимальное сочетание
социальной миссии с ее хозяйственной деятельностью, основанной на кооперативных
принципах и ценностях.
Исследование проблем и факторов, влияющих на развитие потребительской
кооперации Украины позволили сформулировать главные задачи системы в современных
условиях:
1. Самосохранение потребительской кооперации как специфической социально
ориентированной формы хозяйствования путем мобилизации потенциала для
восстановления и сохранения своей рыночной ниши в конкурентной экономике.
2. Реализация и наращивание собственных конкурентных преимуществ. Как элемент
рыночной инфраструктуры система также представляет собой рынок, который, во-первых,
является гарантированным с точки зрения сбыта продукции (хотя и ограниченным
численностью и покупательной способностью пайщиков), и, во-вторых, является открытым
для некооперированного населения и предприятий различных форм собственности, что
формирует потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.
3. Восстановление значимости и места в жизни украинского общества: во-первых, как
одного из элементов многоукладной экономики, во-вторых, как одного из субъектов
противостояния монополизму на региональном рынке (в сфере торговли, услуг,
производства, закупочной деятельности), в-третьих, как социальной организации, которая
решает проблемы определенной части населения и тем самым снижает социальную
напряженность в обществе.
4. Совершенствование организационного построения. В условиях отсутствия
законодательных ограничений выбора форм организационного развития, главным критерием
их функционирования должно быть соответствие интересам хозяйственной деятельности и
высокая адаптивность к условиям внешней среды.
Учитывая это, главной стратегической задачей потребительской кооперации в
современных условиях является разработка инновационных подходов, направленных на
развитие уникальных качеств феномена кооперации, создание и наращивание конкурентных
преимуществ, заложенных в сущности кооперативной формы хозяйствования.
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Потребительская кооперация как система, с одной стороны, характеризуется
определенной относительной обособленностью и автономностью существования, а с другой,
имеет признаки эквипотенциальности, то есть связи с внешней средой и емержентности, то
есть получение синергетического эффекта как результата внутрисистемного взаимодействия
и взаимодействия с внешней средой.
Одной из актуальных проблем обоснования границ и потенциальных возможностей
системы и ее способности конкурировать с другими субъектами хозяйствования является
определение спонтанных невидимых взаимодействий между элементами среды,
гармонизация которых является залогом успешного функционирования системы
потребительской кооперации.
Взаимодействия в среде потребительской кооперации имеют свои особенности, что
обусловлено спецификой формирования и функционирования кооперативного сектора
экономики. В такой ситуации их выявление и оценивание силы влияния на результативные
показатели возможно на основе использования комплекса взаимосвязанных методов (не
только экономических), в частности, на основе социологических исследований, дополненных
экономическими измерениями.
По мнению автора целесообразным и информативным будет использование метода
экспертных оценок для оценивания значимости как отдельных факторов, так и каждой
составляющей исследования. В качестве механизма оценивания влияния факторов
внутренней и внешней среды может быть предложена 5 - балльная шкала экспертных
оценок. Обобщенная оценка группы экспертов (если их мнения особо не отличаются) может
формироваться как среднеарифметическая величина. В случае существенных расхождений в
оценках, для согласованности мнений экспертов целесообразно использовать методы
ранговой корреляции, в частности расчет коэффициента конкордации. Значение
рассчитанного коэффициента колеблется в диапазоне от 0 до 1, приближение к которой
будет свидетельствовать о большем единодушие оценок экспертов. Полученные результаты
создадут возможности для количественного оценивания значимости взаимодействия
сильных и слабых сторон потребительской кооперации с возможностями и угрозами.
Следует учитывать, что результат взаимодействия вышеупомянутых элементов не является
простой арифметической суммой, а имеет более сложный механизм, который и образует
синергический эффект, усиливая действие составляющих внутренней среды.
Результаты проведенного анализа перспектив деятельности потребительской
кооперации Украины позволили выделить преимущества этого сектора национальной
экономики, которые следует считать внутренними факторами положительного влияния на
наращивание конкурентных преимуществ деятельности:
- организационно-правовые основы функционирования: правовая легитимность
деятельности; действенная законодательная база; собственная социальная база членов;
поддержка местных органов власти;
- организационно-экономические основы хозяйствования: многоотраслевой характер
деятельности; традиционные внутрихозяйственные связи; собственная сырьевая и товарная
база; гарантированный рынок сбыта продукции; опыт внешнеэкономической деятельности;
- собственная инфраструктура функционирования: сформирована материальнотехническая база; дифференцированность предприятий и иерархичность системы в целом;
- собственная многоуровневая система подготовки кадров: квалифицированный
кадровый персонал и научный потенциал.
Исследование факторов макросреды деятельности потребительской кооперации
Украины показали:
- наличие сформированной правовой базы для осуществления и развития
деятельности системы потребительской кооперации Украины: Закон Украины «О
внешнеэкономической деятельности» [1], Закон Украины «О потребительской кооперации»,
в котором отражены международные принципы кооперации и учтен опыт работы
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кооперации разных стран мира [2], Стратегия развития потребительской кооперации
Украины [3];
- несмотря на кризисное состояние экономики Украины, в целом существуют
потенциальные возможности развития деятельности потребительской кооперации за счет
реализации имеющихся внутрисистемных резервов;
- дискредитация в обществе имиджа этой формы хозяйствования даже несмотря
историческую национальную склонность к коллективному труду, сдерживает развитие
потребительской кооперации и, соответственно, не способствует ни одному из видов
кооперативного сотрудничества;
- недостаточный уровень обновления и технического перевооружения довольно
устаревшего (как морально, так и физически) оборудования, безусловно, негативно влияет на
конкурентоспособность продукции и на внутреннем, и на внешнем рынках.
Все вышесказанное свидетельствует о достаточном потенциале системы
национальной потребительской кооперации занять достойное место в инновационном
развитии экономики Украины за счет наращивания конкурентоспособности производств,
повышения самостоятельности предприятий и организаций системы, увеличения
экспортного потенциала.
Учитывая опыт и результаты деятельности мировой потребительской кооперации,
современный этап развития потребительской кооперации Украины должен ориентироваться
на установление прямого, устойчивого и длительного симбиоза производственного и
внешнеторгового видов деятельности и стремиться к превращению внешнеэкономического
комплекса в динамическую и сбалансированную производственно-коммерческую систему.
Внешнеэкономическая деятельность потребительской кооперации Украины должна
стать реальной и значительной составляющей ее хозяйственной деятельности, главными
образом
через
внешнеторговую
деятельность, международное
инвестиционное
сотрудничество, международную производственную кооперацию, международное научнотехническое сотрудничество и обмен опытом. Реформирование внешнеэкономической
деятельности потребительской кооперации Украины связано с необходимостью применения
рыночного опыта в развитых странах, выходом на новые рынки сбыта, повышением уровня
производства путем получением иностранных инвестиций, новых технологий, надлежащей
финансовой поддержки.
Главная цель развития внешнеторговой деятельности потребительской кооперации
Украины заключается в повышении организационно-экономической эффективности
осуществления внешнеторговых операций, как важного направления укрепления и
динамичного развития потребительской кооперации, усиления ее роли в выполнении
социально-экономических задач на потребительском рынке в условиях роста конкуренции.
Исследование возможных вариантов взаимодействия составляющих элементов
позволяет разработать матрицу оценивания перспектив развития системы потребительской
кооперации. Главной целью построения матрицы является количественное определение
влияния на конкурентные преимущества потребительской кооперации результата связи ее
внутренних способностей с факторами внешней среды.
По результатам расчетов субъект исследования может расположиться в одном из
четырех квадрантов, что будет обусловливать дальнейшую стратегию его поведения:
- Квадрант 1. «Наращивание сильных сторон за счет использования возможностей»;
- Квадрант 2. «Преодоление слабых сторон за счет использования возможностей»;
- Квадрант 3. «Снижение угроз за счет реализации сильных сторон»;
- Квадрант 4. «Накопление слабых сторон в результате реализации угроз».
Положительный эффект преобразований внутренней среды будет свидетельствовать
об успешности наращивания конкурентных преимуществ и наличие перспектив
функционирования системы, обратный результат указывает на негативные тенденции,
которые могут угрожать самому существованию системы потребительской кооперации.
Понятно, что квадранты 1 и 4 отражают соответственно оптимистические и
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пессимистические кумулятивные перспективы, а положительное значение их разности
можно считать своеобразным «коридором» обобщенного потенциала развития.
Апробация предложенной методики оценивания кумулятивных перспектив развития
потребительской кооперации свидетельствует, что система потребительской кооперации
Украины пока имеет наибольший потенциал реализации в квадранте 2. Изучение состава и
структуры
возможностей
позволяют
сформулировать
следующие
направления
использования их влияния на преодоление слабых сторон:
- возрождение рыночных принципов хозяйствования, что восстановит позиции на
рынке хозяйствования, повысит эффективность хозяйствования и улучшит финансовое
состояние организаций потребительской кооперации;
- наращивание информационного потенциала, что будет способствовать
информированности населения о кооперативных преимущества и, при прочих равных
условиях, расширению социальной базы в перспективе;
- рационализация организационной структуры, что повысит участие пайщиков в
хозяйственной деятельности и управлении потребительским обществом;
- завоевание доверия и лояльности потребителей, что восстановит их экономическую
заинтересованность и расширит социальную базу членов системы;
- расширение ассортимента и качества продукции в совокупности с диверсификацией
деятельности, что повысит эффективность хозяйствования и позволит сформировать ресурсы
для обновления материально-технической базы системы;
- усиление экономической интеграции и освоение новых рынков, что будет
способствовать усовершенствованию организационной структуры управления и улучшению
финансового состояния организаций;
- использование местных ресурсов (сырья, товаров, денежных средств населения), что
будет способствовать росту собственных оборотных средств и улучшению показателей
финансового состояния организаций потребительской кооперации.
Такое направление развития системы потребительской кооперации полностью
соответствует одному из четырех общеизвестных в мире вариантов инновационной
политики, предусматривающей изменение экономической структуры хозяйственного и
финансово-инвестиционного механизма, существенное влияние передовых технологий как
на решение социально-экономических проблем, так и на взаимодействие хозяйствующих
субъектов.
Сложность и многогранность проявлений социального, экономического и
политического характера потребительской кооперации формируют уникальный потенциал ее
успешного функционирования в жестких условиях сегодняшнего дня. Основанная на
непосредственной инициативе и самодеятельности ее членов во имя их же благополучия,
потребительская кооперация, по нашему мнению, должна рассматриваться в качестве особой
формы хозяйствования, адекватной современному этапу развития социально
ориентированного общества.
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Проблемалық несиелерді басқаруда несиелік тәуекелдің алдын алу жолдарының бірі
ретінде қарыз алушының несиеге қабілеттілігін бағалау үдерісінің мәні зор.
Қарыз алушының несие қабілеттілігі алған қарызын өтеуге қабілеттілігінің
жететіндігімен түсіндіріледі. Қарыз алушының несие қабілеттілігі оның төлеу
қабілеттілігінен айырмашылығы, оның өткен мерзімге немесе белгілі бір мерзімге дейінгі
қарыздардың төленбегендігін ескермегендігінде, керісінше, ең жақын перспективаға
қарыздың өтеуіне қабілеттілікті болжағанында. Оның бағалануы банктің қарыз алушыға
берілетін несиенің мақсаттылығы және мүмкінділігі жағынан қарағандағы банктің
бағалауымен сай келеді.
Қарыз алушының несиелік қабілеттілігіне талдау жасау барысында мынадай
факторлар есепке алынады.
1) Ссудаға қатысты қабілеттілігі. Қарыз алушыға ссуданы бере отырып, қарыз
алушының атынан шығатын тұлғаның құқықтық қуатын анықтайтын Жарғысы және
нұсқауымен танысуға тиіс.
2) Қарыз алушының іскерлік беделі. Несиелік мәмілеге тиісті беделі деп – қарыз
алушының қарызды қайтаруға дайындығын ғана түсінбейді, сондай-ақ келісім-шартқа
байланысты барлық міндеттемелерді орындауы түсіндіріледі.
3) Табыс алу қабілеті. Банк қарыз алушының ссуданы қайтаруға жеткілікті қаражатты
табу қабілетіне баға беруі қажет [1, 35 б.].
Қарыз алушының несеилік қабілеттілігі мен төлем қабілеттілігін бағаламас бұрын
менеджер міндетті түрде келесілерді тексереді:
- «Ұсынылмайтын қарыз алушылар тізімінде» қарыз алушы/қарыз алушының
ретіндегі басқа тұлғаның болуы;
- Банктің операциялық жүйелерінде қарыз алушының/ басқа тұлғаның қарыздарының
болуы.
Негізінде барлық әдістемеліктерде бірдей коэффициенттер қолданылады – абсолютті,
ағымдағы өтімділік коэффициенті және жабу коэффицинттері, бірақ несиелік қабілеттік
бағалағанда олардың маңыздылығы әр түрлі болады.
Рейтингтік бағалау.
Қарыз алушы кәсіпорынның несиелік қабілеттілігін талдаудың негізгі екі кезеңі:
1. Кәсіпорынның несиелік қабілеттігін жалпы талдау.
2. Кәсіпорынның рейтингтік бағасы.
Бірінші кезеңде қарыз алушының табыс алу қабілеттілігін анықтау барысында сату
көлеміне, баға шығындарына, шығыстарға әсер ететін факторлар есепке алынады. Бұл
факторларға: қарыз алушы кәсіпорынның орналасқан жері, оның тауарлары мен
қызметтерінің сапасы, шикізат құны, қызметкерлерінің біліктілігі жатады. Несиелеудегі
шетелдік тәжірибеде бұл факторларға қоса жарнамалау тиімділігі, бәсеке сияқты факторлар
ескеріледі.
Несиелік операциялардың табыстылығының артуы несиелік тәуекелді бағалаудың
сапасымен тікелей байланысты. Клиенттердің тәуекелділік топтары бойынша жіктелуіне
байланысты банк несиені беру, несие шегін анықтау және проценттерді белгілеу туралы
шешім қабылдайды.
Қазіргі уақытта еліміздің несие нарығы жоғары қарқынмен дамып, кемелдену
дәрежесіне жетті деуге болады. Несие нарығының дамуының бірден бір себебі –
депозиттерді сақтандыру жүйесінің құрылуы болып табылады. Бұл жүйенің қалыптасуы
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халықтың банк жүйесіне деген сенімін арттыра түсіп, банк қарамағында қаржы
ресурстарының шоғырлануына ықпал етті. Ал, банктер өз кезегінде осы ресурстарды тиімді
орналастыру мақсатымен тұтыну несиесі нарығында белсенді саясат жүргізе бастады.
Банктердің дәл осы нарықты таңдауы бірқатар себептермен түсіндіріледі:
- біріншіден, бұл әлде де болса, кең көлемді нарық. Мұнда бәріне де орын бар;
- екіншіден, жеке тұлғалар банктің саясатына, оның қаржылық өнеркәсіптік топтарға
кіруіне баса назар аудармайды. Жеке тұлғалар үшін банктің жарнамасы мен несиені
рәсімдеудің жылдамдығы, жеделдігі маңыздырақ;
- үшіншіден, қарыз алушы жеке тұлғалар корпоративті клиенттерге қарағанда жоғары
пайыздық мөлшерлемені төлеуге дайын. Бұл мәселе жеке тұлғаның қарызға алған
сомасының абсолютті мөлшеріне байланысты. Себебі, жеке тұлғалар корпоративті
клиенттерге қарағанда аз көлемде несие алады, ал бұл кезде несие бойынша төленетін
сыйақы қарыз алушыға айтарлықтай әсер етпейді;
- төртіншіден, тұтыну несиесінің тәуекелі корпоративті несиеге қарағанда төмен.
Себебі, тұтыну несиесінің есебінен қалыптасқан несиелік қоржынның диверсификациялану
дәрежесі жоғары болады;
- бесіншіден, тұтыну несиесі тек қана банктер емес, сонымен қатар банктердің
клиенттері болып табылатын сауда ұйымдарына да тиімді [2].
Алайда, тұтыну несиесіне тән негізгі кемшілік – тұтыну несиесінің шағын көлеміне
байланысты. Егер корпоративті несиені бір дана ретіндегі жұмыспен салыстырса, тұтыну
несиесі жаппай түрде берілуі қажет және бұл жағдайда несиелік арызды қарастыру мен
қабылдау қағидаларын түбегейлі қайта қарастыру қажет.
Қазақстан, басқа да дамушы нарықтық елдер сияқты қаржылық делдалдық саласында
ақпараттардың қарама-қайшылығының әсерін сезінеді. Мұнай ақпараттардың басым болуы
банктік тәуекелдерді басқаруды күрделендіре түседі.
Сондықтан қарыз алушының несиелік қабілеттілігін дұрыс бағалауға мүмкіндік
беретін. Несиелік бюроны құру – күн тәртібінде тұрған басты мәселелердің бірі болып
табылады.
Несиелік бюрода мәліметтердің келесідей түрлері болуы мүмкін:
- әлеуметтік - демографиялық сипаттамалар;
- Сот шешімдері (несие бойынша қарыздарды талап ету туралы істі берген жағдайда);
- банкроттық туралы ақпараттар;
- несиелік ұйымдардан «сен-маған, мен-саған» қағидасы бойынша жеке қарыз
алушылар туралы мәліметтер, яғни банк басқа банктердің клиенттері туралы ақпарат алады,
бірақ егер өзі сондай ақпарат берсе.
Клиентке несиелік бюродағы өз қаражаттарының жағдайы туралы ақпаратты
тексеруге құқық беріледі және қателер болған жағдайда оны түзету үшін айту керек. Бюрода
сақталатын ақпараттың көлемі мен сипаты әр мемлекеттің заңымен реттеледі.
Жеке қарыз алушылардың несиелік қабілеттілігін анықтаудың кең таралған әдісі
несиелік тапсырыстары таңдаудың «скорингтік» жүйесі деп аталады.
Өткен ғасырдың 50-ші жылдарында несиелік тапсырыстарды қарастыру процесін
автоматтандыру қажеттілігіне несиелік карточкалардың өндірісін дамытатын американдық
банктер тап болды. Мәселені шешу үшін жеке тұлғаларды «жақсы» және «жаман» қарыз
алушыларға жіктеудің статистикалық әдістерін ұсынған әйгілі математиктер тартылды.
Мұнай жіктеуді өткізу үшін әдетте сауалнамада көрсетілетін қарыз алушы туралы өте аз
ақпарат және аз уақыт талап етіледі. Мұнай түрдегі барлық жүйелер скорингтік деген атқа ие
болды (skore - жалпы балл).
Қазақстанда скорингті енгізу біртіндеп жүзеге асырылуда. Бастапқыда «нашар»
тәуекелдерді автоматты түрде жоятын, ал несиелік комитетке тек «жақсы» және «шектеулі»
тәуекелдерді шығаратын қарыз алушыларды алдын-ала бағалаудың автоматты жүйесін
жасауға болады. Алайда, автоматтандыруды енгізбес бұрын, клиенттің жеке
сипаттамаларының жеке тұлғалар сияқты заңды тұлғалардың да дефолт ықтималдығымен
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байланысты бағалауға болады. Мұнай сипаттамаларды білу несиелік инспекторларды қолдау
ретінде бола алады.
Скоринг – жүйелердің барлығына тән сипаттамаларға қарамастан, батыс тәжірибесін
біздің елге көшіру мүмкін емес. Еліміздің демографиялық, экономикалық, әлеуметтік және
заңнамалық өзгешеліктері өз технологияларымызды енгізуді қажет етеді.
Елімізде скорингтік жүйені енгізу мақсатымен 2003 жылы тұтыну несиелерін
кепілдендіру қоры құрылды. Бұл ұйымның негізгі міндеті - жеке тұлғалардың несиелік
мәлімдемелерін сараптауға септігін тигізетін автоматтандаралған скорингтік жүйені ендіру
және іске қосу болып табылады.
Скоринг потенциалды қарыз алушының сенімділігімен және сенімсіздігімен
байланысты сипаттамаларды анықтайды. Маңыздысы мұнай сипаттамаларды дұрыс
таңдауды қамтамасыз етеді және оған сәйкес салмақты коэффициенттерді анықтауға
мүмкіндік береді. Модель жасалатын клиенттердің жиынтығы неғұрлым бірдей болса,
соғұрлым ссуданың қайтарылу барысын болжау нақты болады.
Қазақстанда скоринг жүйелерді несиелеудің төмен көлемімен тежейді. Бірақ,
экономикалық өсумен жағдай ауыса бастайды.
Несиелік бюросыз скорингтің дамуы мүмкін емес. Несиелік бюроның маңызы үлкен,
олардың болуы несиелік ұйымдарға, бұрын банктер қызмет көрсетілмеген несиелік
ұйымдарға да ссуда беруге мүмкіндік береді. Сонымен бірге, дефолттың ықтималдығын
болжау үшін бұрынғы несиелік тарихының құндылығы жалпы мойындалған болып
табылады [3, 115б.].
Скорингті енгізу объективті сияқты, банктік менеджерлердің математикалық және
статистикалық әдістеріне сенімсіз қарауымен байланысты субъективті себептер тежейді. Өз
клиенттерін - несиелік тарихы мен статистикалық пакетін талдауды бастау көп уақытты
қажет етеді, ал одан көп пайда келеді. Скорингтік жүйенің артықшылықтары арасынан батыс
банкирлері, бірінші кезекте несиенің қайтарылмау деңгейін төмендетуді көрсетеді. Ары
қарай шешім қабылдаудағы жылдамдық, несиелік қоржынды тиімді бақылау мүмкіндігі,
персоналды ұзақ оқыту қажеттілігінің жоқтығы айтылады.
Осылайша, скоринг АҚШ-та және Батыс Европада кеңінен қолданылатын несиелік
тәуекелді автоматты бағалауды білдіреді. Скоринг үшін бастапқы материал ретінде
клиенттердің өткені туралы ақпарат пайдаланады. Оның негізінде әртүрлі статистикалық
және статистикалық емес әдістердің көмегімен болашақ қарыз алушылардың несиелік
қабілеттілігі туралы болжам жасалады.
Қазақстандық банктерде жеке тұлғаларға деген несие қабілеттілігінің скорингтік
бағалау жүйесі дами бастады. Қазіргі уақытта бес банк экспресс несиелерді ұсынуда. Алайда,
скоринг негізінен банк қызметтері міндетті түрде дүкенде бола тұра, тауарды несиеге сатып
алғысы келетін клиенттен қажетті ақпаратпен толтырылған сауалнамаларды (дербес
мәліметтер, тұлғаны куәландыратын құжаттар, тұрғылықты жерінің тіркелу мекежайы,
нақты тұрғылықты мекен-жайы, әлеуметтік дәрежесі, жанұялық жағдайы, балаларының және
асырауындағы адамдар саны, жеке және жанұялық табыс мөлшері, жылжымайтын мүлік
түрі, қызмет орны және білімі жөніндегі мәліметтер және т.б.) жинақтай отырып, несиелік
және сауда ұйымдарының әріптестік байланыстарының нығаюы үшін пайдаланылады. Тез
өңдеуге бейімделген мұндай сауалнамалар тез арада материалдардың жеке мұрағатын ескере
отырып, несиенің берілуі немесе берілмеуі жөнінде шешім қабылданатын банк бөлімшесіне
беріледі. Бұл процедура бір сағат алуы мүмкін. Оң шешімді несиелеу параметрлері (пайыз
мөлшері, ссуда көлемі мен уақыты, алғашқы жеке салым көлемі) балл түрінде бағаланған
қарыз алушының сенімділігі мен онымен алынатын тауардың әлеуметтік мәніне байланысты
белгіленеді.
Дамыған елдердегі банктер клиенттердің несиелік қабілеттілігін бағалау үшін
көптеген көрсеткіштердің күрделі жүйесін қолданады. Бұл жүйе қарыз алушының
сипаттамасына қарай (фирма, жеке тұлға, қызмет түрі) бөлінеді, сонымен қатар шот
қалдықтары (сальдолық) және клиент есептерінің көрсеткіштеріне негізделуі мүмкін.
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Американдық әдістемелік. Американдық экономистер есеп беру бойынша қалдық
көрсеткіштерге негізделетін несиелік қабілеттілікті бағалау жүйесін ұсынады. Америкалық
банктер негізгі көрсеткіштердің төрт тобын қолданады:
1. Фирма өтімділігі.
2. Капитал айналымы.
3. Қаражаттар тарту.
4. Пайдалылық көрсеткіштері.
Бірінші топқа өтімділік коэффициенті (Кө) және жабу коэффициенті (Кжабу) жатады.
Өтімділік коэффициенті Кө – өтімділігі жоғары қаражаттар мен қарыз
міндеттемелердің арақатынасы.
Өтімді қаражаттар ақшалай қаражаттар мен қысқа мерзімді дебиторлық қарыздардан
құралады.
Қарыз міндеттемелері қысқа мерзімді ссудалар, вексельдер, төленбеген талаптар және
басқа да қысқа мерзімді міндеттемелер бойынша қарыздардан тұрады.
Кө- Қарыз алушының шұғыл түрде банкке жақын уақытта қарызды өтеу мүмкіндігін
айналым капитал құрылымын бағалау негізінде болжайды. Кө жоғары болған сайын,
несиелік қабілеттілік жоғары.
Жабу коэффициенті Кжабу – айналым капиталы мен қысқа мерзімді қарыз
міндеттелерінің арақатынасы.
Кжабу – несиелеу шектерін, яғни қарызды өтеуге қажетті клиенттің қаражаттарының
барлық түрлерінің жеткіліктігін көрсетеді. Егер Кжабу 1-ден кем болса, онда несиелеу
шектерісақталмағандықтан қарыз алушыға енді қарыз беруге болмайды, себебі оның несие
қабілеттілігі төмен.
Екінші топқа жататын капитал айналымының көрсеткіштері айналым активтерінің
сапасын көрсетеді және Кжабу өсін бағалауға қолданады.
Мысалы, материалдық қорлардың өсуі себебінен бұл коэффициенттің мәні көбейген
жағдайда және бір уақытта материалдық қорлардың айналымдағы баяулығында қарыз
алушының несиелік қабілеті жоғарылады деп қорытынды жасауға болмайды.
Тарту коэффициенті (Кжабу ) бағалау коэффициенттерінің үшінші тобын құрайды.
Бұлар барлық қарыз міндеттемелердің активтердің жалпы сомасына немесе негізгі капиталға
қатынасымен есептеледі; фирманың қарыз ақшаларға тәуелділігін көрсетеді. Тарту
коэффициенті жоғары болған сайын, қарыз алушының несиелік қабілеттері нашар.
Көрсеткіштердің үшінші тобымен фирманың табыстылығын сипаттайтын төртінші
топ көрсеткіштері тығыз байланысты. Оларға келесі көрсеткіштер жатады: табыстардағы
пайданың үлесі (таза пайданың жалпы пайдаға қатынасы), активтердің пайдалылығы
(активтер сомасына келетін таза пайда), акцияның пай далылығы. Егер фирманың қарыз
құлдарға тәуелділігі өсетін болса Кжабу негізінде есептелетін несиелік қабілеттіліктің
төмендеуі пайданың өсуімен жабылады. Талдау кәсіпорынның жыл бойы тиімді қызмет
атқарғанын көрсетеді [4, 186б.].
Француздық екінші деңгейдегі банктерінің клиенттердің несиелік қабілеттілігін
бағалауы 3 бөлімнен тұрады:
1) Кәсіпорынды және оның балансын, сонымен қатар басқа да есептерін бағалау;
2) Клиенттердің несиелік қабілеттіліктерін жеке екінші деңгейдегі банктермен
қолданылатын әдістемелер негізінде бағалау;
3) Несиелік қабілеттілікті бағалау үшін Франция Банкінің картотека мәліметтерін
қолдану [5, 94б.].
Кәсіпорынды бағалауда банк келесі мәліметтерді талап етеді:
- Кәсіпорын қызметінің сипаты және қызмет ету мерзімі;
- Өндіріс факторлары:
а) басшылар, басқарушылар мен қызметкерлердің еңбек ресурстары (білімі, біліктілігі
және басшының жасы, оның орынбасарларының болуы, жұмыс орындардағы ауысулар
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жиілігі, персонал құрылымы, тоқтап қалу көрсеткіштері, еңбекақы мен қосымша құн
арақатынасы (70% шамасында болу керек);
ә) өндірістік ресурстар (амортизация және амортизацияланатын құралдардың
арақатынасы, инвестициялар деңгейі);
б) қаржы ресурстары;
в) экономикалық орта (өндірілетін өнім өндірістік циклдың қай кезеңінде, кәсіпорын
монополиялық өндіруші, бәсеке жағдайлары, кәсіпорынның негізгі өнімнің нарығын даму
кезеңі, фирманың комерциялық саясаты, маркетинг тәсілдері мен әдістерін меңгеру
дәрежесі).
Қарыз алушының қаржылық жағдайы Германияның экономикалық өмірінде меншікті
қаражаттармен қамтамасыз етілу үлесіндегі рентабельдік деңгейіне байланысты анықталады.
Осы критерийлерге сәйкес несиенің мерзімінде қайтарылмау тәуекелінің әртүрлі
дәрәжесі бойынша кәсіпорындар 3 топқа бөлінеді. Олар: 1) өте жақсы қаржылық жағдай,
яғни жеткілікті меншікті құралдар базасы және жоғары рентабельдік нормасы; 2)
қанағаттанарлық қаржылық жағдай; 3) қанағаттанарлықсыз қаржылық жағдай, яғни меншікті
құралдар үлесі төмен және төмен рентабельділік деңгей [6, 59б.].
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Задачи маркетинговых исследований в digital среде
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Университет НАРХОЗ, город Алматы
Научный руководитель - к.э.н., ассоц.профессор, Нурпеисова А.А.
Маркетинговые исследования - это процесс сбора ценной информации о потребностях
и предпочтениях потребителей. Они помогают определить есть ли рынок для выпускаемого
продукта или услуги и является ключевой частью в развитии любого бизнеса. Исследование
дает компаниям представление о профилях и привычках потребителей и предоставляет
компаниям данные, необходимые для принятия правильных бизнес-решений.
Цифровой маркетинг - это метод продвижения бренда, продукта или услуги с
помощью одной или нескольких форм электронных средств массовой информации, таких
как Интернет, мобильные мгновенные сообщения, беспроводные текстовые сообщения,
подкасты, онлайн-радиоканалы, цифровое телевидение и мобильные приложения. Цифровой
маркетинг позволяет компаниям анализировать свои маркетинговые кампании в режиме
реального времени и выяснить, что работает, а что нуждается в улучшении.
Благодаря цифровизации становится удобным и масштабным продвижение самых
различных продуктов и услуг. Диджитал пространство дарит предпринимателям и
маркетологам огромные преимущества. А грамотное использование разнообразных и
многочисленных каналов привлечения обеспечивают победу в конкурентной борьбе и
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занятие устойчивого положения на рынке товаров и услуг. В цифровом маркетинге
используются различные схемы продвижения, начиная от классических и стандартных
методов раскрутки бизнеса с помощью интернет ресурсов и заканчивая новейшими
технологиями, позволяющими эффективно взаимодействовать с клиентами. Зачастую для
оценки конкурирующих компаний требуются маркетинговые исследования. Интернет
является отличным инструментом для этого из-за своей прозрачности. Каждый клик, свайп и
визит документированы и очевидны для тех, кто хочет получить такую
информации. Возможности анонимного наблюдения за конкурирующими брендами широко
распространены и исследования вторичного рынка также легкодоступны. Изучение того, как
конкуренты создают свое позиционирование в интернете, позволит исследователю лучше
критиковать свои собственные практики эффективности и действенности в онлайн мире. По
этой причине, чтобы применять лишь передовые и новые технологии, маркетологам и
бизнесменам необходимо постоянно отслеживать последние тенденции в области цифрового
маркетинга, что можно реализовать с помощью маркетинговых исследований[1].
Основная задача маркетинговых исследований – это получение маркетинговой
информации для принятия решений в области коммуникаций субъектов маркетинговой
системы, которые обеспечивали бы требуемые рынком количество и качество товарных и
сервисных сделок при соблюдении требования основных факторов внешней среды и
потребителя.
Основная цель маркетинговых исследований - это разработка общей концепции о
процессе и закономерностях динамики рынка, причин необходимости и возможностей
конкретной фирмы для более эффективной адаптации ее производства, технологий,
структуры, а также новых продукции или услуг, соответствующих требованиям конечного
потребителя. Применение современных компьютерных возможностей расширяет и упрощает
расчеты в процессе целевого планирования и, стоит заметить, существенно повышает
качество исследований[2].
Исследование рынка стало мобильным. Проведение маркетинговых исследований
раньше занимало слишком много времени, не говоря уже о дороговизне. Благодаря
интернету маркетинговые исследования превратились из опросов с помощью пера и бумаги,
индивидуальных интервью и обсуждений в фокус-группах в нечто более мобильное,
мгновенное и удобное. Исследования рынка основаны на широком использовании устройств,
таких как смартфоны, для постановки вопросов, распространения опросов и анализа
использования продуктов. Маркетинговые исследования также используют социальные сети,
собирая и анализируя миллионы сообщений на различных платформах социальных
сетей, чтобы выявить тенденции и раскрыть больше информации о потребителях. С
помощью маркетинговых исследований у компаний есть несколько способов улучшить свой
контент, усилить свои призывы к действию и в конечном итоге повысить коэффициент
конверсии. Это привело к тому, что цифровой маркетинг ищет все более эффективные
способы использования социальных и мобильных медиа, чтобы иметь возможность охватить
людей, с которыми исследователи должны войти в контакт.
Маркетинговые исследования также используют инструменты, которые помогают
компаниям собирать информацию о своей аудитории. Существует множество программ и
сервисов, позволяющих группам маркетинговых исследований сканировать и отслеживать
упоминания своего бренда, соответствующие ключевые слова и ключевые фразы и даже
своих конкурентов[3].
Маркетинговые исследования в цифровом маркетинге часто включают эксперименты
с продуктами и рекламой. Цифровые платформы позволяют компаниям легкодоступный
способ тестирования различных сообщений среди различных аудиторий, чтобы увидеть, что
имеет наибольшую привлекательность и успех. Исследователи рынка могут виртуально
отслеживать посещаемость веб-сайтов, частоту откликов на текстовые сообщения, трафик
мобильных приложений и другие виртуальные каналы просмотра; наблюдение за
поведением потребителей в режиме реального времени может выделить то, что работает, и
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то, что не работает, предоставляя компании способы быть проактивными, а не реактивными
в будущих цифровых начинаниях.
Следовательно, можно сделать вывод, что суть маркетинговых исследований не
только в сборе и обработке информации, а также это неотъемлемая составляющая любых
инновационных отраслей, в том числе и для цифрового маркетинга. Исследования и
цифровой маркетинг должны идти рука об руку, чтобы продвигать вперед лучшие способы
мониторинга, сбора, анализа и интерпретации данных, чтобы повысить понимание бизнесом
своих целевых рынков и эффективно адаптировать свои стратегии.
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Бағалы қағаздар нарығындағы банктердің қызметтері мен операцияларының
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Корпоративті бағалы қағаздардың эмитентінің ішінде банктер басым. Өйткені банктік
бизнес дағдарыс кезінде де табысты болып қала береді. Екінші деңгейдегі банктердің
акцияларының сенімділігі мемлекеттік бағалы қағаздардан кейінгі екінші орында. Банктердің
инвестициялық қызметінің өтімділігі жоғары, тәуекелі төмен және кейбір қаржылық
мақсаттарды шешуге көп функционалды қысқа мерзімді қарыз құралдарының эмиссиясын
жүзеге асырады. Екінші деңгейдегі банктер вексельдерді, жинақ және депозиттік
сертификаттарды эмиссиялау арқылы ақша айналымын қамтамасыз етеді және бос ақша
қаражаттарын топтастырады. Ақша нарығының бұл құралдары өте қарапайым тәсілмен,
басқаруға қатысу құқығын берусіз ресурстарды тартуға мүмкіндік туғызады. Бұл жағдайдағы
эмиссиялық саясат банктің қысқа және ұзақ мерзімді ресурстарға және ақша нарығының
ағымдағы мөлшерлемесіне қажеттілігімен анықталады. Қысқа мерзімді қор құралдарын
шығарудың тиімділігі өте жоғары, өйткені заңды тұлғалардың барлық мерзімді
салымдарының 95%-ына жуығы банктің бағалы қағаздарымен рәсімделген. Екінші
деңгейдегі банктердің оларды таңдау, қолдану кеңістігі мен белсенділігі көбінесе нақты
банктік ұйымның кескінімен анықталады. Жұмысы ұзақ клиенттерге қызмет көрсетуге
бағытталған банктер депозиттік және жинақ сертификаттарының кең талғамын ұсынады [1,
325 б.].
Екінші деңгейдегі банктер – бағалы қағаздар нарығының белсенді қатысушысы.
Олардың бағалы қағаздар нарығында алатын орны әр түрлі елде бірдей емес және ол
заңнамалық актілермен анықталады. Екінші деңгейдегі банктер бағалы қағаздар нарығына
эмитент, инвестор, және делдал ретінде қатысады.
Эмитенттердің арасында мемлекеттің негізгі рөлді атқаратыны анық: оның қаржылық
мүмкіндігі мол және бағалы қағаздар нарығын реттейді. Дамыған елдерде мемлекеттік
бағалы қағаздардың сенімділігі және табыстылығы жоғары болып келеді. Соған байланысты
АҚШ-тың қазынашылық облигациялары консервативті инвесторлар арасында ең жоғары
сапалы инвестициялық құрал болып табылады.
Эмитент – бағалы қағаздардың эмиссиясын жүзеге асыратын және осы бағалы
қағаздар бойынша инвесторлар алдында жауапты заңды тұлға, мемлекет немесе жергілікті
билік органдары (1 сурет).
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1 сурет. Бағалы қағаздар нарығындағы екінші деңгейдегі банктердің қатысушылары
Ескерту – [2] дерек көзі бойынша автормен құрастырылды
Банктің эмиссиялық операциясы – бұл банктің өзінің бағалы қағаздарын шығару
қызметі. Қолданыстағы заңнама екінші деңгейдегі банктерге келесідей бағалы қағаздар түрін
шығаруға құқық береді: акция, облигация, еурооблигация, чек, вексель, депозит және жинақ
сертификаттары, туынды бағалы қағаздар. Ал облигацияларды шығару арқылы екінші
деңгейдегі банктер қосымша қарыздық қаражаттарды тартады [2, 445 б.].
Вексельдерді, чектерді және жинақ сертификаттарын эмиссиялау арқылы екінші
деңгейдегі банктер өздерінің басты қызметтерінің бірі – ақша қаражаттарын
аккумуляциялайды және төлем қаражаттарын қалыптастырады. Акция шығарудың мақсаты
жарғылық капиталды құру болып табылады. Акционерлік екінші деңгейдегі банктердің
жарғылық капиталы – бұл акционерлер иемденген акциялардың номиналдық құнының
сомасы. Әрбір комерциялық банктер өздерінің даму стратегиясына сәйкес өз
қаражаттарының көлемін және оның құрамын анықтайды. Егер банк, бәсекелестік заңына
бағынып, өзінің клиенттерінің көлемін ірі несиелік кәсіпорындар арқылы кеңейтуге ұмтылса,
онда сәйкесінше оның өзіндік капиталы өсу керек.
Қор нарығындағы банктердің қызметі келесідей:
– бағалы қағаздарды шығару, сату, сатып алу және сақтау, олармен әр түрлі
операцияларды жүзеге асыру;
– клиенттің тапсырмасы бойынша бағалы қағаздармен сенімді операцияларды
орындау (бағалы қағаздарды басқару);
– кеңес берушілік қызметтерді көрсету;
– бағалы қағаздармен операциялар бойынша клиенттің тапсыруымен есепайырысуды жүзеге асыру.
Осыған орай, банктердің келесідей құқықтары бар:
– банктік емес компаниялардың акция портфеліне инвестиция салу (сонымен қатар
еншілес серіктестіктер арқылы жанама түрде бақылау жүргізу);
– банктік емес инвестициялық институттарды (инвестициялық қорлар мен
компанияларды, қаржы брокерлері мен инвестициялық кеңесшілерді) құру. Инвестициялық
институттардың бөлігі тікелей салымдар немесе банкпен байланысты заңды тұлғалардың
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немесе банкпен бақыланатын кәсіпорындардың инвестициялар арқылы банк капиталын тарта
алады. Банктермен бақыланатын институттардың болуы – банктердің қор нарығындағы
саясаттарының бір нұсқасы;
– бағалы қағаздарды сақтайтын және есептейтін, олармен операциялардың есебін
жүргізетін маманданған компанияларды құру (депозитарлық және клирингтік институттар);
– институционалды инвесторлар болып табылатын ұйымдарды: инвестициялық
бағалы қағаздар портфеліне салынатын жеткілікті қаражаттары бар сақтандыру
компанияларын, мемлекеттік емес зейнетақы ұйымдарын, холдингтік ұйымдарды және тағы
басқаларын құру;
– бағалы қағаздармен операцияларды жүзеге асыратын жаңа нарықтарды
ұйымдастыру үшін қор биржаларын құру;
– банктік емес инвестициялық институттардың бағалы қағаздар портфелін сенімді
басқаруды жүзеге асырады [3, 184 б.].
Екінші деңгейдегі банктер өздері қор нарығында инвестициялық кәсіби институттар
ретінде қатысушылар, олар: қаржылық брокерлер, инвестициялық кеңесші, инвестициялық
компания немесе инвестициялық қор ретінде қатыса алады.
Сондай-ақ, банктердің операцияларына экономикалық нормативтер ретінде
шектеулер қойылады:
– бағамдық тәуекелдің мөлшеріне;
– тартылған депозиттерді заңды тұлғалардың акцияларын иемденуге, қолдануға;
– банктердің жекешелендіру купондарымен операцияларын жүргізуге қойылатын
кейбір шектеулер [4, 236 б.].
Қазақстандағы екінші деңгейдегі банктер қор нарығында келесідей қызметтерді
жүзеге асыра алады:
– заңды тұлғалардың депозиттерін қабылдау;
– жеке тұлғалардың депозиттерін қабылдау;
– есептеу операциялары: вексельдерді (дисконт), заңды және жеке тұлғалардың басқа
да қарыздық міндеттемелерін есептеу;
– трасттық операциялар: сенімгердің тапсырмасы және мүддесі бойынша ақша
қаражаттарын басқару;
– клирингтік операциялар: төлемдерді бекіту, талдау, салыстыру, жинау, сондай-ақ
олардың өзара есеп айырысуын жүргізу;
– сейфтік операциялар: клиенттің құнды заттарын, құжаттарын және бағалы
қағаздарын сақтау бойынша қызмет көрсету;
– ломбардтық операциялар: тез сатылатын бағалы қағаздармен жылжитын мүліктерді
кепілге қойып, қысқа мерзімді несиелер беру
– чектерді эмиссиялау;
– төлем құжаттарын бекіту, төлеу, акцептеу және кассаға қабылдау.
Жоғарыда аталған операцияларды жүзеге асыруға тек Ұлттық Банк қана лицензия
береді.
Екінші деңгейдегі банктер бұлардан басқа Ұлттық Банктің лицензиясына сәйкес
келесідей операцияларды жүзеге асырады:
– ҚР-ның аймағынан тыс инвестициялық операциялар;
– кепілдік операциялар: үшінші тұлғалар үшін ақшалай тапсырмаларды орындауға
кепіл беру;
– өзінің бағалы қағаздарының (акция, облигация, вексельдер және депозиттік
сертификаттар) эмиссиясы;
– факторингтік операциялар: төлемеу тәуекелін қабылдай отырып, тауарды сатып
алушыдан төлемді өтеуді талап ету құқын иемдену;
– форфейтингтік операциялар: вексельді сатып алу жолымен тауарды сатып
алушының борыштық міндеттемесін өтеу [5, 198 б.].
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Банктер қор нарығындағы делдалдық қызметті ҚҚА берген лицензияға сәйкес Ұлттық
Банктің келісімімен жүзеге асырады. Сонымен қатар, екінші деңгейдегі банктерді бағалы
қағаздар нарығының институционалды инвесторлары ретінде тарту мақсатында оларға қор
биржасында листингтен өткен мемлекеттік емес облигацияларды иемденуге рұқсат берілген.
Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздармен жүргізетін операцияларын
келесідей жүйелеуге болады:
– бағалы қағаздармен жеке келісім-шарттары – инвестициялық, сауда операциялары.
– кепілдік операциялар;
– сенімгерлік операциялар;
– депозитарлық операциялар.
Банктердің бағалы қағаздармен жеке келісім-шарттары банктің өзінің атынан және
өзінің қаражаты есебінен жүргізіледі. Мұндай келісім-шарттар инвестициялық және сауда
операцияларына жіктеледі.
Сонымен қатар, Қазақстан экономикасын қарқынды дамыту үшін экономиканың
барлық салаларын бірдей, сондай-ақ нарықтық құрылымның элементі ретінде оның бөлек
әкімшілік аймақтарын да дамыту қажет. Қазақстанда нарықтық экономиканың бұл
элементтерінің бірдей деңгейде дамуға мүмкіндіктері жоқ. Бұл аймақтық экономиканың бір
жақты дамуын қалыптастырады.
Елге тартылған тікелей шетелдік инвестициялардың жан басына келетін көлемі
бойынша Қазақстан ТМД мемлекеттерінің арасында көшбасшы болып қалуда, сондай-ақ
ТМД елдерінің арасында инвестициялық сыныптың халықаралық рейтингісін алған бірінші
ел болып табылады. Бүкіләлемдік банк Қазақстанды әлемнің инвестициялар үшін барынша
тартымды жиырма елінің қатарына қосты.
Сонымен банктердің бағалы қағаздар портфелін құруы қолма-қол резервтердің
көлемін шектеуде, депозитті қайтару үшін қаражат қажеттілігі пайда болғанда ақша
нарығынан қарыз алғанда немесе басқа қаржылық қажеттіліктерді қанағаттандыруда
өтімділік көзі болып табылады. Дұрыс құрылған инвестициялық портфель банктің салықтық
міндеттемелерін төмендетуге мүмкіндік береді және жоғары несиелік тәуекелді өтеуге
қажетті бағалы қағаздардың сенімділігі жоғары қорымен қамтамасыз етеді.
Әдебиеттер тізімі:
1Б.М. Ческидов. Модели рынков ценных бумаг. – СПб: Питер, 2016. – 547 с.
2Баймұратов О. Қазақстан қаржы нарығы. Оқу құралы. – Алматы, Экономика, 2011. –
514 с.
3Боди З., Кейн А., Маркус А. Принципы инвестиций, 4-е издание.: Пер. с анг.- М.:
Издательский дом «Вильямс», 2016. – 487 с.
4Брокеры и регистраторы на рынке ценных бумаг. – Оқу құралы, Алматы: –
«Еуразия» қорының жобасы, 2015. – 358 с.
5Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Оқулық. – Москва: Финансы и
Статистика, 2015. – 352 с.

95

Екінші деңгейдегі банктердің бағалы қағаздар портфелін бағалау мен
басқарудағы тәуекелдер
Жуман Г.А., магистрант
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ-сы
e-mail: Gulmaral.zhumanova@bk.ru
Қаржы нарығының дамуының қазіргі сатысында облигацияның төмен белгіленген
табысы доллардың құнсыздану деңгейін жаппауына қарамастан шетел бағалы қағаздары,
әсіресе тұрақты табыстылар сақтандыру компаниясы ұшін тартымды болып отыр. Осы жерде
айта кететін жайт, валюталық режимнің толық ырықтануына байланысты 2015 жылдың 1
қаңтарынан бастап осы тәуекелдердің күшеюі күтілетіндіктен, шетел бағалы қағаздарының
көбеюі осы операциялар бойынша валюталық тәуекелдің болуын қарастырады.
Қайта инвестициялау тәуекелі – тарихи инвестициялаудан алынған қаржыларды
салудағы табыстың төмендеуі тәуекелі. Классикалық мысал бағалы қағаздарды басқа бағалы
қағаздарға (пайыздық мөлшерлемесі төмендеу) салу үшін сату болып табылады.
Облигациялар үшін бағалық және қайта инвестициялау тәуекелдері бір-біріне қарама-қайшы.
Біріншісі – пайыздық мөлшерлеме өсуі арқылы құралдың құны төмендеу тәуекелі. Екіншісі –
пайыздық мөлшерлеменің төмендеуінен қайта инвестициялаудың болашақ төлемдеріне әсер
ететін тәуекел. Осы екі қарама-қайшы тәуекелдерге негізделген бағалық тәуекелден қорғану
стратегиясы иммунизация деп аталады.
Қайта инвестициялау тәуекелінің классикалық мысалы ретінде 23 желтоқсан 2015
жылы Қазақстан Республикасының Қаржы министірлігінің бірінші эмиссиялы МЕАКАМ120 мемлекеттік арнайы қазынашылық міндеттемесін алдын-ала өтеуі туралы ақпарат беруін
айтуға болады. 2015 жылы желтоқсанның басында МЕАКАМ-ның ҚҚА-нің екінші деңгейлі
нарығындағы құны таза бағасындағы атаулы құнынан 112,90% немесе жинақталған
қызығушылықты есепке алғандағы бір облигация үшін 1174,44 теңгені құраған (12
желтоқсандағы сауданың орташа есептелген қорытынды көрсеткіштері көрсетілген). Осыған
қарап, нарықтың іскерлі қатысушыларының облигацияларды алдын-ала атаулы бағасына
өтеуі хабарды естігендегі жағдайын түсіну қиын емес. Көптеген сақтандыру компаниялары
бұл бағалы қағаздар өздерінің инвестициялық портфеліне олардың бағаларының болашақта
өсуі сенімімен алды, өйткені қазіргі кезде ҚР ҚМ жоғары купонды ұзын облигациялар
шығармайды [1].
Активтің өтімділігі – құнының төмендемеуі негізінде оны нарықта тез арада сату.
Өтімділіктің бірегейлі мағынасын ашатын әлі де ереже жоқ, сондықтан әр түрлі нақты емес
анықтамаларды қолдануға тура келеді. Профессор Тобин өтімділік, өтімділік еместі
сатушының ыңғайласпа ұсынысты қымбат және ұзақ уақыт бойы іздегенше, тауарды тез
арада сатқандағы шығындарымен бейнелейді.
Қазақстандық эмитенттер үшін өтімділік тәуекелі маңызды емес бағалы қағаздар
болып тек қана ҚҚА-нің «А» категориялы ресми тізімдегі бағалы қағаздар саналады. МБҚ
және МЕБҚ бойынша төлемдердің барлығы «Т+0» схемасы бойынша жүргізіледі. Биржадағы
мәмілені жасасу кезінен оны орындауға дейінгі тәртіп дәл уақытында мәмілені мақұлдау
барысында 10-20 минутты қамтиды.
Екінші деңгейдегі банктердің портфеліндегі қаржылық құралдарының өтімділігін
жоғарылату мақсатында, 2019 жылдан бастап рейтингтік қағаздардың екінші деңгейдегі
банктердің портфеліндегі үлесі 30%-дан кем болмауы тиіс [1].
Қаржы нарығы екінші деңгейдегі банктердің проблемалары БҚН-ның
проблемаларымен тығыз байланысқан аз салалардың бірі ретінде қалып отыр. Олардың
ішіндегі бастысы 2 немесе 3 жылдан кейін тәуекел дәрежесі әр түрлі портфельдерді
сақтандыру компаниясының ішіне орналастыру және олардың инвестициялық
мүмкіндіктерін ырықтандыру. Сақтандыру компаниялары көрсеткен түрлі табыстылық
салымшылар үшін мойындалған таңдау мүмкіндігін бере бастады, жақын арада сақтандыру
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компаниясы көрсететін табыстылықпен қатар олардың валюталық және нарықтық
тәуекелдерінің бағасы басылып шығады.
Әртараптандыру - инвестициялық портфельдің тәуекелін төмендетудің тәсілдерінің
бірі, инвестицияларды оған кіретін түрлі активтер арасында бөлу арқылы жүргізіледі.
Мұндай портфельге кіретін әрбір жеке актив бойынша тәуекелді төмендету, мысалы
хеджерлеу арқылы жүргізіледі.
Айта кететін маңызды жайт, бағалы қағаздар портфелі бұл - бір немесе бірнеше
заңды және жеке тұлға меншігіндегі бағалы қағаздардың тізімі (жиынтығы). Әдетте бағалы
қағаздар портфелін құруда оларды басқару бойынша қызмет көрсететін қаржылық
талдаушылар, инвестициялық банктер, брокерлік компаниялар қызметтеріне жүгінеді, себебі
портфельге бағалы қағаздарды жинау бағалы қағаздарды сатып алуда оның иесінің
мақсатына байланысты.
Портфель тәуекелін төмендеті үшін әртараптандырудың бес тәсілі бар:
1. Түрлі эмитенттерінің бағалы қағаздарын сатып алу арқылы инвестицияларды
құрылымдастыру. Қазақстанда әртараптандырудың бұл тәсілі «Қазақстандық қор биржасы»
АҚ-ның (ҚҚА) бағалы қағаздардың ресми тізіміне қосылған құралдар санының аздығынан
жеткіліксіз дамыған. Мысалға, ҚҚА тізімінде 2019 жыл нәтижелері бойынша 93 акция (68
эмитенттің) және 78 облигация (55 эмитенттің ) бар. Бұл жеткіліксіз.
2. Түрлі саладағы бағалы қағаздарды сатып алу. Қазақстанда әртараптандырудың осы
стратегиясын қолдану қиыншылық туғызып отыр. 2019 жылы ҚҚА-нің акциялар мен
облигациялардың ресми тізімінің салалық құрылымында қаржылық сектор басыңқы орын
алуда. Корпоративтік облигациялар нарығында қаржылық сектор бұрынғыдай жетекшілік
алып отыр. Осы сектордың үлесі қысқарса да, оған әлі де қарыздың нарықтық құнының 85%нан астамы тиесілі. Акциялар нарығында қаржы секторына нарықтық құны бойынша
акциялардың үштен бір бөлігінен астамы тиесілі, ал мұнай-газ және тау-кен компанияларына
- 30% тиесілі.
3. Инвестицияларды түрлі географиялық аудандарда (елдерде) орналасқан
компаниялар арасында бөлу. Осы стратегияны қолдану ҚҚБ-ң биржалық тізімінің нашар
салалық және құралдық әртараптандыруына байланысты Қазақстандық нарық үшін жаңалық
болып отыр. Мысалға, 2019 жылдың басында оның үлесі 9%-дан астам болған. Сондықтан
географиялық әртараптандыру туралы айту әлі ерте.
4. Түрлі бағалы қағаздарды сатып алу. Осы стратегияны қолдану портфельдік әдістің
Қазақстандық нәтижесінде кең таралған. Алайда, 2019 жыл қол жетімді құралдардың жалпы
саны (бағалық қағаздардың 176 түрі) жеткіліксіз. Дамыған қор нарықтарында қаржылық
құралдардың саны 10 мыңнан астамына жетеді [2].
5. Бағалы қағаздардың күшті әртараптандырылған меншікті портфелі немесе
өндірістің жоғары дәрежеде әртараптандырылған компаниялардың бағалы қағаздарын сатып
алу. Мұндай компаниялар Қазақстанда жоқ және әртараптандырудың бұл түрі
қолданылмайды.
Осылайша, жүргізілген талдау әртараптандырудың классикалық теориясын отандық
қор нарығында қолдану дамымаған күйде тұр.Отандық нарықта бос ақшаны
инвестициялауға қаржылық құралдардың созылмалы тапшылығы байқалады. Осы жағдай
институционалды инвесторлардың нарықта бағалы қағаздарды сатып алып, оларды өтегенге
дейін ұстауына әсер етеді. Сондай-ақ, құралдардың жетіспеушілігі монетарлық саясаттың
міндеттерін орындауды қиындатады, қаржы нарығында шектен тыс өтімділікті айықтыру
мақсатымен айналыстағы МБҚ көлемін көбейтуге мүдделі Ұлттық банк пен бюджет үшін
елеулі шығындар әкеледі.
Бағалы қағаздар портфелінің қазіргі теориясына сәйкес, портфельдік тәуекел
әртараптандырылмайтын (төмендемейтін) және әртараптандырылатын (төмендейтін) тәуекел
болып екіге бөлінеді. Әртараптандыру арқылы инвестициялық портфель тәуекелі
әртараптандырылмайтын бөлік деңгейіне кемиді, яғни әртараптандыру портфельдік
тәуекелді сақтандыру үшін қолданылады.
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Инвестор бағалы қағаздар портфелін құру кезінде әртараптандыруды қолданады.
Әртараптандыру бағалы қағаздар маркетингін жүргізуге міндетті институционалды инвестор
үшін өте маңызды. Инвестициялық портфельге кіретін бағалы қағаздарды таңдай отырып,
инвестор келесі негізгі ережелерді ұстануы керек:
1. Қаражаттарды активтің бір түріне ғана салмау;
2. Бағаларының немесе табыстылығының өзгерісі өзара әлсіз байланыстағы
активтерге қаражат салу;
3. Әртараптандырылмайтын тәуекелдің ең төменгі меншікті деңгейдегі активтерге
қаражат салу.
Әртараптандыру меншікті тәуекелдің азаюының және нарықтық тәуекелдің орташа
шамаға келуінің нәтижесінде портфельдік жалпы тәуекелінің төмендеуіне әкеледі, себебі
бүкіл портфельдің (тәуекел шамасы) стандартты ауытқуы осы портфельге кіретін бағалы
қағаздың әрбір түрінің стандартты ауытқуынан аз болады. Инвестициялық портфельді
басқарушы үшін портфельді құру, талдау және басқару - басқарушы компанияның бағалы
қағаздар нарығында әсер ету саласын кеңейтіп, орнын күшейту куәлігі, капиталды ең
жоғарғы инвестициялық сапасы бар бағалы қағаздарға салу және төмен тәуекелді жоғарғы
қосымша табыс көзін қамтамасыз ету арқылы инвестор қаражаттарын оңтайлы қолдану
мәселелерін шешуде біліктілікті көрсету болып табылады.
Қазіргі қазақстандық қор нарығының жағдайына қарағанда, дамыған қор
нарықтарында портфельді басқару мен портфельдік теория негізінде инвестициялық
шешімдер қабылдау проблемаларына кешенді тәсілдеме қабылданды.
Портфельдік теория негізінде мынадай ұйғарым бар, яғни инвестор қабылданатын
тәуекел үшін өтемақы алуы керек және тәуекел мен табыстың қатынасының сандық мәні
болуы мүмкін. Жеке портфельдік салымдардың сипаттамасын талдау орнына теория
портфельге кіретін бағалы қағаздардың статистикалық байланыстарының анықтамаларымен
жұмыс істейді. Тәсіл 4 сатыға бөлінген:
1. Күтілетін табыс пен тәуекелдің нақты мәнімен активтердің барлық түрін бағалау;
2. Инвестициялардың әр түрлі кластары арасында активтерді бөлу туралы шешім
қабылдау (мысалы жылжымайтын мүлік, акциялар, облигацияларға салымдар);
3. Тәуекелдің күтілетін деңгейлері бойынша портфельдік салымдардың табыстылығын
оңтайландыру;
4. Бағалы қағаздардың әрбір түрі бойынша нәтижелерді бағалау және тәуекелдерді
жүйелі және жүйесізге жіктеу [3, 189 б.].
Осылайша, инвестициялық портфельдердің әртараптандыруының қолданылатын
әдістемелеріне жүргізілген талдау, ең алдымен, тәуекелдерді есептеп және басқара білу
керектігін көрсетеді. Оның бәрі басқарушы инвестициялық портфельдер құрылымында
тәуекелдерді басқару бойынша жеке құрылымды құрып, тәуекелдерді басқарудың
негізделген әдістемесін енгізуді талап етеді.
Екінші деңгейдегі банктер қызметтеріне тәуекелдерді басқару жүйесін енгізудегі
негізгі мәселе мынада - егер инфрақұрылым деңгейінде қор нарығында тәуекелдерді басқару
механизмдері болса, ал сақтандыру компанияларының деңгейінде бұндай жүйелер әлі
енгізілмеген.
Сөйтіп, екінші деңгейдегі банктерге тәуекелдік менеджментті қалыптастыру
барысында тәуекелдердің қаржылық-шаруашылық қызметтердің барлығына дерлік әсер
етуін ескеру қажет. Тәуекелдерден қорғанудың тиімді түрі болып тәуекел менеджментінің
көпвекторлы жүйесі бола алады.
Жалпы алғандағы тәуекелдерді басқару үдерісі мынадай кезеңдерден тұрады:
- тәуекелдерді анықтау;
- тәуекелдерді сыныптау;
- тәуекелдерді бағалау;
- тәуекелді басқарудағы тәсілдер мен құралдарды анықтау;
- таңдалған шараларды жүзеге асыру.
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Тәуекелдерді басқарудағы шаралардың тиімділігіне жету
қолданғанда болады:

келесі теңсіздікті

n

f ( P, E )  ( C i * Ai )

(1)

i 1

Мұндағы:
f(P,E) - тәуекел пайда болған кездегі күтілген зардап шамасының функциясы.
Функция аргументтері:
Р- тәуекелдің болу ықтималдылығы, Е - зардаптардың ақшалай бағалануы.
Тәуекелдерді басқару тәсілдерін таңдау кезеңінде Р, Е аргументтерін біркелкі максималды
мүмкіндігінде алу керек;
Сi- тәуекелдерді басқарудағы і-ші шараны жүзеге асыруға құнның ақшалай өлшемі;
Аi — тәуекелге дейінгі мерзімге і-ші ресурсты орналастырудың баламалы құны;
п — тәуекелді басқарудағы жоспарланған шаралар саны [4, 112 б.].
Осылайша, тәуекелдік менеджментінің тәсілдерін таңдау кезінде теңсіздікті
орындамау жағдайында басқа одан да тиімді тәсілдерді таңдауға тырысу керек немесе
олардан мүлдем бас тарту керек.
Көп векторлылық – тәуекел-менеджмент моделіндегі ең негізгі кезең болып
табылады. Тәуекелді басқару үдерісінде екінші деңгейдегі банктердің
ұйымдыққұрылымдық бөлімшелерінде көп жақтылық құқықты, жауапкершілікті, міндетті
орналастыруды білдіреді. Сонымен қатар компанияның қызметіне байланысты тәуекелді
бөлу, бұл жерде құрылған ішкі коммуникация жұмысы қоса есепке алынады. Мысалы,
бірінші кезекте барлық инвестициялық тәуекелді басқаруға арналған іс-шараларды
ұйымдастыру жауапкершілігі тұрады, бұл дегеніміз тәуекелдерді әр түрлілендіру
бөлімшелердің қызметкерлерінің мамандандыру дәрежесіне байланысты болады.
Коммуникациялық байланыс жүйесі және “координациялық орталық” тәуекелді жекелеген
құрылымдық бөлімшелерде жоюға мүмкіндік береді. Қаржылық басқаруға
немесе
компанияны жүргізуге қарау координациялық орталықтың қызметі болып табылады.
Тәуекелді бағалау және басқарудағы шешімдер толық қаралып, таразыланып қабылдануы
керек, субъективті тұлғаның әсер етуінсіз мүмкін болған жағдайда, осы мәселеде
объективтілік қағидасының мазмұны ашылады.
Тәуекелдерді басқару әлуетті келеңсіз жағдайлар пайда болу кезде сақтандыру
компанияларының қаржылық әлсіздігінің алдын-алуын қамтамасыз етеді. Халықаралық
қаржылық тәжірибесінде кең етек алған стресс-тестілеу – келеңсіз экономикалық жағдайлар
мен мүмкін бола қалған экономикалық құлдырау кезеңіндегі әлуетті банк ысырабын
бағалауды қамтамасыз ететін аналитикалық құралдардың бірі болып табылады.
Әдебиеттер тізімі:
1 www.nationalbank.kz
2 Итоги развития биржевого фондового рынка за 2019 год/ Рынок ценных бумаг
Казахстана. – 2020. - № 2. – 60 с.
3 Галанов В.А., Басов А.И. Рынок ценных бумаг: Оқулық. – Москва: Финансы и
Статистика, 2015. – 352 с.
4 Шелекбай Ә.Д., Әлмереков Н.А. Банк ісіндегі тәуекел-менеджент: теориясы, әлемдік
практика, қазақстандық тәжірибе. Оқу құралы. – Алматы, Экономика, 2007. – 208 б.

99
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Общеизвестно, что развитие мировых информационных процессов предопределяет
необходимость вхождения Казахстана в мировую информационную систему, что, в свою
очередь, предполагает решение целого комплекса задач, основными из которых являются
обеспечение возможности свободного поиска, получения, производства и распространения
информации, развитие СМИ, формирование иных доступных информационных ресурсов,
предоставление информационных услуг, соответствующих мировым стандартам,
обеспечение условий создания, развития и функционирования информационных систем,
формирование единого информационного пространства, интегрированного в мировое
информационное сообщество.
В настоящей статье рассматриваются теоретические проблемы правовых аспектов
информационных систем.
Актуальность проблемы правовых аспектов информационных систем обусловлена
существенным повышением роли информации во всех сферах и видах деятельности
личности, общества и государства в условиях появления новых видов угроз внутреннего и
внешнего характера, развитием новых информационных правоотношений, требующих
соблюдения прав и защиты законных интересов в информационной сфере.
Необходимо учесть, что потребность в информационной сфере возрастает, что
объясняется бурным развитием информационных процессов и ролью информации во всех
сферах жизнедеятельности личности, общества и государства.
Анализ и развитие мировых информационных систем, предполагает решение целого
комплекса задач, основными из которых являются обеспечение возможности свободного
поиска, получения, производства и распространения информации, развитие СМИ,
формирование
иных
доступных
информационных
ресурсов,
предоставление
информационных услуг, соответствующих мировым стандартам, обеспечение условий
создания, развития и функционирования информационных систем, формирование единого
информационного пространства, интегрированного в мировое информационное сообщество.
Характерно, что с развитием естественных наук, биологии, инженерной генетики и
техники с середины ХХ века бытует научное мнение о том, что информация – это «обмен
сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматом, обмен
сигналами в животном и растительном мире; передача признаков от клетки к клетке, от
организма к организму (генетическая информация), одно из основных понятии
кибернетики)» [1, с.348].
Необходимо констатировать, что в правовую науку прочно входит понятие
«информация» и «информационные правовые отношения», которые требуют научного
осмысления и законодательного регулирования. Считаю, что создание информации, ее сбор,
накопление, обработка, распространение и предоставление потребителю, разработка и
внедрение информационных технологий, защита информации и защита прав субъектов –
участников информационно-правовых отношений не может происходить без
государственного участия. Наряду с этим, хотелось бы обратить внимание на то, что в
информационной сфере достаточно тонки и гибки границы возможности и необходимости
государственного вмешательства, и тем более государственного контроля за
информационной средой как наиболее действенной по природе своего воздействия на
сознание и поведение общественности, а также широтой информационных интересов
личности, общества и самого государства.
Примечательно, если XIX век называли веком промышленного производства, XX век
– это век управления, то XXI век – век информации. «Сегодня мы являемся очевидцами
100

повышения значимости информации как для себя лично, так и для государства и общества в
целом. Необходимо определить, что возрастание роли информации практически во всех
сферах и областях жизнедеятельности обусловлено многими факторами и, прежде всего,
формированием информационного сектора экономики, равного по значимости, а порой и
превосходящего по ресурсному потенциалу такие ее традиционные подразделения, как
промышленность, сельское хозяйство и услуги. Между тем, здесь, безусловно, имеет
значение и то, что мера развития информационного сектора оказывает существенное влияние
не только на систему производственных отношений, но и предопределяет реальные границы
возможностей для членов общества искать, получать и распространять информацию. Здесь
необходимо отметить тот факт, что зачастую закладывается основа существования системы
информационных технологий в
обществе…» [2, с.3].
Следует отметить, с увеличением роли информации, информационного обмена и
иных информационных процессов правовое регулирование информационных отношений
требует все большего разрешения. В законодательствах практически всех стран были
приняты специальные нормативные акты, регламентирующие процедуры обмена
официальной информацией, процессы информатизации, защиты некоторых видов
информации и пр.
При этом следовало бы учесть, что информация всегда была достаточно важным
условием жизнедеятельности человечества. По сути дела, роль информации существенно
возросла. Но несомненно, она является первоосновой многих жизненно важных процессов.
Еще следует особо выделить, что информация является важнейшим средством организации и
регулирования как общественной, так и частной жизни. В этой связи, ни для кого не секрет,
что информация есть форма и средство передачи приобретенных, накопленных и созданных
знаний, действенным инструментом и «материей» управления.
Впрочем, информативность управленческих процессов существовала всегда, но
именно сейчас этому аспекту уделяется большое внимание. При этом необходимо
учитывать, что информация есть не только основа, но и продукт государственноуправленческих процессов.
В современных условиях определяющее внимание уделяется качеству информации.
Надо признать, информация должна соответствовать некоторым требованиям: быть
современной; лаконичной; полной; новой (свежей, данный термин здесь абсолютно
приемлем); экономичной и полезной.
Достаточно заметить, не будем забывать, в современный период общество постоянно
требует все нового и нового потока информации. Надо признать, существует и действует
множество различных средств массовой информации, книжная индустрия, телеиндустрия,
ежедневная печать и
пр. [3, с.134].
Н.A. Нaзaрбaeв в cвoeй книгe «Критичecкoe дecятилeтиe» oтмeчaeт, чтo ceгoдня
oбъeм дocтупнoй инфoрмaции явнo прeвышaeт вce тe прeдeлы, зa кoтoрыми чeлoвeк мoжeт
их oбрaбoтaть и ocмыcлить [4, c. 72]. Прaвo, призвaннoe рeгулирoвaть дaнную oтрacль
жизнeдeятeльнocти людeй, в ocнoвнoм иcпoльзуeт пoнятийный aппaрaт, cфoрмирoвaнный
eщe в Дрeвнeм Римe и нe прeтeрпeвший примeнитeльнo к инфoрмaциoннoй cфeрe кaких –
либo ocoбых измeнeний.
Роль и значение информационного обмена, ее глобальный характер и объемы привели
к созданию нового понятия – информационное право, которое, в свою очередь, вызвало
серьезные споры в научной среде. Мнения ученых разделились. Одни относят
информационное право к отдельной отрасли права, обладающей спецификой предмета
исследования и регламентации. В частности, М.М. Рассолов и его сторонники указывают:
«Информационное право, несмотря на то, что некоторые его нормы применяются в других
отраслевых юридических науках, широко использует эти нормы в ходе правового
воздействия на информационные отношения и одновременно является самостоятельной
отраслевой правовой наукой и наукой о нормативно-правовой информации» [5, с.10-11].
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Тогда как В.А. Копылов определяет его как комплексную отрасль права, чьи институты
регулируются различными отраслями правовой науки [6, с.123-131].
Несмотря на различие взглядов на теорию информационного права, его необходимо
принимать как свершившуюся действительность. С возрастанием значения информации,
влияние на социальные отношения, роль информационного права и информационного
законодательства в системе международного и национального законодательства, в теории
права, а также в системе юридических наук постоянно растет.
Одной из наиболее актуальных и жизненно важных сфер информационного оборота
является обеспечение ее безопасности, то есть информационная безопасность. Значение
информации в жизни общества, личности и государства неизмеримо возросло, как и
значение информационной безопасности.
Результаты исследования позволяют сделать вывод: основные трудности компании
испытывают при попытках ограничить оперативное пространство атакующих, что ставит под
угрозу всю базовую структуру, необходимую для цифровой трансформации.
Злоумышленники расширили сферы активности атакуя серверы, возросла изощренность
атак, участились случаи использования шифрования для маскировки злонамеренной
деятельности.
Ввиду наблюдающейся в настоящее время нехватки специалистов по
информационной безопасности многие организации и страны, желающие выйти на мировой
виртуальный рынок, подвергнутся значительной опасности. Персонал этих организаций не
располагает опытом и подготовкой, необходимыми для решения таких задач, как разработка
политики безопасности, защита важных ресурсов, которые свободно перемещаются между
сетевыми средами, или выявление современных продвинутых атак и принятие мер
реагирования.
Отсюда делается вывод о том, многие предприятия, чтобы избежать затрат, связанных
с обнаружением кибератак и устранением их последствий, вкладывают средства в
технологии аналитики в сфере безопасности. Такая тактика приносит плоды: затраты на
реагирование на атаки сокращаются, и это позволяет существенно увеличить окупаемость
инвестиций.
Компании активно внедряют новые технологии для защиты своих ресурсов.
Традиционные инструменты управления сетью и периметром уже малоэффективны, поэтому
необходимо полностью переосмыслить существующие стратегии, чтобы обеспечить
максимальную защиту пользователей, приложений и данных.
Резюме
В данной статье рассматриваются
теоретические и правовые аспекты
информационных систем
Түйін
Бұл мақалада ақпаратық жүйеге қатысты құқықтық теориялық
мәселелер
қарастырылған.
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Сүт пен сүт өнімдерін өндіретін кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз етудің маркетингтік құралдары
Қалғанбаев Н.Ә., э.ғ.к., доцент
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Экономиканың нарықтық қайта құрылуының қазіргі кезеңі экономикалық
қатынастардың жаһандануымен ғана емес, сонымен қатар бәсекелестік тенденциялардың
белгісіздігіменен және ретсіздігіменен сипатталады. Сонымен қатар экономикалық
байланыстар жүйесінің бұрмалануы, бұл өз кезегінде олардың тіршілік етуінің негізгі
шарттарындағы ұйымдастырушылық икемділік пен динамизмді шектей отырып
кәсіпорындардың бәсекелестігі үшін өте сәйкессіз ортаны қалыптастырады. Сыртқы ортаның
өзгеруінің әсерінен кәсіпорындар бәсекеге қабілеттіліктің төмендеуі, нарықтағы үлестің
қысқаруы, өндіріс рентабельділігінің деңгейінің төмендеуі, бренд өнім туралы
ақпараттардың жетіспеуі, адал тұтынушылардың үлесінің төмендеуі және т.б. салдарына
әкеледі.
Бәсекелестік нарықта әр түрлі формада өтеді және әр түрлі тәсілдермен жүзеге
асырылады. Бұл сала ішіндегі және салааралық болуы мүмкін. Бірінші жағдайда әңгіме бір
қажеттілікті қанағаттандыратын ұқсас тауарлар арасындағы бәсекелестік туралы болып
отыр. Екінші жағдайда біз әр түрлі салаларда қолданылатын және әр түрлі қажеттіліктерді
қанағаттандыратын екі түрлі тауарлар арасындағы бәсекені айтамыз. Нарық пен сүт
өнімдерін салааралық бәсекелестік, бағаны бақылау және өндіріске ену шарттары
тұрғысынан зерттеу сүт өнеркәсібіндегі бәсекелі нарықтың талданған модельдерін бөліп
көрсетуге мүмкіндік береді.
Сондықтан сүт өндіретін кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін арттыру және оның
өнімдеріне сұраныс маркетинг-микс құралдарының сәтті жүзеге асырылуына байланысты.
Бірақ алдымен сүт нарығының және тұтастай алғанда сүт өнеркәсібінің қазіргі жағдайын
талдау жасап, сүт өндірушілердің сүт нарығындағы орнын анықтау қажет.
Қазақстан Республикасының статистикалық органдарының мәліметтері бойынша сүт
өндірісі 2019 ж. 5,3 млн. тоннаны құрады, бұл 2015 жылмен салыстырғанда 10,4% -ға артық,
ал сүттің тауарлылығы - 71%. 2019 жылы сүт өнімдерінің өндірісі 729,4 мың тоннаны құрады
немесе 2015 жылмен салыстырғанда 24,3% артық (салыстырмалы 2019 жылы өсу қарқыны
2018 жылға қарағанда 2,4% құрады) (1-кесте) [1].
Статистикалық мәліметтер бойынша қазіргі уақытта республикада шамамен 150-ге
жуық тұрақты жұмыс істейтін сүт өндіруші кәсіпорындар бар, жазда маусымдық зауыттар
есебінен олардың саны 190-ға дейін көбейеді. Сүт және сүт өнімдерін өндіретін
кәсіпорындар республикалық өндіріс үлесінің 70%-н құрайды.
Отандық сүт өнімдерін өндірушілердің мысалы ретінде зерттеу жүргізілген Алматы
облысы аумағында орналасқан «Фудмастер» және «Адал» компанияларының материалдары
негізінде бәсекелестікті арттырудың маркетингтік құралдарына тоқталамыз. Біз білетіндей
негізгі маркетинг-микс құралдарына тауар, баға, өткізу және коммуникациялық саясаттары
жатады [2].
Маркетингтік құралдардың құрамдасы ретіндегі бәсекелестердің тауарлық саясатын
зерттеу - бұл өнімдердің ассортиментін талдаудан басталады. Жоғарыда көрсетілген сүт
өнімдерін шығаратын кәсіпорындардың негізгі өндірістік ассортименті бұл дәстүрлі сүт
өнімдері: айран, сүт, сүт қышқылды өнімдері, қаймақтар, қатықтар, сүзбе, ірімшіктер,
майлар, йогурттар.
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Кесте 1. 2015-2019 жылдар аралығында сүт және сүт өнімдерінің балансы
№ Көрсеткіштердің
атауы

Жылдар

2015
1
2

Сүт, мың тонна

4 851,6

2017
Өндіріс
4 930,3 5 067,9

Сүт өнімдері,
тонна

586427

686 937

Сүт,
мың тонна
Сүт өнімдері,
2
тонна
1

Сүт,
мың тонна
Сүт өнімдері,
2
тонна
1

Сүт,
мың тонна
2 Сүт өнімдері,
тонна
1

620,1

2016

725198

Импорт
645,7
684,6

2018

2019

5 182,4

5 341,7

110,1

103,1

712595

729418

124,4

102,4

568,9

592,4

95,5

104,1

92,1

97,4

4 есе

48,2

164724,8 172813,0 176446,1 155725,0 151727,7

11,2

33,3 Экспорт
40,0

2019 жылмен
салыстырғанда,
%
2015
2018

97,1

46,8

4 715,3

23980,5 30120,8 17405,0 19651,2

4 есе

112,9

5460,5

Тұтыну
5542,7 5712,5

107,8

104,1

115,4

101,2

5654,2

5887,3

746436,5 835769,5 871523,3 850915,0 861494,5

«Фудмастер» компаниясының тауар қоржынында ФудМастер, БИО-С Имун+, Дольче,
Lactel, President, Локо Моко, Galbani брендтерінің сүт, айран, сүт қышқылды өнімдері,
ірімшіктері, сүзбелері, қаймақтары, қатықтары, майларының өте терең ассортименті
қамтылған. Тауар ассортименті 100 аса атауды қамтыған.
«Фудмастер» компаниясымен салыстырғанда «Адал» компаниясы қоржынында 2
бренд бар, олардың барлық ассортименті 50 аса атауды қамтиды, соның ішінде сүт, айран,
сүт қышқылды өнімдер, ірімшіктер, сүзбелер бар. Бірақ «Адал» компаниясы қоржынында
йогурттар жоқ.
Маркетинг құралдарының ең күрделі және болжау қиын элементтерінің бірі - баға
саясаты. Көбіне сатылатын өнімдерге бағаны өзгерту уәждемелері бәсекелестердің
әрекеттеріне негізделген.
2-кестеде «Фудмастер» компаниясының «Адал» компаниясына қарағанда қымбаттау
нарық сегментінде жұмыс істейтінін көруге болады [3].
Зерттеу барысында сүт өнімдеріне сұраныстың орташа бағаға икемді екендігі
анықталды. Азық-түлік шығындарының мөлшеріне сүттің жеткізілуі және басқа да азықтүлік тауарларының бағасы үлкен әсер етеді. Кәсіпорындардың баға саясатын
бәсекелестердің сұранысы мен бағасына бағыттап қалыптастыру ұсынылады.
Қазіргі кезеңде бәсекеге қабілеттілікті арттырудың негізгі әдістерінің бірі өткізу
саясатында дәстүрлі емес тәсілдерді қолдану болып табылады, ол дәстүрлі таңдамалы және
интенсивті өткізу әдістерінің негізгі қағидаларын біріктіруге бағытталған.
Осылайша, сүт өнімдерін шығаратын кәсіпорындар дүкендер формаларына
байланысты сату құрылымының динамикасын зерттей отырып, өзі үшін ең перспективалы
сатушыларды таңдай алады және олармен жұмыс жасауда тікелей интеграция әдістерін
қолдана бастайды.
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Кесте 2. 2019 жылы Алматы қаласы нарығындағы сүт өнімдерінің орташа бөлшек
сауда бағалары
Өнімдердің атауы

Пастерленген сүт (1 литр)
Айран (1 литр)
Қаймақ (400 г)
Сары май (1 кг)
Ірімшік (1 кг)
Қатық (1 литр)

Орташа бағалар, тенге
«Фудмастер»

««Адал»

204
243
486
1520
1101
285

198
234
468
1380
1105
280

Қазіргі жағдайда сүт өнімдерін өндірушілер тарапынан жеткізу нарығы айтарлықтай
қаныққандықтан, сатушы енді қарапайым делдал ретінде ғана емес, сонымен қатар
мүмкіндігінше соңғы тұрақты тұтынушыларды тарту үшін ынтымақтастыққа негізделген ең
тартымды серіктес таңдауға мүдделі клиент ретінде де әрекет етеді. Мұндай
ынтымақтастықтың міндеттері ретінде жоғарғыдағы сүт өндіретін кәсіпорындарға
төменгідей мұмкіндіктер береді: сүт өнімдерін сату көлемін ұлғайту; өнімнің сапасын
бақылауға қатысу, өнімнің жаңа түрлерін сынақтан өткізу; сатып алушылардың ұсыныстары
мен ескертулері негізінде ассортиментті жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу; сүт
өнімдерін шығаратын кәсіпорындардан өндірушінің бағасына балама ретінде алынған тамақ
өнімдерін сату көлемінің ұлғаюы; өндірісті әртараптандыру негізінде кәсіпорын шығаратын
сүт өнімдерін сатуға қатысу.
Сүт өнімдерін шығаратын компаниялар тиімді коммуникациялық саясат туралы, атап
айтқанда өз өнімдерінің жарнамасы туралы мұқият ойлануы керек. Қазіргі уақытта сүт
өндіретін кәсіпорындар сүтті тұтынуды ынталандыру және сүт өнімдерін жарнамалау
арқылы өнімді сатуды ынталандыруға ықыласпен ұмтылмайды. Себебі сүт және сүт өнімдері
күнделікті тұтынатын, бірінші реттегі қажеттілік тауарларына жатады. Соған қарамастан,
шетелдік зерттеулердің мәліметтері көрсеткендей, сүтті тұтынудың максималды қажеттілігі
кезеңінде (яғни наурыз, сәуір, мамыр айларында) сүт өнімдерін тиімді жарнамалау және оны
жылжыту өнеркәсіптік кәсіпорынның пайдасын 9%-ға арттырады [4]. Сүт өнімдерін белсенді
жарнамалау оны өңдеуші кәсіпорындарға сатылымды ынталандыруға мүмкіндік береді, ал
тиімді қоғамдық қатынастарды орнату салаға сырттан инвесторларды тартуға айтарлықтай
көмектеседі.
Зерттелген «Фуд Мастер» және «Адал» компанияларының маркетингтік қызметі
негізінен оң жолға қойылған, екеуінде де «маркетинг бойынша департамент» жұмыс істейді,
бөлімде орта есеппен 1015 адам қызмет етеді. Олардың қызметтері нарықтық ортаны
зерттеу, бәсекелестер туралы мәлімет жинау, тұтынушылар сұранысын болжау, жаңа өнім
стратегиясын жасау, оңтайлы баға саясатын белгілеу, өндірілген тауарды тұтынушыларға
тарату жоспарын дайындау және жылжыту стратегиясын жасауға бағытталған.
Сөйтсе де заманауи маркетингтік технологияларды қолдану тұрғысынан зерттеліп
отырған кәсіпорындар әлі де болса жетілдіруді талап етеді. Атап айтқанда зерттелген
кәсіпорындардың әлеуметтік желінің мүмкіндіктерін толық қолданбай отырғандығы, қазіргі
заманғы цифрлық технологиялардың мүмкіндіктері әлі де толыққанды қолданылмауы.
Соның қолданудың нәтижесінде олар аз уақыт аралығында айтарлықтай жетістікке қол
жеткізулері мүмкін.
Қорыта айтқанда, бүгін бәсекелестіктің күн сайын артуы жағдайында көптеген
кәсіпорын басшылары маркетингтік қызмет пен маркетингтік құралдарды қолданудың
маңызы зор екендігін түсінді. Маркетинг-микс құралдарын қолдану арқылы сүт және сүт
өнімдерін өндіретін компаниялар мақсатты нарықта жұмыс істеп, тұтынушылардың
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қажеттіліктерін терең білу арқылы өнімін өткізуді қамтамасыз етіп, нарық тенденциялары
мен тұтынушыларды жақсы білудің арқасында басқа компаниялармен сәтті бәсекелесіп,
пайдалылығын арттырып, мақсатына байланысты нарықтың үлкен үлесін жаулау
мүмкіндігіне ие болады.
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Оқытушының кәсіби біліктілігін жетілдіру – білім сапасының кепілі
Қарабаева З.М. т.ғ.к., доцент
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар
және Әлем тілдер университеті
Әлемде кез-келген мемлекеттің қуаттылығы мен даму жетістігі сол елдің білім беру
жүйесі мен адамдарының білім дәрежесіне, кәсіби біліктілігіне халықтың рухани,
адамгершілік, имандылық көзқарасы, жастар арасындағы білім мен тәрбиеге тікелей
байланысты.
Жоғары оқу орындары белгілі бір жүйенің ғана тапсырмасын орындап, қарап
отыратын орын емес, шын мәніндегі адамды тәрбиелеп өсіретін, қоғамның азаматын
қалыптастырып, тәрбиелеп шығаратын киелі орда. Қазіргі жаһандану үрдісінде жоғары
білім беруді дамытудың әлемдік беталысы ретінде көптеген түйінді мәселелерді анықтайды,
онда: оқытудың жаңа технологияларын енгізу, олардың арасында ең маңыздысы ақпараттықтелекоммуникациялық технологиялары; университеттік білімнің маңызын бейнелейтін және
оның іргетасын сақтайтын білім мен ғылым интеграциясының ұштасуын тереңдету;
академиялық еркіндікті кеңейту мен басқару жүйесін өзгерту арқылы университеттердің
автономиясын дамыту; қосымша білім беру қызмет түрлерін ұсыну, оның ішінде «өмір бойы
білім алу» ұстанымын жүзеге асыруға байланысты. Осы ұстанымды жүзеге асыруда Ел
басының Қазақстан халқына жолдауларында «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық
бәсекеге қабілеттілік», «Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа
мүмкіндіктері» және «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын
арттыру» көрсетілген тұтас елдің және білім беру жүйесінің дамуындағы жаңа
басымдықтарын және Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың
2020 - 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын басшылыққа алып жұмыс
жасауда. Бүгінде
білім жүйесін жетілдіру және білім берудің сапасын арттыруға баса
назар аудару кезек күттірмейтін мәселе болып отырған кезеңде оны жүзеге асыратын – кадр
мамандар. Сондықтан маман оқытушыларды дайындау және оларды қайта дайындау
үздіксіз процесс. Еліміздің тәуелсіздігіне 30 жыл болсада бұл міндеттердің жүгі ауырламаса,
жеңілдеген жоқ. Бұл өскелең өмір талабы.
Міне, осындай жағдайда жоғары оқу орындары да жұмыс істеп жатқан
оқытушылардың білімін көтеру және қайта даярлау, объективті қажеттілікке айналды. Олар
өз біліктіліктерін көтерумен қатар жоғары оқу орындарының және ғылыми мекемелердің
қызметкерлерінің құрамында толықтырады. Олардың жаңадан алған теориялық және
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тәжірибелік білімдері, шеберлілік және икемділіктері халық арасында жан–жақты мәдени
жұмысты пәрменді жүргізуге де тікелей әсер етеді. Сөйтіп, олар білікті
интеллигенциялардың да сапалық құрамын да толықтырылады. Қазір республикада жоғарғы
оқу орындары көп, алайда әлемдік деңгейдегі университеттер қатарынан орын алу аз
санаулы. Сондықтан Отандық маман даярлайтын мекемелердің саны басым болғанымен
түлектерінің білім сапасы әлдеқайда төмен.
Бүгінгі күннің міндеттерін әрқашан жаңа әдістермен ғана шешу жеткіліксіз,
өткеннің тәжірибесіне де арқа сүйеу қажет, онсыз қоғамдық прогрестің сабақтастығы үзіледі.
Өткен өмір сабақтарына тарихын шолу жасасақ. Озат тәжірибені зерттеу, жинақтау
және тарату өткен жылдарда бой көтеріп, әлі де жасампаздық күш қуатын жоймаған
құндылықты ұстап қалу үшін, сонымен қатар өткеннің тәжірибесіне арқа сүйеу үшін де
қажет. Мұндай тәжірибе оқытушылардың білімін көтеру институттарында аз емес.
Кеңес дәуірінде де одан кейінгі кезеңдеде
мұғалімдердің білімін көтеру
институттарының
іс–әрекетінде кемшіліктер де орын алды. Әсіресе, олардың оқу–
материалдық базасын қаржыландыру сарқынды, шектеулі принциптерге негізделді.
Соған қарамастан оқытушылардың білім жетілдіру институттары
1980–
2000 жылдарда мұғалімдердің теориялық және оқу–әдістемелік біліктілігі мен шеберліктерін
көтеруде, білімгерлердің білім сапасын тереңдетуде жан–жақты қызмет атқарды, болашаққа
сабақ боларлық тәжірибе де жинақтады.
Ғылымның және тәжірибенің анықтаған шындығының бірі – бұрын әрбір жоғары оқу
орнын бітірген маманның бес жыл өткеннен кейін алған білімі ескіре бастайды, сондықтан
бес жылда бір рет білім дамыту институттары арқылы теориялық және тәжірибелік
білімдерін көтеруі қажеттілік болып саналды. Ал қазіргі талап - адам өмір бойы білімін
көтеріп отыру қажет. Білім алушыларға білім беруді дамытудың бүгін мен болашағын:
«Ғылым туралы», «Білім туралы», «Ғылыми және ғылыми-техникалық қызметтің
нәтижелерін коммерцияландыру туралы» заңдарға негіздей отырып,
Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы негізінде ҚР Білім
беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік
бағдарламасысын басшылыққа ала отырып жұмыстар жүргізуде.
Жаңа бағдарламаның басты мақсаты:
- Қазақстандық білім мен ғылымның жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыру;
-Тұлғаны оқыту мен тәрбиелеу барысында жалпы адамзаттық құндылықтарға мән беру;
- Ғылымның ел экономикасына қосатын үлесін ұлғайту.
Негізгі міндеттерін келсек:
1. Педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық білім беруді
жаңғырту.
2. Қалалық және ауылдық мектептердің, өңірлердің, оқу орындарының, білім алушылардың
арасындағы білім сапасындағы алшақтықты қысқарту.
3. Оқытудың қауіпсіз және жайлы ортасын қамтамасыз ету.
4. Үздік практикалар негізінде білім алушылардың, педагогтердің және білім беру
ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңартылған жүйесін енгізу.
5. Экономика қажеттіліктеріне және өңірлік ерекшеліктерге сәйкес оқытудың, кәсіптік
даярлықтың сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз ету.
6. Білім алушының зияткерлік, рухани-адамгершілік және физикалық дамуын қамтамасыз
ету.
7. Білім беру ұйымдарын цифрлық инфрақұрылыммен және қазіргі заманғы материалдықтехникалық базамен жарақтандыру.
8. Білім беруді басқару және қаржыландыру жүйесінің вертикалін енгізу.
9. Ғылымның зияткерлік әлеуетін нығайту.
10. Ғылыми инфрақұрылымды жаңғырту және цифрландыру.
11. Ғылыми әзірлемелердің нәтижелілігін арттыру және әлемдік ғылыми кеңістікке
интеграциялануын қамтамасыз ету. Осы бағдарламаларды жүзеге асыруда жоғарғы оқу
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орындары зерттеулер жүргізіп және үздік білім алуды, өз әрекеті үшін мемлекет пен
қоғам алдында жауапты, кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін жетекші ғылыми
және білім беру орталығы болуды мақсат етуде жұмыстар жасауда. Ол мына даму
басымдықтарына негізделген:
 ғылым, білім және экономиканың заманауи салаларына қатысты іргелі және
қолданбалы зерттеулер жүргізуге бағытталу;
 ғылыми кадрларды дайындау – магистр академиялық дәрежесі және философия
докторы ғылыми дәрежелі мамандарды даярлау;
 мамандықтардың кең ауқымы бойынша кәсіби мамандарды дайындау, оның ішінде
жаратылыстану, әлеуметтік-экономикалық және гуманитарлық бағыттар бойынша;
 оқытушы-профессорлар құрамының сапасын қамтамасыз ету, соның ішінде еліміздің
жетекші ғалымдарын жұмысқа тарту және шетелдік мамандарды шақыру арқылы; тәжірибе
алмасу.
 білім алушылар контингентін таңдау, магистранттар мен докторанттар арасындағы
жоғары конкурстың болуы, білім алушылар арасында таңдау жасау мүмкіндігінің дәлелі
болып табылады;
 еуразиялық ғылым мен білім кеңістігінің интеграциялануын мақсат ету: халықаралық
ұйымдар мен бірлестіктерге мүше болу;

оқытушылармен және білім алушылармен академиялық алмасу;

қос дипломды білім беру;
Қазақстандық және әлемдік университеттер арасында көшбасшы болуға ұмтылу,
оларға негіз болатын республикалық деңгейде жоғары орындар мен халықаралық рейтингте
маңызды позицияларды иелену бағыттарында жұмыстар жүргізілуде.
Сонымен бірге
бағдарламада
білім беру қызметін
басқарудың мемлекеттік-қоғамдық жүйесін
қалыптастыруға, педагог қызметкерлердің еңбегін ынталандыруды күшейтуге, білім беру
аласындағы үздік әлемдік тәжірибелерге сай келетін білім сапасының жоғары деңгейіне қол
жеткізуге бағытталған. Әбу Насыр әл-Фарабиден бір әмірші өз елінің болашағы туралы
сұрағанда: «Сен алдымен жастарыңды көрсет, сонда мемлекетіңнің болашағын барлау
қиынға соқпайды», – деген екен. Қай кезеңде де елдің ертеңі, мемлекеттің тірегі – жастар.
Сондықтан жастарға біз әлемдегі ең үздік үлгілерде білім беріп, мейлінше орта, жоғары
деңгейде білім сапасын артыруға мүмкіндік жасау, бәсекелестік қасиетке қабілетті болуға
тәрбиелеу керек. Оқытушы ең алдымен сауатты,жан-жақты, өзі оқытатын пәнді терең білуі,
оны жеткізе алатын болуға тиіс. Бұл өте үлкен өнер, мұның өзі жұрт ойлағандай оншалық
оңай емес. Сонымен оқытушылардың
білімін жетілдіріп, қайта даярлау, оқу
бағдарламаларын халықаралық стандартқа және заман талабына сай етіп өзгерту – басты
міндет. Міне, әлем елдеріндегі пандемиялық жағдайларды ескере, еліміз карантиндік
жағдайды қатаң сақтай отырып, білім беру саласын қашықтықтан оқыту ұйымдастырылды.
Коронавирустық инфекцияның жоғары қаупімен байланысты қашықтықтан оқытуға көшу
мүмкін және дұрыс шешімі болды. Оқытушылардың алдында қашықтықтан оқыту
технологияларын енгізу жағдайында сапалы білім беруді жүзеге асыру міндеті тұрды. Осы
бағытта оқытушылармен білімгерлердің дайындығын бақылау, оқыту платформасын таңдау
жүргізілді. Шет елдердің тәжірибесін зерделеп, қашықтықтан оқыту технологияларын жүзеге
асыру, оқытушылардың онлайн-сабақтарын өткізу үшін қажетті платформаның негізгі
функционалы бөліп алынды. Оқу процесіне қатысушылардың техникалық қамтамасыз
етілуін, платформаның қажетті функционалын талдау негізінде оқу орнының it-бөлімі
нарықтағы платформалар мен мессенджерлердің мониторингіне кірісті. Мониторинг
барысында Microsoft Teams, Google Hangouts, Discord, Zoom, Rocket Chat сияқты
платформалар bigbluebutton, Sabak интеграциясымен зерттелді,бірақ әліде жеткіліксіз. 2020
жылдың 1 қыркүйегінде Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт
Кемелұлының «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына
Жолдауында ел дамуындағы барлық маңызды деген мәселелерді атап айтып, шешу
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жолдарын ұсына келе, ел президенті өз жолдауындағы бесінші мәселе ретінде білім беру
саласына тоқталып өтті. Пандемиялық жағдайларды ескере, білім беру саласының
қашықтықтан ұйымдастырылып отырғанын, сондай-ақ қашықтықтан білім беру жүйесінің
әдеттегі дәстүрлі сабаққа жетпейтініне тоқталды. Дәстүрлі жүйе бойынша білім алуға барша
жағдай жасауды тапсырды. Әрбір оқушы мен оқытушының денсаулығы мен өмірін сақтау
жолын ескере отырып, дәстүрлі жүйеде білім беруге дайындық жұмыстарын жүргізуді де
атап айтты. Қашықтықтан білім беру жүйесінде де барынша дамытылған онлайн білім беру
платформаның дайындалу керек екенін тілге тиек етті. Жоғары оқу орындарында жастардың
салауатты өмір салты мен шығармашылығына ерекше көңіл бөлу керектігін айтты. Сондайақ Президент ғылым саласын дамытуға ерекше назар аударғанын байқауға болады. Үкіметке
әлемнің жетекші ғылыми орталықтарында 500 ғалымның тағылымдамадан өтуін және «Жас
ғалым» жобасы аясында зерттеу жүргізу үшін 1000 грант бөлуді тапсырма берді. Ел
азаматтарына алдағы келе жатқан реформаларға дайын болып, күш-жігерін аямай, еңбек
етуге шақырды. Бәсекеге төтеп бере алатын ел боламыз десек, білімді, ғылымды жетілдіру
керектігін ашық көрсетті. Жолдауда соның орнын толықтыруды ұсына отырып, жас
ұрпақтың оқуына, үздіксіз білім алу және ғылым саласында жетістіктерге жетуіне барлық
жағдайды жасаудың маңыздылығына ерекше тоқталған. Қорыта айтсақ, «Адам бір жылын
ойласа дән себеді, бар ғұмырын ойласа – ағаш отырғызады, ал ғасырлық болашағын ойласа –
ұрпақ тәрбиелейді,» - деген екен данышпан ата- бабаларымыз. Ұрпақ қамы – болашақ кепілі.
Пайдаланған әдебиеттер:
1. Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Кемелұлының «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына Жолдауы 1.09.2020.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына
Жолдауы. 28.01.2018 ж. Болашақтың іргесін бірге қалаймыз .
3.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988
қаулысы ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасы 27.12.2019.
4. Отчет о работе министерства народного образования Казахской ССР за 1990г.
Алматы 1990.
5. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық Университетінің 2020 жылға дейінгі даму
стратегиясы Нұр-Сұлтан- 2020.
6. Сілтеме: https://assembly.kz/news/kha-m-sheleri-prezident-zholdauyna-pikir-bildirdi/

Ел аймақтарының зияткерлік әлеуетін дамытудың шарттары мен принциптері
Кангалакова Д.М., Ph.D
БҒМ ҒК Экономика институты, Алматы қ.
XVIII-XIX ғасырларда адам капиталының болашақ теориясының пайда болуының
алғышарттары қалыптасты. Алғашқылардың бірі болып W. Petty [1] адам тұлғасының өнімді
қасиеттерінің ақшалай құнын бағалауға тырысты. А.Smith [2]пайда немесе табыс әкелетін
өндіріс элементі ретінде қоғамның негізгі капиталына адамдардың білімін, шеберлігі мен
тәжірибесін атайды.
Біздің ойымызша, зияткерлікәлеует категориясының қалыптасуына австриялық
экономист J. Schumpeter[3] еңбектері де әсер етті. Ол экономикалық даму инновациялық
процестерге негізделгенін айтады, ал инновациялық процессті адамның интеллектісі ойлап
табады. А.Marshall«Экономикалық ғылымның принциптері» жұмысында адам баласының
дамуына, оның санын көбейту, денсаулық пен күшті нығайту, білім мен қабілеттерді
көбейту, оның мінезінің қасиеттерін байыту керектігі туралы айтады. Ол экономикалық
зерттеулердің барлығын адамның зияткерлік және физикалық дамуымен байланыстырады.
109

Ал адам капиталының зияткерлік қабілеттіліктері мен әлеуетін зерттеген танымал
ғалымдар өкілдері:T.W. Schultz [4], G.Becker [5], J. Mincer[6] т.б. Олардың ойынша, адами
капитал адамға салынған инвестициялар есебінен қалыптасады, олардың ішінде оқыту,
өндіріске дайындық, білім беру шығындары және т.б. қосалқы факторлар кіреді.
М.А. Каргинова [7] T. A.Stewart [8] зияткерлік ресурстардың сапасы жайлы және
олардың қоғамдық өндіріске қатысу деңгейінің жекелеген елдердегі ұлттық байлық
деңгейіне әсері жайлы зерттеулер жүргізген. Сонымен қатар, байлық, олардың пікірінше,
адами ресурстардан, өндірістік активтерден және табиғи ресурстардан тұрады. Қазіргі
уақытта осы саладағы зерттеулер белсенді түрде жүргізілуде (мысалы, G.
Garafiyeva[9],K.Plis[10], D.Х.Wilbowo[11]).
«Зияткерлік ресурс», «зияткерлік әлеует» және «зияткерлік капитал» санаттарының
мазмұны мен ерекшеліктерін А.П. Якимахо[12] өзінің зерттеу жұмыстарында келесідей
сипаттайды, зияткерлік ресурс - бұл белгілі бір мәселелерді шеші үшін қолданылатын білім,
зияткерлік әлеует - бұл иесіне болашақта кіріс әкелетін жинақталған білім, ал зияткерлік
капитал - бұл білім иесінің табысы.
Көптеген ғалымдар зияткерлік әлеуетке өзіндік көзқарастарын білдіреді. D.Ulrich[13],
зияткерлік капиталды міндеттілікке көбейтілген құзыреттілік ретінде анықтайды, яғни
зияткерлік капитал ұйымдағы әр адамның білімін, дағдыларын және атрибуттарын адамның
қажырлы еңбек етуге дайындығына көбейтуге тең деп пайымдайды. D. A.Klem, L.Prusak[14],
зияткерлік капиталды «формализацияланған және құнды активті өндіру үшін қолданылатын
зияткерлік материал» деп анықтайды. L. Edvinsson, M.Malone[15], білім, қолданбалы
тәжірибе, ұйымдастыру технологиялары, клиенттермен өзара қарым-қатынас және нарықта
бәсекелестік артықшылықты қамтамасыз ететін кәсіби дағдылар. Еуропалық комиссия [16],
зияткерлік капиталды мүдделі тараптар үшін қосымша құн шығаруға мүмкіндік беретін
материалдық, қаржылық және адам ресурстарының жиынтығы деп сипаттайды.
Отандық ғалымдардың зерттеулерінде адам капиталы мен зияткерлік капитал және
зияткерлік әлеует бір- бірімен тығыз сабақтасады. Н.К. Нурланова [17] зерттеулерінде,
аймақтардың дамуын аймақтардағы адам ресурстарының зияткерлік қабілеттіліктерін
ынталандыру арқылы инновациялық дамудың халықаралық рейтингтерінде салыстырмалы
түрде жоғары орын алуға болатындығы айтылады. М.К. Мельдаханова [18] және С.А.
Калиева [19] адамның зияткерлік қабілетін тиімсіз қолдану экономикадағы еңбек өнімділігін
төмендетуге әкеліп, адами ресурстың бәсеке қабілеттілігін төмендетеді деп пайымдайды.
Зияткерлік әлеуеттің маңыздылығы туралы Р.К. Сагиева [20], Р.М. Рузанов [21],
А.Жупарова зерттеулер жүргізген. Адамның зияткерлік капиталы адамның мотивациясы,
білімі, дағдылары, өмірлік күші, денсаулығы, біліктілігі, ұзақ уақыт бойы пайдаланылатын
және өзіне табыс әкелетін, сонымен қатар экономиканың дамуына, оның
ақпараттандырылуына, экономикалық өсуіне жағымды әсер ететін, жаңа технологиялық
тәртіпке көшуге ықпал ететін, инновацияның қайнар көзі және инновациялық дамудың
қозғалтқышы болып табылатын адамның туа біткен және инвестициялар арқылы алынған
қабілеттері ретінде қарастырады.
«Зияткерлік әлеуеті» анықтамаларын талдау оның жалпыға бірдей қабылданған
түсінігінің жоқтығын көрсетті. Біз оның үш әдіснамалық тәсілін жүйеледік:
- философиялық тұрғыдан, зияткерлік әлеует - «уақыттың өзгеруінен тәуелсіз,
бастапқы шығармашылық күшке ие» абстрактілі категория ретінде түсіндіреді. Зияткерлік
әлеует-адамның руханиятымен, жеке тұлғаның мәдени негізімен (ұйқымен, ойлауымен)
байланысты шындықты ұтымды тануына бағытталған қабілеті деп түсінеді;
- психолого-педагогикалық тұрғыдан, зияткерлік әлеует, бұл – «оқу қабілеті, оқу».
Адамның зияткерлік қасиеттеріне - құзіреттілік, бастамашылдық, шығармашылық, өзін-өзі
реттеу, ақылдың бірегейлігі сияқты категорияларды жатқызады. Зияткерлік әлеует - тек
білімді адамдардың саны ғана емес, сонымен бірге танымдық тәуелсіздік деңгейі, жеке
тұлғалардың да, бүкіл адамдардың да ақыл-ой әрекетінің сапасы, халықтың әртүрлі
сегменттерінің ақыл-ой белсенділік деңгейінің жиынтығы;
110

- әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан,зияткерлік әлеует - білім, ғылым,техникалық
прогресті жеделдету қызметін атқарып қана қоймай, елдің, өнеркәсіптің, жеке тұлғаның
зияткерлік, шығармашылық мүмкіндіктерінің даму деңгейінің жан-жақты сипаттамасы.
Зияткерлік
әлеует
ғылым,
техника,
технология,
рухани-адамгершілік
салаларындағымаңызды нәтижелерге жету үшін ерекше шешімдерді таба білу жүйесі; алдыға
қойылған міндеттерді шешу үшін елдің, саланың, тұлғаның ақыл-ой, шығармашылық,
рухани қабілеттіліктер жиынтығы және т.б.
Интеллектуалды әлеуетті толықтай түсіну үшін оның құрамын зерттеген абзал.
Аймақтың интеллектуалды әлеуеті - бұл аймақтың мәдени, білім беру, ғылыми және
инновациялық әлеуетін қолданып, перспективада пайда болатын мәселелерді шешу үшін
жаңа сападағы интеллектуалды негізге айналдыру мақсатында іске асыру мүмкіндігі.
Осылайша, аймақтың интеллектуалды әлеуетін төрт әлеуетке (ғылыми-техникалық,
инновациялық, білім беру және мәдени) тәуелді екенін байқаймыз..
Аймақтың ғылыми-техникалық әлеуеті аймақтың өзекті мәселелерін шешу үшін
ғылыми-зерттеу топтарын жедел құруға, өндірілген тауарлар мен қызметтердің бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін аймақта, елде және шетелде жасалған озық
технологияларды қабылдауға және енгізуге мүмкіндік береді.
Инновациялық әлеует - бұл ғылымды жаңа өнімдер түріне, технологиялар мен
қызметтерге айналдыруға, бәсекелес ортадағы тауарлар нарығын маркетингтік зерттеу
жүргізуге, басқарушылық және ұйымдастырушылық-экономикалық шешімдер қабылдауға,
қысқасы инновацияға бағытталған нәтиже. Инновациялық әлеует арнайы білімі бар
мамандардың болуымен, сонымен қатар жұмысшылардың біліктілігі мен дайындығымен
сипатталады.
Ғылыми және инновациялық әлеуетті құру мен пайдаланудың негізгі факторы аймақтың білім беру әлеуеті, оның негізі - білім.
Білім беру әлеуеті тұжырымдамасының құрамдас бөліктері: оқуға қабілеттілердің
мүмкіндіктері; әрекет ете алатын білім қоры; ойлауды жалпылау, жаттығу үлгерімі.
Кадрларды оқыту және даярлау аймақтың кадрлық әлеуетін қалыптастыру процесінің негізгі
құрамдас бөлігі болып табылады.
Жоғарыда келтірілген зияткерлік капитал мен зияткерлік әлеует анықтамаларын
қорытындылай келе, зияткерлік әлеует дегеніміз – адамның туа біткен және өмір бойы
бойыңа сіңірген дағдылары мен қабілеттіліктері және ғылым, техника, технология, руханиадамгершілік салаларындағы маңызды жетістіктерді ойлап табуға бағытталған ресурстар
жиынтығы.
Қазір зияткерлік әлеуетті дамыту мәселесі бүкіл дүниежүзінде ерекше өткір болып
отыр. Әлем деңгейінде дамыған және дамымаған мемлекеттер арасындағы айырмашылық
артып барады. Дамыған мемлекеттер дамып, дамымаған мемлекеттер артта қалып жатыр,
барлық аспектілерден де қарасақ. Дамушы мемлкеттерде білім, ғылым деңгейі төмен,
қаржыландыру жеткіліксіз, ғылыми қызметкерлер жалақысы төмен, ғылыми және
педагогикалық кадрлардың мәртебесі, беделі және әлеуметтік жағдайы төмен болып отыр.
ТМД мемлекеттерінде білім алған мамандықпен жұмыс жасамау тенденциясы басым, ғылым
мен білімде кадрлардың қартаюы және тозуы байқалады. Жыл сайын ғылым қызметкерлер
саны азаю көрсетеді. Ғалымдар бұл тенденцияны алдағы 10 жыл бойына жалғастыру
ұрпақтар арасындағы байланысты үзуге, мектептердің жойылуына және ғылымдағы
сабақтастықты жоғалтуға әкеледі деп атап өтеді. Билік ғылымға деген көзқарасын
мемлекетте білім/ғылымға деген қаражаттың жетіспеушілігімен және оларды маңызды
қажеттіліктерге жұмсау қажеттілігімен түсіндіреді. Бүкіл әлем бойынша мектеп оқушылары
мен студенттердің арасында өмірге деген көзқарас коммерциялық өзін-өзі бекітуге дейін
төмендетілді, танымдық қызығушылық азайтылды, бизнеспен айналысуға аса назар
аударылуда. Бұдан басқа, қазіргі пандемия жағдайына байланысты, мектеп, университет
білімгерлері онлайн режимге ауысты, олда болашақ жас мамандардың интеллектісіне әсерін
тигізеді, ол әсер оң немесе теріс болатындығы белгісіз. Пандемиядан басқа, әлемде болып
111

жатқан табиғи апаттар да, соғыс жағдайлары да әлемдік зияткерлік әлеуетке жанама септігін
тигізеді.
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К вопросу о необходимости совершенствования законодательства Республики
Казахстан в области инновационной деятельности и коммерциализации технологий
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В настоящее время в мире формируются новые подходы к деятельности
университетов. Университеты рассматриваются не только как инструмент подготовки
кадров, но они еще становятся источником новых знаний и технологий. ВКазахстане
основной объём научных исследований фундаментального характера приходится не на
университеты, как в большинстве стран мира, а на исследовательские институты.
Университеты в основном сфокусированы на образовательной деятельности и на 80-90% их
годовой бюджет формируется за счет оказания образовательных услуг (студенческие
государственные гранты, студенты-платники, курсы повышения квалификации). Научная
составляющая большинства казахстанских университетов не превышает 10% от их общего
годового бюджета в финансовом плане. Причины такого положения дел лежат в исторически
сложившихся трендах на подготовку кадров системой высшего образования. Тут надо иметь
в виду, что первые учреждения высшего образования в Казахстане зародились в эпоху
сталинской коллективизации. Главная задача, которая стояла перед республикой в то время
была ликвидация всеобщей безграмотности. В советский период своего развития Казахстан
не имел возможностей (кадровых, финансовых, политических) создать собственную научнопроизводственную инфраструктуру, которая была бы ориентирована на производство
продукции наукоемкого характера. Казахстану по воле КПСС была отведена роль сырьевого
придатка или поставщика природных ископаемых и хлеба. Такая узкая
«специализированность» Казахстана играла определяющую роль в развитии материальнотехнической базы вузов Советского Казахстана. Как следствие, на момент обретения
независимостиматериально-техническая база вузов, ориентированных на подготовку кадров
для горно-добывающего сектора экономики была наиболее мощной. Тогда как по всем
остальным направлениям науки такого сказать нельзя было.
Ещё одна проблема, которую необходимо решить, – это востребованность научных
результатов, их превращение в современные технологии и конкурентоспособные товары.
Сегодня доля казахстанской наукоёмкой продукции на мировом рынке практически равна
нулю. В то время как данный показатель эффективности научно-технической и
инновационной деятельности в странах Европейского союза составляет 35%, США – 25%,
Японии – 11%, Сингапуре – 7%, Южной Корее – 4%, Китае – 2% [1]. Причиной такого
положения является отсутствие заинтересованности бизнеса в развитии и внедрении
результатов отечественной науки в производство.
В связи с этим необходима ориентация научных исследований на потребности
экономики, а также выработка эффективных механизмов коммерциализации результатов
научной и научно-технической деятельности, развитие бизнеса в сфере научноинновационной
деятельности,
производства
и
выпуска
конкурентоспособной
высокотехнологичной продукции, укрепление кадрового потенциала науки. Иными словами,
вузы должны заниматься коммерциализацией получаемых ими результатов научной
деятельности.Такая ориентация вузовской деятельности также отвечает и вопросам
выживания вузов. Экономические условия, в которых сегодня находится университет,
требует поиска новых источников финансирования, новых технологий управления вузом и
новых
ролевых
схем
участников
вузовской
деятельности.
Коммерциализациярезультатовобразовательной и научной деятельности заставляет иначе
взглянуть на вузовские процессы. Комплекс образовательных и научных мероприятий
дополняется организационными, технологическими, финансовыми и коммерческими
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аспектами. В современных условиях коммерциализация деятельности вуза является не
просто необходимостью, но становится формулой успешного развития университета.
Вопросы коммерциализации в Казахстане регулируются законом РК «О
коммерциализации результатов научной и (или) научно-технической деятельности».,
который действует с октября 2015 года. Этот закон позволил придать законодательную
основу под коммерческую деятельность университетов и предоставил вузам принять участие
в конкурсах на коммерциализацию технологий, проводимых Министерством образования и
науки Республики Казахстан, а также другими уполномоченными органами.
Но, несмотря на это, следует сказать, что в настоящее время назрела необходимость
внесения определенных изменений в ряд законов РК, в том числе и в Закон «О
коммерциализации …». В частности, несмотря на то, что в настоящее время в 10 вузах
страны открыты и функционируют офисы коммерциализациифункционирование центров
(офисов) коммерциализации обеспечивается за счет средств высших учебных заведений.
Т.е. приходится констатировать, что п. 2 статьи 15 закона «О коммерциализации...»
научных организаций в размере не менее двух процентов от объема грантового
финансирования, выделенного на выполнение научно-исследовательских и опытноконструкторских работ не работает в полной мере[2].
Основная причина того, что данная норма закона не работает заключается в том, что
такого рода расходы не предусмотрены в конкурсных документах на ГФ,ПЦФ и грантового
финансирования на коммерциализацию.
Следует отметить, что в конкурсах на ГФ и ПЦФ2020 года была внесена статья
"Научно-организационное сопровождение", но туда разрешается включать только расходы
на патентование научных результатов, полученных в результате проекта, публикацию
результатов исследований, приобретение аналитических материалов. Но нет прямых
ссылок на вышеупомянутую норму, что автоматически исключает ее исполнение.
Еще одной слабостью закона РК «О коммерциализации ...» является не
заинтересованность бизнеса в процессе коммерциализации из-за отсутствия в тексте
законакаких-либо финансовых механизмов
(в виде налоговых преференций,
стимулирующих их вовлечение), направленных на стимулирование участия бизнесструктур в процессах коммерциализации технологий.
У крупных предприятий Казахстана как заказчика нет спроса на инновации. Это
обусловлено в основном тем, что ВВП Казахстана на 82% формируется за счет крупных
предприятий. Все они находятся на стадии 3-го и 4-го технологического уклада. Это значит
используется старое оборудование, и их усилия направлены на улучшение существующих
технологических цепочек и инфраструктуры, а не к качественному изменению технологий,
продуктовых линеек и бизнес-моделей. К примеру опыт ЕНУ по реализации проекта
использования тепловых насосов в рмаках гранта на коммерциализацию финансируемого
АО Фонд науки показал, что отсутствие такого стимулирующего механизма для частного
партнера в лице ТОО КСП СТИЛ г.Павлодар привел к фактическому срыву реализации
данного проекта. Руководство данного предприятия в течение двух лет в силу разных
причин всячески избегает подписания дополнительных соглашений к ранее подписанному
(в том числе и ими) основному трехстороннему договору. Ситуация усугубляется еще тем,
что новое руководство данного предприятия в настоящий момент ставит вопрос о
возвращении ранее вложенных ими средств софинансирования в данный проект.
Кроме того, назрела необходимость дополнения закона РК «О коммерциализации
…»отдельной нормой по защите интересов ученых, инноваторов и инновационных стартап
компаний от так называемого «субъективного фактора». Вопрос приходится ставить в
такой плоскости т.к. наш опыт работы показывает, что зачастую судьба любого
инновационного проекта по коммерциализации во многих случаях зависит от желания или
нежелания первых руководителей регионов. Например, в 2018 году учеными ЕНУ в рамках
ГЧП был внедрен проект по альтернативной энергетике, основанный на замене топочного
мазута, используемого на котельных города Щучинска на водомазутную эмульсию. С
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помощью частного партнера была модернизированы котлы и построена узел по подготовке
водомазутной эмульсии, который по предварительным испытаниям показал экономию
топлива достигающей 20%.Но, к сожалению, смена руководства района негативно сказался
на проекте. Новое руководство ссылаясь на опредленные бюракртические нюансы
полностью отказалось от данного проекта.
В заключении, следует сказать, что вопросы внедрения инноваций в реальный
сектор экономики, вопросы законодательства в области коммерциализации технологий
должны быть постоянно в фокусе руководителей не только вузови бизнес-структур, но и в
на уровнях испольнительной и закондательной власти, которые должны постоянно
мониторить вопросы эффективности работы тех или иных законов и своевременно вносить
соответствующие изменения.
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В настоящее время наряду с традиционными формами получения образования все
большее распространение получает такая инновационная форма, как дистанционное
обучение. В связи с развитием интернета дистанционное обучение становится доступным и
востребованным. Целесообразность дистанционного обучения уже доказана применением
различных его видов и программ в учебных процессах при получении профессиональных
навыков и курсах повышения квалификации специалистов разных направлений.
Дистанционное обучение (ДО) — взаимодействие преподавателя и обучающихся
между собой на расстоянии, отражающее все присущие учебному процессу компоненты
(цели, содержание, методы, организационные формы, средства обучения) и реализуемое
специфичными
средствами
Интернет-технологий
или
другими
средствами,
предусматривающими интерактивность.
Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения, информационные
технологии в дистанционном обучении являются ведущим средством. Современное
дистанционное обучение строится на использовании следующих основных элементов:
 среды передачи информации (почта, телевидение, радио, информационные
коммуникационные сети);
 методов, зависимых от технической среды обмена информацией [1].
В XXI веке, в настоящее время, в условиях пандемии перспективным является
интерактивное
взаимодействие
с
обучающимся
посредством
информационных
коммуникационных сетей, из которых массово выделяется среда интернет-пользователей. В
2003 году инициативная группа ADL начала разработку стандарта дистанционного
интерактивного обучения SCORM, который предполагает широкое применение интернеттехнологий. Введение стандартов способствует как углублению требований к составу
дистанционного обучения, так и требований к программному обеспечению.
В современных условиях дистанционное обучение позволяет:
 уменьшить затраты на проведение обучения (не требуется затрат на аренду
помещений, поездок к месту учёбы, как учащихся, так и преподавателей и т. п.);
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сократить время на обучение (сбор, время в пути);
участник самостоятельно может планировать время, место и продолжительность

занятий;
позволяет при обучении охватить большее количество человек;
повысить качество обучения за счет применения современных средств, объёмных
электронных библиотек и т. д.
 создать единую образовательную среду (особенно актуально для корпоративного
обучения).
Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета
применяются как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей,
так и для получения высшего образования. Можно выделить следующие основные формы
дистанционного обучения: в режиме онлайн и в режиме офлайн. Обучение через интернет
обладает рядом существенных преимуществ:
 Гибкость — студенты могут получать образование в подходящее им время и в
удобном месте;
 Дальнодействие — обучающиеся не ограничены расстоянием и могут учиться вне
зависимости от места проживания;
 Экономичность — значительно сокращаются расходы на дальние поездки к месту
обучения [2].
Вместе с тем дистанционная форма обучения имеет серьезные преимущества: это
возможность обучающегося работать по индивидуальному плану и регулировать свой темп
изучения материала; выбор наиболее подходящего для себя носителя информации; простота
и удобство модернизации программ обучения с учетом последних достижений науки и
техники и быстро меняющейся нормативно-правовой базы; возможность получения
консультаций, чтение лекций и аттестации обучаемых с использованием программ,
позволяющих обучающимся общаться с преподавателем в режиме реального времени,
используя интернет.
Одно из очевидных преимуществ дистанционного образования – это отсутствие
необходимости посещать вуз. Именно географический фактор способствует стремительно
растущей популярности удаленного образования. Студент может самостоятельно
планировать график обучения и самостоятельных занятий. Безусловно, это позволяет без
ущерба совмещать учебу с работой, что особенно актуально для студентов магистратуры.
Выделяют следующие преимущества дистанционника перед очником:

Обучение в удобное время: в обеденное время на работе, в конце трудового дня, в
отпуске (и декретном в том числе), по утрам/вечерам/ночам.

Изучение материала в своем темпе.

Проведение занятия в любом месте: дома, кафе, на даче, на свежем воздухе в
парке.

В процессе обучения нужен минимальный набор: телефон, планшет, смартфон с
подключенным интернетом.

Экономия времени и денег на проезд, аренду проживания, на питание во время
учебного дня.

Имеется постоянный доступ к учебным материал (ситуация «не успел записать –
учи как хочешь» вам не грозит) [3].
Дистанционное обучение – образовательный формат получения образования уровней
среднего профессионального, бакалавриата или магистратуры в государственном или
коммерческом учебном заведении через платформу удаленного университета, имеющую все
академические функции, по стандартному учебному плану аккредитованной специальности.
Это разновидность заочной формы обучения.
В современный условиях для казахстанцев интернет-обучение в вузах России и
Беларуси – возможность осваивать 100 процентов материала по желаемой специальности без
ограничений и в комфортном режиме. Наши вузы имеют большой опыт в обучении по
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дистанционным формам, постоянно совершенствуют платформы электронных вузов и
содержание курсов. Все видео, аудио, графические материалы подбираются и составляются
специалистами так, чтобы студентам было удобно воспринимать и запоминать информацию
в любых условиях: в пробках, очередях, в дороге, когда устали. Портал дистанционного
обучения Postupi.kz бесплатно берет на себя бюрократию и организацию, студенты
занимаются только учебой.
К недостаткам дистанционного обучения можно отнести относительную дороговизну
необходимого для учебного процесса технического оснащения: подготовки специальных
программ обучения; создание программного обеспечения процесса; наличия
индивидуальных компьютеров у обучающихся; высокие требования к стабильности работы
интернета и трудности из-за отсутствия непосредственного контакта с преподавателем.
Одной из задач, стоящих перед организаторами дистанционного обучения, является поиск
возможностей минимизировать перечисленные недостатки.
Минусами дистанционного обучения являются следующее:
 Весь учебный материал студент-дистанционник осваивает самостоятельно. Это
требует развитой силы воли, ответственности и самоконтроля. Поддерживать нужный темп
обучения без контроля со стороны удается не всем.
 Дистанционное образование не подходит для развития коммуникабельности.
 При дистанционном обучении личный контакт учащихся друг с другом и с
преподавателями минимален, а то и вовсе отсутствует. Поэтому такая форма обучения не
подходит для развития коммуникабельности, уверенности, навыков работы в команде.
 Недостаток практических знаний.
 Обучение специальностям, предполагающим большое количество практических
занятий, дистанционно затруднено. Даже самые современные тренажеры не заменят
будущим медикам или учителям «живой» практики.
 Проблема идентификации пользователя.
 Пока самый эффективный способ проследить за тем, честно и самостоятельно ли
студент сдавал экзамены или зачеты- это видеонаблюдение, что не всегда возможно.
Поэтому на итоговую аттестацию студентам приходится лично приезжать в вуз или его
филиалы [4].
Большое влияние на объемы, темпы и качество обучения и повышения квалификации
оказывает динамичность внешней среды, включающая в себя изменение условий ведения
хозяйственной деятельности, постоянное внедрение новых технологий, методов управления
и организации производства. Данные причины делают процесс обучения необходимым для
повышения конкурентоспособности компании и вынуждают предприятия более серьезно
относиться к формированию необходимых компетенций персонала и практически
непрерывно повышать его квалификацию.
Сегодня в Казахстане успешно осуществляют образовательную деятельность
значительное количество учреждений дополнительного профессионального образования,
предлагая курсы повышения квалификации для специалистов экономической отрасли.
По дистанционной форме обучения нет необходимости присутствовать на занятиях. В
принципе удаленное образование предполагает посещение занятий, но только не в
аудиториях, а на онлайн-платформах. Студент удаленного отделения учится онлайн. Для
этого ему необходимы ноутбук или стационарный компьютер с доступом в Интернет и
стандартный текстовый редактор. Никакого специального оборудования для посещения
онлайн-занятий не требуется. Участники удаленного обучения получают доступ к учебным
планам дисциплин, графикам обучения и учебным материалам. Лекции, семинары, практики,
как и большинство экзаменов и зачетов проходят онлайн. Сроки и время сдачи
согласовываются с координатором программы. Защита выпускных работ происходит в
соответствии с правилами вуза: в некоторых заведениях присутствие на заключительном
мероприятии всего обучения необходимо, в то время как в других даже этот этап происходит
удаленно [5].
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На сегодняшний день в Казахстане особенная потребность в дистанционном
образовании возникает в отдаленных районах. Однако в глубинке не у всех желающих
учиться есть компьютер с доступом в Интернет. Данное обучение пользуется большим
спросом у жителей разных регионов страны. Когда добраться до города обучения
затруднительно или жизнь проходит в постоянном цейтноте – выручает возможность
обучаться дистанционно. Это также удобно в период больничного, когда выход из дома
затруднителен. Данная форма обучения инновационна, но уже сейчас дистанционное
обучение приобретает своих последователей. Тем более сейчас в период пандемии оно
является самой эффективной и безопасной формой обучения.
Сейчас дипломированный специалист - это высокооплачиваемая и востребованная
работа. Курсы дистанционного обучения дают всю необходимую базу для освоения данной
профессии и открывают множество новых деталей, которые будут важны и для тех, кто уже
знаком с профессией. Система дистанционного обучения построена с учетом всех тонкостей
и нюансов, чтобы обеспечить максимальную эффективность и пользу обучения и в то же
время, обеспечить удобство ее использования.
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Ұлттың өркендеуін мұра ету мүмкін емес – ол жасалуы қажет. Ұлттық өркендеу
классикалық экономика табанды түрде дәлелдегеніндей, елдің халықтық ресурстарынан,
жұмысшы күшінен, ұлттық валютаның әрекет етуші пайыздық мөлшерінен немесе
тұтынушылық қабілеттілігінен өздігінен туындамайды. Жекелеген елдің бәсекеге
қабілеттілігі оның өнеркәсібінің инновация мен модернизацияға бейімділігіне байланысты.
Компаниялар күшті әлемдік бәсекелестер қатынастары, олардың қысым жасауы мен
лақтырып кетуі арқасында басымдықтарға қол жеткізеді. Олар нарықтағы күшті ішкі
бақталастардың, агрессивті жергілікті жеткізушілердің және талап еткіш тұтынушылардың
қатысуымен жеңіске жетеді [1, б.205].
Қазақстан бәсекеге қабілетті өнімдерді өндіруге негізделген жаңа ақпараттық
технологияларды игеру, республиканың өнеркәсіп және ғылыми-техникалық әлеуетін
дамыту басты стратегиялық міндетінің бірі [2, б.4]. Сондықтан да елімізде бәсекеге қабілетті
өнімдер өндіру негізінде өнеркәсіпті инновация мен модернизацияға бейімдеу мақсатында
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заңдар мен стратегиялар жасалуында. Соңғы жылдары біздің мемлекетімізде еліміздегі
инновациялық қызмет дамуының құқықтық қолдалуын қамтамасыз ететін бірқатар заңдар
мен нормативтік актілер қабылданды: «Білім туралы» [3, б.32], «Авторлық құқық және
аралас құқықтар», «ҚР патент заңы» [4, б.35], «Кіші кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау
туралы» [5, б.30], 2002 жылдың 3 шілдесінде ҚР «Инновациялық қызмет туралы» [6, б.32]
заңы жасалып, қабылданды.
Соған сәйкес, стратегия ҚР президентінің 2003 жылдың 17 мамырындағы № 1096
жарлығымен бекітілді, мақсаты – елдің экономика салалары мен дамудың шикізат
бағыттылығынан қалдықтарын диверсификациялау арқылы тұрақты дамуға қол жеткізу.
Мұндайда инновациялық даму ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін анықтайтын
негізгі фактор ретінде анықталған [7, б.87]. Мемлекеттің мақсатқа сай саясат жүргізуі
арқылы экономика мен қоғамның одан әрі қарқынды дамуы үшін инновацияларды толық
пайдалануға мүмкін болады. Қазіргі таңда, әлемдік экономиканың жаһандану кезінде
Қазақстан экономикасының шикізат бағыттылығы, әлемдік экономикамен айтарлықтай емес
бірігуі, өндірістік және әлеуметтік инфрақұрылымның дамымауы, кәсіпорындардың жалпы
техникалық және технологиялық жақтан артта қалуы, ғылымның өндіріспен нақты
байланысының жоқтығы, ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-конструкторлық жұмыстарға
және басқаларға төмен мөлшерде қаражат жұмсау сияқты бірқатар мәселелермен
ұшырасады. Аталмыш мәселелердің шешімін табу үшін Қазақстанға білімге негізделген,
қоғамдық игіліктің іргетасы болуға лайықты, бәсекеге қабілетті экономиканы құру қажет.
Технологиялық тұрғыдан жоғары дамыған елдерде тіжірибе көрсеткендей, соңғы екі
онжылдықта инновациялық қызметті қолдау мен белсенді түрде мемлекеттік реттеу саясаты
жүргізілген, онда жаңа технологияларды ендіру нарықтық бәсекенің негізгі факторына,
өндіріс тиімділігін арттыру және тауар мен қызмет сапасын жақсартудың негізгі құралына
айналды.
Республиканың индустриялық-инновациялық даму стратегиясының іске асуы 3
кезеңнен тұрады.
1-кезең – (2003-2005 жылдар), оның міндеті: даму институтын, инновациялық
орталықтар, технопарктер құру.
2-кезең – (2006-2010 жылдар), оның міндеті: ғылыми-инновациялық инфрақұрылым
құрып, өнеркәсіпті жаңғырту, экономика құрылымдарын әртараптандыру.
3-кезең – (2011-2015 жылдар), оның міндеті: енгізілген ғылыми-қуаттарды игеру,
шикізатты өз елімізде өңдеу, қажетті өнімдер мен бұйымдарды жасауды іске асыру.
Бірінші кезеңнің міндеті бойынша, уақытында мемлекетте институттар мен
инновациялық орталықтар, технопарктер құрылды. Қазіргі таңда екінші кезеңнің бастапқы
міндеттері орындалуда. Мемлекетте «Қазына» орнықты даму қоры» АҚ және «Самұрық»
мемлекеттік активтерді басқару жөніндегі қазақстандық холдингі» АҚ құрылған. Бұл
холдингтердің құрамына экономиканың түрлі бағытында қызмет көрсететін, нарықты
жетекші орынға ие компаниялар кірген және осы холдингтер еліміздегі шағын және орта
бизнестің кең өріс алуына демеу беруде. Еліміздің экономика саласында конъюнктуралық,
маркетингтік зерттеулер, кадрларды даярлау және менеджерлердің жаңа буынын
қалыптастыру, инновациялық инфрақұрылымды қалыптастыру жұмыстары іске асырылуда.
Қоғамдық өндірістің (ұдайы өндірістің) дамуына көптеген факторлар ықпал етеді.
Олардың ішінде маңызды рөл атқаратыны технология өндірісі құралдарының үздіксіз
жетілдірілгенін білдіретін ғылыми-техникалық прогресс. Ғылыми-техникалық прогресс
қоғамдық өндірістің дамуына аса зор ықпал ететін интеллектуалдық еңбектің нәтижесі,
дамыған ғылымның жетістігі болып табылады.
Заманауи жаңа ғылыми-техникалық революция – үшінші баспалдақ, ол ХХ жүз
жылдықта планетаның заманауи елдері мен аймақтары дамуындағы әлемдік
шаруашылықтың рөлінің артуымен, әлемдік шаруашылық елдерінің өзара тәуелділігі
үрдістерінің күшеюімен, жаһандану дәуірінің басталуымен бірге пайда болды. Өйткені
ұлттық және аймақтық шаруашылық оның бір бөлігі және сондай-ақ олардың көпшілігі
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әлемдік шаруашылықпен байланысты болып отыр. Жаһандану дәуірі - ХХ ғасырдың
ғылыми-техникалық революциясына байланысты адамзат тарихында қадам басқан
индустриалдық дамудың жаңаша баспалдағы. Ол үшін дүниежүзілік қауымдастықтағы
елдер, халықтар арасындағы бұрын болмаған интеграциялық үрдістер тән. Трансұлттық
монополиялар өз қолында 45 % босатылған елдердің өнеркәсіптік өндірісін, 50 % олардың
сыртқы экономикалық айналымын, 75 %-дан астам шикізат экспортын, 75 % азық-түліктің
дүниежүзілік импорт көлемін ұстап отыр.
Дамыған елдер орасан зор қаржылық кіріптарлыққа түсіп қалды: олардың қаржылық
қарыздары астроэкономикалық цифрға – 1 трлн. долларға жетті. Интеграция, кооперация
күштері негізінде халықтық экономикалық қарым-қатынастар арасында қайта құрулар жүрді.
Барлық елдер үшін бастысы олардың халықаралық ғылыми-техникалық ынтымақтастықтың
жаһандану деңгейіне шығуы болады. ХХ ғасырдың ортасында жекелеген елдерде, аймақтар
мен дүниежүзілік шаруашылықтарда ұдайы өндіріс мәселесіне деген назар ұлғая түсті. Ең
алдыменен олардың қоғамның өндірістік күшінің даму деңгейі анықталды. Экономикалық
теориядағы экономикалық өсу факторлары туралы бастапқы көріністермен негізделеді.
Капиталдың қорлануы – бұл өндірістің материалдық қорының өсуі.
Материалдық өндіріс саласындағы еңбек - өндіргіш еңбек, материалдық өндіріс емес
саладағы - өндіргіш емес еңбек. Өндіріс көлемінің өсуі – экономикалық даму деңгейінің
маңызды көрсеткіші. Өнеркәсіп өндірісінің көлемі мен үлес салмағының өсуі –
экономикалық даму деңгейінің маңызды көрсеткіші және өнеркәсіп тұрақты өсе береді.
Өнеркәсіп өндірісін, өндіріс қорлары өндірісін бейімдеу – экономикалық даму деңгейінің
және т.б. көрсеткіші.
Жаңа ғылыми-техникалық революция өндіріс факторларының қатынасын түбегейлі
түрде өзгертті. Ғылыми зерттеулер орнықтырғанындай, дүниежүзі елдерінің озық тәжірибесі
бекіткеніндей, заманауи сатыдағы әр түрлі факторлардың арасында бірінші орынға
шығатыны ғылым және технология, ғылыми-техникалық ашылымдар мен инновациялық
қызмет қоғамның экономикалық және әлеуметтік дамуындағы, қоғамдық ұдайы өндіріс
үрдісіндегі ішкі және тұрақты қатысатын фактор болып табылады. Әлем индустриалдықинновациялық, интеллектуалдық және рухани дамудың дәуіріне қадам басты. Ғылым мен
инновация қоғамды қайта құрудағы ұдайы өндірістік процестің - өндірістің, ауыстыру мен
тұтынуды бөлудің барлық сатысындағы басты ресурс ретінде шыға бастады.
Ұдайы өндірістің барлық кезеңінің дамуы, оның ішінде тұтыну ғылыми көзқарастар
мен негіздерде өте бастады. Дүниежүзіндегі мұндай тарихи өзгерістер адам рөлінің, оның
білімінің, білім алуының өсуімен, ғылыми жетістіктерді қолдану және заманауи
интеллектуалдық дереккөздер мен факторларды қолдану алаңының кеңеюімен
байланыстырылады. Адам ұдайы өндірістің, экономикалық өсудің, әлеуметтік үрдістің бас
мақсаты және басты факторы болатын уақыт жетті. Қоғамдық ұдайы өндірістік үрдістегі
“адамдағы салым” инвестицияның маңызды және тиімді түрі болды. Интеллектуалдық
шығармашылық пен инновация – кеңейтілген экономикалық ұдайы өндірісті, қоғамдық
нарықтың өзгертілуін қамтамасыз етудің басты ресурсы. Осылайша, ХХ жүз жылдықтың
екінші жартысында әлемдік дамудағы индустриалдық дамудың жаңа сатысы басталды.
Ұдайы өндірістік үрдістегі ұдайы өндірістің ғылыми дайындығы кезеңі – инновациялық
жұмыстың үлкен кешенін орындау, атап айтқанда: ашық іргелі ғылымдар негізінде және
қолданбалы зерттеулер, конструктурлық және технологиялық талдаулар, эксперименталдық
жұмыстар, сынақтар жүргізу; маркетингті ұйымдастыру, қор, институт, шаруашылық және
мемлекеттік органдар қабылдаған инновациялық-инвестициялық жобаларды дайындау және
жүзеге асыру; өнімдердің жаңа түрлерін шығару үшін өндіріс салалары мен технологиялық
база қызметтеріне сәйкес және олардың коммерциялануын, жұмыстың көптеген басқа
түрлерінің орындалуын қайта құру қажеттілігі туындады. Инновациялық үрдіс
жұмыстарының мұндай түрлері экономикалық табиғаты, еңбекті ұйымдастыруы,
қаржыландыру және басқару әдістері бойынша ажыратылады. Бірақ, олардың бәрі өзара
байланыстырылады және инновациялық үрдістіңнәтижелері жетістіктерін тұтас бірге
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қамтамасыз етеді. Сондықтан инновациялық тетіктердің әрбір сатысында оны жетілдіріп
отыру өте маңызды.
Инновациялық үрдістерді дамытуға ықпал ететін факторлар мыналар болып
табылады: инновациялық қызметтерді ынталандыратын саяси, құқықтық-заңнамалық ісшаралар (әсіресе, жеңілдіктер), инновацияны мемлекеттік қолдау, экономикалық,
технологиялық – қаржылық резервтердің болуы, материалдық-техникалық құралдар,
прогрессивті технологиялар; аса қажетті – шаруашылық, ғылыми-технологиялық
инфрақұрылымдар;
инновациялық
қызметттерді
материалдық
ынталандырулар;
ұйымдастыру-басқару – ұйымдастырушылық құрылымдардың бейімділігі, басқарудың
демократиялық стилі, ақпараттардың көлденең ағымдарының басымдылығы, өзін-өзі
басқаруы, түзетулердің жіберілуі; мақсаттық мәселелер тобын қалыптастыруды таралау,
автономдау; әлеуметтік-психологиялық және мәдени-моральдық көтермелеулер; қоғамдық
мойындау, өзін-өзі жүзеге асыру мүмкіндіктерін, шығармашылық еңбекті босатуды, еңбек
ұжымындағы қалыпты психологиялық ахуалды қамтамасыз ету.
Ұдайы
өндірістік
үрдістің барлық буындарына ғылым мен технология
жетістіктерін ендіру дегеніміз жаңадан енгізілген инновациялық процесс. Жаңа
техникаларды ендіру үрдістерінің заманауи сатысында өндіріс технологиясын кешенді
ауыстыру сипаты қамтылуы керек, демек бұрын үстемдік еткен «ғылыми-технологиялық
үрдіс» ұғымын ХХ ғасырдың соңындағы мейлінше кең «ғылыми-технологиялық прогресс»
ұғымы ығыстырады [8, б.220].
Сонымен қатар, біздің ойымызша, инновациялық қызмет дегеніміз ғылыми
зерттеулерден басталатын және оның нәтижелерінің тәжірибеге енгізілуіне дейін жалғасатын
үздіксіз цикл, яғни іргелі және қолданбалы зерттеулерден бастап нәтижелерін экономиканың
нақты секторымен игеруге дейін жүреді. Өндірісте жаңа өнімді, жаңа технологияны және
қызмет көрсетудің жаңа түрін ендіру инновациялық қызметтің негізгі мақсаты болып
табылады. Қоғамның белсенді және тиімді инновациялық қызметі елдің дамуының ұзақ
мерзімдік перспективасында кешенді әлеуметтік-экономикалық және ғылыми-техникалық
хал-ахуалы және жалпы мемлекеттік ауқымдағы перспективті ғылыми-техникалық ісшаралар, стратегиялық (басымдық) бағыттарды анықтау және қоғам дамуының маңызды
салаларына жаңалықтарды енгізуге байланысты мемлекеттік бағдарламалар негізінде
қамтамасыз етіледі.
Аймақтық үрдістерге болжам жасау – басқарудың күрделі үрдісі мен даму
стратегиясын талдаудың маңызды және ажырамас бөлігі. Объектінің болашақтағы мүмкін
жағдайлары туралы, оны жүзеге асырудың баламалы жолдары мен мерзімдері туралы
ғылыми-негізделген пікірдің жалпы түріндегі болжам - аймақ экономикасын басқаруға
сәйкес болжам – бұл әлеуметтік-экономикалық жүйенің болашақ параметрлеріне қатысты
сапалы және сандық формалар туралы көрсетілген, дәлелденген ұсыныстар кешені. Аймақты
дамытуда еңбек, табиғат және материалдық-заттық ресурстарды толық пайдалану
мақсатымен іс-шаралар жүйесінің экономикалық, әлеуметтік, экологиялық салдары белгілі
бір мөлшерде оған байланысты. Олардың ғылыми негіздемелерінің жетіспеушілігінен болған
басқару шешімдерін таңдаудағы қателіктер келеңсіз зардаптарға әкелуі мүмкін. Сондықтан
жалпы формула (басқару, демек алдын-ала көре білу) әсіресе аймақтық дамудың серпіндік
үрдістері, өндіргіштік күштерді орналастыру үшін әділетті. Осылайша, болжам жасау
басқару тетіктерін қалыптастыру шеңберіндегі бірінші деңгейінің құралы болып табылады
және өзі арқылы аймақ дамуының көрсеткіштерін анықтау үрдісін білдіреді. Болжамсыз
басқару шешімдерін негіздеу және қабылдау, шаруашылық қызметте табысқа жету, ұдайы
өндіріс пен дамуды мемлекеттік реттеу мүмкін емес.
Болжам жасау міндеті дамуды басқарудың қажетті сатысы ретінде сол немесе басқа
жағдайлар кезінде не болатыны туралы объективті анық түсінік береді. Бұл міндеттерді
шешу үшін мемлекеттік сипат ықпалының оған өзгеріссіз қалатын жағдайы кезінде
кәсіпорын экономикасын дамыту қандай болуы керек екендігін көрсететін іздестіру
болжамы талданады.
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Экономикалық басқару жүйесінде болжам жасауды орындайтын аймақтық
әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі үш қызметін бөліп қарауға болады.
1. Даму және болжам жасалған объектінің өзара байланысы тенденцияларын алдынала көре білудің аталмыш қызметі, ең алдыменен, белгілі бір іс-шараларды өткізу, бұл
объектінің болашағы туралы түсінікті алу қажеттілігі, нарықты дамытудың мүмкін
тенденциялары, сыртқы және ішкі факторлар, экономикалық конъюктурасының серпін
кезеңі туралы шешім қабылдаудан да бұрын маңызды. Болжам жасау аясы кең және терең
болған сайын шешім қабылдау кезіндегі қателіктер мүмкіндігі де азая түседі. Болжам жасау
аясы мен оның тереңдігі басқарудың әр түрлі деңгейлері мен әр түрлі шешімдері үшін бірдей
емес;
2. Қабылданған шешімдердің болжамдық негіздемелері. Сол немесе басқа
шаруашылық немесе басқару, әсіресе стратегиялық шешімдерді қабылдамас бұрын, оңтайлы
нұсқасын таңдау және түзетуге қиын болатын стратегиялық
қателіктерді жібермес үшін оның мүмкін зардаптарын алдын-ала көре білу керек.
Мұндай болжам техникалық-экономикалық негіздемедегі инвестициялық немесе
инновациялық жобаның бизнес-жоспарын дайындау кезінде жүзеге асырылады.
3. Шешімдерді орындаудың болжамдық жолдамасы. Стратегиялық шешімдерді және
нормативті актілерді қабылдағаннан кейін де болжам жасау тоқтатылмайды. Моноторингті
үнемі жүзеге асырып отыру және егер конъюктура маңызды өзгеріске ұшыраса және
бұрынғы түріндегі орындалуы жалғасса, ол жағымсыз нәтижелерге әкелсе, онда уақыт өте
келе оған түзетулер енгізілуі үшін олардың орындалуы, салдарлары барысына болжам жасау
қажет.
Әлеуметтік-экономикалық және территориалдық болжам жасаудың қызметтерін
тарату болжам жасау жүйесі арқылы жүзеге асырылады. Әлеуметтік-экономикалық дамуға
болжам жасау басқару саласындағы мейлінше тиімді басқару шешімдерін қабылдау
мақсатымен өткізуді қажет етеді.
Аймақтық экономиканы дамытудың экономикалық болжамы аймақтық болжам
жүйесінің алдыңғы блоктары болжамдарының нәтижелерін ескеру арқылы жасалады, сол
уақытта өзі жекелеген және тұтас болжамдар мазмұнына ықпал етеді. Мәселен, тұрғындар
санына болжам жасау негізінде экономикалық белсенділіктің бір бөлігі әлеуетті еңбек
ресурстары, еңбек интенсификациясы мүмкіндіктері анықталады. Табиғи ресурстарды
барлау және игеру болжамы елдің, шикізат пен отынның маңызды түрлеріндегі ауданның
және экспорттың қажеттілігін қамтамасыз ету дәрежесін анықтауға мүмкіндік береді.
Экономикалық болжам нәтижелері тұрғындар саны болжамымен бірге әлеуметтік болжамды
талдау негізін құрайды.
Аймақтық экономиканы дамыту басымдықтарын анықтаудың үлкен қиындығы
жағдайындағы аймақтағы экономикалық болжамды талдау басы артық (қатты)
көрсеткіштерсіз басымдықтарын таңдауды мақсат етеді. Саладағы және өндірістегі
макроэкономикалық көрсеткіштер мен шаруашылықты ұсақтауды ұлғайтудың екі шегі де
бірдей күрделі. Бірінші жағдайда болжам жасаудың нақтылығы, екіншіден оның жүйелілігі
жоғалады. Экономикалық болжамның басты құраушысы ұлттық байлықтың, ұдайы
өндірістік сәйкестігі, салалық құрылымдардың, инфрақұрылымдардың, еңбектің және еңбек
бөлінісінің перспективті параметрлері болып табылады. Сонымен қатар тек тауар мен
қызмет көрсетудің ғана емес, капиталдың да қозғалысы болжанады. Арнайы бөлім
шаруашылық тетігіне бөлінеді: жеке меншік формаларын дамытуға, аймақтық дәрежедегі
шаруашылық тетігін жетілдіруге және территориалдық шаруашылық жүйенің басқару тетігі.
Ғылыми-техникалық және инновациялық болжамдар отандық өнімдер мен тұтас
экономиканың бәсекеге қабілеттілігі дәрежесін айқындайтын инновация мен технология
ғылымдарын дамыту, базистік игерулер және инновацияны жақсартудың мүмкін
нәтижелерін, өнімдерді стандарттауды және сертификаттауды дамыту техникаларын
ауыстыру перспективаларын анықтайды.
Қолданылған дереккөздер тізімі
122

1. Садуақасов А. Инновация-бәсекеге қабілеттілік кепілі // Егемен Қазақстан. -2008,
қазан−10. - 4 б.
2. Закон Республики Казахстан «О науке». // Справочная система «Юрист». –Алматы,
2003. –С.32.
3. Закон Республики Казахстан «Патентный закон Республики Казахстан». //
Справочная система «Юрист» - Алматы, 2003. –С.35.
4. Закон Республики Казахстан «О государственной поддержке малого
предпринимательства». // Справочная система «Юрист» - Алматы, 2003. –С.30.
5. Закон Республики Казахстан «Об инновационной деятельности» //Справочная
система «Юрист». −Алматы, 2003. –С.32.
6. Садыков А.С. Модернизация экономики Казахстана: теория, тенденции и
механизмы. − Шымкент, 2007. –С.220.
7. Кенжегузин М.Б. Социальная направляющая роста // Казахстанская правда. -2005,
наурыз−20. –С.4.
8. Оразалы С. Инновационная экономика. − Алматы, 2008. –С.491.

Әлеуметтік-экономикалық қатынастарды реформалаудың мәселелері
Култанова Н.Б., э.ғ.м., Төлеп А.Н., Эк-17-1 оқу тобының студенті
Қорқыт Ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда қ.
e-mail: ngd_06@mail.ru
Қазақстан Республикасында болып жатқан қоғамдық-экономикалық қатынастар
жүйесіндегі өзгерістер өзінің тереңдігі және көлемі жағынан шексіз. Бұл өзгерістердің
салдары реформалаудың мақсатының, жолының және міндеттерінің өзгешеліктерін тек
пікірде білдіріп қана қоймай, сонымен қатар оның тәжірибелік шешімдерін түпкілікті
ойластыруды қажет етеді. Нарықтық экономикаға көшу кезеңінен бері болып жатқан
өзгерістердің маңызы терең және сонымен қатар жаңа жүйеде теориялық негіз құру,
қоғамдағы ғаламдық өзгерістерді іске асыру ерекше ғылыми концепция болып табылады.
Жаңа парадигма теориясында қажеттілік қоғамның
өзінің дамуынан жаңа
парадигманы туындатады [6, б.20], бұның өзі өткен ғасырдың аяғында басталды және адам
дамуындағы күрт, шұғыл өзгеріс болды деп жазады өз жұмысында В.Медведев.
Парадигмалдық қозғалыстың негізгі нышандарының қатарына В.Медведев [6, б.20] бірінші
кезекте мыналарды кіргізеді:
− қоғамдық өмірдегі барлық саланы және материалдық өндірісті дамыту ақпараттың
шешуші рөлі мен ғылымдағы күрделі және терең технологиялық табыс;
− қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынаста тұрақты өзгеруін, табиғи ортаға
нақты тұрмыстық, өндірістік жүктің күрт өсуін айқындайды;
− жеке ел, аймақтар шеңберінде және барлық ел көлемінде интеграциялық үрдістердің
экономикада қарқынды дамуы, біртіндеп ғаламдық экономикалық, экологиялық,
коммуникациялық құрылымдар құруды талап етеді;
− әлеуметтік серіктестік және әлеуметтік қорғау жүйесін құру таптың құлдырауына
қарсы тұруды көрсетеді;
− тотальдық үкіметтен кету, қоғамдық өмірді демократияландыру тенденциясы;
− жасанды көп ұлтты конгломераттардың құлдырауы, демократиялық көп ұлттық
қарым-қатынастарды жаңарту және т.б.
Сол себепті реформаторлар күшін орталықтандырылған экономиканы құруға және
оны дамытуға бағыттау қажет, олай болса әр саладағы көп санды дербес өндірушілер мен
тұтынушылар бір-бірімен бәсекелестікте болады. Тек бәсеке арқылы нарықты дамытудың
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жолы жеңіл. Таза монетаристік саясат пен өндірушілерге салық салуды күшейту
шаруашылықты жойып, оларды белгісіз жағдайға душар етеді.
Әлеуметтік және экономикалық қажеттілігін және қызығушылығын қанағаттандыруда
деңгейлер арасындағы қаржының кіріс және шығыс бөліктеріндегі бюджеттік басқару,
қарым-қатынастарының сапалығы да әсерін тигізеді. Сондықтан экономикалық реформа
барысында аймақтық басқару органдарының жауапкершіліктерін жоғарылата отырып,
экономикалық және әлеуметтік дамудағы территориялық мәселелерді шешуде және
қаржылық операцияларды жасауда құқықтық дербестіктері артады.
Мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы органдардың арасындағы бюджеттік
қатынастар негізінде бірнеше критерийлерге бөлінеді [16, б.134]:
− бірінші кезектегі критерий аймақтық бюджеттердің шығынын нормалаудағы
заңдарды орындауы;
− туралау көлемдерін анықтауда аймақтардың барлық әлеуметтік-экономикалық және
табиғи-климаттық ерекшеліктерін ескеру қажет, қажеттілікті қамтамасыз ететін шығынның
орта деңгейдегіден жоғарылығы;
− нақты аймақтарға сәйкес нормативтерді анықтауда субъективті әдіс
мүмкіншіліктерін максималды қысқарту. Нормативтерді бір уақытта анықтауда аймақтық
орган өкіметінің құзырлығына орталықтың араласуын болғызбау қажеттілігі;
− мемлекеттік бюджет шығындары бағытында бірнеше бюджеттік түзетуді болғызбау
қажеттілігі.
Осы критерийлерге сәйкес бюджеттік қатынастың принциптері төмендегідей:
− әр түрлі деңгейдегі бюджеттердің дербестігі (әрбір деңгейдегі өкіметті бекіту және
өзінің кіріс қорларын басқару, олардың шығыс бағытын өзбетінше анықтау құқығы, жоғары
деңгейдегі бюджеттердің пайдаланылмаған немесе қосымша алынған қорларды және
қосымша кірістерді алуды болдырмау, жоғары органдар ұйымы қабылдағанда және
басқарғанда, шешім қабылдағанда пайда болатын шығын өтемақы құқығы және т.б.);
− бюджеттік жауапкершілікке және мемлекеттік, аймақтық және жергілікті органдар
өкіметінің шығыс өкілділігі және басқарудағы шек қою заңдылығы;
− нормативті алыс-беріс (формалды түрде) бюджетаралық қатынасты басқару
әдістері мен этикалық қарым-қатынастары және қаржылық көмек көрсету;
− орындалатын міндетті қызметтер мен қаржылық қорлардың сәйкестігі (төменгі
деңгейдегі бюджеттердің кірісін және шығынын түзетуді қамтамасыз ету);
− басқару және әр түрлі деңгейдегі өкіметтер арасындағы тартыстар мен
келіспеушіліктерді жою және барлық арнайы процедураларды болдырмау, салық-бюджет
саясаты мәселесінде өзара келісім-шарттық шешімдерге жету.
Жергілікті органдар өкіметінің экономикалық және әлеуметтік дамудағы
территориялық мәселелерді шешудегі рөлі жоғарылайды. Бұл бір жағынан үлкен көптеген
мақсаттарды шешудегі мүмкіндіктерінің жоғарылауын көрсетсе, екінші жағынан олардың
мәртебесінің жоғарылағанын және қосымша қаржы қорларының қайнар көзін шақыруға
нақты мүмкіншіліктерін көрсетеді. Сонымен қатар, шеберлікпен басқару және барлық
қаржыларды тиімді пайдалану арқылы территориялардың әлеуметтік-экономикалық дамуы
мәселелерін тиімді шешетіндігі анық белгілі.
Жергілікті органдар өкіметінің мәртебелері мына салаларда жоғарылайды: [16, б.2437]:
− өндірістік шаруашылық мәселесінде;
− баға құрылымы саласында, сонымен қатар қаржы-несие, салықтық және бюджеттік
саясатта;
− құрылымдық және инвестициялық саясатта;
− сыртқы экономикалық қарым-қатынаста;
− еңбек қорларын қолдануда;
− халықты әлеуметтік қорғауда;
− экономика бөлімінде;
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− басқару ұйымдарын қаржыландыруда бюджеттік ортадан еңбекақы қорын
анықтауда.
Сонымен, Қазақстан экономикасын реформалауда территориялық, аймақтық
басқарудың рөлі мен маңызы артты. Аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын,
территорияда материалдық және табиғи қорларды орналастыру мен қолдану, салалық және
жергілікті басқаруды жетілдіру, аймақта орналасқан барлық өндірістер мен кәсіпорындардың
іс-әрекетін үйлестіру, қоршаған ортаны және табиғатты қорғауға бақылау жүргізу, жергілікті
жердің ерекшеліктеріне және өзгешеліктеріне есеп жүргізу, территориялық және аймақтық
басқару міндеттері кіреді. Әрекетсіз өндірістерде банкрот процесін жүргізіп тарату, орта
және кіші кәсіпкерлікті дамыту, жұмыссыздықпен және кедейшілікпен күресу міндеттері
аймаққа жүктелген. Сонымен қатар, аймақтық деңгейде бағаға бақылау, салықтар,
қызметтер, кірістер, халықты жұмыспен қамту, жаңа өндіріс пен жұмыс орындарын ашу
жүргізіледі. Жергілікті бюджет аймақтық экономиканың жағдайына қатысты.
Қазақстан Республикасының экономикасын реформалаудағы «Қазақстан - 2030»
стратегиясында жетінші басымдылық ретінде кәсіби үкімет қалыптастыру мен биліктің
барлық деңгейінде әкімшілік реформаны жүзеге асырудың қажеттілігі жан-жақты
айқындалған [19, б.94]. Сонымен қатар, мемлекет басшысының жыл сайынғы Қазақстан
халқына Жолдауында бұл мәселеге нақты тоқталып отыр. Стратегиядағы мемлекеттік
басқарудың басты мақсаты – ол әлеуметтік-экономикалық дамудың жаңа кезеңінде
халықтың тұрмысының неғұрлым жоғары сапалық деңгейіне жету мен әлемдік
экономикадағы бәсекеге қабілеттілігін барынша дамытуға жағдай жасау.
Бәсекеге қабілетті экономиканы қалыптастырудың негізгі шарты мемлекетік
басқарудың сәйкес келетін бәсекеге қабілетті жүйесі болып табылады, оның өзі нарыққа
әрбір қатысушының, соның ішінде мемлекеттің міндеттері мен жауапкершілігінің айқын
ажыратылуын талап етеді. Сондықтан қазіргі кезде мемлекеттік басқарудың оңтайлы
жүйесін жасақтауға, соған сәйкес мемлекеттік аппарат жұмысының нәтижелігін арттыруға
бес басымдық айқындалған, олар [21, б.3]:
− мемлекеттік қызмет көрсетудің сапасын арттыру;
− нәтижеге бағытталған мемлекеттік жоспарлау мен бюджет жасақтау жүйесін енгізу;
− кәсіпкерлік құрылымдарға әкімшілік қысымды қысқарту және мемлекеттің
араласуы асқынып кеткен салаларда тәртіп орнату;
− «электронды үкіметті» дамыта беру, ең алдымен электронды нысанда кеңінен
қоғамдық қызмет көрсетілуін қамтамасыз ету әрі мемлекеттік қызметті реформалау.
Қазіргі таңда, елімізде мемлекеттік қызмет көрсету рәсімдерін оңайлату мен жақсарту
үрдістері қолға алынған. Ол біріншіден, мемлекеттік қызметтің жұмысын мейлінше
арттыруға мүмкіндік береді, екіншіден, мемлекеттік қызметшілер, жеке тұлғалар мен
кәсіпкерлік субьектілері арасындағы тиімді өзара қарым-қатынастар барысында тәртіпті
орнықтырады. Нәтижеге бағдарланған мемлекеттік жоспарлау жүйесі – ол мемлекеттік
органдардың қызметі нәтижелілік анықтағыштар арқылы мемлекеттің стратегиялық
мақсаттары мен міндеттерін іске асыруға, нақты нәтижелерге жетуге бағытталады. Келесі
бағыт мемлекеттің жеке сектордың қызметіне араласуын азайту мен мемлекеттік бақылауды
оңтайландыру. Бұл мемлекеттік реттеу көлемін анықтауға, оның тиімділігін арттыруға, сол
арқылы елдегі инвестициялық және кәсіпкерлік ахуалды жақсартуға бағытталады.
Мемлекеттік басқарушы органдардың міндеті бизнестің дамуы үшін қолайлы жағдайлар
туғызу, сонымен бірге, заңның сақталуын, қоғам мүддесінің көзделуін қамтамасыз ету болып
саналады.
«Электронды үкімет» жергілікті басқарушы органдардың жұмысының тиімділігін
арттыруға және олардың азаматтар арасындағы қарым-қатынасын жетілдіруге, сонымен
қатар, жұмыс кестесіне немесе атқарушы билік органдарының географиялық қашықтықта
жатуына байланысты туындайтын шектеулерді жояды және ақпараттың алынуын, оның
дұрыстығын әрі оңашалығын қамтамасыз ету арқылы олардың қызметін жеңілдетеді және
жеделдетеді.
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Бүгінгі таңда жүргізіліп жатқан реформада негізгі екпін макроэкономикалық
проблемаларға қойылған: қаржы-несие жүйесін дамыту; бюджеттік-салық саясатын реттеу;
салық салу жүйесін экономиканы және әлеуметтік салаларды дамыту мақсатына
ыңғайландыру; сыртқы экономикалық қарым-қатынасты сапалы дамыту; және қоғамдық
өндірістің құрылымын бәсекелі, сонымен қатар, тікелей тұтынылатын өнім шығаруға
бейімдеп дамыту. Қазіргі Қазақстанның экономикалық дамуында территорияны түбегейлі
дифференциациялау негізінде аймақтардың өкілділігінің, бюджеттік жүйенің тігінен және
көлденең теңсіздігі және бюджеттік шығыс
және
кіріс қорларының көлемінің
алшақтығымен сипатталатын жағымсыз тенденциялармен анықталады [22, б.140].
Сондықтан территориядағы аймақтардың әлеуметтік-экономикалық даму көлемінің
алшақтығын көрсетеді және бұл көрсеткіш мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуына
кері әсерін тигізеді.Сонымен мемлекеттегі территориялық ерекшеліктер тек жеке аймақтың
ғана емес, сонымен қатар мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық дамуын реформалауға кері
әсерін тигізуіне байланысты аймақтарды әлеуметтік-экономикалық дамытудың мемлекеттік
бағдарламасында аймақтардың экономикалық даму ерекшеліктеріне орай аймақтарды
дифференциациялау қабылданған. Мемлекеттің аймақтық саясатындағы территориялардың
басымдықтарын, жүйелілігін, мемлекеттің және оның аймақтарының мүдделерінің қолайлы
үйлесімділігін немесе аймақтардың даму стратегиясын анықтауда оларға еркіндік беру,
экономикалық басымдықтары және өмір сүруге қолайлы жерлерге халықты орналастыру,
территориялық дифференциацияны жеңілдету, мемлекеттік маңызды, аймақтық негізгі
мәселелерді мемлекеттің шешуі қажеттілігінің негізгі принциптері анықталды.
Сонымен, бірінші және төртінші негіздер макроэкономикалық әдістермен іске
асырылады. Екінші және үшінші негіздер бағытты бағдарламалар негізінде іске асырылады.
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Әрі тойымды, әрі дәмді фастфудтың да таяқтың екі ұшы секілді екі гәбі бары бәрімізге
мәлім емес пе? Құрышыңды қандырып, қарныңды тойдырып, ерекше дәм мен ләззат
сыйлағанымен, денсаулыққа берер залалы жайлы сөз қозғасақ ұшан теңіз көңілге қонымсыз
ақпаратқа кезігеміз... Десе де, қазіргі таңда шетілдіктерден келген бұл ас бизнес әлемінде де,
тағамдар саласында да өз орнынан таяр емес, алдынғы қатарда. Фастфуд саласындағы
маркетинттің ерекшелігі деп нені айта аламыз? Бар ма? Фастфуд үшін маркетингтік қызмет
не бере алады?
Жалпы алғанда, қазір қай саланы алып қарамасаң да бәрі дағдарыста. Бірі белшесінен,
бірі енді ғана дәмін сезуде. Дәл осы сәтте дағдарыстан шығудың және прогрессивті дамуды
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қамтамасыз етудің негізгі тәсілдерінің бірі - маркетингтік қызмет дер ем. Бұған нарықтық
экономикасы дамыған елдердегі және отандық кәсіпкерлердің табысты фирмаларының
тәжірибесі дәлел. Маркетинг жоғары пайда алу мақсатында нарықты және тұтынушылардың
нақты сұраныстарын жан-жақты зерттеу негізінде тауарларды әзірлеу, өндіру және сату
бойынша компанияның барлық қызметін ұйымдастырудың жүйесі ретінде әрекет етеді.
Басқаша айтқанда, қазіргі маркетинг жүйесі тауар өндірісін тұтынушылардың
қажеттіліктеріне тәуелді етеді.
Қазіргі әлемдегі жаһандануға және үлкен өзгерістерге байланысты тұтынушының
құндылық параметрлерінде де өзгеріс бар. Қазіргі адам өмірінің барлық салалары өзгеруде,
сонымен қатар жаңа қызмет түрлері де пайда болуда. Тұтынушылар ұрпақтарының өмір
салтындағы маңызды өзгерістер қоғамдық тамақтандыру қызметтері нарығында да көрініс
тапты. Осылайша, қазіргі даму тенденциясында нарықты жаулау үшін маркетингтік
ерекшеліктер болу өте маңызды. Кез – келген форматтағы тамақтану-бұл жай ғана "тамақ"
емес, бұл жағымды қарым-қатынас, ойын-сауық, ойындар, жарыстар және басқа да
инновациялармен байланысты рәсім. Фаст-фуд, кафе, мейрамханаларға бару Қазақстан
тұтынушыларының күнделікті өмірінің бір бөлшегіне айналды. Мысалы, қазіргі уақытта
қоғамдық тұтыну қызметтері нарығында тұтынушылардың әртүрлі топтарына бағытталған
кәсіпорындар кең тарала бастады: негізгі аудиториясы оқушылар, студенттер мен кеңсе
қызметкерлері болып табылатын ФАСТФУД орындары және элиталық сәнді мейрамханалар,
олардың келушілері - бұл кірісі салыстырмалы түрде жоғары және қызмет көрсету сапасына
сұранысы жоғарылаған адамдар. Міне, осындай екі тип бойынша елде тағам саласы дамып
жатқан түрі бар. Қазақстан Республикасының Сауда министрлігінің мәліметтері бойынша
қоғамдық тамақтандыру ұйымдарының жалпы саны 2,3% -ға өсіп, 10 775 құрады, ал
орындардың жалпы саны 0,9% -ға көбейіп, 696 156 құрады.Мұндай ұйымдар санының
өсуінің оң динамикасы Алматы, Астана, Шымкент қалаларында байқалды: ұйымдардың
саны артты 6% -ға, ал орын саны - 4,3% -ға. Қазіргі уақытта Қазақстанда жылдам тамақ
өнеркәсібінің, яғни Фастфудттың дамуының тұрақты тенденциясы байқалады.[1]
Қоғамдық тамақтану маркетингі - бұл тұтынушылардың сұранысын қанағаттандыруға
және табыстылықтың жоғары деңгейіне жетуге бағытталған өз өнімдері мен қызметтерін
өндіру мен сатуды тиімді басқару.
Қызметтер маркетингі - бұл қазіргі заманғы экономиканың сервистік кешені
тұтынушылардың қажеттіліктерін әртараптандыруға байланысты үнемі өзгеріп отыратын,
тез және қарқынды дамып келе жатқан маркетинг саласы. Маркетингтік тәсілді қолдану
келесі элементтерге қатысты қамтамасыз етіледі:
Персонал - өнім мен көрсетілетін қызметтер сапасының деңгейіне қойылатын
талаптарды негізге ала отырып белгіленетін білім, білік және дағды;
Процесс - өнімді өндіру және тұтынушыға қызмет көрсету кезеңдері;
Қоршаған орта - қоғамдық тамақтандыру қызметін көрсететін орын, интерьер,
экстерьер, жабдық. [2]
Қазіргі заманғы тамақтандыру кәсіпорнының маркетингтік қызметі жеке адамдар мен
ұйымдардың мақсаттарын қанағаттандыратын алмасу арқылы идеяларды, тауарлар мен
қызметтерді жоспарлау және іске асыру, баға белгілеу, жылжыту процесі ретінде
сипатталады. Ол сондай-ақ оның коммерциялық қызметін басқару және нарық параметрлерін
зерттеу әдісі ретінде сипатталуы мүмкін. Маркетинг жүйесі арқылы тамақтандыру
компаниясы халықтың төлем қабілетті сұранысына сүйене отырып, өз қызметтеріне сұраныс
пен ұсынысты анықтайды және осы сұранысты қанағаттандыруға тырысады.
Қызмет сапасын басқару. Қызмет көрсету компаниясын саралаудың ең тиімді
әдістерінің бірі-бәсекелестермен салыстырғанда сапалы қызмет көрсетуді үнемі ұсыну.
Тұтынушылардың күтуі олардың өткен тәжірибесінің, басқа тұтынушылардың пікірлері мен
жарнамаларының әсерінен қалыптасады. Сатып алушылар қажетті қызмет провайдерін
таңдайды және оны ұсынғаннан кейін өз тәжірибелері мен үміттерін салыстырады. Егер
қызмет құндылығын қабылдау күтулерге сәйкес келмесе, сатып алушы қызмет сатушыға
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деген қызығушылығын жоғалтады. Егер күтулер қанағаттандырылса, клиент қайтадан
сапалы қызметтерді жеткізушіге жүгінуге бейім болып келеді.
Менің ойымша, қазіргі заманғы тамақтану кәсіпорының маркетингтік қызметтің
ерекшеліктері осы элементтерден тұрады:
1.Халықтың тамақтану қызметтеріне сұранысын және осы қызметтердің нарықтағы
ұсыныстарын зерттеу.
2.Кәсіпорын туралы келушілерді ақпараттандыру.
3.Келушілердің мақсатты тобын тарту және келушілер шеңберін кеңейту.
4.Клиенттерді сақтау.
5.Сыртқы нарықта лайықты имиджді қалыптастыру.
Келесі Ресей зерттеушілернің зерттеуіне көз жүгіртсек, MAGRAM Market Research
агенттігі Ресейдің 15 миллион тұрғыны қаласында PBN zhill+Knowlton Strategies
халықаралық байланыс агенттігімен бірлесіп жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша қазіргі
қоғам ойын-сауыққа, соның ішінде тамақтану кәсіпорындарына баруға көбірек уақыт
жұмсай бастағанын көруге болады делінген. Жалпы бұл зерттеудің мақсаты қазіргі
ұрпақтарды Y және Z арналарына бөлу арқылы фастфуд саласында маркетингтік
ерекшеліктерді қалыптастыру.[3] Зерттеудің әдістемелік тәсілін жасау қоғамдық
тамақтандыру қызметтері нарығындағы тұтынушылардың мінез-құлқына ұрпақ
құндылықтарының қалай әсер ететінін сауалнама арқылы зерттеу болған. Y және Z
ұрпақтарының өкілдеріне жүргізілген сауалнама барысында қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорны
қызметтерінің
құндылықтары
бөлінісінде
маңыздылығы
мен
қанағаттанушылығына баға алынды. Нәтижелер z буыны виртуалды коммуникацияларды
ауызша көреді, "интрузивті" қызметті ұнатпайды, кез-келген инновацияны тез қабылдайды,
олардың ең маңызды өмірлік ұстанымы-бұл көрініс қоғамдық тамақтандыру
кәсіпорындарының қызмет көрсету саласындағы тұтынушылық артықшылықтарда, әртүрлі
технологияларды қабылдауда жылжыту және өнім моделіне қойылатын талаптар қоғамдық
тамақтану. Y ұрпағының өкілдері талапшыл,таңдаулы, жайлылық пен жеке қарымқатынасты, оның ішінде тамақтану кәсіпорындарының қызметкерлерімен бағалайды.
Жалпы маркетингтік қызметті әркім әртүрлі бағалайды. Соның ішінде қызмет көрсету
саласындағы мамандар қызмет маркетингінің негізгі модельдерінің заманауи идеясын
қалыптастырады. Төменде еуропалық және американдық ғалымдардың кейбір модельдері
келтірілген.
Д.Ратмель моделі

П. Эйглие және Е. Лангеард моделі

Ф. Котлер моделі

Қызметтер саласында бәрі қызметті ұсыну
процесінде
және
сонымен
бірге
тұтынушылар
оны
тұтынған
кезде
басталады және аяқталады.
1)Үлкен шаршымен қамтылған қызмет
көрсету процесінің өзі;
2)Шағын
шаршымен
белгіленген
қызметтерді ұйымдастыру;
3) тұтынушы А;
4) тұтынушы Б.
1) фирма басшылығы;
2) байланыс персоналы;
3) тұтынушылар.

Қазіргі көзқараспен қарастырғанда, қызмет көрсету фирмасында маркетингті тиімді
басқару үшін соңғы үш сілтемеге бағытталған үш стратегияны дамыту қажет. Осылайша, Ф.
Котлер моделі ең әлеуметтік бағытқа бағытталған, өйткені ол қызметтерді өндіру және
тұтыну процесіне қатысатын барлық тараптардың мүдделерін ескереді.[4] Кәсіпорын
маркетингті қолдану арқылы өндірістік және сауда мәселелерін шешкен кезде шетелдік
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жылдам тамақтану желілері басқаша тәсіл ұсынады. Осылайша, QSR (жылдам қызмет
көрсету) сегментінде жұмыс істейтін американдық желі қазақтың қоғамдық тамақтану
саласындағы ең сәтті бизнес-жоба болып қала береді және жақын арада ешкім одан асып
түсе алмайды. Алайда, қаржылық-экономикалық дағдарыс, сарапшылардың пікірінше,
Қазақстандағы қолданыстағы шетелдік желілік жобалардың дамуының аздап баяулауына
және ішкі нарықта жаңа инвесторлардың пайда болуының кешеуілдеуіне әкелетінге көрінеді.
Қорыта келгенде, маркетинг керек, олсыз болмайды. Фастфудтағы маркетинг - өсудің
кілті. Фастфудтағы маркетинг келесіні мақсат тұтады:
• өнімді сатудан түскен пайданы максимизациялау (мекеменің өзіндік құнын
арттыру);
• қызмет көрсету сапасына және тұтынушыға бағдарлауға назар аудару;
• танымал мекеме мәртебесін алу;
• нарыққа ену (кіру);
• клиенттердің сенімін арттыру.
Сонымен қатар, қызмет көрсету маркетингінің кешені үш қосымша факторды
қамтиды: қызметкерлер, қызмет көрсету сапасын көрнекі растау және қызмет көрсету әдісі.
Қызмет көрсету саласындағы маркетингтік стратегия тек сыртқы ғана емес, сонымен қатар
қызметкерлердің жоғары уәжін қамтамасыз ететін ішкі маркетинг үшін де, интерактивті
маркетинг үшін де қажет, онда қызметтердің жоғары сапасы және оларды орындаудың
техникалық жетілдірілуі ерекше маңызды болып табылады.
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Статистикалық бақылауды жүргізбес бұрын оның ұйымдастыру жоспары
жасалынады. Ұйымдастыру жұмыстарының ішіндегі ең негізгісі болып саналатыны,
статистикалық бақылауды жүргізудегі алдына қойылған мақсаты, оның өзі сол жүргізілетін
зерттеудің мәні мен маңызына тығыз байланысты болады. Бұл дегеніміз бақылауды не үшін
және қайда жүргізетінімізді, қандай деректердің жиналатындығын, қалай өндеу керек
екендігін, қолданылатын кестенің пішінін және есептеу тәсілдерін анықтау болып табылады.
Сол себепті статистикалық бақылауды ұйымдастыру және оның бағдарламасын жасау,
мағынасы жағынан өте күрделі жұмыс болып есептелінеді.Сондықтан бұларды нәтижелі
шешу үшін алдын ала бағдарлама жасалуы тиіс. Бірақ, алдымен статистикалық бақылаудың
мақсаты мен міндеті анықталады да, соңынан оның бағдарламасы жасалынады.
Статистикалық бақылаудың бағдарламасын жасау кезінде бақылау объектісі мен оның
бірліктері дұрыс анықталуы тиіс. Статистикалық бақылау объектісі дегеніміз – зерттеуге
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жататын әлеуметтік құбылыстар мен үдерістер жиынтығы. Өнеркәсіпті зерттеу керек болса,
онда бақылау объектісіне Қазақстан Республикасындағы өнеркәсіп орындары, ал ауыл
шаруашылығын зерттеу қажет болса, онда ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен шаруа
немесе фермер қожалықтары жатады. Ал халық санағын жүргізу қажет болатын болса, онда
бақылау объектісіне республикамызда тұратын белгілі бір сыни уақыт мезетіндегі бүкіл
халық жатады. [1]
Статистикалық бақылау жұмыстарын ғылыми жүйеде ұйымдастыру кезінде ең
бастысы бақылау объектісінің шегін дұрыстап анықтап алу. Егер бақылау объектісінің шегі
дұрыс анықталмаған болса, онда оның кейбір бөліктерінің зерттеуден тыс қалуы немесе
зерттеуге жатпайтын мүлде басқа объектілердің кіріп кетуі де мүмкін. Сондықтан бақылау
объектісінің шегін дұрыс анықтап алу зерттеу кезіндегі деректердің анықта, қанық болып
шығуына тигізетін әсері өте зор. Өнеркәсіптің бақылау объектісін анықтау үшін оның
құрамына жататын өнеркәсіп орындарды басқа салаларға жататын кәсіпорындардан
айыратын, өздерінің өндіретін өнімдерінің түрлеріне қарай білуге болады.
Статистикалық бақылаудың объектілері бөлек элементтерден тұрады және оны
нышандарына карай бір-бірінен ажыратуға болады. Сондықтан, ол статистикалық бақылау
жүргізудің негізгі көзі болып саналады. Оны статистикалық бақылау бірлігі деп атайды.
Бақылау бірлігі деп зерттеуге жататын объект құрамының белгілі бір бөлігін айтады.
Бақылау бірлігін анықтау зерттеуге жататын жиынтық құрылымына, оның алдына қойған
мақсатына, атқаратын міндетіне байланысты. Ауыл шаруашылығын зерттеу керек болса,
бақылау бірлігі ретінде әрбір ауыл шаруашылығы кәсіпорыны мен жеке шаруа қожалығы
алынады. Егер еңбек өнімділігін зерттеу керек болса, бақылау бірлігі ретінде шығарылған
өнімнің көлемі, ал жалақы қорын зерттеу керек болса, бақылау бірлігі ретінде
жұмысшылардың тізімдік саны алынады. Сонымен, бақылау бірлігіне әрбір кәсіпорын,
мекеме, ұжым, оқу орны немесе әрбір жұмысшы, қызметкер, шаруа қожалығы мүшесі,
оқушы жатады, яғни ол қандай объектілердің зерттеуге жататындығына байланысты. [2]
Кейбір жағдайларда бақылау бірліктері біреу немесе бірнешеу болуы мүмкін.
Мысалы, халық санағын жүргізген кезде бақылау бірлігі ретінде не отбасы, не әрбір тұрғын
немесе екеуі де бірге алынады. Егер адамның өзін, олардың жастық, жыныстық құрамын,
білімін, мамаңдығын және т.б. зерттейтін болсақ, онда бақылау бірлігі ретінде адам алынады.
Ал егер зерттеуге отбасы мүшесі, ондағы баланың саны, жұмыспен қамтылған отбасы
мүшесі, отбасының табысы, тұрағы туралы деректер қажет болса, онда бақылау бірлігі
ретінде отбасы алынады. Егер республикамызда халықтың құрамын зерттеу керек болса,
онда бақылау бірлігі болып отбасы саны мен жеке тұрғындар алынады.
Статистикалық бақылау кезінде бақылау бірліктерімен бірге жиынтық бірліктері де
қолданылады. Бірақ, оларды бір-бірінен ажырата білуіміз керек.
Статистикалық жиынтық бірлігі жиынтықтың құрамына кіретін жеке белгісі. Мысалы,
республикадағы өнеркәсіп орындарының жиынтық бірліктері болып кәсіпорын және ондағы
жұмысшы жатады. Яғни, статистикалық жиынтық бірлігі зерттеуге ненің жататындығын
көрсетсе, ал бақылау бірлігі бастапқы деректердің қайдан алынатындығын анықтайды.
Демек, статистикалық бақылаудың бағдарламасын жасайтын болсақ, ол – жиынтық бірлігі,
ал бастапқы деректерді жинау туралы ұйымдастыру жұмыстарын жүргізетін болсақ, ол –
бақылау бірлігі болып саналады.
Статистикалық бақылау бағдарламасы. Статистикалық зерттеуді жүргізер алдында
оның объектісін, жиынтық және бақылау бірліктерін анықтағаннан кейін, негізгі бір
ұйымдастыру жоспарына жататыны бақылау бағдарламасына жете дайындала білу.
Статистикалық бақылау бағдарламасы деп зерттеу кезінде бастапқы деректерді жинау үшін
ұғымды, жинақы, ойға қонымды бақылау бірліктеріне берілетін сұрақтар тізімінің
жиынтығын айтады.
Бақылау бағдарламасына кіргізілетін сұрақтардың тізімін жасау аса күрделі жұмыс.
Оны өңдеу және құрау көптеген білікті мамандардың, ғылыми қызметкерлердің немесе сол
зерттеу жұмысына нақты қатысы бар мекемелер мен ұйымдардың қатысуы арқылы
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жасалынады. Дұрыс жасалынған бақылау бағдарламасы ертеңгі күңгі зерттеудің негізгі тірегі
болып саналады. Сондықтан, бақылау бағдарламасын жасаған кезде оның зерттеу
объектісіне және алдына қойған мақсатына үлкен көңіл аударылуы тиіс. Өйткені, одан
жиналған бастапқы деректер мемлекетті басқаруға, шаруашылықтарға жетекшілік етуге
немесе ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолданылады.
Статастикалық бақылау бағдарламасына енгізілген сұрақтардың мөлшері статистика
органдарындағы есептілік нысандары арқылы жиналатын көрсеткіштерге байланысты болуы
тиіс. Себебі, әрбір өнеркәсіп орнының, мекеменің, ұжымның, шаруашылықтың есептілік
нысандарындағы көрсетілген көрсеткіштердің өзі бақылау бағдарламасы болып саналады.
Бақылау бағдарламасын құрастыру кезінде бельгия ғалымы А.Кетленің ұсынған
төмендегі ережесін естен шығармауымыз керек:
1) бағдарламаға керексіз, артық сұрақтар кіргізілмеуі және ондағы көрсетілген
сұрақтардың жауаптары бақылаудың алдына қойған мақсатын анықтауы тиіс;
2) бақылау бағдарламасына дұрыс және нәтижелі жауап алынатын сұрақтардың
кіргізілгені жөн;
3) бақылау бағдарламасына кіргізілген сұрақтар жауап берушіге кері әсерін
тигізетіндей, яғни оның болжамы бойынша қисынсыз жүргізілген сияқты күдік туғызбауы
керек.[3]
Жоғарыда
келтірілген нұсқауды орындағанда қана статистикалык бақылау
бағдарламасы дұрыс болып шығады.
Статистикалық
бақылаудың
бағдарламасы
мен
ұйымдастыру мәселелерін
қарастырған кезде ең үлкен жұмыстың бірі ретінде оған кіргізілген сұрақтардың редакциясы
болып есептеледі. Атап айтқанда, зерттеу кезінде жиналатын, өңделетін деректердің жоғары
сапалылығы, дұрыстығы, толықтығы және оның нәтижелілігі сол берілген сұрақтарға сай
түсінікті, ұғымды және тұжырымды түрде құрастырылуына тікелей байланысты.
Сондықтан көп жағдайларда берілген сұрақтардың түсінікті болуы үшін сол сұрақтан кейін
түрлі қолайлы жауаптары қосымша ретінде беріледі. Мұнда респондент, яғни жауап беруші,
өзінің таңдауы бойынша, берілген сұрақтың дұрыс жауабын ''сызу арқылы" көрсетеді,
Ұлттық халық санағында халықтың білімі туралы сұраққа төмендегідей косымша
жауапттар берілген: жоғары, аяқталмаған жоғары, арнаулы орта, жалпы орта, орталау,
бастауыш және сауатсыздық. Мұндай жауаптар өте дұрыс болып шығады және басқа
қосымша жауаптардың кіріп кетуіне тосқауыл болады. Себебі, берілетін жауаптардың
барлығы толығымен көрсетілген. Осыған орай респондент сұрақтың ретіне карай, өз
қалауы бойынша жауаптың біреуін көрсетуі тиіс. Кейбір сұрақтарға берілетін жауаптар
"бар" немесе "жоқ" деген сөздер арқылы көрсетілуі де мүмкін. Сонымен, жоғарыда
көрсетілген жауаптар деректерді
өңдеу, топтастыру және электронды есептеу
машинасына даярлау жұмыстарын жеңілдетеді.
Статистикалық бланкі дегеніміз – бақылау кезінде берілген сұраққа жауап жазуға
және керекті деректерді жинауға арналған бір бет қағаз (бірнеше бет болуы да мүмкін). Бір
мезгілде, бір тақырыпта жүргізілетін зерттеу бланкілерінің бірдей үлгіде болғаны да жөн.
Демек, статистикалық бланкі (формуляр) — бұл бастапқы деректерді сақтаушы, таратушы
болып табылады. Бірақ, статистикалық бақылау формулярлары әр түрлі атпен аталуы
(бастапқы есептілік нысаны, карточка, бланкі, акт, табель, санақ қағазы, сұрақ кағазы және
т.с.с.) әбден мүмкін. Әрбір формулярда титулдық және мекен-жайлық көрсеткіштер жеке
бөлім ретінде көрсетіледі.
Титулдық бөлімінде статистикалық бақылаудың түрі, аты, бекітілген мерзімі және
бекіткен мекеменің аты көрсетіледі. Ал мекен-жайлық бөлімінде жердің, адамның аты-жөні
және толық тұрағы жазылады. Мекен-жайдың көрсетілуі сол бақылау арқылы жиналған
деректердің дұрыстығын тексеру үшін қолданылады.
Статистикалық тәжірибеде формулярдың жеке-дара, яғни карточкалы және тізімдік
екі түрі қолданылады. Жеке-дара немесе карточкалық формулярда әрбір бақылау
бірліктерінің деректері жеке бланк-карточкаға толтырылады. Тізімдік формулярда бір
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бланкіге екі немесе одан да көп бақылау бірліктерінің деректері көрсетіледі: жеке немесе
карточкалық формулярға әрбір мекеменің, кәсіпорынның, шаруашылықтың есептілік
нысаны, ал тізімдікке Ұлттық халық санақтарында қолданылған жаппай санақ парақтары
жатқызылады.
Жоғарыда көрсетілген екі формулярдың да өздеріне тән құндылығы мен кемшіліктері
бар: Бланк-карточкалы формулярдың тізімдікпен салыстырғандағы артықшылығы сол,
мұнда берілетін сұрақтар көп болып келеді. Сонымен бірге, бұл формулярдың жалпы
көрсеткіштерін қолмен есептеу және топтастыру жұмыстары жеңіл атқарылады.Бірақ, оның
кемшілігі сол, мұнда әрбір бланкі сайын мекен-жайы туралы деректер толтырылып
отырылатындығында. Ал, бұл басы артық жұмыс пен орынсыз каржы шығындарын
көбейтеді. Тізімдік формулярды қолдану өте үнемді, деректерді тексеру жеңіл және
машинамен өңдеуге өте қолайлы болып келеді.
Статистикалық бақылау бағдарламасы туралы дұрыс түсінік беру және бланкілерді
толтырудың біркелкілігін қамтамасыз ету үшін, оның түсініктемесі мен нұсқауы жазбаша
түрінде бірге жіберіледі.Нұсқау, кітапша ретінде бөлек беріледі немесе сол бланкінің екінші
бетінде көрсетіледі.
Нұсқауда, негізінен, мыналар көрсетіледі: бақылаудың мәні мен мақсаты, оның
объектісі мен бақылау бірліктерін анықтау, бақылаудың уақыт мерзімі мен жүргізілу
ұзақтығын көрсету, құжаттарды толтыру тәртібін үйрету, қорытындысын тапсыру уақыты.
Ең негізгісі болып әрбір сұраққа қалай дұрыс жауап беру туралы түсінік берілуі және
бланкілерді толтырудың түсіндірмесі саналады. Статистикалық бақылау кезінде
қолданылатын құжаттарды (бланкілер, нұсқаулар және т.б.) жұмыс жабдықтары деп атайды.
Статистикалық бақылау бағдарламасында жоғарыда көрсетілгендерден бөлек басқа да
мәселелер қарастырылады. Оған деректерді жинаудың түрлері мен тәсілдерін анықтау,
зерттеу жұмыстарына қатысатын мамандарды даярлау және көпшілік қауым арасында үгітнасихат жүргізу сияқты көптеген ұйымдастыру жұмыстары жүргізіледі. Мұның барлығына
статистика органдары басшылық етіп отырады.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
СТРАТЕГИЯСЫ
Кәдірқұлова Г.Қ., профессор
Ұлттық қауіпсіздік мемлекет саясатының негізі және басты құндылықтарының бірі
ұлттық егемендік, тәуелсіздік және аумақтық тұтастықты қорғау болып табылады.
Ұлт (мемлекет) жағымсыз жағдайдан құтылуды өзінің ұлттық мүдделерін
құрбандыққа келтірмейтін, ұлттық мақсаттарын басшылыққа ала отырып осы мүдделерін
саяси, экономикалық, әлеуметтік – психологиялық, әскери т.с.с. шаралар арқылы қорғай
алатын жағдайда ғана қауіпсіздік жағдайында болады. Қауіп-қатерлер жеке адамның ғана
емес, олардан құрылған қауымдастыққа, тіпті барша адамзатқа қатерлі болғандықтан ондағы
жеке тұлғаның (адамның) мәнін анықтау керек [1, 44-б.].
Қазақстан Республикасының ұлттық мүдделеріне нұсқан келтірудің алдын алуды
қамтамасыз ету, сондай-ақ ел шекарасының ұзына бойында жатқан барлық елдердегі саяси
және экономикалық тұрақтылықты сақтауға тырысу сияқты жұмыстар кез-келген
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державаның ұлттық қауіпсіздігі үшін басымдылық болып табылады. Үлкен кеңістіктегі
шекараны алып жатқан Қазақстан үшін шекара ауқымында кикілжіңді аймақтардың болуына
жол бермеу және осы сипаттағы болуы мүмкін сыртқы қатерлердің алдын алу мен бетін
қайтару тәрізді шаралар өте үлкен маңызға ие.
Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету және экономикалық салада Қазақстанның
мүдделерін қорғау–мемлекеттік саясаттың басымды бағыттары болып табылады.
Мемлекеттің сыртқы экономикалық іс – әрекеттегі негізгі міндеттер:
– Халықаралық интеграцияға түсу үшін қазақстандық экономикаға қолайлы
жағдайлар туғызу;
– Қазақстандық өнімдерді тұтынудың нарығын кеңейту;
Ұлттық қауіпсіздіктің деңгейі қандай екендігіне қарамастан оның барлық элементтері
елдің геосаяси мүдделерін, тәуелсіздігін, саяси тұрақтылығын, қазақстандық қоғамның
тұрақты және қарқынды дамуын қамтамасыз етуге бағыттылуы тиіс. Осыдан келіп ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз етудің мынандай алғышарттары туындайды:
– Ұлтты рухани және материалдық сипаттағы жалпыұлттық мақсаттарға қол жеткізу
жолында біріктіру, олардың өкілдерінің өз мүдделерін түсіне білу және оны қорғауға дайын
болуы;
– Қоғамның тиімді және тұрақты дамуына кепілдік бере алатын, жалпыұлттық
мүдделердің қорғалуын қамтамасыз етуге қабілетті тұрақты мемлекеттік институттар;
– Ұлт пен мемлекеттің әлемдегі жалпы тұрақтылықты сақтау, түрлі кикілжіңдердің
алдын алу;
– Халықтың ең қажет мұқтаждықтарын өтеуге бағытталған салалары басым түрде
дамыған Қазақстандық экономиканы тұрақтандыру;
– Отандық қорғаныс әлеуетін жан-жақты нығайту негізінде мемлекеттің біртұтастығы
мен тәуелсіздігін сенімді түрде қорғауды, посткеңістік кеңістіктегі біртұтас стратегиялық
жүйеде өзіндік мүдделерімізді сақтауды қамтамасыз ету;
– Жаһандық маңызы бар міндет ретінде дүние жүзіндегі басқа да барлық
мемлекеттердің біріккен күшін талап ететін сыртқы ортаны қорғау;
– Лаңкестікпен, ұйымдасқан қылмыспен, жемқорлықпен күрес, сонымен қатар
қылмыстық факторларды жою және азаматтардың жеке қауіпсіздік кепілдігін қамтамасыз
ету әдістерінің тиімділігін арттыру [2, 53-54 бб.].
Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігін алғаннан кейін және халықаралық
құқық субъектілігінен туындайтын барлық өкілеттіліктерін мойындағаннан кейін, жаңа
тәуелсіз мемлекет алдында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемасы тұрды. Бұл
проблеманы шешу негізгі стратегиялық басымдықтар ретінде мойындалған. Осыған
байланысты республикада қазіргі заманғы халықаралық-құқықтық қатынастар да өздерінің
ұлттық мүдделерімен анықталуы тиіс.
Сыртқы
саясат
пен халықаралық қатынастардың негізгі принциптері дегеніміз–жоғары императивтік заң
күштері бар анағұрлым жалпы, маңызды және іргелі нормалар. Ережеге сай, халықаралық
актілерде мәселе келесі он принцип туралы жүреді: мемлекеттердің егемендік теңдігі; күш
немесе күшпен қауіп төндіруді қолданбау; шекаралардың бұзылмауы; мемлекеттердің
аумақтық бүтіндігі; таластарды бейбітшілікпен шешу; ішкі істеріне араласпау; адам құқығы
мен негізгі еркіндікті құрметтеу; халықтардың өз тағдырларын шешу теңдігі мен құқығы;
мемлекеттер арасындағы ынтымақтастық; халықаралық құқық бойынша міндеттерін адал
орындау.
Қазақстан Республикасы тәуелсіздік жылдарында еліміздің қауіпсіздік жүйесін
қамтамасыз ету жүйесін құру бойынша үлкен жұмыстар атқарды. Қазақстандық
дипломатияның күшімен Қазақстанның сыртқы қауіпсіздігіне негіз бола білген көп векторлы
сыртқы саясаты белгіленді. Бұл саладағы біздің негізгі активтеріміз–ядролық державалардан
Қазақстанның қауіпсіздігіне кепілдік және ядросыз мәртебені жариялау, «Шанхай» келісімшарты, Қытаймен шекараны межелеу, Каспий теңізі бойынша Ресеймен келісім, АӨСШК
идеясын практикалық іске асырудың басталуы, көршілес және әлемнің басқа елдерімен
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достық пен конструкциялық қатынастарды дамыту. Қазақстанда әскери және ішкі
қауіпсіздікті қамтамасыз ету мақсатында ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету күштері
құрылды: қарулы күштер, құқық қорғау органдары, арнайы қызмет. Қазақстанның ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету проблемаларының бірі тиісті құқықтық негіздерді құру болып
табылады. Бұл мағынада арнайы заңнамалық базаны әзірлеу және қабылдау, республиканың
халықаралық келісім-шарттарға қатысуы, жеке түрде де және оның ұлттық қауіпсіздігінің
ішкі және сыртқы аспектілерін қамтамасыз етуге тиесілі кешенді түрде реттелуі тиіс. Ұлттық
мүдделерді және ұлттық қауіпсіздіктің мүмкін қатерлерін анық танып-білмей, нақты сыртқы
саясат құра алмаймыз [3, 6-б.].
Ұлттық қауіпсіздік үшін 1997 жылы «Қазақстан–2030» Стратегиясының қабылдануы
ең үлкен маңызға ие болды. Бұл құжатта ұлттық қауіпсіздік еліміздің ұзақ мерзімді
дамуының ең алғашқы басым бағыттары жарияланды. 1999 жылы Қазақстанда ең алғаш рет
1999-2005 жылдарға арналған Ұлттық қауіпсіздік стратегиясы бекітілді. Осы құжатты
әзірлеу және қабылдау келесі маңызды сәттерге сүйенді.
Біріншіден, алдымыздағы жылдары еліміздің қауіпсіздігін және тұрақтылығын
қамтамасыз ету бойынша жұмыс тәжірибесін байыту қажет және осы негізде «Қазақстан–
2030» Стратегиясының бірінші басымдығының негізгі ережелері нақтыланды.
Екіншіден, қауіпсіздік мәселелері бойынша стратегиялық құжатты әзірлеу аймақтағы
күрделенген ахуалға байланысты. Бұл ретте осы үндеулерге қарама қарсы тұру үшін
құралдар мен күштерді тиімді бөлу үшін барынша өзекті жағдайларды атап өту қажет.
Ұлттық қауіпсіздік Стратегиясы қабылданғаннан бергі уақыт ішінде мемлекеттің қажетті
ресурстарын қазіргі жағдайда барынша қауіпті бағыттарға, мысалы, терроризмге,
экстремизмге, нашақорлықты таратуға қарсы тұруға шоғырландыратын ықпалды шараларды
қабылдау қажет.
Үшіншіден, әлем қауіпсіздіктің жаңа, неғұрлым масштабты шақыруларына іліккен
жағдайда Қазақстан алдында қазіргі заманғы әлемде өзін жаңа сәйкестендіру міндеті, өз
қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жаңа тәсілдер өндіру міндеті тұр. Жекелеген елдер мен
әлемнің дамуы өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету ұғымы қаншалықты маңызды күрделі
екенін тұтастай көрнекті түрде көрсетті. Бұл қарапайым әскери-саяси категория емес. Қазіргі
күні экономикалық әлеуетке, әлеуметтік дамуға, ақпараттық кеңістікке, экологияға, жеке
елдердің басқа салалары және мемлекеттің тұтас топтарына мақсатты әсер етуге байланысты
қауіпсіздікке төнетін қатерлер кездеседі. Сондықтан Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2000 ж.
басында айтылған ұжымдық халықаралық қауіпсіздік туралы пікірлері бұрынғыша өзекті
болып қалуда [4, 60-б.].
Осылайша, қазіргі заманғы жағдайда ұлттық қауіпсіздік геосаяси және аймақтық,
экономикалық-саяси, этникалық, мәдени, ақпараттық және экологиялық, сондай-ақ басқа
өлшемдері бар бірқатар тұтас факторларға байланысты екенін көрсетеді. Демек, қауіпсіздік
проблемасын шешу қазіргі күні сол немесе басқа елдердің әскери және қорғаныс әлеуетін
ұлғайтудан ғана тұрмайды. Бәрінен бұрын, ұлттық қауіпсіздік қауіпсіздіктің әлемдік және
аймақтық жүйелерінде еліміздің нақты интеграциялау процестерінен, экономикалық даму
тұрақтылығын қамтамасыз ету, ішкі саяси процестер тұрақтылығын сақтау, ақпараттық
салалардағы қатерлерге қарсы тұру және т.б. байланысты. Өңірлік және еліміздегі қауіпсіздік
жүйесінің тұрақтылығы тұтастай алғанда көптеген факторларға байланысты.
Мұның барлығы 1999-2005 жылдар кезеңіндегі Қазақстанның Ұлттық қауіпсіздік
Стратегиясында көрініс тапқан. Бұл құжатта болуы мүмкін қатерлер талданған және олардың
барынша маңызды алты сала: сыртқы, әскери, экономикалық, әлеуметтік-саяси, экологиялық
және ақпараттық қауіпсіздік бойынша алдын алу шаралары қарастырылған [5, 229-б.].
Еліміздің қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселесіне мұндай тұтас кешенді түрде келу
осы саладағы мемлекеттік органдардың қызметіне жүйелі және бірізді сипат беруге
мүмкіндік береді. Ұлттық қауіпсіздік Стратегиясын қабылдау ХХ ғасырдың 90–жылдары
аяғындағы Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін нығайтуда жаңа кезеңнің нүктесін қабылдау
болып табылады.
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Бұл бағытта келесі қадам 2000 жылы Қазақстан Республикасының жаңа Әскери
Доктринасын әзірлеу мен қабылдау болып табылады. Қазақстанның алғашқы Әскери
Доктринасы, негізінен, 1993 жылы қабылданды. Сол жағдайлар кезінде егеменді мемлекетті
қалыптастыру кезеңінде әскери қауіпсіздікті қамтамасыз етуді қалыптастыруға бағытталған.
Басқа заңнамалық және нормативтік-құқықтық актілермен қатар Қарулы Күштерді құруда
және еліміздің әскери-саяси қауіпсіздігін қамтамасыз етуде өзінің оң үлесін қосты. Еліміздің
ұлттық қауіпсіздік жүйесін әрі қарай дамыту және жетілдіру үшін жаңа әскери доктринаны
құру қажет. Оның басты міндеттері мыналар:
1. Соңғы жылдары әлемде болған әскери әрекеттердің әдістері мен сипатындағы,
құралдарындағы ұтқыр өзгерістерді талдау. Қазақстанға тек әлемдік өзгерістерді талдау ғана
емес және соған бейімделу қажет.
2. Геосаяси сипаттағы жаһандық өзгерістер есебі. Бұл, ең бірінші кезекте, әлем
бойынша жергілікті дау-дамайлардың өскенін байқатады. Кейбір қарулы жанжалдар біздің
шекарамыздан тікелей жақын жерде орын алуы ерекше қауіп төндіреді. Әлемде, Қазақстан
шекарасына жақын жерлерде жаппай қыратын қару-жарақтардың таратылуы бойынша
әлемдік қауымдастықтың күшіне қарамастан, әрекет етудің алыс радиусын жеткізу
құралдарын меңгерген жаңа ядролық мемлекеттер пайда болды. Мұның барлығын жаңа
Әскери доктринада ескеру қажет және еліміздің қолданыстағы күштерінің әрекет етулерінің
анық тактикасын әзірлеу қажет.
3. Мемлекеттердің әскер ұйымдарының жаңа нарықтық жағдайларға бейімделуі
аталған құрылымдағы өзгерістерге де әсер етті.
Көрсетілген жайлар 1999-2005 жылдар Әскери Доктринасын әзірлеу кезінде ескерілуі
керек. Бұл ретте шетел мемлекеттерінің әскери құрылысындағы тәжірибесі жан-жақты
талқыланып, әрі пайдаланылды. Әскери доктринада нақты әскери қатерлер сипаты бар
Қарулы Күштерді дамыту әскери өнердегі негізгі үрдістерге және мемлекеттік экономикалық
мүмкіндіктердің қажеттілігіне байланысты. 2000 жылдан бастап Қазақстан Республикасы ірі
масштабты, командалық-штабтық және әскери жаттығулар өткізді, онда басқа күштік
ведомстволармен бірге заңсыз әскери құрамдармен күрес мәселелері айқындалды. Соңғы
кезде басқа елдермен бірлескен әскери жаттығулар жүргізіледі [6, 85-б.].
2001 жылдан бастап еліміздің қорғанысы үшін бөлінетін бюджет қаражаты маңызды
түрде ұлғайды. Бұл Әскери доктринаны іске асыруға, қазақстандық әскердің әскери әлеуетін
маңызды түрде нығайтуға бағытталған қажетті түрлендірулерді жүргізуге мүмкіндік береді.
Қазіргі күні елімізді техникалық жарақтандыру әлемдік аналогқа жол берілмейді, бірқатар
аспектілер бойынша көршілес мемлекеттерді басып озады.
Қазақстан
Республикасының
«Ұлттық
Қауіпсіздігі
туралы»
Қазақстан
Республикасының Заңында Қазқастан Республикасына қарсы зиянкестік әрекетін жүзеге
асыратын, егемендікке, аумақтық тұтастыққа, оның халқының бірлігіне, елдегі қоғамдық
татулық пен саяси тұрақтылыққа қарсы жария қарсы шығатын шетелдік азаматтар мен
азаматтығы жоқ тұлғалардың Қазақстан Республикасына келуіне тиым салуды және олардың
ел шегінен қуылуға тиіс екенін көздейтін норма тиянақталды [8, 89-б.].
Жаһандану мен қайта өзгерістер үрдістері қауіпсіздіктің жаңа қатерлерін туындатты,
мұндай қатер алдында әлемдік қауымдастықтың қазіргі қолда бар құралдары дәрменсіз
болып шықты. Есірткі заттар мен атыс қаруының заңңсыз айналымы, лаңкестік,
халықаралық қылмыс ешбір шекарамен өлшенбейтін проблемалар болып табылады және
белгілі бір дәрежеде біздің ішкі қиындықтарымыздың жалғасы болып табылады.
Бұл қатер көздерінің өзара тығыз байланыста екені мәлім. Лаңкестік пен халықаралық
қылмыстар есірткі синдикаттары есебінен қаржыландырылуда, олар өз кезегінде
тұрақсыздық аясының кеңеюіне, атап айтқанда, оның Орталық Азияда өріс алуына мүдделі.
Лаңкестік ұйымдардың химиялық және биологиялық қаруға өол жеткізу мүмкін және
жалпы алғанда жаппай қырып-жоятын қаруды тарату проблемалары қауіптің ең үлкені
болып табылады.
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Лаңкестікке қарсы іс-әрекет жасау және оған жол бермеу жөнінде тиімді шаралар
қолдану Қазақстан Республикасының ішкі және сыртқы саясатының басым бағыттарының
бірінен саналадық Лаңкестікке және халықаралық қылмысқа қарсы тұру жөніндегі жұмыс
ұлттық, ғаламдық, өңірлік, шағын өңірлік деңгейлерде, сондай-ақ екі жақсы ынтымақтастық
шеңберінде жүзеге асырылуда.
Елімізде бұл құбылыстарға қарсы күресу үшін жеткілікті дәрежеде нормативтік
құқықтық база жасалған.
Қазіргі кезеңде Қазақстан БҰҰ-ға мүше мемлекет бола отырып, БҰҰ Қауіпсіздік
кеңесінің №1267 (1999 жыл) қарарын іске асыру жөніндегі «Әл-Каида» лаңкестік ұйымымен
және «Талибан» қозғалысымен байланысы бар заңды және жеке тұлғаларға қатысты
шараларды толық дәрежеде қолданып отыр. Осымен бірге елде қызметіне республика
аумағында тиым салынған лаңкестік және экстремистік ұйымдардың ұлттық тізімі бар.
Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының шешіміне сәйкес мынадай халықаралық
ұйымдар: «Әл-Каида», «Шығыс Түркістанның Ислам партиясы», «Курд халықтық конгресі»
және «Өзбекстанның ислам қозғалысы» лаңкестік халықаралық ұйымдар деп танылды.
2005 жылғы 15 наурызда «Асбат әл-Ансар», «Мұсылман бауырлар», «Боз гурд»,
«Орталық Азия моджахедтер жамағаты», «Лашкар-и-Тайба», «Әлеуметтік реформалар
қоғамы» және «Талибан» халықаралық лаңкестік ұйымдары жөнінде де Жоғарғы Сот осыған
ұқсас шешім қабылданды. Олардың қызметіне Қазақстан Республикасының аумағында тиым
салынған.
2005 жылы 28 наурызда Астана қаласының Соты Қазақстан Республикасы Бас
Прокурорының ұсынуы бойынша «Хизб-ут-Тахрир» ұйымын экстремистік ұйым деп таныды
және оның қызметіне республика аумағында тиым салды.
Экстремизм және терроризмнің алдын алу бойынша бірыңғай мемлекеттік саясаттың
жүргізілуі Қазақстан Республикасы Қауіпсіздік Кеңесінің арнайы Ведомстволық комиссиясы
шеңберінде үйлестіріледі. Елімізде, тұтастай алғанда, осы қауіп-қатерлерге қарсы тұруға
бағытталған шаралар кешені іске асырылған. Бұл кешенді төрт тармаққа шартты түрде
бөлуге болады.
Бірінші. Мемлекеттік шекараны жедел қорғау бойынша іс-шаралар іске асырылды.
Мысалы, оңтүстік жақ шекараға Ұлттық Қауіпсіздік Комитеті (ҰҚК) Шекара қызметінің
қосымша бөлімдері мен бөлімшелері жайғасқан, ондаған жаңа бақылау-өткізу пункттері,
сондай-ақ қосымша блок бекеттер ашылды. Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда,
Маңғыстау облыстарында 30 жаңа кеден пункттері ашылды. Қазақстанның мемлекеттік
шекарасын қорғау үшін оңтүстік бөлікте Оңтүстік әскери округі құрылды. Әскери
бөлімшелерді байланыстың және әскери жабдықтардың қазіргі заманғы түрлерімен,
радиотехникалық барлаудың жаңаша аппаратурамен жабдықтау бойынша ауқымды
жұмыстар жүргізілді [9, 112-б.].
Екінші. Құқық қорғау органдарының жедел-іздеу қызметі, сондай-ақ терроризм және
экстремизммен күрес бойынша мемлекеттік органдар жұмысы күшейтілді. Осы мақсатта
оңтүстік облыстағы ҰҚК аумақтық органдары нығайтылды. ІІМ-де терроризмге қарсы
арнайы бөлімшелер жасақталды, шекара маңындағы аудандарда көші-қон және жол
полициялары нығайтылды. Құқық қорғау органдарымен өнеркәсіптік кәсіпорындардың,
тіршілік әрекетіндегі объектілердің, көліктік коммуникациялардың, аэропорттардың, әуе
кемелерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша іс-шаралар жүргізілді. Барлық сауықтыру
кешендері, пансионаттар және демалыс орындары есепке және бақылауға алынды. Құқық
қорғау органдары заңсыз түрде сақталған атыс қару-жарағын анықтау және алу, оның заңсыз
айналымын болдыртпау бойынша операциялар жүргізеді. 2008 жылы мемлекет халықтың
атыс қаруларын тапсыруға амнистия жариялады, ол осы бағыттағы оң нәтижелерін берді.
Соңғы жылдары Қазақстан қалаларында әрекет еткен экстремистік бағыттағы бірнеше
заңсыз діни ұйымдар анықталды және құрықталды. Кейбір діни бірлестіктердің қызметі
заңды түрде тоқтатылды. Сол кезде мемлекеттің және діни бірлестіктердің конструкциялық
өзара әрекеттесуін қамтамасыз ету мақсатында Республика Үкіметі жанындағы ақыл-кеңес
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беру органы ретіндегі діни бірлестіктермен байланыс жөніндегі Кеңес құрылды. Өңірлерде,
Алматы және Астана қалаларында, облыс әкімдері жанында осыған ұқсас органдар құрылды.
Төртінші. Төлқұжаттық және визалық бақылау, сондай-ақ халықаралық қатынас
көліктерінің барлық түрлерін бақылау бойынша шаралар қабылданды. Демек, 1999 жылы
қарашада ҚР Үкіметі Қазақстан Республикасы аумағына кіру-шығу тәртібін реттеу туралы
қаулы қабылдады, онда Қазақстан аумағына шетел азаматтарының келуін Ішкі істер
министрлігі (ІІМ) тарапынан бақылауды жүзеге асыруды қарастырады. Заңсыз көші-қон
арнасын және есірткі тауарлары контрабандасын шектеу мақсатында Қазақстан азаматтарын
«қатерлі топтағы» елдерге оқу визасын рәсімдеу уақытша тоқтатылды. Бір уақытта еліміздегі
оқу орындарының оқушылары, студенттері және оқытушыларымен халықаралық алмасуды
реттеу бойынша шаралар қабылданды. Заңсыз көші-қон арнасын қию бойынша бірнеше
туристік фирмаларға тексеру жүргізілді. Бұдан басқа, теңіз, теміржол, автомобиль
көліктерінде төлқұжаттық-визалық бақылау 69 нығайтылды, жеке бағыттағы Чартерлік
рейстерге шектеу қойылды. 2000 жылдың басында Қазақстан Үкіметі тарапынан мәжбүрлі
акция түрінде болды [10, 6-8 бб.].
Қазақстанның «Қазақстан–2030» даму Стратегиясының алғашқы басымдығы ұлттық
қауіпсіздік болып табылады. Елбасы белгілеген бес міндеттің көбісі өмірде жүзеге
асырылды. Посткеңестік кеңістіктегі мемлекеттермен ғана емес, сонымен бірге алыс шетел
мемлекеттерімен тату көршілік қатынастар жолға қойылған. Мемлекеттік шекараны
жарақтандыру және қорғау мәселелері тиісті деңгейде шешімін тапқан. Қазір ұлттық
қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет бірізділікті сипатта өтуде деп айтуға болады.
Ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша қызмет негізінде жүйелі тәсіл жүктелген. Ол
қоғамның барлық тіршілік әрекетінің маңызды салаларындағы ахуалды нақты бағалауды
және барынша қауіпті қатерлерді анықтау және оларды жоюды қарастырады. Бұл жас
тәуелсіз мемлекет ретінде өзінің даму тарихында жауапты орында тұрған Қазақстан үшін
тым маңызды. Бүгінгі күні атқарылған жұмыстардың барлығы біздің он жыл бұрын
дамуымызды анықтайды. Сондықтан біз ұлттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселелері
бойынша өз қадамымызды берік және көрегенділікпен алдыға қарай басатын боламыз, біздің
еліміздің болашағына қатысты шараларды прагматикалық және тиімді түрде іске асыратын
боламыз.
Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз ету мемлекеттің
қызметінің маңызды бағыты болып табылады. Бұл саланың негізгі мақсаты шетел
мемлекеттеріндегі әскери қауіпсіздіктің осыған ұқсас жүйелерімен бірлесуге ұмтылу болмақ.
Әскери кикілжіңдер мен соғыстардың алдын алуда Қазақстан саяси, дипломатиялық,
экономикалық және басқа әскери емес шараларға басымдық береді. Әйтсе де республиканың
ұлттық мүдделері оның әскери қуатын нығайтуды талап етеді. Сондықтан елдің әскери
қауіпсіздігін қамтамасыз етуде маңызды орынды Әскери Күштер алады.
Республиканың Әскери күштері елдің әуе шабуылынан нақты қорғанысын
қамтамасыз ету және өзге де әскерлермен, әскери құрылымдар мен ұйымдармен біріге
отырып шағын соғыстар (әскери қақтығыс) агрессиясын болдырмау, ал кең көлемді
соғыстағы міндеттерді шешуде стратегиялық басымдылыққа ие болып, Қазақстанның
бейбітшілік жолындағы әрекетін қамтамсыз ете білуі қажет.
Қазақстан Республикасының әскери қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі маңызды
стратегиялық бағытының бірі ретінде ТМД-ға қатысушы мемлекеттермен бірге пайдалы
өзара әрекеттесу мен ынтымақтастықты дамыту болмақ [11, 20-22 бб.].
Қазақстанның ұлттық мүддлерін қамтамасыз етудегі негізгі рөлді қорғаныстық өндіріс
кешені атқарады. Қорғаныстық өндіріс кешенінің қайта құрылымдау мен конверсиясы жаңа
технологиялар мен ғылыми-технологиялық мүмкіндіктерге, қару-жарақты, әскери және
арнайы техникаларды жетілдіруге және әлемдік қару–жарақ нарығында қазақстандық
өндірушілердің алатын орнын нығайтуға ешқандай нұсқан келтірместен жүзеге асыру керек.
Мемлекеттің қорғаныс пен қауіпсіздік мүдделері шеңберінде фундаменталды, болжамдар
және іздену бағытындағы ғылыми зерттеулер ұйымдастыру үшін жағдай жасалуы керек.
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Қазақстан Республикасының шекара саласындағы негізгі міндеттері: қажетті
нормативтік құқықтық база құру, осы салада мемлекетаралық ынтымақтастықты дамыту;
басқа мемлекеттер тарапынан болуы мүмкін Қазақстан жеріне экономикалық,
демографиялық және мәдени-діни экспансияларға қарсы тұру; трансұлттық ұйымдасқан
қалмыскерлердің, оның ішінде заңсыз миграцияның жолын кесу; ТМД-ға қатысушы
мемлекеттердің шекаралық кеңістік қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі ұжымдық шараларды іс
жүзіне асыру.
Ұлттық қауіпсіздіктің негізгі нормативтік құжаттарына Қазақстанның ұлттық
қауіпсіздік Стратегиясы мен Концепциясы, «Қазақстан Республикасының қауіпсіздігі
жайлы» Қазақстан Республикасының Заңы жатады [12, 28-б.].
Осы нормативті актілермен қамтылған шаралар әскери күштер, табиғи апаттардан
қорғау, бақылаушы органдарда, қоғамдық қорларда, бейбітшілікті, өмір сүру ортасы мен
рухани құндылықтарды тиісті қорғау орталықтары мен қоғамдық қозғалыстарында тиісті
салада жүзеге асырылады, ал қажет болған жағдайда – ұлттың барлық мүмкіндіктері мен
күш-қуаты жұмылдырылады.
Қорыта айтқанда, Қазақстанның ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз етудің мемлекеттік
саясаттың негізін заңдық тұрғыдан рәсімдеу (еліміздің ұлттық қауіпсіздігін жетілдіретін
тиісті шараларды рәсімдеу) – сыртқы саясат, экономика, қорғаныс әлеуеті салаларындағы
өзге де стратегияларды, доктриналарды және ұзақ мерзімді бағдарламаларды осы саясатқа
сай келтірудің және қолданыстағы нормативтік-құқықтық аспектілерге түзету енгізудің
негізі болуы керек.
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анк аналитика затраты задолженность
Қазақстанның бүгінгі дамып отырған банк секторының бәсекелестікке қабілетті
дамыған банктердің қатарына кіруі үшін ең әуелі олардың тәуекелдерін басқарудың
тиімділігін арттыруға терең мән беру қажет. Проблемалық қарыздарды тиімді басқару
банктердің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Себебі шетел тәжірибесінде
банктер банкроттылығының көпшілігі активтерді басқарудың сапасыздығымен, және бірінші
кезекте дебиторлық қарызды басқарумен байланысты.
Проблемалық несие - бұл қарыздың негізгі сомасын және пайыздық төлемдерді
қайтармайтын несие, бұл оны қаржы мекемесі үшін «проблема» етеді, өйткені ол енді несие
бойынша ақша жинамайды. Банктер проблемалық несиелер қорын төмен деңгейде ұстауға
тырысады, өйткені олар ақша ағындарына және басқа да мәселелерге, соның ішінде егер
банк өзінің несиелік портфелін теңестіре алмаса, банктің ықтимал жабылуына әкелуі мүмкін.
Сондай-ақ, жұмыс істемейтін активтер деп аталатын проблемалық несиелер банктің несие
қалдығын қалпына келтіру жөніндегі әрекеттерін талап етеді [1].
Әдетте, 90 күннен астам мерзімі өткен кез-келген коммерциялық несие проблемалық
несие болып саналады, ал тұтынушылық несиелер 180 күннен асып кетсе, проблемалық
несие ретінде белгіленеді. Қарыз алушы төлемдерді кешіктіріп жатқанда, қаржы мекемесі
қарыз алушыға пайызын қайтару мақсатын талап ететін хабарламаларды жібереді. Банктер
проблемалық несие коэффициентінің мүмкіндігінше төмен болуын қалайды, өйткені мұндай
несиелерді қайтару үшін көп жұмыс қажет, және олар банкке шығын алып келеді.
Банк несие бойынша төлем ретінде пайыздар мен қарыздың негізгі сомасын ескере
отырып, мәлімделген кіріс пен болжамды қаржылық шарттарға сүйене отырып, максималды
несие шегін анықтайды және ол қарыз алушыға осы сомадан артық қарыз бермейді. Күшті
нарықта банктер әдетте несиелермен еркін береді, ал әлсіз нарықта банктер несие беруден
тартынуы мүмкін және қатаң несие талаптары болуы мүмкін. Нарықтардың әлсіреуіне
байланысты проблемалық несиелер қорының өсуі жиі кездеседі. Сатып алудың, мүлікті алып
қоюдың және басқа да сот істерінің жоғары ставкалары банк пайдасының төмендеуіне әкелуі
мүмкін [2]. .
Кейде қаржы институттары несиені өтеуді жеңілдету үшін қалған сомманы есептен
шығаруға немесе пайыздық мөлшерлемелерді өзгертуге дайын. Әдетте, несие ұйымдарының
ішкі ережелеріне сәйкес, несие 90 күн мерзімі өткен берешектен кейін проблемалық санатқа
өтеді. Мерзімі өткен кредит қайтарылмаған жағдайда, оны өтеу мақсатында проблемалық
берешекпен жұмыс істеу жөніндегі банктің арнайы бөлімшелерінің қызметкерлері қосылады.
Мерзімі өткен берешек пайда болғаннан кейін алты ай өткен соң, банктер, әдетте, кредитті
толық өтеуді талап ете отырып, қарыз алушыға талап қойып сотқа жүгінеді.
Клиенттердің кредиттерді өтеудің жаңа шарттарын сақтау бойынша қаржылық
мүмкіндіктерін ескермей жаппай қайта құрылымдау жағдайлары пайда болады. Мұндай
тәсіл кезінде қайта құрылымдау кредиттік портфельдің нақты сапасын жақсартпайды, тек
баланста мерзімі өткен берешектің көрсетілуін кейінге қалдыруға мүмкіндік береді, бұған
қайта құрылымдалған берешектің елеулі үлесінің болуы дәлел бола алады, ол бойынша ай
сайынғы төлемдер кестесінің бұзылуы қайтадан туындайтынын көруге болады [3].
Проблемалық қарыздармен жұмыс істеудің келесі нұсқасы - банктердің коллекторлық
агенттіктермен бірлескен жұмысы. Іс жүзінде коллекторлық агенттіктермен жұмыс істеудің
екі негізгі әдісі қалыптасты: аутсорсинг (агенттік шарт) және цессия (талап ету құқықтарын
қайта табыстау).
Аутсорсинг коллекторлық агенттікке проблемалық берешекті басқаруға беруді
көздейді. Борышты талап ету құқығын басқаға беру (цессия) кредитордың құқықтарын
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коллекторлық агенттікке беруді білдіреді (бұл ретте, шартта көзделмеген жағдайда,
борышкердің келісімі талап етілмейді).
Дағдарысқа дейін цессия шарты бойынша берілетін банктердің кредиттік
портфельдерінде 270 күннен астам қайтару мерзімін өткізіп алған борыштар болған. Бүгінгі
таңда нарықта 180 күндік мерзімі бар портфельдер сатылады. Нашар қарыз портфельдерін
сатып алу кезінде цессия шарттарын қолдана отырып, дисконттар қарастырылуы мүмкін.
Цессия шарты талап ету құқықтарын беру туралы шарттар бойынша ақша қаражатын алу
құқығының банкке өтуін көздейді. Шарттың осы түрі бойынша қызметтердің құны несиелік
берешектің барлық көлемін өтеу үшін жеткілікті болуы тиіс. Банк түскен түсімді берілген
кредитті өтеу және кредит бойынша бар барлық берешекті төлеу үшін ғана пайдалануға
құқылы. Егер талап ету бойынша қарыз берешектен асатын ақша қаражатының сомасы
түскен жағдайда, айырма цедентке қайтарылады [4].
Демек, біз банктер коллекторлық агенттіктердің көмегімен қарызды өндіріп алу
процедурасының артықшылықтарын, соның ішінде операциялық шығындар мен резервтік
қорларға аударымдарды азайтуды жақсы түсініп, белсенді қолдана бастады деген қорытынды
жасаймыз.
Кең таралған әдістердің бірі-несиелік портфельдерді факторингтік компанияларға
сату, олар кейіннен оларды коллекторлық фирмаларға өндіріп алу үшін бере алады.
Факторингтік компанияларды пайдалана отырып сатуды жүзеге асырудың танымалдылығы
қолданыстағы нормативтік базаның ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Факторингтік
операциялар келесідей анықталады. Қарызды талап ету құқықтарын басқаға беру арқылы
қаржыландыру шарты бойынша бір тарап (қаржы агенті) екінші тарапқа (клиентке)
клиенттің тауарларды беруінен, жұмыстарды орындауынан немесе қызметтерді үшінші
тұлғаға көрсетуінен туындайтын клиенттің (кредитордың) үшінші тұлғаға (борышкерге)
қоятын ақшалай талабы есебіне ақша қаражатын береді немесе беруге міндеттенеді, ал
клиент қаржы агентіне осы ақшалай талапты береді немесе беруге міндеттенеді. Клиент
борышкерге қойылатын ақшалай талапты клиенттің қаржы агенті алдындағы
міндеттемелерінің орындалуын қамтамасыз ету үшін қаржы агентіне беруі мүмкін.
Факторинг-бұл қысқа мерзімді несиелік және сонымен бірге комиссиялық мәміленің
бір түрі.
Коллекторлық компаниялармен салыстырғанда, факторингтің, біздің ойымызша,
көбірек мүмкіндіктері бар. Атап айтқанда, несие портфелін сатып алуды дисконтпен
коллекторлық агенттіктер де жүзеге асырады (осы операцияны жүзеге асырғаны үшін төлем
ретінде), бірақ қарыздарды сату ашық тендер, жабық тендер, соңғы сатып алушыға тікелей
сату, қарызды қайта беру сияқты түрлі әдістерді орындау арқылы жүзеге асырылады.
Балансты жұмыс істемейтін берешектен босатудың бір нұсқасы-проблемалық
қарызды жою. Әдетте олар қарызды қайтарып алу әрекетінен немесе қарызды қайтарып алу
жөніндегі іс-шаралардан нәтиже алуға үміт болмаған кезде төтенше шараларға жүгінеді.
Өйткені несиелердің аз мөлшері үшін қарыз алушыны табу шығындары кейде қарыз
сомасынан асып кетуі мүмкін.
Шешім ретінде АҚШ мынандай әрекет қабылдады. Проблемалық активтер банкі - бұл
қаржылық құрылым, оның балансына жеке банктердің қайтару мүмкіндігі жоқ активтері
түседі. «Жаман» банк (bad bank) - бұл толықтай мемлекеттік құрылым. «Жаман» банктің
міндетіне «улы» активтерді банктерден сатып алу арқылы жинақтау және қарыздарды
қайтару мақсатында проблемалық активтермен жұмыс жүргізу кіреді.
Нашар банктердің шетелдік тәжірибесі сәтті. 90-жылдары Швецияда проблемалық
активтері бар банктер проблемалық берешектің баланстық құнының үштен бір бөлігін
қайтара алды. Қазіргі уақытта, наурыз айының соңында АҚШ Қаржы министрлігі «TARP»
(Troubled Asset Relief Program) деп аталатын көптен күткен бағдарламаны жариялады. Оның
мәні банктерден «улы активтерді» сатып алу және оларды арнайы құрылған жеке
мемлекеттік инвестициялық қорлардың балансына ауыстыру болып табылады [5].
Тағы бір жол - санациялық банк. Санациялық банкті мемлекет қана емес, сонымен
140

қатар банктер тобы немесе бір банк немесе басқа да компания құра алады. Мамандар
мәселені шешудің тағы бір жолын ұсынды. Төменгі жол-әр банктің еншілес «жаман» банк
құруы, оның балансына өзінің «жаман активтерін» аударады. Бас банк «жақсы активтермен»
жұмыс істеуді жалғастырады, демек, несие беруді жаңартады, ал еншілес «жаман» банк
проблемалық несиелермен жұмыс істейді. Бірақ банктен «жаман» қарызды шығару оны
банкроттықтан құтқара бермейді.
Аяқтай келе проблемалы кредиттермен жұмыстың мына жолдарын көре аламыз:
 коллекторлық компания;
 факторингтік операциялар;
 санациялық банктер:
Қазақстанның банктеріне және проблемалық несиелеріне келетін болсақ, екінші
деңгейдегі банктердің несие қоржынында 2020 жылғы 1 қаңтарға төлем мерзімін өткізіп
алған кредиттер 12,24% немесе 1,805 трлн. теңгені, оның ішінде 90 күннен астам төлем
мерзімі өткен кредиттер 8,13% немесе 1,2 трлн. теңгені құрады. Осы көрсеткіш бойынша
оған «Қазақстан Халық банкі» АҚ – 363 млрд. теңге, «АТФ Банк» АҚ –169 млрд. теңге,
«Еуразиялық Банк» АҚ – 154 млрд. теңге, «Kaspi Bank» АҚ –144 млрд. теңге берілді [6].
90 күннен астам төленбеген несиелер бойынша қазақстандықтардың қарыз деңгейі
2020 жылдың 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 404 млрд. теңгеге немесе 6,2% құрайды. 90
күннен астам төлем мерзімі өткен кредиттер төмендеді, өйткені 2019 жылдың ұқсас
кезеңінде мерзімін өткізіп алу деңгейі 441 млрд. теңгені, 7,6% құрады [7].
Берілген мәліметтеден көретініміз 2019 жылға қарағанда 2020 жылдың басында
проблемалы несиелер күрт өскен. Бұл коронавирус себебінен туындаған дағдарыс салдары
деп есептеуге болады. Соның арқасында нарықта тұрақсыздық туындап отыр.
Қазіргі уақытта, проблемалық несиелер екінші деңгейлі банктер үшін ғана емес,
сонымен бірге мемлекеттің экономикасы үшін күрделі және маңызы зор мәселелердің бірі
болып тұр. Экономикаға тән циклдер, дағдарыс, валютаның құнсыздануы проблемалық
несиелердің пайда болуына және олардың көлемінің өсуіне әсер етеді.
Проблемалық несиелердің пайда болуы борышкердің қаржылық дағдарысының
нәтижесі. Проблемалық несиелерді тиімді басқару проблеманы тез анықтауға және оны
шешу бойынша шешімдердің оперативті қабылдануына әсер етеді.
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Қазақстан қаржы нарығының жеткілікті дамуы үшін қаржы құралдарының
әртүрлілігіндегі инвесторлық сұранымды қанағаттандыру қажет. Бұл үшін:
- қаржы құралдары мен сауда-саттықты және қаржы нарығының жағдайы туралы
интернетті, рейтер желісін және басқа арналарға қоса ақпаратты ұйымдастыру жөніндегі
сапалы және технологиялық алдыңғы қатарлы қызметтерді жеткізуші ретінде Қазақстанның
қор биржасын дамыту;
- сауданы валюталық және пайыздық тәуекелділіктерді, басқа мақсаттарды
хеджерлеуге арналған әр түрлі биржалық қаржы құралдарын ұйымдастыру және қолдау;
- бағалы қағаздардың орталық депозитарийі мен қазақстандық банкарқылық есеп
айырысудың үздіксіз қызмет етуін, оның ішінде оларды бағдарламалық-техникалық және
технологиясының баламалы күй-жағдайын қолдау арқылы қамтамасыз ету, олардың
бағдарламалық-техникалық кешендерінің сенімділігі мен ақпараттық қауіпсіздігін жасау;
- қолма-қол ақшасыз төлем құралдарын жетілдіру және олардың қолдану саласын
кеңейту;
- рейтингілер, қор индекстері, қаржы нарығының мониторгинтері сияқты өнімдерді
ұйымдастыру мен жетілдіруге мүмкіндік жасау;
- айналымға бағалы қағаздардың жаңа түрлерін және басқа да қаржы құралдарын
енгізу;
- Қазақстанның қаржы нарығында айналымға көрші мемлекеттерден басқа да
қаржы құралдарын, қолайлы инвестициялық сапа шарттары кезінде оларға жіберудің
қарапайым сипатын белгілей отырып тарту;
- қаржы нарығын мемлекеттік реттеу жүйесін Ұлттық банк пен басқа да уәкілетті
мемлекеттік органдардың тарапынан, оларға нарықтың ашықтығын қамтамасыз ету үшін,
қаржы нарығының субъектілерімен тікелей өзара іс-қимыл мен жеке құрамның жоғары
біліктілігін қамтамасыз ете отырып, қаржы құралдарының инвестициялық тартымдылығын
арттыру маңызды.
Орта мерзiмдi перспективада қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын реттеу және
қадағалау осы саладағы мемлекеттiк саясат мүдделерiн, ел экономикасының қазiргi заманғы
дамуын және халықаралық ынтымақтастық жағдайларын ескере отырып жүзеге асырылады.
Шетелдiк банктердiң отандық қаржы нарығына қол жетiмдiгiн ырықтандыру,
банктердiң сыртқы қарыз алуларының өсуiн басқарудың тиiмдiлiгiн арттыру, банктер
активтерiнiң сапасына сыртқы қарыз алулардың өсу әсерiнiң мониторингi, банк секторы
активтерiнiң сапасына жылжымайтын мүлiк нарығын тұрақсыздандыру ықтимал терiс әсерiн
азайтуға жәрдемдесу, екiншi деңгейдегi отандық банктер қызметiнiң ашықтық деңгейiн
арттыру мақсатында алдағы жылдары экономиканың банк секторын мемлекеттiк реттеу
жүйесiн одан әрi жетiлдiру жалғасатын болады. 2020-2022 жылдары мынадай iс-шараларды
орындау керек. Шетелдiк банктердiң отандық қаржы нарығына қол жетiмдiлiгiн
ырықтандыру мақсатында республиканың қолданыстағы банк заңнамасына өзгерiстер мен
толықтырулар енгiзу, осы бағыттағы қалыптасқан ахуалды, экономикалық орнықтылықты
және халықаралық практиканы ескере отырып, сыртқы қарыз алулардың оңтайлы
көрсеткiштерiн айқындауға, жылжымайтын мүлiкке бағалардың төмендеуiне байланысты
тәуекелдерге банктердiң орнықтылығын арттыруға; екiншi деңгейдегi отандық банктер
қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға; активтердi жiктеу ережесiн жетiлдiруге және олар
бойынша провизиялар құруға ықпал ететiн нормативтiк құқықтық келісiмдер қабылдау.
2020-2022 жылдары сақтандыру ұйымдары қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға,
сақтандыру қызметтерiнiң отандық нарығының сыйымдылығын ұлғайтуға, қайта
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сақтандырудың iшкi секторын, жинақтау сақтандыру жүйесiн дамытуға, шаруашылық
субъектiлерiнiң және ел тұрғындарының сақтандыру мәдениетiн, мiндеттi сақтандыру
жүйесiнiң тиiмдiлiгiн арттыруға экономиканың сақтандыру секторын мемлекеттiк реттеу
жүйесiн одан әрi жетiлдiру жолымен қол жеткiзiлетiн болады. Экономиканың сақтандыру
секторын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру мақсатында алдағы кезеңде:
сақтандыру ұйымдары қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға ықпал ететiн нормативтiк
құқықтық
келісімдер
қабылдау;
мiндеттi сақтандыру жүйесiн жетiлдiру;түсiндiру жұмыстарын жүргiзудi қоса алғанда,
республика халқының сақтандыру мәдениетiнiң деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар
қабылдау ұйғарылып отыр [1].
Акционерлiк қоғамдар қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыру, қор нарығының
өтiмдiлiгiн қамтамасыз ету, халықтың жеке жинақтарын жұмылдыру акцияларын нарығын
дамыту, ұсынылатын қаржы құралдарының спектрiн кеңейту мақсатында жоспарланатын
кезеңде бағалы қағаздар нарығын мемлекеттiк реттеу жүйесiн одан әрi жетiлдiру қажет.
Акционерлiк қоғамдар қызметiнiң ашықтық деңгейiн арттыруға корпоративтiк
басқару қағидаттарын енгiзу арқылы қол жеткiзiлетiн болады. Өңiрлiк қаржы орталығының
жұмысын қолдау қор нарығының өтiмдiлiгiн қамтамасыз етедi. Қазақстандық бағалы
қағаздар нарығында жоспарланып отырған инвесторларды - заңды тұлғаларды оқыту және
инвестициялаудың ұжымдық нысанын дамыту халықтық жеке жинақтарын жұмылдыруға
ықпал ететiн болады. Корпоративтiк басқару жүйесiн енгiзу мақсатында бағалы қағаздар
нарығына қатысушыларды мемлекеттiк реттеудi өздерiнiң қызметi туралы ақпаратты ашу,
бағалы қағаздар бойынша кiрiстердi аудару және төлеу кезiнде төлем тәртiбiн арттыру
жөнiндегi талаптарды олардың орындауы бөлiгiнде күшейтудi; бағалы қағаздарды
иеленушiлердiң құқықтарын бұзғаны үшiн компаниялар басшыларының әкiмшiлiк
жауапкершiлiгiн күшейту, акциялардың бақылау пакетiн иеленбеген акционерлердiң
құқықтарын қорғайтын нормативтiк келісімдер қабылдауды көздейтiн корпоративтiк басқару
мәселелерi бойынша Қазақстан Республикасы заңнамасын жетiлдiру жөнiнде ұсыныстар
дайындау қажет.
Сондай-ақ қазақстандық компаниялардағы корпоративтiк басқару деңгейiн
корпоративтiк басқару нормалары мен қағидаттарын сақтауын бағалауға жетекшi
рейтингiлiк агенттiктердi тарту қажет. Мыналар: бұқаралық ақпарат құралдарында бағалы
қағаздар нарығындағы қызметтi жариялау; мамандандырылған әдебиет шығару; бағалы
қағаздардың әлеуеттi эмитенттерi үшiн семинарлар өткiзу жолымен халықтың бағалы
қағаздар нарығы туралы хабардар болуының деңгейiн арттыру жөнiндегi шаралар жүзеге
асырылады. Қаржы құралдарын инвестициялау үшiн ұсынылатын спектрдi кеңейту
мақсатында мемлекеттiк бағалы қағаздар нарығын одан әрi дамыту, секьюритилендiру
тетiктерiн шығару, мемлекеттiң толық және iшiнара кепiлдiгiмен облигациялар шығару
жолымен мемлекеттiк-жеке меншiк әрiптестiк тетiктерiн дамыту көзделiп отыр [2].
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің Қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын
бақылау мен қадағалау 2020 жылғы қызметінің басым бағыттары:
2020 жылы Комитет қаржы нарығы және қаржы ұйымдардың мәселелері бойынша,
сондай-ақ еліміздің әлеуметтік-экономикалық дамуы, мемлекеттің жаңа саяси бағытын іске
асыру бойынша жалпыұлттық іс-шаралар жоспарында, Қазақстан Республикасының қаржы
секторын дағдарыстан кейінгі кезеңде дамыту тұжырымдамасында және Исламдық
қаржыландыруды дамытудың 2022 жылға дейінгі көзделген мәселелері жөнінде
бағдарламалық, жоспарлы және басқа құжаттардың іс-шараларын орындау бойынша
жұмыстарды жалғастырады [3].
Тұжырымдаманың басты мақсаттары қаржы секторының тұрақтылығын одан әрі
дамыту, қалыптасқан үрдістерді қаржы жүйесінің тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз етудің негізін қалаушы факторлар ретінде қабылдануына жол бермеуге қарсы
әрекет етуге барабар механизмдер құру, сондай-ақ республикамыздың қаржы жүйесіне деген
сенімді нығайту және инвестициялық белсенділікті ынталандыру болып табылуы тиіс.
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Дағдарыстан кейінгі кезеңде қаржы секторында анықталған проблемаларды жою,
болашақта оларды болдырмау бойынша жағдайлар жасайтын жұмыстар жүргізілуі тиіс. Осы
заманғы үрдістер мен жаңа талаптарға жауап беретін, оның ішінде еліміздің жеделдетілген
индустриалды-инновациялық дамуы жөніндегі мемлекеттік саясаттың белгіленген басым
бағыттарына сай келетін егемен Қазақстанның тұрақты әрі бәсекеге қабілетті қаржы жүйесін
қалыптастыру жұмыстарын жалғастыра берген жөн.
Қаржы ресурстарын мобилизациялау шеңберінде мемлекеттің басымдықтары мен
күші, бірінші кезекте, макроэкономикалық шешімдерді іске асыруға барынша белсенді ат
салысу үшін жеткілікті потенциалы бар ішкі ресурстарға бағытталуы тиіс. Ішкі ақша
жинақтарын, оның ішінде көлеңкелі секторда айналыста жүрген жинақтарды тарту бойынша
құралдарды енгізу және дамыту жұмыстары жүргізілуі қажет. Екінші деңгейдегі банктердегі
халықтың және заңды тұлғалардың депозиттері оларды қаржыландырудың негізгі көздері
болуы тиіс.
Қазақстандық қаражаттың даму басымдықтары кезінде және отандық қаржы секторы
мен экономиканың тұрақтылығы мен орнықтылығына қауіп тудырмайтын көлемде шетел
инвестициялары маңызды рөл атқаратын болады.
Бұл бағыттарда еліміздің аумақтарында жаңа қаржы құралдарын енгізу мен дамыту
кезінде әлеуетті тәуекелдерді жан-жақты бағалау принципінің негізінде көрсетілетін
қаржылық қызметтердің сапасын арттыру және ауқымын кеңейту бойынша жұмыстар
жалғасын табуы тиіс.
Әлеуметтік және медициналық қамтамасыз ету (сақтандыру) жүйелерін одан әрі
жетілдіру жинақтаушы зейнетақы қорлары мен сақтандыру компаниялары жинақтайтын
қаражатты пайдалануға және нарықтық механизмдерді кеңінен енгізуге бағытталатын
болады, бұл халықты әлеуметтік қамтамасыз ету дәрежесін арттыруға мүмкіндік бере
отырып, осы институционалдық инвесторлардың инвестициялық потенциалын ел
экономикасын ұзақ мерзімді қаржыландыру үшін пайдалануға жол ашады.
Мемлекеттік-жеке
серіктестік
схемаларын
одан
әрі
дамыту
аясында
инфрақұрылымдық жобаларды қаржыландыру үшін институционалдық және жеке
инвесторлардың қаражатын тарту, осы жобалардың инвестициялық тартымдылық дәрежесін
арттыру және олардың қаржыландырудың негізгі көздеріне қол жеткізуін қамтамасыз ету,
оның ішінде төлемдері арқылы қаржыландырылатын жобаларды сатудан алынған қаражат
есебінен жүзеге асырылатын қаржы құралдарын шығару арқылы қамтамасыз ету
жұмыстарын жалғастыра берген жөн. Бұл ретте, мемлекеттік-жеке серіктестік
механизмдерінің тиімділігін қамтамасыз ету міндеттерін шешу шегінде дамытудың басым
бағыттары инфрақұрылымдық жобалардың институционалдық инвесторлар үшін, оның
ішінде жинақтаушы зейнетақы қоры үшін қаржыландырылатын жобалармен байланысты
тәуекелдерді анықтаудың, бағалаудың және төмендетудің тепе-тең жүйелерін қамтамасыз
ету арқылы тартымдылығын арттыруға негізделуі тиіс.
Ынталандыру механизмдерін жасау, халықтың қаржылық білімділігін одан әрі
арттыру және жеке инвесторларды қорғау механизмдерін күшейту арқылы халықты қор
нарығына қатыстыру үшін оларды жұмылдыру жұмыстарын жалғастыру қажет.
Инвестициялық қорлардың акционерлері мен пайшыларын қорғау дәрежесін арттыру
үшін инвестициялық қорлардың қызметін реттейтін заңнамаларды одан әрі жетілдіру
шаралары қабылдануы тиіс.
Қадағалаудың шоғырландырылған негізде бұдан әрі дамыту жоспарланып отыр, ол
реттеу мен қадағалау құрылымына, бұл ретте негізінен банк конгломератының жекелеген
институттарының сенімділігіне назар аударылады, қажет болған жағдайда тиісті шараларды
қабылдауға жұмылдырылған. Одан басқа, басқа елдердің қадағалау органдарымен бұдан
тығыз ынтымақтасу және олармен ақпарат алмасу арқылы трансшекаралық қадағалауды
дамыту бойынша жұмыстарды жалғастырады.
Қазақстанда қор нарығын дамытудың керемет мүмкіншілігі десе де өз алдына бұдан
да күрделі мәселелерді қоюға болады. Қазақстан қор нарығының қиын кезеңін есепке алатын
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болсақ, әрине қажеттілігі сезіліп тұр. Егер белгілі бір көрсеткіштер мен болжамдарға сай
екенін айтатын болсақ, (мысалы, 160 000 мың жеке тұлға мен 500 млн доллар қаражат тарту,
немесе 2022 жылға дейін биржа қаржысының 15-20% өсіру), онда бұл мақсаттарды
орындауға болады, және Бағдарлама сәтті болды деп айтуға болады. Бұл көрсеткіштерге
қарап, Бағдарлама сәтті өтті деуге болмайтын сияқты. Әрине, тәуекелдерде барудан
қорықпау керек, бұдан да маңызды мақсат қою керек. Өткені бұл теңдесі жоқ Бағдарлама.
Қазақстанда мұндай әлі болған емес. Бұл жоба, қаржы нарығын дамытуға үлкен мүмкіншілік
береді, егер біз 3 миллион адам тартамыз деп, 1 миллионды ғана қатыстырсақ, бұл 160
мыңды шақырып, 500 млн тартып отыр [3].
Бағдарламаның басты мақсаты қаржы нарығының дамуына серпіліс беру. Бұл
Бағдарлама уақытша түрткі болмақ. Оның неғұрылым сәтті өткені, сол ғұрлым үлкен нәтиже
күтілуде. Бағдарлама барынша тиімді жүргізілу керек, тек сонда ғана біз инвесторлардың
жаңа тобын құра аламыз. Әрине бұл Бағдарлама Қазақстан қор нарығындағы барлық
мәселелерді шешпейді, қор нарығының әлсіздігі қаржылық құралдардың жоқтығы мен
инвесторлардың аздығында ғана емес. Ол үшін қор нарығын күшейтуде улкен еңбек жасау
керек. Ұйымдастырушылар Бағдарламаның сәтті жүзеге асатынына сенімді болса,
инвесторлардың шығынын белгілі әрекеттер арқылы азайтып, алдын ала қамдану керек. Егер
толық сенімді болмаса, халықты алдын ала тәуекелдер туралы хабардар еткен жөн.
Әдебиеттер тізімі:
1 Тенденции развития мировой экономики и их влияние на Казахстан// газета
«Мегаполис»№ 1 (366) от 14.01.2020.
2 Давыдова Л., Райманов Д. Қазақстан Республикасының банк құқығы Алматы,
2017.
3 www.nationalbank.kz

ХАЛЫҚТЫҢ ӘЛ-АУҚАТТЫН КӨТЕРУДЕГІ ОТБАСЫЛЫҚ БИЗНЕСТІҢ
МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ
Мусаева Г.И., Муханова А.Е., Смагулова Ж.Б.
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті, Қызылорда қ., Қазақстан
E-mail: m.gulshat_kz@mail.ru
Қазіргі күні отбасылық кәсіпкерлік жаңа рыноктық қатынастар жүйесінде кеңінен
дами қойған жоқ. Оның әлеуеті жеткіліксіз қолданылып отыр және үй шаруашылықтарының
қажеттіліктеріне сай емес. Мұндай жағдайдың бір себебі отбасылық кәсіпкерліктің базалық
категорияларының, атап айтқанда экономикалық табиғаты, ерекшеліктері, олардың
қаржылық әлеуетінің қалыптасуы мен ұдайы өндірісінің, теориялық өңдемесінің
жеткіліксіздігі болып табылады. Сонымен бірге оның ерекшелігін ескеретін шағын
отбасылық кәсіпкерліктің заңдық базасының жетілмегендігін ескеру керек [1].
Қазіргі күні Қазақстандағы отбасылық кәсіпкерлік даму үстінде. Алайда оның даму
жолында көптеген қиындықтар мен шешімін табуы тиіс мәселелер кездеседі. Қазақстандағы
отбасылық кәсіпкерлікті жүргізуге кері әсерін тигізіп отырған факторлар қатарына
мыналарды жатқызуға болады:
- Бюрократиялық кедергілер мен сыбайлас жемқорлықтың жоғары деңгейі;
- Қолайсыз макроорта, ең алдымен ол тиімсіз салық саясаты мен әлсіз несие
институттарымен айқындалады;
- Азаматтық қоғам институттары мен әлеуметтік серіктестік жүйесінің әлсіздігі [2].
Біздің зерттеу нәтижесі көрсеткендей, елімізде бизнестің негізгі бөлігі отбасылық
болып саналады және олар жеке кәсіпкерлік немесе фермерлік шаруашылықтар түрінде
тіркелген. Мұның мәнісі қазақтардың отбасындағы туыстық қатынастардың түп тамырының
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тереңде жатқаны. Кей кезде бүтін бір ауыл тұрғындары бір рудың, бір атаның ұрпағы болып
келеді. Бұл қожалықтардың негізгі кәсіптері - егін, мал өсіру, ауыл шаруашылық өнімдерін
өңдеу, т.б. Бір отбасындағы 8-10 адам түгелдей осы бизнеске тартылады. Олардың өз
механизаторы, аспазы, экономист-бухгалтері бар. Дегенмен, батыста жүздеген жылдар бойы
ұрпақтан ұрпаққа мұрагерлік жалғасын тауып, нарықта өз ісін жемісті атқарып келе жатқан
миллиардерлер әулеттері белгілі, ал бізде заңды тұрғыда жеке кәсіпкер статусынан ары аса
алмай отырған жайымыз бар [3].
Біздің пікірімізше, отбасылық бизнестің қызмет ету ортасын талдауда, PEST талдауды
қолдануға болады. PEST- талдау саланың немесе бір кәсіпорынның қызметіне ықпал етуші
факторларды анықтауға, оның қызметін стратегиялық жоспарлауға мүмкіндік береді.
Тақырыпты зерттеу барысында Қазақстандағы отбасылық кәсіпкерлік саласына PEST
– талдау жасауға тырыстық (сурет 1).
Саяси факторлар
1.
Үкіметтің жеке кәсіпкерлікті
дамыту және оның экономикада-ғы
рөлін көтеру жөніндегі мақсатты
бағытталған саясаты: заңнамалық
шаралар, кәсіпкер-лікті қолдау
бағдарламалары
2.
Отбасылық
бизнеске
қатысты
заңдар,
қаулылар,
нормативтік
құжаттардың
болмауы,
яғни
құқықтық
қамсыздандырылмауы
3. Елдегі саяси тұрақтылық

әсері

4.
Халықаралық
ұйымдардың
қолдауы
Әлеуметтік факторлар
1. Елдегі халық санының өсуі
2. Әлеуметтік аз қамсыздандыр
ылған топтарды күшті қолдау
3. Тұтынушылардың табысы мен
шығысы құрылымындағы
өзгерістер
4. БАҚ құралдарының жоғары
білім жүйесі туралы тұрақты
шығарылымдары
5. Халықты жұмыспен қамту,
жастар жұмыссыздығы мәселелерін
шешу. Кәсіпкерлік мәдениетті
дамыту
6. Мақсатты аудиторияның даму
институтарына сенімсіздігі

+

+

+

Экономикалық факторлар
әсері
1.
Елдегі тұрақты экономикалық
өсім
+
2.
Инфляцияның жыл сайынғы
болжамды деңгейі, бағаның тұрақты
түрде өсуі
3.
Банктік несиелердің жылданжылға қол жетімділігінің артуы
+
4. Төлемқабілетті сұраныстың болуы
+
5.
Салық
төлеу
жүйесінің
айқындылығы мен қолайлылығы
+
6. Бизнес түрінің «жастығы»
7. Импорттың өсуінің есебінен
отандық
тауарларға
ішкі
сұранымның қысқаруы
-

әсері
+

Технологиялық факторлар
әсері
1. Шағын және орта бизнес
кәсіпорындарының материалдық+
техникалық базасының күшеюі
+
2. Кәсіпорындардың интернет
желісіне қосылу үдерісінің қарқынды
+
дамуы
+
3. Отбасылық бизнесте ақпараттық,
инновациялық құралдардың белсенді
+
қолданылуы
+
4. Отбасылық бизнестің
инновациялық қызметінің әлі де
болса төмендігі
+
5. Кәсіпкерлерге арналған
өндірістің заманауи технологияларының және жоғары тиімді
жабдықтардың пайда болуы
+
Ескертпе – ғалымдардың зерттеулеріне шолу негізінде авторлармен құрастырылған
Сурет 1. Қазақстандағы отбасылық кәсіпкерлік саласына PEST – талдау.
1- суреттен байқайтынымыз, Қазақстандағы отбасылық бизнестің қызметіне теріс
ықпалын тигізетін саяси факторлар қатарынан «Отбасылық бизнеске қатысты заңдар,
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қаулылар, нормативтік құжаттардың болмауы яғни құқықтық қамсыздандырылмауы»;
экономикалық факторлардан «Инфляцияның жыл сайынғы болжамды деңгейі, сонымен бірге
бағаның тұрақты түрде өсуі», «Бизнес түрінің «жастығы», «Импорттың өсуінің есебінен
отандық тауарларға ішкі сұранымның қысқаруы»; әлеуметтік факторлар қатарынан
«Мақсатты аудитория тарапынан даму институтарына сенімсіздік» және технологиялық
факторлар қатарынан «Отбасылық бизнестің инновациялық қызметінің әлі де болса
төмендігі» анықталды [3, 4].
Жалпы, отбасылық бизнестің тиімді қызмет етуі сыртқы ортаның өзгерістерін тыңғылықты
зерттеп, соған сәйкес шаралар қолданған жағдайда мүмкін болады. Осыған орай, отбасылық
бизнеске SWOT талдау жасадық (Сурет 2).
Strengths (Күшті жақтары):
- Өрлеу үшін зор мүмкіндіктер
- Шешім қабылдауда бюрократияның
аздығы
- Іске деген шынайы берілгендік
- Кәсіпкерлік пен инновациялық
дағдының болуы
- Сараланған нарықтардағы үлкен
мүмкіндіктер
- Ең жақсы әлеуметтік және іскерлік
орта

Weaknesses (Әлсіз жақтары):
- Шамадан тыс туысқандық жақындық
- Жұмыс істейтін отбасы мүшелерін
бағалаудағы объективтілік
- Шектен тыс реттеушілік
- Акцияларды
қолма-қол
ақшаға
айналдырудағы қиындықтар
- Құрылымдық,
стратегиялық
және
жүйелік қиындықтар

Opportunities (Мүмкіндіктері):

Strengths (Қауіптері):

- Бағалы абырой-бедел
Қаржы ағыны мен дамуды қолдауға
- Персоналдың ниеттестігі
қажетті қаржы
- Басқару мен акционерлер арасындағы Несие алудың әлі де болса қиындығы
бірлік
Отбасы мен отбасына кірмейтін
- Әлеуметтік сезімталдылық
менеджердің қатар қызмет етуі
- Мирасқорлық
Эмоциялық
нышандағы
іскерлік
қатынастар
Мирасқорлықты кейінге шегеру
Ескертпе – ғалымдардың зерттеулеріне шолу негізінде авторлармен
құрастырылған
Сурет 2. Отбасылық бизнеске SWOT талдау.
2- сурет арқылы жасалған талдау отбасылық бизнестің қалыптасуы мен дамуына әсер
етуші сыртқы және ішкі факторларды анықтауға, сол сияқты сол рыноктың даму болжамын
жасауға, стратегиясын өңдеуге мүмкіндік берді.
Кейбір мамандардың пікірінше, отбасылық бизнесті адамдар шарасыздықтан, яғни,
лайықты жұмыс таба алмағандықтан немесе ерлі-зайыптылар жарқын келешекке иек арта
отырып, өздерінің молшылықта өмір сүруінің экономикалық іргетасын қалау мақсатында
ашады. Дегенмен, қазіргі таңда, Қазақстанда әлеуметтік-бағдарлы экономиканың
қалыптасуы жағдайында, отбасылық бизнесті дамытуды халықты жұмыспен қамтудың
негізгі көздерінің бірі, сонымен қатар, еңбек нарығын реттеудің инновациялық тәсілі ретінде
қарастыруға болады [5, 6].
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Жұмыспен қамтудың негізгі басымдықтарының бірі – жаңа жұмыс орындарын ашу.
Ал оның негізгі көзі – ауылдық елді мекендерде, жалпы елдің барлық өңірлерінде отбасылық
бизнесті қалыптастыру және жандандыру болып табылады [7, 8].
Қазақстандағы экономикалық жағдайды талдай отырып, шағын бизнестің, оның
ішінде отбасылық бизнестің өспелі рөлін атап өтуге болады. Қорыта айтқанда, шаруашылық
жүргізудің жаңа формаларын қолданбай еліміздің экономикасын
жандандыру,
халқымыздың әлеуметтік хал-ахуалын көтеру мүмкін емес. Бизнесті дамыту үшін қаншама
уақыт, күш-қуат қажет болса, осының бәрі оған қатысы бар отбасы мүшелерінің
мүмкіндіктеріне байланысты. Қазіргі күні отбасылық бизнес - экономикалық өсуді
қамтамасыз ететін, экономикалық әрекеттердің нәтижелілігін арттыратын, ұлттық әлауқаттылықты өсіріп, соның нәтижесінде жұмыссыздық пен кедейшілік мәселесін жеңуге оң
ықпал ететін және халықтың өмір сүру сапасын жақсартуда ерекше маңызды стратегиялық
құрал болып отыр.
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КӘСІПОРЫННЫҢ БӘСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІНЕ ӘСЕР ЕТЕТІН
ФАКТОРЛАР
Мұхамеджан А.А., магистрант
Абылайхан атындағы Қазақ Халықаларыз қатынастар және
әлем тілдер университеті, қ. Алматы.
е-mail: aru.zhan.777@list.ru
Қазақстан экономикасының өрлеуі және ондағы бәсекенің қалыптасуы мен дамуы
өркениетті ел болудың негізгі шарты болып отыр. ”Қазақстан-” атты даму Стратегиясы
бәсекелестік нарықтарды құру, монополияға қарсы құралдарды реттеуді қамтамасыз етудің
қажеттілігін атап көрсетеді. Қазіргі таңда бәсекеге қабілетті мемлекет, экономика құру
мемлекетіміздің негізгі мақсаты болып отыр. Себебі Дүниежүзілік Сауда Ұйымына (ДСҰ)
кіруді жоспарлап отырған жас мемлекет үшін бәсекеге қабілетті өнім шығару өте қажетті
болып табылады.
Бәсекеге қабілеттілік дегеніміз — кез-келген экономикалык объектілерге тән қасиет.
Физикалық табиғатына және атқаратын қабілетіне қарамай, барлық тауарлар, сондай-ақ
оларды өндіру, пайдалану жүйелері бәсеке мәселесі шеңберінде қарастырылады, тіпті
мұндай талдау аспектісі абстрактілі емес, нақты экономикалық қызметтің практикалық мәні
[1].
Жалпы алғанда, өнімнің бәсекелік қабілеті бірнеше маңызды қасиеттерге ие:
1) бәсекелік қабілет – салыстырмалы шама, яғни ол ұқсас өнімдермен теңестіру
арқылы анықталады;
2) ол динамикалық шама, яғни уақытқа байланысты өзгереді, тауардың өмірлік
циклына және басқа да жағдайларға тәуелді;
3) әр бір тұтынушылардың жеке талғамы әр бір өнімнің бәсекелік қабілетіне өздігінше
әсер етеді. Сондықтан, өнімнің бәсекелік қабілеті құбылмалы сипатқа ие;
4) бәсекелік қабілет нақты, яғни ол өнімнің белгілі бір түріне, нарыққа, ҒТП даму
деңгейіне, қоғамдық еңбек жүйелеріне және т.с.с. байланысты.
5) бәсекелік қабілетке әсер етуге болады, ол оның құндылығын арттыру үшін
маңызды.
Бәсекеге қабілеттілікті анықтайтын барлық факторларды мына топтарға бөліп
көрсетуге болады:
• Өнім және қызмет сапасы;
• Өнім және қызмет бағасы;
• Персоналдың квалификациялық деңгейі;
• Өндірістің технологиялық деңгейі;
• Қаржыландыру көздерінің қол жетерлігі;
• Нарықтың қаныққандығы, сұраныс және ұсыныс. Енді бұл факторларды ашып
талдайық.
Өнімнің бөсекеге қабілеттіліктің бұл факторлардың маңыздылығын түсініп, біз оны
кейінрек толығырақ қарастырамыз.
Өнімнің бағасы. Баға — өнімнің құндық ақшалай сипаттамасы болып табылатын
экономикалык категория. Ол өнім өндірісіне кеткен жұмыс уақытының жанама өлшемі. Өнім
бағасын анықтайтын факторлар:
1.өндіріс жалпы шығыны;
2. қоғамдық еңбек шығыны;
3. өнім саны;
4. өнім қызметі мен қасиеті;
5. персоналдың квалификациясы;
6. өндірістің технологиялық деңгейі;
7. Мемлекеттің салық туралы заңы;
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8. Өнімді тасымалдау және сақтаумен байланысты шығындар;
9. Өнімді өткізу үшін ғимараттар арендасымен байланысты шығындар;
10. Өнімнің орамы;
11. Фирманың танымалдылығы;
12. Сервистік және кепілдік қызмет көрсетуінің деңгейі;
13. Фирманың маркетингтік қызметі;
14. Өнімге сұраныс пен ұсыныс;
15. Фирманың сФеникс нанық баға стратегиясы [2].
Нарықта әрекет етуші компаниялар арасында бәсекелестіктің қарқандылығы
мынандай факторлармен анықталады:
• бәсекелестердің сан жағынан көп болуы және олардың күштерінің теңдігі;
• саланың салыстырмалы баяу өсуі;
• үстеме шығындар немесе тауарлы-материалдык корлар құны түріндегі тұрақты
шығындардың жоғары деңгейі;
• дифференциацияның жоқтығы (және тиісінше - конверсия шығындары);
• қуаттардың секірмелі өсімі;
• жоғары деңгейге шығу тосқауылдары.
Бәсеке сипаттамалары және оларды анықтайтын факторларды шартты түрде
микродеңгейлі (өнімнің сапасы мен бағасын көрсететін), мезодеңгейлі (салалардың қолда
бар өндірістік қорларын тиімді қолданудың көрсеткіштерін жақсартатын) және
макродеңгейлі (шаруашылық жүйелердің жалпы қалпын, олардың балансын, инвестициялық
климатын, салық тәртібін, тариф кедендік саясатын және т.б. көрсетеді) болып бөлінеді [3].
Бәсекеге қабілетті өнім кәсіпорынның бәсеке қабілеттілігін қамтамасыз етеді, ал
мұның өзі экономиканың жалпы дамуына оң әсерін тигізеді. Кейбір өндірушілер үшін өнім
сапасы жеке мәселе ғана емес. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін факторлар
төмендегі суретте келтірілген.

өнім
сапасы

басқару
жүйесі

бәсекелестер

тұтынушы
талғамы

инновация

Сурет-1. Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне әсер ететін факторлар
1суреттегі факторларға келсек, кез кзеген кәспорының бәсекеге қабілеттілігі оның
басққару жүйесіне байланысты, себебі басшылары бәсееелік стратегияны жүзеге асырады.
өнімнің сапасы үнемі жақсарып тұрса олда жақсы әсер етеді, тұиынушының талаптарын
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зерттеп, сәйкесінше өнім өндіру керек, бәсекелестерді үнемі талдап отыру қажет. Өндіріснед
инноваиялық технологияны енгізу тиіс. сондыөқтан да кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі
арта түседі.
Келтірілген бәсеке сайыстың және бәсекелесу қабілетінің факторлары мен
сипаттамаларының субъектілерінің құрамы осы күрделі дәреженің элементтерінің құрамын
сипаттауға және олардың байланысын шығаруға мүмкіндік береді. Бұл оның талдауына
қажетті тиімді тәсілдер шығаруға, қолда бар қорларды алуға қосымша мүмкіндіктер ашуға
және сүт өнімі кәсіпорындары үшін әр деңгейдегі бәсекеге қабілеттілікті жоғарлатудың
стратегиялық бағытын анықтауға көмек көрсетеді.
Нарықтық экономика жағдайында сапаның дамуы бәсекелестікпен анықталады.
Қазіргі заманғы тенденциялар кәсіпорын қызметінің барлық сфераларында сапа жүйесін
құруды қарастырады. Сапаны басқару жүйесі халықаралық стандарттарға сай жэне
кәсіпорын кызметінің есебімен дайындалу керек, сол кезде ғана ол өнімнің бәсекеге
қабілеттілігін жоғарылауын қамтамасыз ете алады.
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Ауылдық елді мекендерде әлеуметтік инфрақұрылымдарды дамыту бағыттары
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«Инфрақұрылым» - экономикалық категория тұрғысынан қарағанда негізгі салаларға
қызмет көрсететін қосымша саладеген ұғымды береді. «Инфрақұрылым» термині латын
тілінен аударғанда infra – төмен және structura –құрылым деген мағынаны білдіреді.
Ауылшаруашылығының инфрақұрылымы дегеніміз - салалар, өндірістер, тікелей
негізгі өндіріске де, өндірістен тыс (әлеуметтік) салаларға да қызмет ететін, қызмет
түрлерінің формасындағы өндіргіш күштер элементтерінің жиынтығы [1, 63-76.б].
«Инфрақұрылым» түсінігін алғашқы рет енгізген американдық ғалым П.Н.
Розейштейн Родан болатын. Сонымен қатар батыстық экономист-теоретиктер
инфрақұрылым түсінігін
жалпы қоғамдық өндірістің даму жағдайы, тұрғындардың
қажеттілігін қанағаттандыру және экономиканың негізгі салалары бойынша жеке капитал
айналымына қызмет көрсету қажеттілігі деп түсіндіреді.
«Инфрақұрылым» термині батыстық экономикалық әдебиеттерде ХХ ғасырдың 40
жылдарында
пайда бола бастаған. К.Маркс «Инфрақұрылым»
жалпы қоғамдық
процесстердің дамуының бір бөлігі немесе еңбек құралдарының бөлігі ретінде қарастырады
[2,41-44.б].
Өзінің экономикалық және басқарушылық мазмұны бойынша салалардың, ірі
обьектілердің, мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық даму негізін құрайтын, сондай-ақ
табыстың көбеюіне негізделген және материалды заттық құндылықтар өндірілетін ірі
өнеркәсіптік, және ауылшаруашылық өнеркәсіптерінің дұрыс жұмыс істеуіне мүмкіндік
туғызатын халық шаруашылық салаларының жұмысын қамтамасыз ететін қызмет түрлерінің
жиынтығы.
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Инфрақұрылымның экономикалық потенциалы дегеніміз – мемлекеттегі оның қызмет
істеуіне және дамуына бөлетін еңбек, материал және қаржы ресурстарының жиынтығы.
Инфрақұрылымның басты мақсаты – негізгі салалардың бір қалыпта және үздіксіз
қызмет атқаруын қамтамасыз ете отырып, олардың тиімділігін арттыру болып саналады.
Инфрақұрылымдық салалардың негізгі салалармен салыстырғанда өзіне тән ерекшелігі бар.
Өйткені өздігінше ешқандай өнім өндірмейді, бірақ олардың қатысуынсыз бірде бір жаңа
өнім өндірілмейді. Олар негізгі салаларға қызмет көрсету арқылы шығарылған өнімдерді
одан әрі қарай ұқсату (өңдеу, тасу, сату.т.б.) қызметтерін өз қолдарына алып, негізгі
салалардың өндірістік өнімін молайтуға, олардың сапасын жақсартып,нарық жағдайындағы
бәсекеде белгілі орын алуына мүмкіндік жасайды[3,41-44.б]..
Әлеуметтік инфрақұрылымдар өндірістік инфрақұрылым салалары сияқты өздері
тікелей өнім өндірмеседе, негізгі өндірістік салалардың бірқалыпты және үздіксіз жұмыс
істеуіне жағдай жасайтын үлкен күш. Әлеуметтік салалар өндірістің өркендеуіне халықтың
тұрмыс жағдайын, денсаулығын, білімін, мәдениетін мамандық деңгейін көтеру арқылы әсер
етеді.
Әлеуметтік саланы қалпына келтіру және дамыту жұмыстарының негізгі факторы
оның әлеуметтік-экономикалық құрылымын жетілдіру болып табылады. Бұл жұмыстың
негізгі міндеті- ауыл халқының мұқтажын қанағаттандыра алатын өндіріс саласындағы
меншіктік қатынастардың өзгерісін ескере алатын жаңа әлеуметтік-тұрмыстық қызмет
көрсетудің ұйымдық-құқықтық формаларын, сонымен қатар әртүрлі меншік формалары
бойынша әлеуметтік саланың қуаттылық құрылымдарын қалыптастыру болып табылады.
Әлеуметтік инфрақұрылым әлеуметтік саланың маңызды бөлігі болып табылады.
Әлеуметтік саланы атап өткенде еңбекақы деңгейін, жұмыс күнінің ұзақтығы, өмір сүру
деңгейінің мөлшері, табыс деңгейі бойынша халықтың бөлінуі секілді көрсеткіштерге мән
берілуі керек.
Осыған орай Қызылорда облысы Жалағаш ауданындағы Аққұм ауылдық округі
бойынша әлеуметтік инфрақұрылым деңгейіне талдау жасайтын болсақ:
Елді мекен 1937 жылы «Аққұм» ауылы болып құрылған. Жалпы территория көлемі
15707 га алып жатыр. Аққұм ауылы арқылы «Батыс Қытай-Батыс Европа» халықаралық
автомобиль жолы өтеді.
Қазіргі таңда мектепте екі ауысымды 406 оқушы білім алуда. Жалпы мектепте 58
мұғалім,36 техникалық қызметшілер қызмет атқарады. Білім сапасына тоқталсақ; мектепте
жоғары білімді – 40 мұғалім, жоғары санатта -4 мұғалім, бірінші санатта-11 мұғалім, екінші
санатта -20 мұғалім жұмыс жасайды. Халық ағарту ісінің озық қызметкері -3 мұғалім.
Мектепте спорт зал, әр түрлі үйірмелердің жұмыс істеу деңгейі өте төмен. Тегін би
үйірмесі, ән үйірмесі жұмыс жасауда. Бірақ
тоғыз құмалақ, шахмат және тағы басқа
үйірмелер жоқтың қасы.
Мектепке дейінгі
сала.
Бала бақша аудандық бюджет тарапынан
қаржыландырылады. Айына әрбір баладан 3500 тенге ақы алынады. Балалар саны 100 бала,
олар 5 топта тәрбиеленеді.
Денсаулық сақтау саласы. Аққұм участкелік ауруханасы 1946 жылы 5 төсек
орнымен ашылған. 1973 жылы жаңа типтік жобамен 50 төсектік участкелік аурухана
құрылысы аяқталып іске берілген. 2010 жылы Жалағаш аудандық орталық аурухана
мемлекеттік коммунальдық қазыналық кәсіпорын болып құрылған, Аққұм бөлімшесі болып
10 төсек орынмен іске қосылған.
Қазіргі таңда 1 педиатор, 12 орта буынды медбикелер, 12 кіші буынды медбикелер, 9
техникалық қызметшілер жұмыс атқаруда. Барлығы 34 адам.
Мәдениет саласы. Ауылда 2012 жылы қолдануға берілген жаңа ауылдық клуб үйі
қызмет көрсетеді, жалпы сиымдылығы 150 адам. Ауылдық клуб үйінде 4 қызметкер жұмыс
жасайды. Клубта әр түрлі үйірмелер жұмыс атқарады. Үйірмеге тартылған балалар саны
27бала.
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Ауылдың әлеуметтік-экономикалық жағдайына зерттеу барысында жүргізілген
сауалнамалар қорытындысына тоқталатын болсақ:
Сіз ауылдағы білім беру сапасына қаншалықты қанағаттанасыз?- деген сауалға
Мектепке дейінгі білім (балабақшалар), Орта білім (мектептер) қызметтеріне 72-68%
тұрғындар толық қанағаттанамыз деген жауаптарын берген.
Денсаулық сақтау саласын келесі критерийлер бойынша қалай бағалайсыз?
деген сауалға:
- Науқастарды қабылдау жүйесі (кезек, онлайн жазылу) 34%- ы қанағаттанамын
деген жауап берсе, 13%-ы қанағаттанбайтындығын алға тартады.
- Дәрі-дәрмектің қолжетімділігі 20%-ы қанағаттанамын деген жауап берсе, 38%-ы
қанағаттанбайтындығын көрсетеді.
Ауылдағы бос уақытты тиімді ұйымдастыру үшін сізге не жетіспейді деген
сауалға тұрғындардың 45 %-ы Балаларға арналған ақысыз үйірмелер мен секциялар
қажет деп жауап берсе, 36%-ы Спорттық алаңдар, залдар Балалардың ойын алаңы керектігін
алға тартады.
Ауылдағы тұрғындардың көпшілігі, яғни 72%-і 25 жылдан астам уақыт осы ауылда
тұрады. Сондықтан тұрғындардың көпшілігі ауылдың жағдайын, өмір сүруге деген
қажеттіліктерді біледі.
Сіздің ойыңызша, сіздің ауыл халқының өмірін жақсарту үшін не істеу қажет? деген сауалға 42%-ы Жаңа жұмыс орнын ашу қажет деп санаса, 58%-ы Медициналық
қызмет көрсетуді жақсарту керектігін және шағын және орта бизнесті дамыту қажеттілігін
алға тартады.
Ауылдың әлеуметтік жағдайына SWOT талдау жасайтын болсақ:
Күшті жақтары

Әлсіз жақтары
Білім беру саласы
1.Мектепке дейінгі балалар толықтай 1.Ауылдың шет жақтарында орналасқан
балабақшамен қамтамасыз етілген.
үйлердің балаларын балабақшаға апару
2.Бала бақша құны да төменгі деңгейде (құны қиындығы.
3500 тенге)
2.
Мектептегі
үйірмелерде
жетекші
3.Мектепте тегін би, ән үйірмелері жұмыс мамандардың жетіспеушілігі.
атқарады.
3. Ағылшын тілін үйрету курстары
жетіспейді.
1.Мектепте шахмат, тоғыз құмақ, роботатехника және басқа да үйірме жұмыстары
ұйымдастырылмаған.
2.Стадион немесе ойын алаңдарыңың
болмауы.
Денсаулық сақтау
10 орынға арналған участкелік аурухана Ауруханада бөлмелерге су кіргізілмеген
жұмыс атқарады
Кәріз жүйелері іске қосылмаған.
Дәретхана сыртта орналасқан
Амбулаториялық орталық жұмыс жасайды
Пилоттық жобалар шеңберінде Қызылорда облысының базасында аз қамтылған
азаматтар әлеуметтік сүйемелдеуге мұқтаж болған жағдайда уәкілетті органдар мен
лауазымды адамдардың ведомствоаралық өзара іс-қимылының егжей-тегжейлі регламенттері
мен алгоритмдері әзірленетін болады.
Атаулы әлеуметтік көмек көрсету кезінде, өмірде қиын жағдайда жүрген адамдарға
арнайы әлеуметтік қызметтерді енгізу жөніндегі үлгі көмек көрсету мерзімдерімен
әзірленетін болады, бұл өмір сүру сапасын арттыруға және жақсартуға мүмкіндік береді.
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Заманауи көпбейінді аурухана, аудандық емхана және перзентхана бөлімшесін салу
білікті және мамандандырылған медициналық көмек көрсетудің қолжетімділігін, тиімділігі
мен сапасын арттыруға, халықтың денсаулығын жақсартуға, бала туудың ұлғаюын және
өлім-жітімнің төмендеуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Бұл ретте 2030 жылы орташа
өмір сүру ұзақтығы 73,9 жылға артады.
Пайдаланылатын әдебиеттер:
1. Бердалиев Қ. Аймақтық экономиканы басқару.- Алматы :«Экономикс» 2005.165б.
2. Ермуханов Е Развитие социальной инфраструктура села. автореферат дис.к.э.н:
08.00.05. – Алматы, 2003.- С 7-9.
3. Муканова А. Инфраструктура- как экономическая категория// Саясат.- 2004.- №6С.41-44
4. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары. Кіру
режимі: http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000799
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Қоғам құрылымының ең маңызды бөлігі ретінде жастар - өзіндік құндылықтық,
қызметтік ерекшеліктерімен жекешеленетін әлеуметік-демографиялық топ. XXI ғасыр –
жылдамдық пен қолжетімділік бүкіл қоғам үшін ең жоғары құндылық болып табылатын
ақпарат пен технология ғасыры. Интеграцияның дамуымен нарықтағы көптеген
мамандықтарға деген сұраныстар артып, бәсекеге қабілетті жастарға көп назар аудартылуда.
Дегенмен, инновациялық және шығармашылық қасиетке ие біршама жастардың кәсіби
қызмет саласында біліктілігінің жетіспеуі, олардың мамандықты дұрыс таңдамауы білім беру
жүйесіндегі және еңбек нарығындағы жастардың жұмысқа орналаса алмау проблемасына
алып келді[1].
Экономикадағы қазіргі инновациялық өзгерістер еңбек ресурсына жаңа көзқараспен
қарауды талап етуде. Қазіргі әлеуметтік–экономикалық жағдайдың бағалануы, еліміздегі
әлеуметтік–экономикалық дамуды сандық, сапалық жағынан талдап, бағалап, оның жалпы
мемлекет экономикасындағы рөлі мен үлесін сипаттауы қажет. Осындай талдау, бағалау
негізінде елдің әлеуметтік–экономикалық даму миссиясы мен басты мақсаты анықталады.
Елбасымен жүктелген басты мақсаттарды орындау, оларға қол жеткізу үшін әлеуметтік және
экономикалық салалар, сфералардағы іс-қызметтер, қимылдар стратегиясы жасалынады.
Осыған сәйкес мемлекетпен алдағы жылдарға елдің әлеуметтік-экономикалық
дамуының болжамдары жасалып, соған қол жеткізу мақсатында тиімді шараларды жүзеге
асырады. Еліміздің еңбек нарығында, атап айтқанда жаңа жұмыс орындарын құру, жастарды
жұмыспен қамту, жастардың жұмыссыздық деңгейін төмендету сияқты әлеуметтікэкономикалық мәселелерді шешуде және жетілдіруде шағын және орта бизнес пен іскерлік
белсендікті қолдау бойынша жұмыстарды жалғастырудың маңызы зор [2]. Еліміздің
болашағы жастардың қолында, ал жастар білімінің сапасы ұстаздардың қолында.
Сондықтан еңбек нарығының сұранысы мен талаптарына сай мамандар дайындау,
олардың біліктілігін арттыру, жұмыспен қамту сияқты мәселелер мемлекетіміздің алға
қойған басты міндеттерінің бірі. Қaзaқстaндaғы жaстaр aрaсындaғы жұмыссыздықтың
себептері: – ЖОО-дa aлынғaн біліміне сәйкес бітіруші түлектерді жұмысқa орнaлaстыру
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жүйесінің ұйымдaстырылмaуы; – еңбек нaрығынa қaжетті мaмaндaр мен ЖОО- дa
оқытылaтын мaмaндықтaрдың сәйкес келмеуі; – жaстaрдың білім деңгейінің
бәсекегеқaбілеттілігі деңгейінің төмен болуы және жaс мaмaндaрды жұмысқa aлғaндa жұмыс
берушілердің тәуекелділікке бaруы; – жұмыс берушілердің еңбек өтілінсіз жұмысқa aлмaуы;
– жaстaрдың еңбекaқығa қоятын тaлaптaрының жоғaры болуы; – жaс мaмaндaрды жұмысқa
орнaлaстыру бойыншa еңбекпен қaмтaмaсыз ету қызметінің қaжетті бaғдaрлaмaлық және
қaржылық қaмтaмaсыз етілмеуі.
Бәсекеге қабілетті жастарды қалыптастырудың
басты факторы оның жоғары
біліктілігі және ұлттық экономиканың еңбек нарығында талап етілуі болып табылады. Елдегі
жастардың жұмыс орындарының теңгерімсіздігімен және сапасыздығының сипаты
жұмыссыздық деңгейінің салыстырмалы төмендігіне тікелей әсер етеді[3].
Мемлекеттік жастар саясатынның жастардың экономикалық белсенділігін арттыру
мақсатында жүргізіп отырған «Дарын» мемлекеттік жастар сыйлығы, «Дипломмен ауылға»
жобасы, «Серпін», «Болашақ» секілді бағдарламаларының берері баршылық, алайда
жалақының төмендігі және жұмысқа орналастырудың уақытша сипаты жастарды аса
қызықтыра қоймайды. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жаңғыруының басты
мақсаты – жастардың жұмыспен қамтылуы, оқудың тиімді жүйесін қалыптастыру және жас
кәсіпкерлерге қолдау көрсету салаларында жүзеге асуда.
ҚР халқының 25%-ын құрайтын жастарды лайықты жұмыспен қамтамасыз ету,
оларды әлеуметтік-саяси өмірге белсенді араластыру және адами ресурстардың әлеуетін
арттыру – қалыптасып келе жатқан нарықтық экономика жағдайында болашаққа деген
барлық сенімнің жастардың мойынына артуымен байланысты.
Сол себептен бұл әлеуметтанулық зерттеу тақырыпқа сай қойылған мақсаттар мен
міндеттерге сапалық әдістермен зерттеу негізінде қол жеткізуге бағытталған.
Жастар қай кезеңде болсын белсенді топ болып саналады. Қазіргі таңда жастар өте
белсенді деп айтуға болады. Еркін, белсенді, тәуелсіз, пікірін ашық жеткізуші, өздігімен
әрекет ете білуші, ең бастысы өмірге қиындықпен қарамайды.
Қазіргі жастарда тұрақтылық жоқ. Бір орында қалып кету олар үшін жайлы емес.
Даму, табандылық кез келген істе өзін сынап көру, тәуекел ету XXI ғасыр жастарына тән
белсенді қасиеттердің бірі. Бұл олардың басты ерекшелігі. Олар заманға қарай дамып
отырады. Бұрынғы жастармен салыстырғанда менің қазіргі жастарға көңілім толады.
Сондай- ақ елімізде креативті жастар өте көп.
Елімізде нарықтағы біліктілігі жоғары, бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауда
көптеген кем тұстар бар. Әдетте кадрларды даярлауда практикаға емес теорияға қатты мән
береді. Студенттер өз қалауынсыз мамандықты таңдауы олардан білікті маманды жасауына
кедергі келтіреді.
Кез келген білікті маманды даярлауда жас маманның белсенділігіне тығыз
байланысты. Қызығушылық, ынта болған кезде ғана нәтиже береді. Ескі техникалармен
оқыту
жастарды мүлдем тартпайды. Бұл тұрғыда жастардың білім алуында,
ақпараттандырылуында теңсіздік орнайды. Заманның дамуы ол өз кезегінде жастарға
жаңашылдықты алып келуді көздейді.
Еңбек нарығында жастардың рөлі жоғары. Алайда жас мамандардың жұмысқа
орналасуында немесе жұмыссыздық бойынша мәселелері елімізде жоғары деңгейде деп
айтуға болады.
Жастардың еңбек нарығында белсенділігі ол ел экономикасын көтереді. Еңбек
нарығын жаңғырту үшін әрине, (..) жастарды жұмысқа орналастыру өте маңызды.
Қызылорда облысы Жалағаш ауданына қарасты Аққум ауылдық округі бойынша
жүргізілген зерттеулерге сүйенетін болсақ: Ауылда 29 жасқа дейінгі тұрғындардың жалпы
саны - 304. Ауыл жастарының жағдайы 2 суретте көрсетілген. 25 адам өзін-өзі жұмыспен
қамтылғандар қатарында, 21 адам жоғары немесе арнаулы білімі жоқ. 89 адам ауылдық
округте және әр түрлі вахталық қызметтер бойынша еңбек етуде. Сонымен қатар, ауылдың
29 жасқа дейінгі 32 тұрғыны Астана, Алматы, Ақтөбе және Қызылорда қаласында әр түрлі
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салада еңбек етеді. Қазақстан Республикасы қарулы күштері қатарында 11 тұрғын әскери
борышын атқаруда. Жоғарғы және орта кәсіби білім беру орындарында 126 жас білім алуда.
Ауыл жастарының арасында маскүнемдік, нашақорлық бойынша тіркелген азаматтар және
діни экстримистік ағымдағы топтарға қатысушылар жоқ, дегенмен, түрлі тәртіп бұзушылық
бойынша 2 тұрғын соттың шешімімен жауапқа тартылған.
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Сурет 1 - 29 жасқа дейінгі ауыл тұрғындары жайлы мәлімет
Зерттеулер нәтижесі көрсеткендей ауыл жастарының белсенділігі төмен.
Қазақстан қоғамы жастардың саяси белсенділігін арттыру, олардың саяси ұйымдарға
мүшелік етіп соның негізінде күрделі мәселелерді шешуге араласуы қазіргі таңдағы басты
проблемалардың қатарында. Қай кезеңде болсын жастардың
өзіндік өмірге деген
көзқарастары, қызығушылықтары мен құндылықтары, мақсаттары мен армандары қоғамның
дамуында маңызды рөл атқарады.
Жастарды осы тұрғыдан зерттеу арқылы біз олардың өміріне тереңірек үңіле аламыз.
«Жастар еліміздің болашағы» деп бекер айтылмайды, себебі ел болып қалыптасуда
жүргізілген дұрыс саясат кемелденген, дамыған мемлекет атануымызға тікелей септігін
тигізеді. Жастардың қоғамдық ұйымдары жылдан жылға өркендеп, олардың қызметінде
жағымды алға жылжулық байқалғанымен, әлі де саяси таным мен белсенділік мәселесі ақсап
тұрғандығын ескеру қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер
1.Умирзакова М.А. Аймақтағы еңбек ресурстарын тиімді пайдалану жолдары//
Экономика и статистика, №1, 2015. Астана. 128-135 бб.
2.Назарова, Г. Н. ҚР Жұмыссыздық мәселелері және оны шешу жолдары / Г. Н.
Назарова, Т. А. Абдрашитова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. —
№ 5.1 (191.1). — С. 59-62. — URL: https://moluch.ru/archive/191/48225/
3. Муханова А.Е. Жастар –қоғамның инновациялық дамушы күші/ Жастар жылы
аясында «Жастар және қазіргі заманның жаһандық сын-қатерлері» жас ғалымдардың VI
халықаралық конгресінің материалдары 4-10 сәуір, Алматы.-2019.
4.Умирзакова М.А: Жастар арасындағы жұмыссыздық: мәселелері мен шешу
жолдары// Экономика и статистика №4 2012 Астана. 114-119 бб.
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АЙМАҚТА ЖҰМЫССЫЗДЫҚ ДЕҢГЕЙІН ТӨМЕНДЕТУДЕГІ ШАҒЫН
БИЗНЕСТІҢ РӨЛІ
Мұсаева Г.И., экономика және менеджмент кафедрасының
аға оқытушысы, экономика ғылымдарының магистрі
Қорқыт ата атындағы Қызылорда университеті
Ел Президенті Қ.К.Тоқаев білім күні қарсаңында Қазақстан халқына жариялаған
кезекті жолдауында «Қазіргі күрделі жағдайда алдымызда тұрған басты міндет – әлеуметтікэкономикалық тұрақтылықты, жұмыс орындарын және халықтың табысын сақтап қалу»
екендігін баса айтты [1].
Сонымен қатар, еліміздің жаңа экономикалық бағдары негізделуі тиіс басты жеті
қағидатының бірі – жеке кәсіпкерліктің жетекші рөлі аталса, келесі бағыты – Әділ
бәсекелестік, кәсіпкерлердің жаңа буыны үшін нарық ашу делінген.
Кәсіпкерліктің елдің әлеуметтік экономикалық дамуындағы, нақтырақ айтсақ осы
зерттеу жұмысында қарастырып отырған шағын бизнестің халықты жұмыспен қамту мен
жұмыссыздық деңгейін төмендетудегі маңыздылығын бүкіл әлем ғалымдары мойындап отыр
[2-5]. Солардың бірқатарын атап өтейік (кесте 1).
Кесте 1 – Шағын бизнестің халықты жұмыспен қамту мен жұмыссыздық деңгейін
төмендетудегі маңыздылығы жайлы пікірлер
р/с автор
1
Тонконог
В.В.

Анықтама
Шағын және орта бизнестің табысты дамуы ұлттық экономиканың
барлық салаларында экономикалық өсудің маңызды факторы болып
табылады, ұлттық экономиканың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға
ықпал етеді; халықтың тауарлар мен қызметтерге қажеттіліктерін
едәуір қанағаттандыруға мүмкіндік береді; халықтың жұмыспен
қамтылуына ықпал етеді
2
Аликперова Шағын кәсіпкерліктің қалыптасуы жұмыссыздықтың төмендеуіне,
Н.В.
жаңа жұмыс орындарының ашылуына және инвестицияның көбеюіне
әкеледі. Экономикалық басқарудың бастамашыл нысаны болып
табылатын дәл осы шағын бизнес саласы
3
Курило
Шағын кәсіпкерлік секторы ірі кәсіпорындардан босатылған бос
А.Е.
жұмыс күшін сіңіруге қабілетті. Шағын кәсіпкерлік экономикалық
қызметтің көріну формаларының бірі ретінде жұмыспен қамтуды
арттыру, әлеуметтік тұрақтылықты нығайту және бюджеттердің кіріс
бөлігін толтыру сияқты артықшылықтарға ие
4
Крылова
Шағын кәсіпкерлік жүйесі жалдамалы жұмыс күшін пайдаланбай-ақ,
Е.Б.
шағын бизнестің дамуы халықтың жұмыспен қамтылуын сапалық және
сандық тұрғыдан қаншалықты өзгертетінін анықтауға мүмкіндік
беретін бірқатар қасиеттермен (жұмыспен қамтылуға әсер ететін
факторлармен) сипатталады, бұл жұмыссыздықты азайтудың, жаңа
жұмыс орындарын құрудың маңызды формасы болып табылады
Ескертпе - [2-5 ] әдебиеттер негізінде автордың құрастыруы
Шағын кәсіпкерлік секторы бірқатар әлеуметтік атқарымдарды орындайды, олардың
қатарына жұмыспен қамту, әлеуметтік шиеленісті бәсеңдету және нарықтық қатынастарды
демократияландыру жатады. Республикада шағын кәсіпкерлік тиімді нарықтық
экономиканың дамуы үшін құрылымдық түзуші фактор ретінде маңызды рөл атқарып отыр.
Ол бәсекелі ортаның дамуына жол ашты, нарықты тауарлармен және көрсетілетін
қызметтермен молықтырды, халықтық кәсіпшілікті жаңғыртты, жергілікті билік
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органдарының экономикалық базасын нығайтты, ауылдардың, шағын және орта қалалардың
дамуына септігін тигізді. Шағын кәсіпкерліктің артықшылығы – жұмсалған күрделі
қаржының тез өтелуі, өндірушілердің аймақтық нарыққа бағдарлануы, сұранымның
өзгеруіне жедел икемделу, жұмыспен қамтылудың өсуі және сәйкесінше жұмыссыздық
деңгейінің төмендеуі [6].
Екінші дүниежүзілік соғыстан бергі радикалды технологиялық жаңалықтардың 95%-ы
шағын кәсіпкерліктің үлесіне тиді. Шағын фирмаларда ірі фирмалармен салыстырғанда 24
есе көп инновациялар мен ашылулар бар.
Жұмыссыздықты «толық жұмыспен қамту» шеңберінде ұстап тұру, оның алдын-ала
болжанбайтын әлеуметтік-экономикалық зардаптары бар «шектен тыс жұмыссыздыққа»
ұласуын болдырмау үшін шағын кәсіпкерліктің дамуы маңызды рөл атқара алады, оған
Батыс елдерінің тәжірибесі дәлел.
АҚШ, Жапония сияқты дамыған елдерде және бірқатар еуропалық елдерде шағын
кәсіпкерлікке түрлі артықшылықтар беріледі. 1953 жылдан бастап АҚШ-та үкіметтік
деңгейде шағын кәсіпкерліктің мүдделерін қорғайтын АҚШ-тың Шағын кәсіпкерлік
басқармасы жұмыс істейді. Бұл елдерде шағын бизнес саласында жалпы кәсіпорындардың
80-93%-ы жұмыс жасайды жәнеде экономикалық белсенді халықтың 50-70%-ы осы секторда
шоғырланған.
Мысалы, АҚШ-та шағын бизнес еңбек нарығына жаңа жұмысшыларды тартудың
негізгі көзі ретінде қарастырылады. Жапонияда шағын кәсіпорындар компаниялардың
жалпы санының 99%-ын және өнеркәсіп пен саудадағы жұмыспен қамтылғандардың 80%-ын
құрайды.
Сонымен, шағын және орта кәсіпкерлік тұрақты жұмыс орындарын құрудың бірден
бір көзі. Әрбір азаматтың өзінің еңбек ету құқығын іске асыруға және лайықты төлем алуға
мүмкіндігі болуы тиіс. Негізгі міндет – халықтың жұмыспен қамтылуы мен табысын сақтау
және ұлғайту. Бұған қалай қол жеткізуге болады? Бұл бағытта қандай шаралар жүзеге
асырылып жатыр? Жалпы халықты жұмыспен қамту, кәсіпкерлікті дамыту қай деңгейде,
соған тоқталайық.
Дамыған елдердің ЖІӨ-дегі ШОБ үлесі 50-60%-ды құрайды. Ұлыбританияда бұл 51%,
Германияда - 53%, Финляндияда - 60%, Нидерландыда - 63%. Росстаттың мәліметтері
бойынша ШОБ-тың Ресей экономикасына қосқан үлесі 2018 ж. –20,2%, ШОБ-та жұмыс
істейтіндердің үлесі 29% құрады.
2005-2019 жылдары Қазақстан Республикасы бойынша ЖӨӨ-дегі шағын
кәсіпкерліктің жалпы қосылған құнының үлесі 8,4%-дан 25,5%-ға дейін өсті. ШОБ-ті
дамытудың ұлттық жобасы осы саланың экономикаға қосқан үлесін 2024 жылға қарай 32,5%
-ға дейін арттыруды көздейді. Ал, Қызылорда облысында бұл көрсеткіш 7,4%-дан бар
болғаны 12,6%-ға ғана артты [7]. Бұдан біздің кәсіпкерлік саласының баяу дамып
отырғандығын, яғни республикалық көрсеткіштен екі есеге төмен екендігін жәнеде аймақтар
арасында ең соңғы орында тұрғандығын көреміз.
Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі ЭЫДҰ елдері бойынша орташа деңгейден төмен
(5,2%), сондай-ақ Италия (9,6%), Франция (9%), Канада (8, 9%), Швеция (7,8%), АҚШ (6,9%)
сияқты елдерден төмен екенін атап өткен жөн (кесте 2).
Кесте 2 – Әлем елдеріндегі жұмыссыздық деңгейі, %
Қазақстан
ЭЫДҰ
Италия Франция Канада
жұмыссыздық 5,0
деңгейі, %

5,2

9,6

9,0

8,9

Швеци
я
7,8

АҚШ
6,9

Өндірістердің барлығы дерлік коронавирус пандемиясының әсерінен зардап шекті.
Қазақстанда, әлемнің кез-келген жерінде сияқты, мейманхана және туризм, бөлшек сауда,
коммерциялық және әкімшілік қызмет сияқты секторлар ең үлкен тәуекелге ұшырады.
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Қазақстанда, ең жоғары тікелей тәуекел деңгейі бар секторларда барлық жұмыспен
қамтылғандардың шамамен 30% -ы немесе 2,7 млн. адам жұмыс істейді [8].
Қазақстанда ШОБ-та жұмыспен қамтылғандардың үлесі 36%. Республика бойынша
шағын кәсіпкерліктегі заңды тұлғаларда 2019 жылы 1408 192 адам, ал Қызылорда облысы
бойынша 28 057 адам жұмыспен қамтылған (кесте 3).
Кесте 3 – Қазақстан Республикасында шағын және орта кәсіпкерлікте жұмыспен
қамтылғандар саны, адам.

Қалай дегенде де, өңірімізде жылдан жылға ілгерілеушілік байқалады. Аймақта
халықты жұмыспен қамтудың белсенді шаралары нәтижесінде бүгінгі күні 20 мыңға жуық
жаңа жұмыс орындары ашылып, оның 14 мыңы тұрақты жұмыс көзін құрап отыр. Сонымен
бірге «Еңбек» бағдарламасына 35 мыңнан астам азамат тартылған. Ал, дағдарысқа қарсы
шара ретіндегі қабылданған 2020-2021 жылдарға арналған «Жұмыспен қамту Жол картасы»
аясында 291 жоба іске асырылып, 9944 адам еңбекпен қамтылған. Бағдарлама аяқталғаннан
кейін жаңа нысандардың құрылысы арқылы 452 тұрақты жұмыс орындары ашу көзделіп
отыр. Өтпелі қиындықтарға қарамастан өңірдегі жұмыссыздық деңгейі 4,9 пайыз деңгейінде
сақталып тұр.
Өңірде жұмыс берушілердің сұранысына сәйкес қысқа мерзімді оқыту бойынша 1036
жұмыссыз азамат жолданса, «Бастау-бизнес» жобасы шеңберінде «Кәсіпкерлік негіздеріне
оқыту» курсын 2181 азамат аяқтап, 823 адам шағын несие алды. Ал, 4692 адам жаңа бизнес
идеяларды іске асыруға қажетті мемлекеттік грант алып, өз кәсібін ашты [9].
Ұлттық кәсіпкерлер палатасы соңғы 5 жылдық кезеңде бірқатар бағдарламалық
құжаттарды қабылдады, атап айтқанда, «2018-2023 жылдарға арналған даму стратегиясы»,
«Кәсіпкерлікті дамытудың 10 қадамы», «7 өңірлік бастама». Олардың барлығы да 2050
жылға қарай Қазақстанда жалпы ішкі өніміндегі шағын және орта бизнестің үлесін 50
пайызға дейін ұлғайту стратегиялық мақсатына қол жеткізуге сай келеді. Бұл үшін бизнес
құқықтарын қорғау, бизнес-ортаны жақсарту, азаматтарды кәсіпкерлік негіздеріне оқыту
және қаржыландыруға қол жеткізу бойынша жұмыстар кезең-кезеңімен жүргізіліп жатыр
[10].
Қызылорда облысы ертеректе аграрлық аймақ болғанымен, қазіргі жағдайымыз
бойынша біз мұнайлы аймақпыз. Бүгінгі таңда мұнай өндіру объективті себептердің
салдарынан төмендеп жатқаны белгілі. Мысалы, 2011 жылы 11 млн.тонна мұнай өндірілген
болса, бұл көрсеткіш 2019 жылы екі есеге (5,6 млн. тонна.), ал, 2020 жылы үш есеге жуық
(4,2 млн. тонна) төмендеді, әлі де төмендей бермек. Сонымен қатар, мұнайдың сарқылуы,
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азаюы байқалады. Десек те, бұдан басқа, әрине, мұнай бағасының төмендеуі секілді
экономикалық факторлар да бар: егер 2011 жылы баға 120 доллар болса, қазір 40-45 доллар.
Демек, шикізаттық секторға тәуелділігімізден арылып, нақты сектормен – қайта өңдеумен,
жеке өндіріспен, жеке қолөнермен немесе кез-келген іспен айналысуды мүмкіндігінше
дамыту қажеттілігі туындап отыр.
Аймағымызда жұмыссыздық деңгейін, әсіресе, ауылдық елдімекендердегі
жұмыссыздық деңгейін төмендету шараларының бірі – ауылшаруашылығы өнімдерін өндіру
және өңдеу жұмыстарына барынша қолдау көрсету болып табылады. Азық түлік
қауіпсіздігін қамтамасыз ету және отандық ауылшаруашылық өнімін өткізушілерді
қолдаудың негізгі бағыттарын айқындау мақсатында шетелдік сандық иннновациялық
тәсілдері мен тәжірибесін зерттеу аса маңызды.
Аймақ басшысы Гүлшара Әбдіқалықова «Эксклюзив» бағдарламасына берген
сұхбатында әрбір отбасындағы күнделікті тұтынылатын өнімдердің мысалы, сары май
99,1%, маргарин 100% және макарон өнімдеріне тапшылық 96,2% құрайтындығын, 70 түрлі
аса күнделікті өмірге аса қажетті азық-түлік тауарларының барлығы дерлік сырттан
тасымалданатындығын айтты. Сондықтан, арнайы жол картасын әзірлеп, түрлі
бағдарламалар арқылы қолымыздан келгенше өзіміздің өндірістерді арттыруды қолға
алудамыз. Бизнестің жол картасы, қарапайым заттар экономикасы арқылы бизнеске
қайтарымды негізде қолдау көрсете алатын аймақтық инвестициялық қордың жұмысын
кеңейттік. Инвестиция тарту арқылы шағын шеберханалар, фабрикалар, түрлі жобалар құру
қажет. Осы мақсатта ірі кәсіпкерлерді тарта отырып, 265 жоба жасадық» деген болатын [11].
Демек, аймақта жаппай кәсіпкерлікті дамыту арқылы халықты өнімді жұмыспен қамтуды
арттыру ерекше мәнге ие болып отыр деген сөз. Дегенмен, жұмыссыздық, жұмыспен қамту
және кәсіпкерлікті дамытуда бірқатар кедергілер де бар, соларға назар аударайық:
ПРОБЛЕМАЛАР:
 «COVID – 19» әлемді өзгертті, еңбек нарығына да өз түзетулерін енгізді, шағын
бизнестің дамуына кері ықпал етті.
 Тұрақты дамудың негізі – бәсекелестік пен жаппай кәсіпкерлікті насихаттау
жұмыстары баяу жүргізілуде.
 Халыққа қолжетімді несие беруде ашықтық жеткіліксіз.
ШЕШУ ЖОЛДАРЫ:
 Аймақтағы жастар және әйелдер еңбек нарығына мониторинг жасау, еңбек
мобильділігін арттыру.
 Электрондық еңбек биржасы жұмысын жандандыру.
 Қашықтықтан жұмыспен қамту жағдайына SWOT талдау жасау.
 Тұрақты жұмыс орындарының санын арттыру.
 Кәсіпкерлікті дамыту арқылы жұмыссыздық деңгейін төмендетуге бағытталған
өңірлік бағдарламаны жетілдіру.
 Аймақтағы халықты кәсіпкерлік негіздері бойынша оқытуды, кәсіпкерлік
бастамаларды демеу.
 Ауылдық жерлердегі қызмет көрсетулер мен кооперацияны кеңейту,
микрокредиттеуді дамыту арқылы қолдау шараларын жалғастыру.
 Ауыл шаруашылық өнім өндірушілерді ынталандыру, кластерлік жүйені, SMARTтехнологияларды тәжірибеге енгізу.
 Отандық тауарлар өндірісін ұлғайтып, импортқа тәуелділікті азайту үшін жұмыс
істеп тұрған кәсіпорындарды шикізатпен толыққанды қамтамасыз ету;
 «Қарапайым заттар экономикасы» бағдарламасы аясында ішкі және сыртқы
нарықтарда сұранысқа ие халық тұтынатын тауарлар өндірісін арттыру мәселелері де өзекті.
Ең алдымен, COVID 19 кезінде көбірек зиян шеккен еңбек нарығы мен кәсіпкерлік
сегменттерін анықтау қажет. Мысалы, белгілі бір қиындықтарға тап болған облыстағы 51
мың кәсіптік нысан салық жеңілдіктерімен қамтамасыз етілді. 4 мың кәсіпкер медициналық
және әлеуметтік сақтандыру жарналарынан босатылды. Сонымен бірге, 9 мыңға жуық сауда
орындары 70 000 теңге көлеміндегі жалға алу ақысынан босатылды. Сондай-ақ, банктер де
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қосымша қолдау көрсетті. Барлығы 136 млрд теңгеге жуық 366 жоба қолдау тапты. Бизнес
құрылымдарының стратегиялық даму бағыты мен кәсіп түрін нарық сұранымына
сәйкестендіріп ішінәра өзгерту жұмыстары жүргізілуде: облыста қызмет көрсету саласында
жұмыс жасап жатқан 128 мейрамхананың 10-ы өз бағыттарын өзгертіп, жеке медициналық
орталықтарға айналды. Шағын бизнестің бір артықшылығы нарыққа тез бейімделе
алатындығы міне осыдан көрініс тапты.
Сонымен қатар, дағдарыс жағдайында еңбек нарығы мен кәсіпкерлік салаларының
цифрлық форматқа бейімделуі байқалды. Қашықтан жұмыс істеу, икемді жұмыс кестесі,
ішінара жұмыспен қамту cекілді жалдаудың жаңа формалары өмірімізге дендеп келеді, ендігі
жерде осыны заңдық тұрғыда қайта қарау және жетілдіру қажеттігі туындап отыр, мысалы
еңбек келісім шарртарының жасалуы, еңбекақы төлем жүйесі, т.б.
Жаһан көшіне ілескен Қазақстан әлемдік қоғамдастықтың ажырамас бөлігі бола
отырып, өз дамуының жаңа кезеңіне қадам басты. Қазір әлем соңғы 100 жыл ішінде
болмаған аса күрделі дағдарысты бастан өткеруде. Халықаралық сарапшылардың болжамы
бойынша, жаһандық экономиканы қайта қалпына келтіру үшін кемінде 5 жылға дейін уақыт
қажет.
Дей тұрғанмен, болашақта көш бастайтын мемлекеттердің бәсекеге түсу қабілеті дәл
осындай дағдарыстар мен іргелі өзгерістер кезінде шыңдалады. Қазақстан жаңа әлемде өзінің
лайықты орнын алуға тиіс.
Әлемдік қоғамның өркендеуі мен дамуына қай ел болса да ұмтылып, дүрмектен
қалғысы келмейді. Демек, ендігі жерде Тәуелсіз Қазақстанның баянды болашағының негізі
саналатын қуатты кәсіпкерлер тобын қалыптастыру бағытындағы жұмыстарды жандандыру
қажет-ақ.
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Цифрлық қоғамның қарқынды дамуы, технологиялық парадигманың өзгеруі,
Индустрия 4.0 дамуы сияқты сын-қатерлер Қазақстаннан әлемдегі түбегейлі өзгерістерге
жедел ден қоюды талап етеді . Сонымен қатар, әлемдік қауымдастықты еңбек нарығының
келешегі қатты алаңдатуда. Әлемдегі пандемияның әсері жұмыссыздық деңгейінің өсуіне
әкеп соғуда[1].
Жұмыссыздық дегеніміз – елдегі ішкі миграциялық қозғалысты, демографияны,
аймақтық ерекшеліктерді, ұлттық менталитетті, тіл ситуациясын, білім деңгейі мен кәсіби
мамандандыруды, компаниялардың мүмкіндіктері мен нақты жағдайын, заңдардың
орындалуы қадағалануын, әлеуметтік жауапкершілікті, денсаулық картасын жасауды, жас
мөлшері графикасын және т.б. толып жатқан себеп-салдардың бір ғана – «жұмыссыздық»
мәселесі призмасына шоғырлануын білдіретін категория[2].
Заманауи еңбек нарығы мен жұмыссыздықтың негізі бойынша талдау жұмыстары
В.В. Адамчук, О.С. Белокрылова, К.Х. Байер, Ю.М. Остапенко, М.Е. Сорокин, Н.Е.
ристолюбова, А.И. Щербаков сияқты ғалымдардың еңбектрінде кездеседі.
Аймақтық еңбек нарығының реттелілуі мен қызмет ету проблемалары В.Г. Былкова,
Я.Т. Васильва, С.Т. Сагитова, Е.С. Тимошенко, Ю.А. Шведовалардың ғылыми
жұмыстарында талданған.
Жастардың еңбек нарығындағы орны мен жұмыссыздығы тақырыбына арналған
ғылыми еңбектер көп болғанымен, олардың теориялық және методологиялық спектілері
толық зерттелмеген. дискуссиялық сұрақтар әлеуметтік-еңбектік қатынастар жүйесі негізінде
еңбек нарығындағы жастардың орны мен рөлі болып табылады. Жастардың жұмыссыздық
мәселесі кеңінен талқыланады және оны шешу қажеттілігі айқын белгіленген, дегенмен бұл
мәселе бойынша сапалы қорытынды шығару үшін тереңдетілген зерттеулер қажет[3].
Қазақстанда жұмыссыздық деңгейі 37%-ға өсті. Жыл басынан бері жұмыс іздегендер
саны шамамен 436 мыңға жеткен. Ағымдағы жылдың маусым айына дейін жұмыспен қамту
қызметтерінде 97 мың адам тіркеуге тұрған. Бір жыл бұрын бұл көрсеткіш 68 мыңның
айналасында болатын. Мұндай мәліметті Еуразиялық экономикалық комиссия ұсынып отыр.
Статистикаға жүгінсек, жалпы Еуразиялық кеңістікте 1,1 млн адамның тұрақты жұмысы
жоқ. Бұл барлық экономикалық белсенді халықтың 1,2 пайызын құрайды. Ал статистика
комитетінің мәліметінше, Қазақстандағы жұмыссыздық деңгейі 5 пайыздың төңірегінде.
Жұмыссыздық, соның ішінде жастар жұмыссыздығы шешімін табуды қажет ететін
өзекті мәселелердің біріне айналды. Осы орайда айта кеткеніміз жөн, Қазақстандағы жастар
арасындағы жұмыссыздық елдегі жалпы жұмыссыздық деңгейі бойынша жоғары
көрсеткішке ие болып отыр[4].
Қазіргі қоғам алдында тұрған басты мақсат нарықтық экономикада бәсекеге қабілетті
мамандарды шығару болып табылады. Жастардың мамандықты дұрыс таңдамауы еңбек
нарығы мен білім беру жүйесіндегі мамандардың өз мамандығы бойынша жұмысқа орналаса
алмауына алып келеді. Дәл осы мәселеге сәйкес ауыл, кіші қала және ірі қала баойынша
сауалнама жүргізілген болатын. Сауалнаманың нәтижесіне назар аударсақ ауыл
тұрғындарының 92,6 пайызы жоғарғы білім маңызды деп санайды. Мұның негізгі себебі
ауыл жастарының көркейген, инфрақұрылымы дамыған қалаларда білім алып, әрі қарай өзін
өзі жетілдіргісі келетінлігінде.
Қалалық өмірдегі күнделікті тұрмыс тіршілік ауылдық аймақтарға қарағанда қызба
болып табылады. Дәл сол себептен ауылдық жастардың көпшілік бөлігі қалаға баруға
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ұмтылады. Кіші қалаларда да бұл көрсеткіш өзгермеді (92,6 пайыз), өйткені қазіргі таңда
жоғары білімнің көмегінсіз жақсы жалақы төленетін жерге, мемлекеттік қызметке орналасу
мүмкін емес.
Сонымен қоса қазіргі таңда ақпарат пен технологияның дамуы жоғары білімсіз-ақ,
үйде отырып ақша табуға болатын тенднецияны туындатты. Осы орайда кейбір
мамандықтардың деңгейі түсіп, байқасаңыздар пандемия жағдайында көптеге қызмет иелері
өз жұмыстарын онлайн форматына ауыстырды. Жастардың мамандықты дұрыс
тандамауының немесе жоғары білімді қажет етпеуінің ең негізіг факторы бұл отбасының
материалдық жағдайы болып табылады.
Әлеуметтік-экономикалық жағдайы жоғары респонденттердің 92,6 пайызы жоғары
білімнің қажеттілігін және маңызды екендігін атап көрсеткен. Дегенмен бұл көрсеткіш
орта(91,0) және төменгі(87,8) тап өкілдерінен орасан зор айырмашылықта емес, себебі тұлға
болып қалыптасып, материалды тәуелсіздікке жетіп, белгілі бір статус иесі болу үшін
жоғары оқу орнында білім алу маңызды деп санайды. Қоғамның экономикалық дамуы мен
техникалық прогресстің өмірдің әр саласына әсерімен адамның бірнеше рет мамандық
өзгертуіне мүмкіндік туды. Ірі қалаларда кәсіп, қызмет көрсету саласының
жұмысшыларының біршама бөлігінде жоғары білім жоқ деп айтсақ болады.
Алайда ірі қалалардағы күнкөріс деңгейінің жоғары болуына сай төленетін жалақы
сомасы да үлкен. Ірі қалалардағы респонденттердің 8,5 пайызы жоғары білім алудың қазіргі
жаһанданған заманда аса маңызды роль ойнамайтындығын білдірген. Бұл көрсеткіш
ауылдық аймақ пен (4,3%) кіші қалада (4%) әлде қайда аз. Әлеуметтік-экономикалық
жағдайына байланысты төменгі тап өкілдерінің 6,5% , ал жағдайы орта(6%) және жоғары
(4,8%) дәрежені иеленетін ресонденттер оқу орнынан алынған білім маңызды емес деп
көрсетеді.
Мұның негізгі себептерінің бірі ретінде жастардың өзінің физикалық мүмкіндіктері
мен қабілетін білмеуі және оны бағаламауы болып табылады. Зерттеу нәтиежелеріне назар
аударсақ тұрғылықты мекен-жайы бойынша жалпы респондентердің 10,5 пайызы сұраққа
жауап беруге қиналған. Мұндағы жағдайы төмен респонденттердің саны (5,7) қалған екеуіне
қарағанда әлде қайда жоғары. Жалақының төмендігі және жұмысқа орналастырудың
уақытша сипаты – жастардың мемлекет тарапынан ұсынылған жұмыспен айналысқысы
келмейтіндігінің себебін көрсетеді. Яғни, жастар жұмысқа ораналаспас бұрын өзінің
қажеттіліктерін толықтай қанағаттандыра алатындығына басты назар аударады.
Экономикалық дағдарыс кезеңінде жастар, көбінесе, халықтың осал тобына
қосылады. Расында, экономикалық өсім құлдыраған кезде жастар дағдарыстың әсерін
алғашқылардың бірі болып сезеді. Сонымен бірге, экономикалық қиын кезеңдерде жалпы
жұртшылыққа қарағанда, әсіресе жастардың жұмысқа орналасуы оңайға соқпайды. Тағы бір
айта кетер жайт, жоғары оқу орнын бітірген жастардың бірден жұмысқа орналасып кетуі де
қиын болып тұр. Қолында дипломы болғанымен, тәжірибенің жоқтығы оларға үлкен кедергі
келтіруде.
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2021
жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасына Қызылорда облысы бойынша
2017-2018 ж.ж. 16-29 жас аралығында 11949 жас: 43% қала, 57% ауыл жастары қатысты.
Бағдарлама бойынша білім алған жастың 30%-ы ғана шағын несие, қайтарымсыз мемлекеттік
грант алып өзін-өзі жұмыспен қамтып отыр.
Цифрлық технологияның шарықтауы адамдардың байланысу, ақпарат алмасу, ісшараларға қатысу және сауда жасау жолдары, жалпы алғанда, өмір сүру стилін түбегейлі
өзгертті. Әлем халқының 46%-ы, яғни 3,3 миллиардтан астам адам онлайн отырады, ал
Америкадағы ересектердің 64%-ында смартфон бар. Тұтынушылардың көбі цифрлық
технологияға толықтай берілген. Мысалы, жүргізілген зерттеуге сәйкес, америкалықтардың
71%-ы ұйықтағанда ұялы телефонын жанына қойып жатады, ал 3%-ы телефонсыз ұйықтай
алмайды. Соңғы бірнеше жыл ішінде АҚШ-та күніне әдеттегі теледидар көру уақытынан (4,5
сағат) цифрлық медиада отыру уақыты (5,25 сағат) асып түсті.
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Бұл – цифрлық және мобайл технологияға берілген тұтынушыны тартқысы келетін
маркетолог үшін тиімді платформа. Интернет және цифрлық, әлеуметтік медиадағы
маркетингті толық игеріп алғанына таңғалудың қажеті жоқ. Цифрлық және әлеуметтік
медиадағы маркетинг тұтынушыларды компьютері, смартфоны, планшеті, интернетке
қосылған теледидары және басқа да цифрлық құрылғылары арқылы веб-сайттарға әлеуметтік
медиа, мобайл жарнама мен қосымшалар, онлайн видео, электрондық пошта, блогтар және
басқа да цифрлық платформаларды пайдаланып, кез келген жерден кез келген уақытта тарту.
Цифрлық платформалар әлемдік экономикада үлкен рөл атқарады. Кейбір жаһандық
цифрлық платформалар белгілі бір сегменттерде өте күшті нарықтық позицияларға ие болды.
Мысалы, интернет үшін іздеу жүйелері нарығының 90%-ға жуығы «Google» компаниясына
тиесілі. «Facebook» компаниясына әлемдік әлеуметтік желілердің екі үшінші нарығы келеді
және оның платформасы 90%-дан астам елдің әлеуметтік желілер арасында ең танымал
болып табылады.
Сонымен қорыта келе ауыл жастарын жұмыспен қамтудың бір ерекшелігі ақпараттық технологиялар кезеңіндегі жаңа мүмкіндіктерді пайдалана отырып, олардың
сандық экономика мен басқарушылық шешімдерді қабылдауға ықпалын, маркетингтік
тәжірибедегі ғаламдық трендтері талқылап, сандық маркетингтің арналары, веб-сайттарды,
интернет-дүкендерді құру тәжірибесі, оны жарналамалау мен жылжыту,
әлеуметтік
желілерде брендтерді жылжыту ерекшеліктерін үйрету.
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Экономическая роль рекламной стратегии в деятельности компании
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Реклама является неотъемлемым атрибутом современной цивилизации. Она является
тем инструментом, который кардинально изменил внешний облик всей современности. На
нее не влияют ни финансовые, ни экономические, ни социально-культурные, ни
политические кризисы. Она практически живет своей жизнью и, более того, управляет
жизнью общества. У компаний не стоит вопрос, осуществлять рекламу или нет, а лишь где и
как ее осуществлять. Современный мир не был бы таким, каким мы его знаем без
существования рекламы. Без нее не может обойтись ни одна более ли менее успешная
коммерческая компания, так как реклама, являясь одним из факторов нашего времени
представляет собой настоящий двигатель торговли. Невозможно в наши дни пройтись по
улицам больших и даже маленьких городов, не встречая при этом обилия всех видов
рекламы: на билбордах вдоль дорог, плакатах на высотках, на листовках и столбах, в газетах
и на транспорте, в кинофильмах и в радио-сообщения. Однако ошибочно будет полагать, что
реклама является исключительно прерогативой капиталистического мира, она появилась
задолго до того, как может показаться - еще до появления радио, Интернета, газет,
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телевидения, полиграфии и всего остального. Доподлинные источники свидетельствуют о
том, что первая реклама появилась в Древнем Риме и Греции. Естественно тогда она
существовала совсем в иных формах, люди могли выкрикивать сообщения, носившие
рекламные характер на торговых площадях и улицах, для того чтобы побудить людей к
каким-либо действиям.
В Стратегии развития Республики Казахстан до 2050 года, представленной Главой
государства, главной целью обозначается создание общества благоденствия на основе
сильного государства, развитой экономики и возможности всеобщего труда, вхождение
Казахстана в тридцатку самых развитых стран мира. Одним из приоритетов для достижения
данной цели является экономическая политика нового курса, предполагающая
всеобъемлющий экономический прагматизм на принципах прибыльности, возврата от
инвестиций
и
конкурентоспособности.
В
свою
очередь
прибыльность
и
конкурентоспособность крупнейших предприятий, влияющих на экономику государства в
целом, напрямую зависит от маркетинговых инструментов, в том числе – рекламы.[1]
Термин «реклама» на латинском языке произносится«reclamare», что дословно
можно
перевести,
как«извещать»,
«громко
кричать».В
английском
языке
термин«advertising» переводится как привлечение внимания, уведомление, распространение
рекомендаций и предложений купить рекламируемую продукцию, приобрести данную
услугу. В современных литературных источниках существует множество определений
рекламы. Важно отметить,что зарубежные авторы чаще всего дают определение рекламы с
точки зрения маркетинга[2].
Сущность рекламы не ограничивается информационно-экономической составляющей.
По мере развития общества формы рекламы претерпели множество качественных изменений
и сама реклама выделилась, в качестве огромного социокультурного феномена. Понятие
реклама представляет собой значимое социальное явление и несет в себе, помимо
экономической информации, различные моральные, религиозные, культурные и социальные
представления. В настоящий момент существует огромное количество определений рекламы.
Исходя из основных определений рекламы, можно обозначить следующие ее
основные признаки (черты):
 односторонняя направленность;
 увещевательность;
 платность;
 точное установление заказчика;
 неперсонифицированность;
 опосредованность;
Реклама является социальным явлением, что проявляется в ее многоплановом
влиянии на человека. Так, например, она информирует его о новой продукции, призванной
сделать жизнь людей комфортнее и удобнее, а также оказывает значительное воздействие на
человека, внося свой вклад в его оценки и представления. Рекламаприменяетсяв
целяхрешениязадачпо реализациимаркетинговыхцелей, увеличения узнаваемости марки,
повышения прибыликомпаний и увеличения стоимости бренда.
Рекламная стратегия – это совокупность рекламных мероприятий, которые
формируют наиболее оптимальное соотношение между затратами на рекламу и
полученными выгодами от проведения соответственной рекламной кампании. Очевидным
является то, что рекламная стратегия не может существовать обособлено от маркетинговой,
и должна быть направлена на целевую аудиторию, выявленную на основе сегментации
рынка.
Роль рекламной стратегии как части маркетинговой стратегии обусловлена
следующими факторами:
1) целенаправленность, которая выражается в том, что рекламные стратегии должны
реализовываться в соответствии с едиными относительно рынка, товаров, конкурентов и
потребителей;
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2) систематический характер, т.е. возможность гибкого реагирования на изменения во
внешней среде;
3) влияние рекламы на потребительское поведение (изменение потребительского
отношения и уровня осведомленности);
4) взаимосвязь со стратегическим процессом планирования. [3]
Одним из наиважнейших факторов успешности той или иной рекламной кампании
является своевременность выбора подходящего вида рекламы на соответствующем этапе
жизненного цикла товара. На каждом этапе ЖЦТ меняется экономическая конкурентная
среда, структура издержек производителя, в связи с чем, при составлении рекламной
стратегии нужно определять методы, цели и виды рекламного воздействия, отталкиваясь от
этапа ЖЦТ. Жизненная фаза товара на этапе выведения поддерживается мощным рекламным
прессингом для обеспечения известности товара на рынке. На этапе роста рекламный
прессинг слегка уменьшается. Начинает применяться сравнительно-увещевательная реклама
с целью укрепления основных достоинств товара в сознании потребителя. При наступлении
стадии зрелости, товар занимает свое место на рынке. На этом этапе, а также на этапе
насыщения требуется сохранить позицию товара или улучшить ее за счет привлечения
новых клиентов. При этом становится актуальной напоминающая и поддерживающая
реклама для сохранения престижа и репутации компании. При планировании стратегии
учитывание фактора жизненного цикла просто необходимо, так как иначе компания может
вкладывать огромные деньги в рекламные кампании эффективные по их мнению, но при
этом бюджет будет расходоваться не рационально.
Процесс разработки стратегии рекламы представляет собой достаточно трудоемкий
процесс. Это связано с тем, что для эффективного планирования необходимо изучить и
учесть достаточно много факторов. На первом этапе нужно провести тщательный анализ
внешних и внутренних факторов, оказывающих влияние на деятельность компании. На этом
этапе проводится исследование рынка, конкурентов, сильных и слабых сторон самой
компании, ее возможностей и угроз. Затем устанавливаются цели и задачи рекламы. После
этого рекламная стратегия начинает претворяться в жизнь. Она оптимизируется на практике,
корректируется в зависимости от сложившихся обстоятельств и оценивается с точки зрения
эффективности. [4]
При планировании стратегии продвижения компании, специалисты по маркетингу и
рекламе стараются применить нестандартные и креативные ходы. Они могут проявляться в
нестандартных рекламных сообщениях, в оригинальном оформлении торгового
пространства, необычных местах размещения рекламы и т.д. Сейчас стала популярна
реклама, размещенная на транспорте, звуковая реклама, аудиовизуалная реклама на
различных мониторах, баннерах и многое другое. У компаний не стоит вопрос, осуществлять
рекламу или нет, а лишь где и как ее осуществлять. Современный мир не был бы таким,
каким мы его знаем без существования рекламы. Без нее не может обойтись ни одна более ли
менее успешная коммерческая компания, так как реклама, являясь одним из факторов
нашего времени представляет собой настоящий двигатель торговли.Процесс разработки
стратегии рекламы представляет собой достаточно трудоемкий процесс. Это связано с тем,
что для эффективного планирования необходимо изучить и учесть достаточно много
факторов. [5]
В заключение всего вышеизложенного можно с уверенностью сказать, что реклама
является одним из наиболее приоритетных направлений деятельности любой компании. В
казахстанских реалиях с каждым годом крупные компании все больше уделяют внимание
выстраиванию и планированию рекламной деятельности, так как они осознают, что без
применения этого наиважнейшего маркетингового инструмента будет очень тяжело выжить
в условиях жесткой конкуренции. Врыночной экономики использование просто
информационной и аргументированной рекламы не оказывает решающего влияния на
потребительское поведение. Это приводит к необходимости не просто поиска новых
нестандартных подходов, а созданию целого комплекса рекламных мероприятий. Выбор и
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выстраивание наиболее подходящей рекламной стратегии, направленной на достижение
целей компании – это одна из приоритетных задач маркетингового отдела. При этом
рекламная стратегия должна комбинировать в себе разнообразные креативные подходы,
инновационные маркетинговые решения и новейшие коммуникационные технологии.
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Проблема рационального использования природных богатств и охраны экологии
сегодня является одной из важнейших для человечества. Рациональное использование
природных ресурсов и охрана окружающей среды в Казахстане является одной из
важнейших политических, экономических и социальных задач.
В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан производственные
предприятия обязаны проводить комплексный экологический мониторинг своей
деятельности [1].
Охрана окружающей среды-одна из самых неотложных задач человечества.
Загрязнение окружающей среды вызывает большую тревогу. В природе часто наблюдаются
изменения, произошедшие в результате сельскохозяйственной деятельности человека,
связанные с увеличением потребности в пище и ростом населения.
Объект и методы исследования. В качестве объекта исследования рассматривалась
деятельность зерноперерабатывающих предприятий сельскохозяйственного сектора
Республики Казахстан.
Результаты и их обсуждение. Деятельность зерноперерабатывающих предприятий
наносит значительный ущерб окружающей среде.
Охрана атмосферного воздуха является важной задачей улучшения окружающей
среды.
Производственные процессы на мукомольных мельницах: очистка, вентиляция,
шелушение, дозирование, измельчение, сортировка и т. д. сопровождаются значительным
выделением пыли. При остановке пыль-это дисперсная среда, называемая аэрозолем,
загрязняет воздух, оказывает негативное воздействие на человека, окружающую среду [2].
По видам пыли, выделяемой агропромышленным комплексом (АПК), она может быть
органической, неорганической или органоминеральной. Известно, что споры различных
грибов могут попадать в зерновую пыль. Поэтому часто является носителем вирусных
заболеваний.
Для рабочих площадок промышленных помещений предельно допустимая
концентрация пыли (кубический метр) в соответствии с санитарными нормами определяется
массой частиц в миллиграммах.
167

Для предотвращения попадания пыли в атмосферу и загрязнения прилегающей к
предприятию территории на мукомольном заводе предусмотрена система откачки
определенного количества воздуха со всех мест выброса пыли.
Воздух очищается от пыли в пылеотделителях различных конструкций. Порядок
определения выбросов вредных веществ в атмосферу регламентируется стандартом.
На хлебоприемных заводах пыль может не только негативно сказаться на загрязнении
воздуха, но и вызвать последствия взрыва.
Наряду с загрязнением воздуха пылью, опыт химической защиты зерновых продуктов
от вредителей связан с выбросом в атмосферу токсичных веществ. Используемые для этой
цели препараты - пестициды-являются возможными источниками загрязнения воздуха, воды,
почвы и зерновых продуктов. Токсичность пестицидов, характеристика их действия, уровень
отходов в зерновой продукции строго контролируются и регулируются с точки зрения
охраны окружающей среды и безопасности.
Зеленые насаждения способствуют уменьшению загрязнения воздуха пылью и
промышленными газами. Растения не только поглощают углекислый газ при выделении
кислорода, но и рассеивают и поглощают другие вредные вещества. Поэтому при
проектировании мельниц следует учитывать важную роль зеленых насаждений в очистке
атмосферы от вредных промышленных выбросов и правильно их размещать на территории
предприятия.
Помимо загрязнения воздуха, важным вопросом является загрязнение водных
объектов бытовыми и производственными сточными водами.
На мукомольных мельницах вода расходуется на машины мокрой очистки зерна,
аппараты увлажнения зерна и катки для охлаждения и обработки воздуха в кондиционерах
[2].
Сточные воды фильтруются через сито в специальных сепараторах, влажные отходы
отжимаются, высушиваются и используются для корма. Уровень очистки воды от примесей
достигает 55%. В системе очистных сооружений сточных вод вода направляется в
канализацию для очистки и дезинфекции в соответствии с нормативами охраны воды.
В системе природоохранных мероприятий проблема отходов занимает важное
место[3]. При подготовке зерна к измельчению его очищают от различных примесей,
которые образуют большое количество отходов различных категорий, в том числе ценных
кормов и отходов. Требует более эффективного использования зерна и развития
экономически эффективных методов утилизации отходов.
Для создания нормальных и безопасных условий труда, сохранения здоровой среды,
способствующей выживанию и отдыху людей, необходимо проведение природоохранных
мероприятий [4].
Для характеристики предприятия как источника загрязнения, для предотвращения
дефектов в производственной деятельности периодически (1 раз в год или более)
составляется проект предельных выбросов контролируемых выбросов.
Мукомольные мельницы относятся к крупным водопользователям, использующим
питьевую воду для технологических и бытовых нужд. Использование воды в промывке на
мельницах составляет 70% от всей потребляемой воды. Основными загрязнителями
промышленных сточных вод являются взвешенные твердые вещества, различные металлы и
их соединения, хлориды и др.
На мукомольных фабриках разработана структура очистки сточных вод, основанная
на методе электрофлотокоагуляции, с учетом особенностей химического состава.
Степень воздействия на окружающую среду определяется регулятивно при оценке
экологической безопасности производства. Для определения показателя используются
бухгалтерский баланс, аналитические, инструментальные и регулятивные, расчетные методы
[5].
Говоря о безопасности пищевых продуктов, прежде всего, необходимо поднять
вопрос экологически чистого сырья для их производства. Эта проблема должна решаться
как на государственном уровне, так и в регионах.
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Это глобальная задача, и для ее решения требуется некоторое время. Таким образом,
центр стандартов и сертификации Республики Казахстан проводит работу по созданию
сертификации ферм и других предприятий на основе правил и процедур, принятых в
мировом экологическом сельском хозяйстве.
В этих вопросах принимает участие Департамент продовольствия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Казахстан.

Рис.1. Методы оценки экологической безопасности
Поэтому предстоит проделать большую работу по разработке нормативнотехнической документации на сырье и продукцию, приведению их в соответствие с
требованиями международной безопасности, созданию системы стандартов, регулирующих
методы и средства контроля показателей безопасности.
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Последствия мирового экономического кризиса наряду с экономическими и
социальными проблемами остро обнажили другие внутренние насущные проблемы страны,
которые углубили кризис цивилизации мирового сообщества. Глобализация и интеграция
национальных экономик в мировое рыночное хозяйство несмотря на развитие научнотехнического прогресса и создание робототехники, использование цифрализации и других
современных мировых достижений со своей стороны определили глобальные мировые
проблемы, одним из которых является проблема продовольственной безопасности. Рост
численности человечества из года в год увеличивает потребности в продуктах питания и
товарах первой необходимости, не говоря о социальных сторонах, приводящих к социальной
напряженности в тех или иных странах. Сегодня по данным ООН в мире свыше 250
миллионов людей голодают, причем численность их из года в год резко возрастает.
Несмотря на наличие больших площадей земельных угодий и возможностей для поставки на
мировой рынок сельскохозяйственной продукции и продуктов питания продовольственная
проблема имеет актуальное значение и для современного суверенного Казахстана.
Аграрная политика как в региональном аспекте, так и в масштабе государства – это
совокупность принципов и применяемых государством инструментов, направленных на
реализацию краткосрочных и долгосрочных целей, удовлетворение потребностей населения
в продуктах питания, которые должны соответствовать определенным стандартам качества,
и промышленности в сырье. При этом выбор стратегии региональной аграрной политики
должен быть основан на сравнении эффективности конкретных схем и ее проведения,
определением выгод и затрат по ее реализации. Соответственно все это определяет
направления, одним из которых являются побудительные и трансфертные. Побудительные
направлены на изменение поведения экономических агентов и субъектов, а трансфертные на перераспределение доходов [1].
По мнению многих исследователей важное значение имеет типологизация аграрной
политики, что дает возможность выделить направленность на поддержку потребителей и
производителей. Первый тип региональной аграрной политики ориентирован на снижение
цен на сельскохозяйственную продукцию с увеличением ее предложения на национальном
потребительском рынке, что получило развитие в развивающихся странах посредством
выплаты целевых продовольственных субсидий низкодоходным группам населения,
проведение государственных товарных интервенций, установление импортных субсидий и
ограничивающих экспортных тарифов и квот. В данном случае политика финансовой
поддержки направлена на повышение прибыльности аграрного производства на основе
увеличения цен
на продукцию сельского хозяйства
или путем искусственного
понижения себестоимости производства через прямые субсидии [2,3,4].
Несмотря на определенную финансовую помощь государства принятые те или иные
государственные программы по обеспечению аграрной политики в регионах не дают
желаемых результатов. Так как, если в зерновом подкомплексе Казахстан обеспечивает
реализацию задач продовольственной безопасности и экспорта зерна на мировой рынок, то
по таким видам сельскохозяйственной продукции, как молоко и молочные продукты, сахар,
овощи и фруктовые культуры республика зависит от внешнего рынка. С другой стороны,
имея благоприятные условия для развития тех или иных отраслей сельскохозяйственного
производства в аграрном производстве страны не обеспечиваются структурнотехнологическое развитие, что по существу наглядно проявилось в условиях глобальных
тенденций и вызовов мировой экономики, в том числе пандемии COVID-19 [5].
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Локальность проводимой региональной аграрной политики, отсутствие
учета
стратегических интересов регионов и страны в целом при отсутствии научно обоснованной
системы земледелия, стратегического планирования при низком уровне государственного
управления приводят к развитии монокультуры зерна и некоторых отдельных видов
сельскохозяйственной продукции. В результате даже некоторые регионы Казахстана, где
имеются очень благоприятные условия, испытывают недостаток в овощах, фруктах,
картофеле и винограде и некоторых продуктах питания. Недостаток этой продукции в
регионах поставляется из Туркестанской, Жамбыльской области и соседних братских стран
Узбекистана и Кыргыстана, а также Пакистана и Ирана. К примеру, в Кызылординской
области причиной подобного является недостаток поливной воды в реке Сырдарье.
Подобное можно наблюдать и в других регионах. К сожалению, этот процесс в перспективе
может еще более усилится из-за изменения мирового климата. Учитывая размещение
большей части регионов страны в зоне аридных территорий, где в летние периоды
наблюдается повышенная жара и в отдельные годы усиливается засуха, государство должны
ограничить посевы влагопотребляемых монокультур и переходит к современным
ресурсосберегающим технологиям возделывания сельскохозяйственных культур при
концентрации их в крупных сельскохозяйственных предприятиях.
Сегодня региональная аграрная политика должна быть направлена, во-первых, на
обеспечение конкурентных преимуществ регионов путем разделения их на
конкурентоспособных и неконкурентоспособных при развитии межрегиональной
дифференциации. Во-вторых, усилении функций государственного регулирования
посредством различных стимулирующих механизмов и инструментов этого механизма. Втретьих, обеспечить реальную кооперацию, а не кооперацию путем лишь объединения
земельных долей и паев жителей сельских территорий. В-четвертых, региональная политика
должна основываться на специализации и концентрации сельскохозяйственного
производства внутри региональных зон, при котором должны быть определены приоритеты
тем или иным организационно-правовым формам хозяйствования. В-пятых, при
формировании региональной аграрной политики необходимо рассматривать направления
поддержки сферы сельскохозяйственного производства. При этом наряду с материальнотехническим и финансовым обеспечением, а также сбытом сельскохозяйственной продукции
должны быть четко определены научное обеспечение сельского хозяйства, внедрение
логистики, финансового и операционного лизинга, франчайзинга, стимулирование экспорта
и другие современные инструменты экономического механизма хозяйствования. В-шестых,
созданные и функционирующие стабилизационные региональные фонды вместе с
соответствующей сетью хранилищ и сбытовых точек должны обеспечивать реальные
возможности снижения социальной напряженности в регионах, а не терпеть большие
издержки от нерациональной деятельности. В-седьмых, современная адаптивная экономика
требует от правительства обеспечения гибких подходов к региональной аграрной политике,
при котором сельскохозяйственные и государственные органы должны своевременно
реагировать на изменения внешней среды.
Поэтому региональная аграрная политика должна рассматриваться с учетом
генеральной цели аграрной политики государства на основе осуществления расширенного
воспроизводственного процесса при котором должна рационально и эффективно
использоваться все природные ресурсы, как земля, водные ресурсы, а также материальные и
финансовые ресурсы способствующего восполнению основного и оборотного капитала. К
сожалению, несмотря на оказываемую финансовую поддержку государства и применение
различных инструментов и механизмов экономического механизма хозяйствования сегодня
многие агроформирования различных отраслей сельскохозяйственного производства не
могут обеспечить пополнение оборотного капитала за счет собственных финансовых
источников, что влияет на проведении комплекса агротехнических мер по обеспечению
технологических процессов в растениеводстве. Результаты исследований показывают, что в
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рисоводстве в настоящее время сократилось количество агротехнологических операций
почти в три раза против начала 90-х годов прошлого столетия.
В условиях региона рисосеяния Казахстанского Приаралья злободневной проблемой
является повышение плодородия и засоление почв, в результате которого снижается
урожайность риса и культур рисового севооборота. Поэтому региональная аграрная
политика должна вести строгий учет состояния почв в хозяйствах, обеспечить соблюдение
системы ведения сельскохозяйственного производства, применения тех или иных новых
технологий возделывания риса с учетом уровня засоления почв. Также важное значение
имеет разработка новых технологий, которые должны быть адаптированы к тем или иным
сортам сельскохозяйственных культур, обеспечивать экономию поливной воды. В этом
аспекте также следует использовать апробированные сорта риса и культур рисового
севооборота, которые выдерживают засоленный режим почвы.
Проблема повышения плодородия почвы сегодня остро проявляется почти во всех
регионах республики, так как в последние годы наблюдается деградация почвы даже в таких
регионах как Алматинская, Жамбыльская и некоторые другие регионы. К примеру, в период
плановой экономики совхозы и колхозы ежегодно вносили в почву органические удобрения
в количестве 24-25 тонн на гектар, что сегодня не наблюдается ни в одном хозяйстве
Казахстана. Не лучшее положение в хозяйствах и с минеральными удобрения, а также со
средствами защиты растений и животных. Отсутствие дополнительных отраслей
сельскохозяйственного производства, слабые механизмы кооперации и интеграции,
выделение субсидий без учета специфических особенностей возделывания тех или иных
культур, отсутствие саморегулирующего механизма на основе целевого субсидия
сельскохозяйственных культур не создают до сих пор мотивационных и стимулирующих
условий для развития тех или иных отраслей сельского хозяйства в регионах, а также
диверсификации сельскохозяйственного производства. Поэтому объективной основой
формирования региональной аграрной политики должны служит учет степени
дифференциации регионов Казахстана с учетом развития сельского хозяйства и
промышленности, экономического потенциала регионов, включающего ресурсную,
биоклиматическую, производственные, экологические и социальные составляющие. Наряду
с этим следует разработать комплекс соответствующих показателей оценки регионов на
основе индексируемых показателей, определяющих возможности и недостатки на основе
результатов проводимой региональной аграрной политики на местах.
Вместе с тем, схожие регионы должны иметь специфические инструменты,
способствующие развитию сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственной
продукции на основе концепции комплексной оценки потенциала сельского хозяйства. Тем
самым, государственное регулирование сферы сельскохозяйственного производства в
регионах должна носит системный и комплексный принцип, с обеспечением принципа
высокой отдачи вкладываемых ресурсов, с учетом объективных факторов формирования
селективной политики государственной поддержки сельских товаропроизводителей. При
таком подходе региональная аграрная политика будет обеспечивать внутрирегиональную
значимость, а также выполнять аграрную политику страны путем ранжирования
внутриобластных зон размещения сельскохозяйственного производства внутри областей, так
и между областями в разрезе регионов страны.
Поддержка устойчивости развития агропромышленного производства регионов
является важнейшей задачей государственного регулирования, при котором немаловажное
значение имеет развитие самих сельских территорий, обеспечение формирования доходов
населения этих территорий, проведение политики разумного протекционизма, обеспечение
продовольственной безопасности, применение системы поддержки отечественных
товаропроизводителей, ведение рациональной экспортной политики, создание возможностей
для развития различных кластеров, внедрения научного обеспечения с сферу сельского
хозяйства и другие. Важное значение в региональной аграрной политике должно занимать
финансирование аграрной науки, участие в финансировании инвестиционных проектов по
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созданию новых технологий, отвечающих мировым стандартам, укрепление машинотракторного парка хозяйств. К сожалению, сегодня парк сельскохозяйственной техники
хозяйств не полностью укомплектован и имеет высокий износ, который составляет 70-75%,
что не позволяет своевременно осуществлять агротехнические работы и уборку
сельскохозяйственных культур. Применяемая лизинговая система обновления машинотракторного парка пока не дает возможности хозяйствам вести комплексный подход,
поэтому хозяйства используют старую технику, что сказывается на деятельности
агроформирований и их производственных издержках. Государство в этом аспекте должно
создать условия для интеграции между сферой сельского хозяйства и заводами
производителеями сельскохозяйственной техники, создавать совместные производства с
иностранными предприятиями, что позволит укрепить материально-техническую базу этой
сферы.
Сегодня время требует больших перемен в части решения проблем сельского
хозяйства, укрепления исполнительской дисцилины со стороны государственных и
сельскохозяйственных органов в решении проблем села. К сожалению, в последние годы
растут коррупционные преступления в казахстанском обществе, что сказывается на
результатах проводимой региональной аграрной политики и всей экономической политики
страны. Слабая законодательная база, воровство и хищения наносят серьезный ущерб не
только сельскому хозяйству, но всему казахстанскому обществу. Без решения этих проблем
нельзя говорит об эффективности и рациональности региональной аграрной политики и всей
экономической политики государства. Поэтому а таких условиях необходимо усилить
государственно-частное партнерство, повысить ответственность чиновников разных уровней
власти, определить мониторинг тех или иных государственных программ, привлекать к
обсуждению, контролю за использованием бюджетных средств специалистов из слоев
простого народа. Только при таком подходе региональные проблемы будут решаться на
должном уровне, а не так как сегодня все решения принимают сами акимы областей и
административных районов внутри регионов, при котором не обеспечивается
рациональность и эффективность принимаемых мер, усиливаются приписки руководителей
сельскохозяйственных и государственных органов, искажается отчетность акимов и
руководителей министерств. В этом аспекте следует расширить права и ответственность
органам государственной статистики, а также финансировать обеспечения функций контроля
предоставляемых всех видов отчетности.
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Геологиялық дәуір ішінде теңіздің астында жатып, теңіз суы тартылған соң пайда
болған құрлықта топырақ құрылу процесі теңіз шөгінділерінде жүреді. Әдетте, олардың
механикалық және химиялық құрамы өте күрлелі. Ұзақ мерзімде лайы көп екі үлкен өзеннің
суын қабылдаған Арал теңізінің астында жиналған шөгінділерді осындай категорияға
жатқызуға болады. Осыған орай, мұнда топырақ құрылу процесінің бағыты мен пайда болған
қарапайым топырақ түрлерінің агромелиоративтік қасиеттерін сол телімдердегі шөгіндінің
құрамы анықтайды. Зерттеулердің нәтижелері теңіздің орнындағы барлық бөліктерінде
шөгінділердің құрамы бірдей емес екенін көрсетті[1]. Табиғаттың ұзақ даму жолындағы бір
кезеңі ретінде оның төл перзенті хақында адамзат онымен бірге дамып, қазір шырқау шегіне
жетті. Осы уақыт ішінде адамның ақыл-ойын шикізат қорларын өндіру, пайдалану, тұтыну
және қоршаған ортаны қорғау проблемалары биледі. Бірақ бұл екі проблемаға адамның
көзқарасы бірдей болған жоқ. Соңғы жүз жылдың бедерінде бірінші проблема басымдыққа
ие болып, табиғат қорғау мәселесі өгейдің күйін кешті. Әрине, орманды аяусыз қырқып,
жалпы өсімдік әлемін аздырып-тоздырып, жан-жануарларды қырып-жойып, құнарлы
жерлерді шөлге айналдырып, жер қойнауынан мұнай, газ, руда, көмір қорларын есепсіз
алып, қоршаған ортаны ластаумен тұншықтырып, экономиканы нығайтуға болатынына
көзіміз жетті. Бірақ осы өткінші пайданың нәтижесінде қоршаған ортаның күйін апатты
жағдайға жақындату ақылы адам өзінің басына қатерлі проблема тауып алғаны да шындық.
Осындай эгоистік іс-қимылымыздың нәтижесінде қазір біз тіршілік етіп отырған орта орасан
жылдамдықпен бұзылу үстінде. Егер біз осы қатерлі процеске тоқтау қоя алмасақ, онда оның
ақыры не боларын ойлаудың өзі қорқынышты[2].
Табиғатты пайдалану дегеніміз оны қорғау болып табылады. Бұл екі ұғым ежелден
егіз болғандықтан, екеуін қатар дамыту керек еді. Бірақ, біз әу бастан, яғни табиғат әлі тың,
қорлары шайқалмаған мол және экожүйенің анау-мынау бұзылған кем-кетігі болса өздігінен
жедел қайта қалпына келе алатын кезінде экономикаға басымдық бердік. Рас, ол алғашқы
кезде өзін ақтады. Өйткені, экономиканың нығаюы әлеуметтік саланы біршама көтеруге
мүмкіндік берді[3]. Әйтсе де осы біржақтылық қоғамда табиғаттың қорларын шектеусіз ала
беруге құныққан, түптеп келгенде табиғатқа, сол арқылы өзіне зиян болатын қасаң
психология қалыптастырды. Содан табиғат та, адамның өзі де зардап шегіп отыр. Бұл
жағымсыз процесс ары қарай жалғасуы мүмкін деген қауіп жоқ емес. Олай дейтініміз,
экономикаға басымдық беріп, оған тірек болып отырғандардың кенеттен экологияға бет
бұрып, оған басымдық тұғыры болып табылатын табиғат азып-тозып тұрғанда экономикалық
өрбу күткендей деңгейде болмайтынын естен шығаумау керек дейміз. Демек, экологиясыз
экономика өнімсіз, оның келешегі күңгірт. Қазір біз табиғат пайдалану мен табиғат
қорғаудың дәрежесін теңестіріп, еңбек пен қаржыны екеуіне бірдей жұмсайтын кезеңге
келдік. Жақын болашақта барлық ғылыми-техникалық жетістік пен қаржы-қаражат ең
алдымен экологияға салынатын болады. Сонда ғана экономика күткендей нәтиже береді.
Табиғат пайдалануда оған мән бермей барлық күш-жігерді тек экономиканы
нығайтуға жұмсағанда қандай нәтиже болатынын біз көрдік және көріп отырмыз. Ол Арал
қасіреті. Кешегі қызыл империяның кезінде табиғат пайдалануды қара-күш әдісімен
орындап, әпербақан экологиялық саясат жүргізудің нәтижесінде табиғат азып-тозған күй
кешті. Соның салдарынан теңіздер құрғап, көк майса шалғынды дала шөлге айналды. Сондай
ғажайып нысандардың бірегей Арал теңізі еді. Жер бетінде адам жаралғанға дейін пайда
болған көк теңіз бұл өңірде мекен еткен талай халыққа қарны ашқанда азық болып,
тарыққанда пана болып адал қызмет еткен ғажайып нысан еді. Біздің дәуірімізде ел
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экономикасына үлкен үлес қосып тұрды. Міне, сол көк біздің жыл санағымыздың екі
мыңыншы жылының соңғы он жылдығын аяқтай алмай жер бетінен жоғалып тынды. Ең
өкініштісі сол, Арал теңізінің жоғалуы біздің ұрпақтың ар-намысына түскен қара дақ болып
қалды. Арал теңізі жоғалған соң өңірде теңіз бен Атыраулық көлдердің көпшілігінің
орнында тұзды шөл қалды, аң-құстар жоғалды, шөп өскен жерлер қу далаға айналды, елдің
әлеуметтік-экономикалық жағдайы күйзеліске түсті, экологиялық босқындар пайда болды.
Әйтсе де соңғы жылдары Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың қамқорлығы мен қажырлы
қолдауының арқасында Солтүстік кіші Аралды сақтап қалу идеясы САРАТС-1 жобасына
айналып, сол бойынша 2003-2005 жылдары Көкарал бөгеті салында. Бөгет салынған соң
Сырдарияның ағысы реттеліп, бір бөлігі Солтүстік кіші Аралға жібертілуде. Қазір кіші
Аралдың деңгейі Балтық жүйесі (БЖ) бойынша 40 метрде тұр (Бөгеттің биіктігі 42м. Бж).
Бұл, әрине, аздау. Соның өзінде оның жағымды жағы анық байқалуда. Қазір кіші теңіздің
суы тұщыланып, бұрынғы 23 г/л-ден 17 г/л-ге дейін төмендеген. Бұл өз кезегінде балықтың
түрлік құрамы мен биомассасының молаюына оң әсерін тигізуде. Жыл сайын ауланатын
балық 3,5-4,0 т болып тұр. Сонымен бірге кіші теңіздің жағасында бұрын тастап кеткен елді
мекендерге тұрғындар қайта оралып, әлеуметтік-экономикалық мәселелер шешімін табуда.
Осы жобаны қаржыландыруды және жүзеге асыруды Нұрсұлтан Әбішұлы өзінің
бақылауынан шығармады. Н.Ә.Назарбаев Арал өңіріне келген сапарында пайдалануға
берілген Көкарал бөгетімен танысқан соң бөгеттің құрылысын аяқтау үшін бюджеттен тағы
100 (жүз) миллион доллардан артығырақ қаржы бөлінетінін атап өтті. «Ол құрылыс толық
біткенде Арал қаласынан 80 шақырым қашыктап кеткен теңіз 10 шақырымға дейін
жақындайды. Сонда біз экологиялық апат аймағы деген таңбалы аттан құтыламыз» - деді
Елбасы.
Сырдария өзеніне САРАТС-1 жобасының құрамдас бөлігі болып табылатын "Ақлақ"
су электр станциясын салып, құрылыс жұмыстарын бітірген соң өңірде экологиялық
дамудың бағыты жаңа сипат алып, табиғат қорғау шараларын күшейтуге мүмкіндік туғызды.
2009 жылдан бері өзен ағысын реттеп, оның бір бөлігі тоқырау кезінде құрғап қалған теңіз
жағалауындағы атыраулық көлдерге жібертіліп тұр. Соңғы жылдардың мәліметі бойынша,
Қарашалақ, Қаратерең, Жыланды, Домалақ, Қызылжарма және басқа көлдердің жаңадан су
басқан ауқымы 20.0 мың гектардан асады. Бұрынғы құрғап жатқан көлдерге су түскен соң
олардың төңірегінде табиғаты түлеп, жасыл желекке айналды, қалың шөп су ценозымен
байланысты аңдар мен құстардың тұрақты мекеніне айналды, ауасы шаң-тозаңнан таза
микроклимат қалыптасты. Жергілікті тұрғындар көлден балығын аулайды, жағасындағы
қалың шабындық пен жайылым ретінде пайдаланып, мал шаруашылығын дамытады. Жақын
уақытта құрғақ көлдер суға толғанда қазір өндірістік балық аулап жүрген су айдынының
жалпы көлеміне қосымша айдыны 60.0 мың гектар балық беретін көл жүйелері қосылады.
Арал өңірінде жастардың белсенді араласуымен жүзеге асырылып жатқан табиғат
қорғау шекараларының жағымды көріністері балық өндірісін молайту және мал
шаруашылығын дамытумен шектелмейді. Ендігі шешімін табуға дайын тұрған мәселенің бірі
теңіз жағалауында суармалы егіншілікті тәжірибеге енгізіп, жергілікті байырғы тұрғындарды
егіншілікке жұмылдыру болып отыр. Оған объективті алғы шарттар жеткілікті. Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университетінің ғалымдары жүргізген зерттеулерге қарағанда, мұнда
мелиоративтік күйі тәуір егін егуге жарайтын жер көлемі 10-12 мың гектар болады[3]. Ол
жерлерді іркіп суаратын бидай, арпа, жүгері, көкөніс, бақша, картоп, көп жылдық шөп, мал
азықтық дақылдар, жеміс-жидек егуге болатынын тәжірибелердің нәтижелері көрсетті. Ауыл
округтерінің, мысалы, Қаратерең тұрғындары егін егіп, витаминді азық-түлікті өздері өндіріп
отырған тәжірибелер аз емес. Ендігі мәселе теңіз жағалауындағы елді мекендердің
тұрғындарын егіншілікке жұмылдыру қажет. Сонда жергілікті тұрғындар көпсалалы
(егіншілік, мал шаруашылығы, балық өндірісі) шаруа қожалық жүргізеді. Мұндай көпжақты
кәсіп жүргізу табиғат пайдаланудың және оны көркейтудің ең тиімді жолы. Егіншілікпен
айналысқан теңіз жағалауының байырғы тұрғындары жермен жұмыс істеуді игереді,
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өздерінің материалдық тұрмысын көтереді, тұрған жерін гүлдендіріп, табиғаттың игілігін
көреді.
Ең бастысы балаларын еңбекке баулиды, табиғатты аялауға тәрбиелейді, олардың
санасында табиғатты қорғауға құштарлық пайда болады. Демек, Арал өңірінде жасалып
жатқан кешенді іс-әрекеттер экологиялық және экономикалық пайдамен бірге жастардың
табиғатқа көзқарасын өзгертіп, психологиялық санасын тәрбиелеуге жағымды ықпалын
тигізді. Мұны Қазақстан Республикасының орнықты дамуға көшу туралы бағдарламасының
аясында орындалып жатқан Арал өңірлік орнықты даму моделі десе болады[4].
Арал өңірінде табиғаттың қайта өрлеуінің ауқымын кеңейтіп, оның адамға жасайтын
қызметінің деңгейін көтеру үшін САРАТС-1 жобасының екінші кезегі (САРАТС-2) қолға
алынып, жалғасатын болды. Бұл жоба аяқталып, нысан іске қосылғанда Солтүстік кіші
Аралдың жағасы оның бұрынғы толық кезіндегі жағалау сызығына дейін жетеді, теңіз
деңгейі 46 метрге (БЖ) көтеріледі, аумағы 4213 км2, суының көлемі 42,4 км3-ге жетеді[5].
Сонда кіші теңіз өзінің экологиялық және әлеуметтік - экономикалық функцияларын толық
мәнді орындайтын болады. Балық өндірісі қазіргіден әлде қайда көбейіп, жылына 10.0 мың
тоннадан артатын болады. Экология саласы бойынша мұндай ауқымды, әрі нәтижелі зерттеу
іс-шаралары аймақта бірінші рет орындалып отырғанын айта кеткен жөн.
Арал өңірінде жүзеге асырылып жатқан ауқымды іс-шараларға қарағанда қазіргі кезде
табиғат пайдалануды және оны қорғауды жетілдіру бүкіл халықтық іс болып отыр. Әсіресе,
жастардың табиғатқа көзқарасын өзгерту шешуші рөл атқарады. Ең бастысы табиғатқа тек
тұтынатын нысан ретінде қарап қоймай оны сақтауға, қорларын молайтуға қызмет жасау
керек. Ол үшін қоғамның әрбір мүшесінің экологиялық сауаттылығын көтеру, табиғаттың
қазіргі даму сипатын, оның қорларын пайдалану мен қоршаған ортаны қорғаудың тең
дәрежеде болу қажеттігін жетік білетін, соған орай экологиялық мәсілелерге қатысты ісшараларды өз деігейінде сауатты жүргізетін кадрлар даярлау қажет. Осы орайда Қорқыт Ата
атындағы Қызылорда университетінің эколог мамандарын даярлауға қосып отырған үлесі аз
емес. Жыл сайын университеттің профессор-оқытушыларынан дәріс алған эколог мамандар
республикамыздың, алыс және жақын шетелдердегі өндіріс салаларында белсенді қызмет
істеп, экологиялық саясатты көтеру үшін тер төгіп жүр.
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В целях изучения эффективных методов и инструментов мотивации, выявления
лучшей практики в рассматриваемом вопросе для последующего применения их в
Казахстане рассмотрим основные тенденции развития мотивации государственных
служащих на примере некоторых стран. В ходе исследования выявлено, что все ученые
согласны с тем, что заработная плата наряду с другими выполняет мотивационную функцию,
которая присутствует в оплате труда всегда.
Следует отметить, что в международной практике система оплаты труда
государственных служащих различается в зависимости от принятой в стране модели
государственной службы, как известно, это карьерная и позиционная. Первая
характеризуется невысоким уровнем денежного содержания со значительным социальным
пакетом, вторая - относительно высоким денежным содержанием, конкурентным на рынке
труда и незначительным по объему социальным пакетом.
На примере Японии, как одной из стран с карьерной моделью государственной
службы, рассмотрим систему материальной мотивации государственных служащих.
Правила и принципы японской государственной службы формировались столетиями.
Среди них: уважение старших и начальников; исключительная вежливость, помогающая
регулировать конфликты и устанавливать стабильные служебные и иные отношения;
поведение на основе общинных традиций; чувство долга и ответственности перед семьей,
обществом, корпорацией, коллегами как главное достоинство и основная черта
национального характера; осознание японцами себя членами общей семьи в целом
небольшой страны; важная роль института монархии как фактора стабилизации общества;
привычка японцев к изменениям при сохранении базовых ценностей.
Японские государственные служащие систематически проходят обязательные
ротации, имеют возможность регулярного (бесплатного) повышения своей квалификации, в
том числе в ведущих западных вузах.
Вознаграждение за работу государственного служащего в Японии оплачивается в
соответствии с присвоенным ему рангом и разрядом. При этом уровень заработной платы
определяется двумя показателями: градацией (разрядом) конкретной должности
(квалификации) служащего и ступенью, определяемой стажем сотрудника. В
разрабатываемых типовых сетках по оплате труда госслужащих 10 градаций и 32 ступени.
Полученные результаты освещаются в средствах массовой информации и
сравниваются с уровнем оплаты труда на государственной службе, и проводятся
соответствующие корректировки. Таким образом, уровень оплаты труда госслужащих прямо
пропорционально зависит от оплаты труда в производственном секторе.
В структуре заработной платы государственных служащих Японии доля основной
заработной платы составляет 83%, остальные 17% приходятся на различные виды надбавок
(Allowances), это: премии, надбавки за работу в городе, на содержание домашнего хозяйства,
за сверхурочные, за работу в выходные дни, за работу в северных районах, многочисленные
«отраслевые» надбавки
(например, учителям) и т.д.
Для США характерно преобладание больше позиционной системы государственной
службы. Вместе с тем, как уже отмечалось ранее, некоторые исследователи отмечают
уменьшение основных различий в системах государственного управления и государственной
службы США и западноевропейских стран [1].
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Так, минимальная заработная плата работников госсектора во всем мире в среднем
варьируется на уровне 5-10 долларов в час. США ввели минимальную заработную плату в
1938 году, и сейчас она составляет 8,8 долл. в час, или 18 526 долл. в год [2].
Система оплаты труда государственных служащих США исчисляется на основе
General Schedule «GS» - шкала основных ставок для должностей государственных служащих.
В основе данной системы предусмотрено стимулирование повышения качества работы в
каждом из 15 рангов или грейдов тарифной сетки, и предусмотрено 10 шагов изменения
должностного оклада [3].
В Сингапуре в системе государственной службы поощряют благосостояние не только
своих сотрудников, но и также их семьи, посредством здоровой общественной деятельности.
Это многочисленные схемы оказания помощи государственным служащим и их семьям в их
повседневных и рекреационных целях, посредством дисконтных схем и мероприятий,
способствующих здоровому образу жизни. Все это является возможностью повысить
моральный дух и мотивацию персонала, которые являются относительно низкими и которые
могут быть легко использованы в других странах, как отмечает N.C. Saxena [31].
Минимальная заработная плата госсектора Сингапура в 4 раза выше в сравнении с
другими отраслями.
Политика оплаты труда госслужащим в Сингапуре [4] заключается в
нижеследующем:
- «Чистые» зарплаты без скрытых льгот, социального пакета, таких как бесплатное
жилье, служебные машины, пособии. Монетизация всех льгот 60% - фиксированная часть,
40% - переменная часть зарплаты в зависимости от эффективности деятельности. Оплата и
повышение по результатам работы: с бонусами за эффективность. Ежегодные обзоры
зарплат в частном и квази государственном секторах рынка для выравнивания;
- зарплаты высокопоставленных государственных служащих (Administrative Service аналог корпуса «А») и политических назначенцев выровнены с профессиями в частном
секторе - банкиры, инженеры, бухгалтера, юристы, работники транснациональных
корпораций, во избежание рисков«утечки мозгов» и коррупции.
В государственной службе Сингапура отсутствует фиксированная стартовая зарплата.
Вместо этого заработная плата зависит от:
- преобладающего рынка труда, к примеру, рыночная ставка для аналогичной
позиции и размера оклада для пула талантов;
- требований работы - тип и обязанности;
- профессиональных качеств кандидата - например, опыт работы, навыки,
образование и личные качества.
В
Великобритании
в
2016 году введено
понятие, именуемое как
«прожиточная заработная плата» (Living Wage). В отличие от официально определяемой
правительством национальной минимальной заработной платы (National Minimum Wage),
прожиточная заработная плата является добровольной для работодателей и призвана
обеспечить более высокие гарантии достижения «достойного» прожиточного минимума для
населения [4].
Прожиточная заработная плата имеет ряд принципиальных различий.
Во-первых, учитываются различия в стоимости жизни в Лондоне и других частях
страны. В частности, минимальная почасовая заработная плата для Лондона устанавливается
в размере 9,40 фунтов, в то время как для остальной части Соединенного Королевства - 8,25
фунтов.
Во-вторых, в ней расширен возрастной охват работников, который теперь включает
лиц от 18 лет и старше в сравнении с национальной минимальной заработной платой,
охватывающей работников в возрасте 25 лет и старше.
В-третьих, несмотря на добровольный характер, в методологии расчета прожиточной
заработной платы впервые взята за основу стоимость жизни, которая определяется как
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необходимый набор потребительской корзины в том или ином регионе путем опроса
общественного мнения для различных типов домохозяйств. В частности, учитывается
стоимость таких категорий, как расходы на
жилье, транспорт, здоровое питание
и
ряд незначительных повседневных расходов (подарок на день рождения и пр.).
Опыт Российской Федерации по вопросам мотивации труда государственных
служащих по многим аспектам является схожим, в то же время в силу разности типа
государственного устройства, есть и различия. Так в соответствии с главой 50 Трудового
кодекса Российской Федерации, районный коэффициент должен начисляться на следующие
выплаты:
1) вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности,
количества, качества и условий выполняемой работы;
2) компенсационные выплаты (выплаты за работу в ночное, сверхурочное время,
работу в праздничные дни и др.);
3) стимулирующие выплаты (премии, стимулирующие надбавки и доплаты, а также
другие выплаты поощрительного характера).
Иначе говоря, районный коэффициент начисляется на все три основные
составляющие заработной платы работников, различные по своему содержанию, целям и
основаниям начисления.
Проведенный анализ опыта зарубежных стран показывает, что некоторые страны
периодически проводят сравнительный анализ с уровнем вознаграждений работников
производственного (частного) сектора. Данная мера позволяет обеспечить прозрачность и
справедливость уровня вознаграждений государственных служащих по отношению к
налогоплательщикам.
Опираясь на вышеизложенное, следует сказать, что главный методологический
принцип использования международной практики мотивации труда государственных
служащих - это соблюдение традиционных составляющих и творческое применение лучших
зарубежных принципов и инструментов мотивации с последовательностью и контролем
результатов.
Новая модель государственной службы Республики Казахстан смешанная и содержит
как элементы карьерной, так и позиционной моделей государственной службы.
Соответственно, можно использовать рассмотренный выше опыт мотивационного механизма
государственных служащих зарубежных стран, особенно в настоящее время, когда
происходит внедрение новой системы оплаты труда с учетом факторно-балльной оценки
должностей.
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Огромные природные ресурсы веками сложившиеся навыки населения создает
предпосылки развития традиционных отраслей экономики. Основными из них являются
овцеводство, верблюдоводство и коневодство. Эти отрасли базируются на рациональном
использовании природных пастбищ и трудовых ресурсов этих регионов, для которых
развитие традиционных отраслей является основой их трудозанятости, источником доходов
и сохранением веками
сложившимся народных промыслов в виде ковротканей,
изготовлением изделий из шерсти, овчин, кожи скота и шуб. Продукция традиционных
отраслей, такие как мясо, молоко являются основой пополнения продовольственной корзины
не только для жителей пустынных и полупустынных зон но и важным источником
обеспечения продовольственной безопасности страны. Некоторые продукты традиционных
отраслей: каракуль, кожные изделия, молочные продукты, кумыс, шубат, экспортируется в
другие страны и тем самым являются важным источником валютных ресурсов страны,
формирования положительного платежного баланса страны. Именно продукция этих
отраслей обладают абсолютным преимуществом на мировым рынке по сравнению с
продуктами других стран. При умелом организации международной торговли они могут
быть товарами имеющих относительное преимущество.
Однако за последние двадцатилетие наблюдается тенденция неустойчивости развития
этих отраслей. За первую половину двадцать первого века по сравнению с семнадцатымдвадцатым веками сокращение численности их поголовья и вследствие уменьшились обьемы
производства, что и явилось появлению отрицательых тенденций: роста безработицы,
снижения доходов, ухудшение продовольственной обеспеченности страны и сокращение
экспортного потенциала государства. По данным Н.Э. Масанова до революции и вплоть до
коллективизации в Казахстане насчитывалось18-18,5 млн. овец и 3-3,5 млн.коз, то есть 2022,0 млн. овец и коз, а сейчас по данным статистических органов страны на конец 2019 г.
19,2 млн. овец и коз, это на 2 млн. меньше чем на сравненный период. По исследованиям
того же Н.Э.Масанова до ХХ века в стране имелось 4 млн. голов лошадей, а сейчас их
количесство состовляет 2,9 млн. или меньше более чем 1 млн. В ХVII веке на территории
нынешнего Казахстана у населения имелось 2-2,5 млн. голов верблюдей, а в 2019 году в
стране имелось всего лишь 216,4 млн. голов верблюдей, и их количество уменьшилось более
чем в десять раз [1].
Причина кроется в повторяющихся отдельных природных катаклизмов ввиде джута,
тяжелой зимы и т.д., а также ошибками при проведении коллективизации, недостаточного
инвестирования развития этих отраслей в 60-90-е годы двадцатого столетия. После
приобретения независимости Казахстана наблюдается оживление этих отраслей. В годы
независимости почти во всех традиционных отраслях увеличилось поголовье скота и к 2019
году показатели развития этих отраслей стабилизировалось и наблюдается некоторые
тенденциии роста их в 2020 году.
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Таблица 1 Численность поголовья овец и коз, верблюдов и лошадей во всех
категориях хозяйств Республики Казахстан за первое полугодие 2019 года, (тыс.голов).
Тыс.голов
Овцы и козы
Республика Казахстан
24535,4
в том числе области:
Акмолинская
692,8
Актюбинская
1487,9
Алматинская
4667,3
Атырауская
700,7
Западного Казахстана
1428,9
Жамбылская
3496,3
Карагандинская
1337,2
Костанайская
529,5
Кзыл-ординская
787,2
Мангистауская
579,4
Павлодарская
713,4
Северный Казахстан
576,1
Туркестанская
5232,1
Восточно-Казахстанская
2196,3
Примечание:по данным ИА «Казах-Зерно» [7]

Верблюды
236,8

Лошади
2702,2

0,1
18,8
8,6
34,3
2,3
7,6
1,7
0,3
52,1
78,4
0,1
0,0
32,0
0,6

189,5
126,1
327,7
78,4
180,5
127,9
326,3
116,6
139,3
107,6
160,2
118,4
324,1
364,5

Основными зонами развития овцеводства и козеводства является Атырауская,
Мангыстауская, Джамбульская, Кзыл-Ординская, Туркестанская области. Более половина
численности овец и коз в республике размещены в этих областях. До 90-х годов. ХХ века эти
регионы являлись также основными зонами развития каракулевского овцеводства [2].
В те годы в Казахстане насчитывалось более чем 5 млн. голов каракульских овец.
Сейчас их поголовье не превышает 1 млн.голов. хотя каракульская порода овец является
самым экономичным и эффективной породой овец. Затраты на их содержание в рассчете на
1-го овца по сравнению с другими породами овец на 12,3 % меньше, себестоимость 1 ц.
шерсти и 1 ц баранины ниже по сравнению с другими породавми овец соответсвенно на 7-22
%. Это связано с круглогодовыми пастбищами содержания каракульского порода овец. На
содержание их в год тратиться почти в два раза меньше покупных кормов [3].
Казахстан среди республик бывшего Союза по численности овец и производство
каракулеводство занимал лидирующее положение. В республике были выведены более 20ти выскопродуктивных заводских типов каракульских овец, дающие ценное меховое сырье
для экспорта.
В те годы в Казахстане было создано научно-производственная инфраструктура для
развития какракулеводства. В Шымкенте работал каракулевый завод, Казахский научноисследовательский завод каракулеводства. В республике было налажено производство
каракульчи, являющийся ценным экспортным товаром. Успешно действовали откормочные
подразделения в хозяйстве, которые занимались откормом каракульевых овец и
производством каракульчи на промышленной основе.
По опыту Узбекистана, в Казахстане было начато получение сыворотки для
медицинских целей, которая ценилась в 10 раз дороже чем, препарата изготовленного для
крупного рогатого скота. И по себестоимости эта продукция была значительно дешевле.
Шерсть получаемая от каракульских овец использовалась для приготовления грубошерстных
тканей, шинелевого сукна, ковриков и ковровых изделий.
В государственных заготовках в те годы каракулевской шерсти составляет более 10%,
мясо каракулевских овец выделяется отличительной экологической чистотой и высокими
вкусовыми качествами, поэтому являлись одним из важнейших источников полноценного
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питания. В мясном балансе страны доля каракульской баранины составлял более чем 10 %.
Ягнячьи сучаги получаемые от забоя каракульских ягнят широко использовались в молочной
промышленности особенно в сыроделии. В медицинской промышленности из сучага ягнят
изготавливалось лечебный препарат АМОБИН, который использовалась в медицине, как
весьма ценный прапарат для лечения желудочно-кишечных заболеваний. Овчины
получаемые из забоя каракульских овец являлись важным сырьем в производство шуб и
кожевенных изделий. В Шымкенте, Джамбуле и др.городах Казахстана были созданы цеха
по пошиву шуб и др. кожевенных изделий получаемых от каракулевых овец. Казахстан
ежегодно эксплуатировал около 0,5-1 млн. каракулевых шкур, так при их средней цене 10-15
долларов. А за каракульчу за 1 штуку на международных аукционах платили 25-30 долларов.
Такая же картина наблюдается и по другим породам овец. В республике уменьшилось доля
баранины в мясном балансе до 15-20 %, производство шерсти тоже сократилось на 30-40 %.
Следует отметить что в Республике численность поголовья овец и коз до 90-х годов ХХ века
превышало 30 млн. голов. Для повышения эффективности традиционной экономики,
особенно овцеводства и козеводство необходимо существенно увеличить их поголовье. В
целом, следует обратить внимание на высказывание политических деятелей Д.Кунаева и
Н.Назарбаева которые предлагали увеличить поголовье овец и коз до 50-ти млн. голов.
На наш взгляд следует восстановить развитие овцеводство и довести численность
овцеводство до 35-40 млн.голов. и для этого есть необходимые условия в Казахстане,
высокопродуктивные пастбища и трудовые ресурсы сельсокой местности, которые веками
занимались овцеводством.
По мнениню академика Г.А Калиева эффективность сочетается именно с отраслями
традиционной экономики верблюдоводство и коневодство. При этом лошади и верблюды
являются рабочей силой, транспортным средством. Их природная среда обитания пустыни и
полупустыни, и народ Казахстана богатый опытом в выращивания этих животных.
Необходимо на базе этих традиционных отраслей развить народные промыслы,
создать малые предприятия по производству шуб, ковров, экономически-чистых продуктов
кумус, шубат, саумал и др.
Для этих целей необходимо создать ассоциации традиционных отраслей в
Республике, экономические условия предусматривающие субсидирование, выдачи льготных
кредитов и т.д.
Возможно где развита добывающая промышленность в Атырауской, Мангыстауской,
Актюбинской, Уральской, Кзыл-ординской областях создать конгломератные корпорации,
вертикально-интегрированные корпорации занимающиеся инвестированием, развитием этих
отраслей, строительством инновационных структур перерабатывающих продуктов
овцеводство, козеводства и верблюдоводства. А также аутсорсинговые структуры на
рыночной основе.
Согласно концепции развития отраслей верблюдоводства в РК на 2022-2026 годы
учеными Казахстана Алибаев Р.Р. и др. численность поголовья верблюдей в нашей стране к
2026 году достигнет 299,5 тыс.голов или выростет более чем на 30 процентов.
Основными регионами перпесктивного развития верблюдов останутся Атырауская, Кзылординская, Мангыстауская, Туркестанская, Актюбинская, Алматинская и Джамбылская
области, где перспектива будет сосредоточено более чем 90 % общей численности
поголовья верблюдей. В зоне добывающей промышленности Атырауской, Мангыстауской,
Актюбинской, и Западно-Казахстанской области будет сосредоточено более чем 60 % общей
численности поголовья верблюдей. Именно в этих областях будут создавать цеха по
переработке продукции овцеводства и по производстве шубатов. Эти предпритяия могут
быть создаваться на акционерной основе. Основными акционерами являются специалисты
нефтедобывающей отрасли, корпорации, население этих регионов. Возможно развитие
верблюдоводческих хозяйств, создание цехов по переработке продукциии верблюдоводства
в составе нефтедобывающих корпорации. По примеру развитию скотоводства в крупных
корпорациях Америки [4].
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В 1916 году на территории Казахстане имелось 4,6 млн. голов лошеадей. Только в
2019 году поголовье лошадей достигло 2,9 млн.голов. это большое достижение учитывая то,
что за последние 20 лет увеличили поголовье лошадей дополнительно на 1 млн.голов. В
республике принята специальная программма по развития коневодства. По мнению ученого
Нурушева М. имееется реальные возможности нашей страны для восстановления поголовья
лошадей до 4,5 млн.голов к 2030 году [5].
Перспективными регионами разведения лошадей остаются Восточно-Казахстанская,
Туркестанская, Карагандинская, Алматинская области, где будет размещено почти 50
процентов поголовья лошадей. Необходимо развить коневодство по опыту Америки и
Австралии на семейных фермах. В настоящее время почти 48 процентов лошадей находятся
в личных хозяйствах населения, и примерно столько же в семейных фермах. Развитие
коневодство сочетается с овцеводством и верблюдоводством. Наиболее приемлема такая
интеграция в Мангышлакской, Атырауской, Кзылординской, Туркестанской областях. А в
зоне Алматинской, Карагандинской, Актюбинской областях целесообразно развитие
спортивного коневодства. В перспективе развитие коневодства создаст условия по
оживлению народных промыслов для населения этих регионов [6].
В целом, развитие традиционных отраслей в перспективе, позволит удвоить
производство продукции этих отраслей. Создадутся возможности для трудозанятости около
0,5 млн. работающих. Инвестиции для развития этих отраслей будет направлено на развитие
пастбищ, водоснабжения, создания социально-производственной инфраструктуры, более чем
10 млрд.тенге. Основными источниками финансирования инвестиции является
специализированные государственные программы, средства действующих предприятияй и
формирований, а также доходы населения.
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Туынды қаржы құралдарының түрлері мен типтерін - сыныптамалық топтардың
санына жіктеп, жиынтықтауға болады.
Нарық қатысушыларының өзара әрекеттесу механизмінің ерекшеліктеріне қарай
бөлуді назарға алайық. Осы негізде мынадай үш топ құрылады.
Бірінші топ экономикалық және құқықтық қатынастардың құқықтық формалары
ұсынылған және оларды туынды бағалы қағаздар ретінде (Германия, Ресей Федерациясы
және бірқатар басқа елдер) заң нормаларына сәйкес ұсынатын туынды құралдардың түрлерін
біріктіреді.
Екінші топ оларды құратын экономикалық-құқықтық қатынастар ресми түрде құнды
қағазбен ұсынылуға және түпнұсқаландыруға қажеті жоқ туынды құралдардың түрлерін
қамтиды, сонымен бірге әр түрлі нормативтік (келісім-шарттық) құжаттарды қолдану
арқылы арнайы құқықтық режимді қамтиды. Мысалы, АҚШ-та тиісті қауіпсіздік.
Үшінші топқа нарық қатысушылары арасындағы өзара іс-қимыл механизмі қауіпсіздік
(бірінші топ) мәртебесіне сәйкес реттелмейтін, бірақ қатысушылардың еркін келісімшарттық қатынастары түрінде салынған туынды қаржы құралдарының түрлері кіреді. Осы
қарым-қатынастарға, ережелерге, құжаттарға сәйкес әр түрлі ақшалай инвестициялардың
(ақшалай қаражаттардың қозғалысы) кірістілігінің уақытында тәуелділікті (қосылуды)
анықтау, енгізу және қарау көзделеді. Осы топта базалық бағалау «есептік көрсеткіштер»,
кірістілік көрсеткіштері және т.б. түрінде кеңінен қолданылады. Осы туындылардың
кейбіреулері «экзотикалық» деп аталады [1, 26 б.].
Арнайы өнім құралдарының ұсынылған үлестірілімі тарихи болып табылады және
туынды қаржы құралы сипатының өзгеруіне байланысты уақыт бойынша өзгеруі мүмкін.
Форвардтық келісім-шарт - болашақтағы белгілі бір мерзімде белгілі бір сапа мен
мөлшерге немесе валютаға тауарларды жеткізуге келісетін сатып алушы және сатушы
келісетін мерзімдік келісім-шартты міндеттейтін мәміле. Тауардың бағалары, айырбастау
бағамы және басқа да жағдайлар мәміле жасалған кезде белгіленеді.
Форвардтық мәмілелер стандартталмаған, оларда көлемнің, тауардың сапасы мен
жеткізудің стандартталған параметрлері жоқ. Форвардтық келісім әдетте тиісті активті сату
немесе сатып алу немесе жеткізушіні немесе сатып алушыны ықтимал қолайсыз бағаның
өзгеруінен сақтандыру мақсатында жасалады. Форвардтық келісім контрагенттердің өз
міндеттемелерін орындау міндеттемесін білдіреді, дегенмен, тараптар мәміле тараптарының
біреуінің банкроттығы немесе нашар болғаны жағдайында оның сәтсіздігіне қарсы
сақтандырылмайды. Сондықтан, форвардтық келісім-шарттар жиі бір-бірін жақсы білетін
тараптар арасында жасалады, немесе келісім-шарт жасасқанға дейін болашақ серіктестер бірбірінің төлем қабілеттілігі мен беделін мұқият тексереді. Форвардтық келісім-шарт
активтердің нарықтық құнының айырмашылығымен ойнау үшін болуы мүмкін.
Ұзақ позицияны ашатын адам базалық активтің бағасын көтеруді, ал қысқа позицияны
ашатын адам - базаның бағасын төмендетуге күтеді. Мысалы, форвардтық келісім бойынша
дисконт бойынша акцияларды сатып алған инвестор оларды споттық нарықта жоғары
споттық баға бойынша сата алады. Активтердің көпшілігі үшін форвардтық келісімшарттардың қайталама нарығы жеткіліксіз дамыған, өйткені оның сипаттамалары бойынша
форвардтық келісім - тек жеке келісім-шарт. Фьючерстік валюталық нарық ерекшелігі.
Форвардтық келісім фьючерстік келісім-шартқа ұқсас, бірақ олардың арасында екі
маңызды айырмашылық бар. Біріншіден, екі жақ арасындағы форвардтық келісім жасалады,
олар жеке жағдайларды көрсете алады. Фьючерстік келісім-шарттар қор биржасында
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сатылады. Бұл келісім-шарттың көлемін, жеткізу мерзімін, тауарлардың түрін және т.б. қоса
алғанда, бағаны қоспағанда, шарттың барлық шарттарын белгілейтін биржа. Екіншіден,
форвардтық келісім-шарт фьючерстік келісім-шарттардағыдай ағымдағы нарықтық бағаларға
сәйкес күнделікті қайта бағаланады. Нәтижесінде форвардтық келісім-шарт бойынша пайда
мен шығындар келісім-шарт бойынша ғана анықталады, ал фьючерстік келісім-шарт иелері
келісім-шарттардың өсуі мен құнсыздануын ескеруі керек, өйткені олар биржаның ағымдағы
нарықтық бағасымен қайта бағаланады. Фьючерстер бойынша алға басудың артықшылығы бұл тараптардың нақты жағдайлары мен қажеттіліктеріне бейімделуі мүмкін [2, 98 б.].
Репо және кері репо операциялары сияқты қысқа мерзімді форвардтық келісімшарттардың бірнеше түрі бар. «Репо» - бұл мәміле тараптары арасындағы келісім, онда бір
тарап басқа бағалы қағаздарды одан жоғары бағамен сатып алудан кейін оларды кері сатып
алу міндеттемесі бар сатады. Операцияның нәтижесінде бір тарап бағалы қағаздардың
қауіпсіздігіне қарсы несие алады. Кредит бойынша сыйақы бағалы қағаздар сататын және
сатып алатын бағалардың айырмашылығы болып табылады. Екiншi тараптың табысы
қағазды алғаш сатып алатын және одан кейiн сататын бағаның арасындағы айырмадан
қалыптасады. Репо операциялары - бір күндіктен (овернайт) бірнеше аптаға дейінгі қысқа
мерзімді операциялар. Репо дилерінің көмегімен бағалы қағаздарды сатып алу үшін өз
позициясын қаржыландыруға болады.
«Кері репо» ұғымы бар. Бұл бағалы қағаздарды кейіннен төмен бағамен сатуға
міндеттемесі бар сатып алу туралы келісім. Бұл транзакцияда қағазды жоғары бағамен сатып
алған адам оларды кепілге қарызға алады. Бағалы қағаздар түрінде несие берген екінші тұлға
бағалы қағаздарды сату және қайта сатып алу бағасының айырмашылығы мөлшерінде кірісті
(несие бойынша сыйақы) алады.
Осылайша, форвардтық байланыстар екі жақ арасындағы активке (өнімге, бағалы
қағаздарға, валютаның) белгілі бір уақыт ішінде және келісілген бағамен жеткізілу туралы
келісімге негізделген, олар қарсы құралдар болып табылады және сондықтан үшінші тарапқа
тағайындалуы мүмкін. Бұл келісім бастапқыда ақшаны аударуды көздемейді, осылайша қор
биржасында дереу жүзеге асырылатын жердегі операциядан ерекшеленеді. Форвардтық
келісім-шарттар екі негізгі міндеттерді шешеді: сатып алушы мен сатушыны тауарлардың
бағасындағы ықтимал ауытқулардан қорғайды және тауардың өндірушісіне талап етілмейтін
қалады және сатып алушы тауарды уақытында жеткізілетініне сенімді болады.
Фьючерстер - туынды қаржы (тауар) өнімінің құралдары мен туынды қаржы
құралдарының жалпы сипаттамаларын қамтиды. Фьючерстің нақты мазмұны келесідей:
- Фьючерстер сауда-саттық алаңының шарттары мен ережелеріне сәйкес белгілі бір
мерзім ішінде келісімде, белгіленген құн құнының (тауарлардың, бағалы қағаздардың,
валютаның, басқа құндылықтардың) немесе фьючерстердің белгіленген бағасы бойынша
сатып алу (сату) туралы мәмілеге қатысушылардың тең құқықтары мен міндеттемелерін
қамтиды. Қатысушыларға сатылатын жердің шарттары мен ережелеріне сәйкес белгілі бір
мерзім ішінде орын алған болашақ оқиға туралы белгілі бір бағалауды қатысушыларға тең
құқықтар бар. Осы оқиғалардың ауқымы кірістердің көрсеткіштері, қаржы түрінің әр түрлі
есептік мәндері, сондай-ақ резервуардағы судың және басқа да физикалық (техникалық)
параметрлердің басқа көрсеткіштерін қамтиды.
- Фьючерстер мәміленің қатысушылары келісімнің негізі нақты бағасына байланысты
немесе қатысушыны бағалауы (сараптамалық қорытынды) бойынша нақты жағдайға сәйкес
ықтимал (ықтимал) кіріс алу үшін сауда орынының шарттары мен ережелеріне сәйкес мәміле
жасауға мүмкіндік береді. Осылайша, фьючерстер шынайы (ақшалай, ақшалай) және
деривативтер нарығындағы бірлескен әрекеттердің салдарынан ықтимал шығындарға жол
бермейді және (немесе) осы бірлескен акциялардан немесе деривативтер нарығындағы
әрекеттерден табысқа қол жеткізеді.
- Фьючерстің қатысушысы құралдың айналымға («кері», «офсеттік» транзакцияны
қоса) «айналдыруды» қоспағанда, оның құқықтары мен міндеттерінен бас тарта алмайды.
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- Фьючерстердің тән ерекшелігі - мәміле жасасуға қатысушыларға және төлем
бойынша салдарға толық көлемде (есептеудің барлық элементтері үшін), осы құралмен
белгіленген белгілі бір мерзімге қаржылық нәтижелерді айқындау міндеттемесі.
Фьючерстерді орындау әр қатысушы үшін міндетті болып табылады (опционға қарағанда
және жеткізу формалары, қор биржасын есептеу және офсеттік мәміле бар) [3, 9 б.].
Қазіргі заманғы фьючерстердің айрықша ерекшелігі - оның қор биржасының саудасаттығына қатысуы және осы заманауи фьючерстерге сәйкес қор биржасының сауда-саттық
шарттары, тәртібі мен ережелері бойынша ғана әрекет етуі мүмкін. Өз кезегінде, «нарықтық
маркер» немесе фьючерстік позицияларды («нарыққа белгілеу») күнделікті (тұрақты) қайта
бағалау талаптарын қамтитын биржалық ережелер мәміле бойынша қабылданған базалық
бағаны «есептік бағаға» базаның ағымдағы бағасына сәйкес қайта қаралуы тиіс, ал орталық
рөл атқаратын акциялардың биржалық баға белгілеріне берілді. Фьючерстер қор
биржасының тиісті секторын құрды.
Фьючерстік сауда-саттықтың негізгі құрал-жабдықтардың ағымдағы бағаларына және
кірістілік көрсеткіштерінің кері әсеріне (опциондық сауда-саттықтағы сияқты) да әсер етеді,
бірақ бұл әсердің дәрежесі салыстырмалы түрде аз.
Жоғарыда айтылғандарға байланысты қаржы фьючерстерін қор индекстері немесе
қарыздар сияқты қаржы активі бойынша стандартталған, мерзімді мерзімді шұғыл мәміле
ретінде анықтау жеткіліксіз болып көрінеді. Бұл анықтама тіпті сәтсіз: фьючерстер фьючерстік келісім-шарттармен бірдей негізгі құрылымға ие фьючерстік келісім-шарт. біз
келешек трансферттерге (қаржылық деп аталатын) стандартталған келісім-шарттар туралы
айтып отырмыз және баға келісім-шарт жасасу кезінде қатаң бекітілген.
Фьючерстің пайда болуы - әлемдік қаржы нарығындағы ең ірі инновация. 80-ші
жылдардың соңындағы қарқынды өсім. өткен ғасырда фьючерстік келісім-шарттар жасалды бұл құрал қаржы нарығының көптеген қатысушыларының қажеттіліктерін қанағаттандыра
алатын айқын мысал. Фьючерстік мәмілелердің тақырыбы түрлі тауарлар, индекстер,
акциялар және т.б. болуы мүмкін.
Фьючерстік келісім-шарттардың екі негізгі түрі бар:
- халық шаруашылығында өндірілетін тауарларды сатып алуға немесе сатуға
негізделген тауарлық фьючерстер (әдетте, ауыл шаруашылығы өнімдері, металлургия,
өндіруші салалар);
- негізі қаржы құралдары (депозиттер, облигациялар, валюталар, индекстер және т.б.)
болып табылатын қаржылық фьючерстер [4, 57 б.].
Фьючерстік келісім-шарт - шартты орындаудың стандартталған күні қаржы
құралдарының белгілі бір стандартталған санын сатып алуға немесе сатуға арналған келісімшарттық міндеттеме, ресми айырбастау биржасында еркін айырбастау аукционында алдынала келісілген баға бойынша шарттық міндеттеме болып табылады.
Клирингтік ұйым сатушы мен сатып алушы арасындағы мәміленің аяқталуы кезінде
делдал болып табылады. Келісім-шарттың (жарамдылық мерзімінің аяқталу мерзімі, келісімшарттың сатылуы мүмкін соңғы күні, келісім-шарттың мәнін, жеткізу нысанының
орналасқан жері, бағаның ауытқуының ең төменгі лимиттері және т.б.) оның позициясы
тараптардың тілектеріне байланысты емес және барлық қатысушыларға бірдей. Баға келісімшартты сатып алғанда талқыланған жалғыз айнымалы. Клиенттердің фьючерстер нарығына
кіруі және осы операцияларды практикада пайдалану айтарлықтай оңайлатылған. Шын
мәнінде, бұл мәміледегі белгілі бір позициялардың стандартталуы, фьючерстерді алға қарай
ерекшелендіреді.
Негізгі активтің түріне байланысты биржаларда айналымдағы қаржы фьючерстерін
нақты базалық қаржы фьючерстеріне бөлуге болады (нақты базалық қаржы құралы берілуі
мүмкін нақты сауда объектілеріне негізделген) және дерексіз негізде қаржылық фьючерстер
(жалған сауда объектісі пайдаланылады) 1-кестеде көрсетілген.
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1 кесте – Қаржылық фьючерстердің сыныпталуы
Базалық құралдар

Қаржы фьючерстерінің түрі
Валюталық фьючерстер

Swiss
frank, DEM, Jap, Yen, GBP, FRF және т.б

Қазыналық вексельдер; Eurodollars (Eurodollars);
Қысқа
мерзімді
сыйақы
қысқа мерзімді стерлингтік құжаттар; салым
ставкалары фьючерстері (Short
АҚШ
сертификаттары;
deutsche
белгілеріндегі
– term interest rate futures)
депозиттер;
3 айлық иена депозиттері және т.б.
Ұзақ
мерзімді
сыйақы АҚШ қазынашылық облигациялары; қазынашылық
ставкалары
ноталар; Ағылшын тілі бірінші дәрежелі мақалалар;
(Long – term interest rate futures) француз облигациялары және т.б.
Қор индекстері (stock index
Индекстер: S+P 500; FTSE – 100; Hang Seng index;
futures rate futures)
Sydney all – share; NIKKEI; DOW; TOPIX; CAC – 40
және т.б.
Ескерту – [4, 57 б.] негізінде авторлармен құрастырылған
Своп сондай-ақ туынды қаржы (тауар) өнімінің құралына жатады және тиісінше,
туынды қаржы құралдарының ортақ сипаттамаларына ие. Своптың нақты мазмұны
келесідей:
- Своп келісімде белгіленген шарттарда белгілі бір уақыт кезеңі ішінде (ықтимал
қайталануымен), белгілі бір ақшалай кірістер (ағындар) және валютаның бекітілген
көлемдері, қабылданған тауарлар көлемі және басқа құндылықтар түрлерінің өзара келісімі
бойынша тараптардың құқықтары мен міндеттемелеріне тең болады (әдетте),
инвестицияларды конверсиялауды жүзеге асыру және т.б. келісім-шарт жасасу кезіндегі
белгісіз бағасы бойынша (немесе толық төлемді) своптық бөлігінде (немесе толық төлеммен)
айырбастау бағамында фьючерстің тараптардың келісімі бойынша және негізге бағалары
немесе тараптардың келісімі бойынша ең басынан бастап белгіленетін опционнан
айырмашылығы болады).
- Своп мәмілеге қатысушыларға әлеуетті табысты алу немесе нақты (ақшалай,
ақшалай) және деривативтер нарығында бірлескен әрекеттер арқылы, сондай-ақ
деривативтер нарығында ықтимал шығындарды болдырмау мүмкіндігін береді.
- Своптың тән ерекшелігі, өзара алмасуды қабылданған шарттарда жүзеге асыру
(орындау) міндеті. Свопты жүзеге асыру тиісті төлем-айырбастау операциялары бойынша
жүзеге асырылады. Қатысушылардың әрқайсысы, әрине, өз құқықтарын сата алады - осы
келісім-шартты қалдырып, своптардағы міндеттемелерді.
- Своп көбінесе биржадан тыс саудада қолданылады, алайда кәсіпқой қатысушылар
своптағы операциялардың алгоритмін және осы операциялармен бірге жүретін құжаттарды
біріктіреді және стандарттайды (атап айтқанда, Халықаралық Валюталық Сауда және
Туынды Дилерлер Ассоциациясының күшімен - ISDA).
Опцион - туынды қаржы (тауар) өнімінің құралдары. Опционның нақты мазмұны
келесідей:
- Опционға сәйкес тараптардың бірі (сатып алушы, ұстаушы) екінші жақтың
(сатушының, қол қоюшының) сауда алаңының шарттары мен ережелеріне сәйкес, тараптар
келісімдерде белгіленген есеп-айырысу бағасымен белгілеген мерзім ішінде құқығын алады:
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а) мәміленің негізі ретінде қарастырылатын бағалы заттардың (тауарлардың, бағалы
қағаздардың, туынды құралдардың, валюталардың, басқа да құндылықтардың) белгілі бір
мөлшерін бекітетін сатып алу, сату (немесе мәмілені бұзу).
б) мәмілелердің қатысушыларына тиесілі емес, бірақ ықтимал табысты алу үшін негіз
болып табылатын басқа да есептелген құндылықтармен (белгілі бір немесе басқа)
белгіленген құқықтар бойынша міндеттемелерді пайдалана отырып осындай негізде
пайдалану.
Осылайша, форвардтар мен фьючерстер бағаларды, тауарлардың, бағалы қағаздардың
және валютаның жеткізу көлемдері мен мерзімдерін белгіледі. Ақысыз опциондар бағалы
қағаздар мен валютаны сатып алуға немесе сатып алмауға мүмкіндік берді. Своптар
стандартты емес шарттар бойынша қор биржасынан тыс мәмілелерді қамтиды. Көптеген
экономистер туынды құралдармен мәмілелерде алып-сатарлық себептері басым екенін
түсінді, сонымен бірге олар жүйелік тәуекелдермен күресуге және нарықтық экономикаға
жоспарлау элементтерін енгізуге үлес қосқанын мойындады.
Қаржы туынды құралдарының жоғарыда сипатталған сыныптамасы туынды қаржы
құралдарына арналған аймақтық және ішкі нарықтың қалыпты жұмыс істеуі үшін қаржы
құралдарын дұрыс таңдау қажеттілігін растайды.
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Кіріспе.Экологияның күрт нашарлап кетуі адамдардың табиғатқа антропогендік
әсерінен
болып отыр.
Атмосферадағы көмірқышқыл газдардың концентрациясының
артуына байланысты климат өзгеріп, температураның жоғарлауына әкеліп соқты.Энергия
көзі ретінде көмір, мұнай, табиғи газды пайдалану нәтижесінде және машиналардың
көбейіп индустриялық революциясының өркендеуіне байланысты бұл процесс тезірек жүрді.
Жер планетасындағы атмосфераның температурасы артатын болса, планетаның көптеген
бөліктерінде құрғақшылық болады, басқа жерлерде жаңбыр көп жауып, жерді топан су
қаптайды. Полюстегі мәңгі мұздар еріп аралдар мен жағалауларды, мұхиттар мен теңіз
сулары басып кетеді. Ауыл шаруашылығының өнімі нашарлап, халықтар мекенін тастап,
күн көрістің
қамымен басқа
жерлерге
көшеді.
Қазіргі
таңда Қазақстан
Республикасындағы Экологиялық жағдай күрделі мәселенің бірі болып отыр. Ол біздің
елімізде шешімі табылмай жатқан өткір тақырыптар ретінде алға қойылуда. Табиғи
қорларды тиімді пайдалануда, қалаларды, елді мекендерді көгалдандыруда, ұлттық парктер,
көгалды аймақтар жасауда көптеген шаралар іске асырылса да, айналадағы ортаны
қорғаудағы жауапсыздық, болашақты ескермеушілік орын алып отыр. Ауаның, судың,
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жердің ластануы салдарынан адамдардың өміріне және олардың өмір сүру ортасына
зор қауіп төніп келеді. Көптеген индустриялы аудандарда айналадағы ортаның ластануы
қажетті нормалардан асып түскен. Біздің республикамыздың табиғи байлық қоры мол.
Осы байлықты заңды, әрі тиімді түрде, аса зор қамқорлықпен пайдалануымыз керек.[3] Су
қорларын, қоймаларды сақтау-экологиялық проблеманың ең күрделі саласы екені
барамызға мәлім. Қазіргі уақытта табиғат
және биологиялық орта тұтас алғанда
бүкіл адамзат алдына
күрделі
талап қойып отыр.Табиғатты қорғау
мәселесі
бүкіл дүниежүзілік проблемаға айналуда. Экологиялық проблема дегенде әрине ең
алдымен Арал, Балқаш, Каспий, Семей қасіреттері еске түседі.
Қазақстанның экологияллық мәселелері
Қазақстанның табиғат жағдайлары алуан түрлі. Қазақстан территориясы кең-байтақ
жерді алып жатыр, Батыстан Шығысқа қарай – 2,925 км. (Каспий теңізі мен Орал
ойпаттарынан Алтайға дейін). Солтүстіктен Оңтүстікке қарай – 1,600 км. Батыс Сібір
жазығы мен Орал тауларының жоталарынан Тянь-Шань таулары мен Қызылқұм шөліне
дейін. Қазақстанның жалпы ауданы (2,7 млн. шаршы км) Франциядан бес есе артық. Бірнеше
ланшафты белдеулер мен белдеу тармақтары бір-бірін алмастырады: орманды дала (6%),
дала (28%), шөлейт (18%), шөлді (40%). Қазақстанның Оңтүстік және Шығыс шекараларын
биік таулар көмкеріп жатыр. Қазақстан халқы 16 млн. – нан астам адамды құрайды.
Қазақстандағы қалыптасқан экологиялық жағдайды қанағаттанарлық деп айта алмаймыз.
Қазақстандағы қазіргі кездегі экологиялық мәселелерге байланысты бірнеше экологиялық
аймақтарын көрсетуге болады. [2]
1) Каспий маңы, мұнай өндіру мен өңдеу салаларына маманданған облыстар кіреді.
Бұл аймақтағы приоритетті мәселе – табиғи ортаның мұнаймен ластануы. Қазақстанның
негізгі мұнай өндіршілер болып табылатын Атырау және Маңғыстау облыстары жатады.
Халқының саны 1,47 млн. адам, немесе халықтың 5%-ынан кем бөлігін құрайды. Ал ұлттық
өнімнің шамамен 16%-ын береді. Каспи~ маңы аймағында мұнайгаз өнеркәсібінің
айтарлықтай дамуы жоспарланып отыр. Каспий теңізінің солтүстігінде мұнай қоры – 3-3,5
млрд. тонна және газдың – 2-2,3 м3. Ағымдағы мұнай өндіру барлық қордың 1% құрайды.
1996 жылы елдің мұнай өндіру саласын қаржыландыру жүргізілді, жақын жылдары одан да
артады. Каспий тенізінде бекіре мекен етеді. Ол ең жоғары сапалы уылдырықтың 95%-ын
береді де, оның беретін табысы 10 млн. долларды құрайды. Шектен тыс аулаумен қатар теңіз
суының мұнаймен ластануы оның санын кемітеді. Сондықтан, биокөптүрлікті сақтау
мәселесіне көңіл аударылуы керек.
2) Еліміздің шығыс облыстары жатады. Қазақстан Республикасының өнеркәсібі
жоғары дамыған аймағы. Ірі түсті және қара металлургия, энергетикалық комплекс
шоғырланған. Бұл аймақтығы мәселелер – қоршаған ортада өндірістік қалдықтардың
жиналуы, урбанизацияланған территориядағы атмосфералық ауаның ластануы, ормандардың
деградациясы, ерекше қорғауға алынған территориялардың жеткіліксіздігі. Солтүстік-шығыс
облыстар – Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қарағанды, қмола жатады. Халқының жалпы саны
7 млн.-нан астам. Аймақ тау-кен өндіру, көмір өнеркәсібі мен жылу энергиясын өндіретін
орталық болып табылады. Аймақтың экономикасында ауыр өнеркәсіп, мұнай өңдеу, азықтүлік және жеңіл өнеркәсіп маңызды орын алады. Территорияның басым бөлігін (4 млн.га)
ормандар алып жатыр, бұл бүкіл Қазақстанның орман рем\сурстарының айды. Ресурстардың
көп бөлігі Шығыс Қазақстан облысына келеді. Ертіс-Нұра – Есіл өзендерінің бассейіндерінің
су ресурстары – негізгі су көзі. Республикамыздың астанасы Астана қаласы осы мәселелер
аймағында жатыр. Шығыс Қазақстан облысында Семей ядролық полигоны орналасқан.
Аймақтың экономикасының дамуына ресурстардың күйі әсер етеді. Ертіс және Нұраның
өзен бассейіндері 4,1 млн. халықты сумен қамтамасыз етеді және ішкі өнеркәсіп қажеттілік
үшін 1700 Мвт энергия өндіреді. Бассейнаралық су беруді жоспарлау, Қара ертістен суды
қытай халық республикасына беру мәселені шиеленістіруі мүмкін.
3) Оңтүстік аймақтар жатады. Тұрақты сумен қамтамасыз етуді қажет ететін ауыл
шаруашылық бағытымен сипатталады. Оңтүстік аудандардағы негізгі экономикалық
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мәселелер – су ресурстарының жетіспеуі, су көздерінің шайынды сулармен ластануы,
жайылымдардың деградациясы, табиғи және мәдени ескерткіштердің бұзылуы. Алматы,
Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және қызылорда облыстары жатады. Халық саны шамамен 5
млн., негізгі қызметі – ауыл шаруашылығы. Ол суару үшін Арал және Алакөл-Балқаш
бассейнінің өзендерінің суын пайдаланады. . Кеңінен белгілі аймақтық экологиялық мәселе
Арал теңізі. Арал теңізінің кеуіп қалған түбінен сарапшылардың мәліметтері бойынша 50-70
мың тоннадан астам тұз көтерілуде. Ауыз судың сапасының нашарлығы балалар арасындағы
инфекциялық аурулардың жоғары болуына әкеліп соқтыруда. Су ресурстарын тимсіз
пайдалану, қытайға судың көптен берілуіне байланысты Балқаш көліне де Арал тағдыру
тууы мүмкін. Қазір су ресурстарына деген қажеттілік 50 % ғана орындалып отыр.
Қазақстандағы радиациялық жағдай
Қазіргі кезеңнің өзекті мәселелерінің бірі – радияциялық ластану болып қалып отыр.
Радиоактивті ластанумен күресу тек алдын алу сипатында ғана болады. Себебі табиғи
ортаның мұндай ластануын нейтралдайтын биологиялық ыдырату әдістері де, басқа да
механизмдері де жоқ. Қоректік тізбек бойынша тарала отырып (өсімдіктерден жануарларға)
радиоактивті заттар азық-түлік өнімдерімен бірге адам ағзасына түсіп, адам денсаулығына
зиянды мөлшерге дейін жиналуы мүмкін. Қазақстан территориясында қуатты ядролық
сынақтардың ең көп мөлшері жасалды. Семей ІІолигонында 1949-дан 1989 жылға дейін 470
ядролық жарылыс, оның 90-ы ауада, 354-і жер астында және 26-ы жер бетінде жүргізілген.
Олар Қазақстан территориясының біраз бөлігінің радиациялық ластануына әкелді, Шығыс
Қазақстан түрғындары Хиросима-Нагасаки мен Чернобыльдан кейінгі ең үлкен иондаушы
сәулелену дозасын алған. Радиациялық әсерге байланысты туған аурулар туралы маліметтер
1989 жылға дейін құпия сақталып келді. Ресми емес көздердің мәліметтеріне сүйенсек
лейкемиядан қайтыс болғандар саны ондаған мың адамды құрайды.[4] Қазақстан
территориясында радиациялық ластану себептеріне мыналар жатады: Семей ядрлық
полигонында жасалған жарылыстардың салдары, радиоактивті материалдарды пайдаланатын
атомдың өнеркәсіп орындары, ғаламдық жауындар, халық шаруашылық мәселелерін шешу
мақсатында жасалған жер асты ядролық жарылыстар, табиғи радиоактивтілік, радио-активті
қалдықтар.
Семей ядролық полнгоны
1995 жылы Шығыс Қазақстан облысының Орталық бөлігіндегі жүргізілген
программа, спектрографиялық суреттер жер бетіндегі цезий — 137 активтілігі 65—100
мкм/сағ. болғанын көрсетті. Кейбір жерлерде 120—500 мкм/сағ. байқалған. Зайсан көлінің
Оңтүстік Батыс жағалауында цезий 137 радиациялық фоны 120—150 мкм/сағ. құраған.
Бұрын жүргізілген ядролық жарылыстар табиғи сулардың, тек ядролық полигон зонасында
ғана емес, оған жақын жатқан территорияларда да қа-лыптасуына теріс әсер етеді. Стронций90 ең көІІ мөлшері Сарыөзек жылғасы мен Мұржық тауының етегінде «Мұржық» және
«Дегелең» аймағында байқалган.
Халық шаруашылық мәселелерін шешу мақсатындағы жер асты ядролық
жарылыстар.
1995 жылға дейін Қазақстан территориясында әскери полигондардан тыс 32 жер асты
ядролық жарылыстар жасалған. Олар әртүрлі халық шаруашылық міндеттерін шешу үшін,
соның ішінде жер қыртысын сейсмикалық зерттеулер, Каспий маңы ойпатында тұзды
мұнараларды жер асты кеңестерін жасау үшін жүргізілген. Қазіргі уақытқа дейін бұл
территориялардағы жер асты суларының ластану дәрежесі және мониторингі бойынша
ешқандай жұмыстар жүргізілмеген.
Ғаламдық жауындар.
1995 жыл бойында цезий – 0137 концентрациясы айына 0-0,42 Бк/кв м шамасында
аутқиды. Бұл республика халқына қауіп туғызбайды. Ауадағы радиоактивті аэрозольдердің
мөлшері рұқсат етілетін мөлшерден артық емес.
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Радиоактивті материалдарды пайдаланатын атомдық кәсіпорындар.
Қазақстан территориясының техногенді қызмет әсерінен радиоактивті ластануы уран
өндіру кен орындарымен ядролық зерттеу және энергетикалық құрылғылар, полиметалдық,
мұнай және газ кен орындарындағы өндіру және өңдеу жұмыстарымен байланысты. Бұл
жұмыстар уран-радий және торий қатарының элементтерінің әсерінен радиоактивтіліктін
жоғары болуымен сипатталады. Зерттеулер нәтижесінде Шығыс Қазақстан облысында 1995
жылы бірқатар аномалиялар анықталған. “Үлбі” комбинатының өнеркәсіптік
территориясында 15 радиоактивті ластану учаскелері табылып, оның 13-і жойылды.
Маңғыстау облысында Иранға жөнелтілетін металл қалдықтарының радиоактивті ластануы
анықталады. Жамбыл облысында “Нодорос” АҚ-да 1995 жылы ылғал өлшегіштің нейтронды
сәулелену көзі жоғалған. Семей облысында кедендік бақылау жүйесімен бірлесе отырып
жүргізілген тексеру нәтижесінде Қазақстан территориясынан сыртқа радиоактивті ластанған
сым қабельдерінің шығарылуының 3 фактісі тіркелген.
Қазақстанның су ресурстары
Қазақстанның су артериялары шамамен 85 мың өзендерден құралған. Ең іри су
көздеріне: Ертіс, Есіл, Іле, Сырдария, Жайық, Шу, Талас, асса өзендері жатады. Соңғы
жылдары бірқатар көлдер жүйесінің кебуі байқалып отыр. Бұл өзендер ағысының шектен
тыс реттелуі мен олардың деңгейінің табиғи аутқуларына байланысты болып отыр.
Экологиялық жағынан ең қолайсыз жағдайда қазақстанның басты су артериясы – Ертіс өзені
қалып отыр. Су қоймалары мен бассейіннің су әгыстарына түсетін негізгі ластаушыларға
иондық ағыс, азотты органикалық қосылыстар, фосфор қосылыстары. Цинк жатады. Табиғи
суларды ластайтын негізгі химиялық элементтердің барлығы дерлік су ортасына өнеркәсіп
орындарының шайынды суларымен келіп түседі. Каспий аймағының экологиялық жағдайы.
Бұл ауданның экологиялық жағдайы каспий теңізінің деңгейінің көтерілуіне және
жағалаулық теңіз экожүйесінің антропогенді әсерге ұшырауына байланысты болады.
Ғалымдардың болжамдары бойынша теңіз деңгейінің көтерілуі жағалаулық сызықтың 24002700 км ұзарып, су астында қалған жерлерге тағы да 1,2-2,2 млн. га қосылуына әкелуі
мүмкін. Су астында қалу қауіпі әсіресе Каспийдің Солтүстік және Солтүстік-шығыс
жағалауындағы мұнай кен орындарына төніп отыр. Су астында қалу қауіпі төніп отырған 43
мұнай кен орындарының 32-сі Атырау, ал 11-і Маңғыстау облысында орналасқан. Каспий
теңізі дүние жүзіндегі бекіре тәрізді балықтардың ең ірі мекен ету ортасы болып табылады.
Сондықтан каспий мәселесі тек мемлекетаралық қана емес, ғаламдық мәселе болып
табылады. Каспийдің биологиялық алуантүрлілігін сақтау бүкіл әлемдік қауымдастықтың
жұмысы.
Арал теңізіңің экологиялық мәселелері.
60-жылдардан бастап Арал теңізінің ауданы кеми бастайды. Суды ауыл шаруашылық
дақылдарын суару үшін қолдану Тәнь-Шань тауларымен ағып келетін табиғи су ағысын
90%-тен астам қысқартып жіберді. Арал аймағының экологиялық жағдайы экономиканың
дәстүрлі бағыттарының дамуының мүмкін болмауына әкеліп, бірқатар әлеуметтік және саяси
мәселелерді туғызады. Қоршаған ортаны бұза отырып, кез келген қазіргі заманға қоғам
өзінің болашағын жояды. Болашақ ұрпақтардың дамуы үшін экологиялық тұрақтылықты
сақтап қалу қажет. Экологиялық тұрақты болашақты сақтау үшін табиғи ортаның жағдайын
бақылап, өнеркәсіптік қалдықтарды нормалау мен алдын алу, қалдықсыз және ресурстарды
тиімді пайдаланатын технологияларды жасап, іске қосу керек. Арал теңізі Орта азияның
шөлді белдеутнде орналасқан. Көлемі бойынша Арал дүние жүзінде ішкі су қоймаларының
ішінде төртінші орында болған. Теңіз Тұран ойпатында орналасқан. Қарақұм және
Қызылқұм шөлдері Аралды оңтүстік және шығыс жағынан қоршап жатыр. Арал теңізі
табиғи температура реттеуші ретінде ауа райына үнемі әсер етіп отырады. Судың сапасының
нашарлауы мен оның жетіспеуі өсімдіктер жабынына ерекше әсер етті. Бағалы орман, қамыс,
өнімді жайылымдар мен шалғындықтар жойыла бастады. Олар сортаң жерлерге айналған. 50
көл кеуіп кеткен. Сырдария грунт сулардың деңгейі төмендеп кеткен. Балқаш көлінің
экологиялық мәселелері. Ағынсыз балқаш көлі қарағанды (Жезқазған), Жамбыл, Алматы
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(Талдықорған) облыстарымен шектесіп жатыр. Балқаш жартылай тұщы көл. Сарыесік түбегі
Балқашты батыс және шығыс бөліктерге бөледі. Батыс бөлігіндегі су ірі Іле өзенінің келіп
құюына байланысты тұщы болған.Балқаштың шығыс бөлігіне келіп құятын шағын
өзендердің барлығы қазір толығымен дерлік суаруға және шаруашылық қажеттіліктерге
жұмсалады. Балқаштағы су деңгейінің төмендеуі нәтижесінде ондатра өсіру кәсіпшілігі
құлдырап кетті. Бағалы балықтар аулау жылына 40 мыңнан 8 мың центнерге дейін кеміген.
Өзен жағалауындағы тоғайлы ормандар жоғала бастады. Бүкіл жағалауда шөлдену процесі
басталуы қолдің жағасындағы қамыстар жойылып бара жатыр.
Қазақстан республикасының орман қоры және оны пайдалану мәселесі
Қазақстан территориясының 3,8-ы орманды жерлер алып жатыр. “Қазақстан-2030”
стратегиясында бұл көрсеткішті 5,1% -ке дейін көтеру жоспарланған. 50 мың га орман
алқабында зиянкестер мен аурулар анықталған. Ең ірі орманды территориялар Шығыс
Қазақстан, Қостанай, Батыс Қазақстан, Павлодар, Ақмола облыстарында анықталған.
Орманды далалы алқапқа – Қазақстанның солтүстігіндегі шоқ болып өсетін қайыңды
ормандары жатады. Бұл ормандарда өсетін ағаш тұқымының көбі қайыңнан құралады. Одан
басқа мұнда терек, ал бұталардан түрлі талдар, қарақаттар, дала шиесі, мойыл, итмұрын,
тобылғы кездеседі. Далалы алқапта – қайыңды шоқтардың оңтүстігін алып жатқан қарағайлы
ормандар өседі. Олар ертеде Орал мен алтай аралығын тұтастырып жатқан. Жергілікті
халықтың өртеп, кесіп, мал бағуының салдарынан кеміп кеткен. Шөлді алқапқа –
Қазақстанның бүкіл оңтүстігі, орталығы мен батысының көп жері кіреді. Мұнда ақ сексеуіл
мен қара сексеуіл өседі және қоянсүйек, жыңғыл, жүзгін, шеркез, қандым кездеседі. Ағаш
тұқымдарынан тоғайларда көбіне жиде мен тораңғы, албұталардан әр түрлі тал, ншеңгел
өседі.[5] Бақылау қызметінің қысқаруынан және қазіргі техниканың көптеген орман қорғау
кәсіпорындарында іс жүзінде жоқтығынан зиянкестер ошағы мен орман аурулары көбейіп
барады. Орманның азып-тозуы антропогендік және табиғи факторлардан туындайды.
Мысалы, қызылқұм шөлейт даласын суаруға Сырдариядан су алуға байланысты жер асты
сулардың деңгейі төмендеп, бұталы ағаш өсімдіктерден жағдайы нашарлады, бұл жер
сексеуіл өсіруге жарамсыз болып қалды. Барлық нәрсенің өз орны болады: су көп жерлерде
– орман мен шалғындық, құрғақ жерлерде – даланың шөптесін өсімдіктері басым. Далалы
жерлерге орман отырғызу тәжірбиесі оның тиімсіз екенін көрсетті. Бұл ағаштар 15-20 жасқа
жеткенде өздігінен кеуіп кетеді.
Қазақстанның қазіргі кездегі климатының өзгеру мәселелері
1992 жылы қабылданған Климаттың өзгеруі туралы БҰҰ Халықаралық Рамалық
конвенциясы дүние жүзі мемлекеттерінің алдына климаттың жылынуы мен оның зиянды
зардаптарын болдырмау мәселелерін қойды. Климаттың өзгеруі туралы конвенция адамзат
назарын төтенше бұзылуларға аударып отыр. Олар ең алдымен планетаның атмосферасымен
өзара әрекеттесетін және атмосферадан тарайтын күн энергиясының жолын өзгертеді.
Осының нәтижесінде ғаламдық климаттың өзгеру қауіпі туып отыр. Бұдан туындайтын
негізгі салдар – жер бетінің орташа температурасының көтерілуі және ауа райының кең
ауқымды аймақтарда өзгеруі т.б. эффектілер болуы мүмкін. Үкіметаралық өзгеруі
мәселесімен айналысатын топтың сарапшыларының мәліметтері бойынша өнеркәсіптік даму
басталғанға дейін 1850 жылмен салыстырғанда, қазіргі уақытқа дейін ғаламдық температура
0,50С –ға дейін көтеріледі. Болашақта температураның көтерілуінің адамзатқа және қоршаған
ортаға әсері туралы болжамдар жасау қиын, себебі ғаламдық климат жүйесі өте күрделі.
Оның құбылыстары атмосфера өзгерісімен байланысты ғана емес. Мұхиттағы процесстермен
қатынаста болады. Жер бетіндегі климаттың әр түрлі бөліктері өзара күрделі қарымқатынастардағы өзгерістер нәтижесінде климат табиғи өзгерістерге ұшырайды. Бұл мәселе
қазіргі уақытқа дейін жеткілікті дәрежеде зерттелмеген. Қазақстан климатын бақылау оның
жылдан жылға құрғақтануын анықтады.[1] Жалпы территорияның орташа айлық
температурасының өсуі байқалған. Антропогенді ықпалдың әсерінен шөлейт ландшафтар
шөлге айналып қоймай, республиканың негізгі жері дала зонасы да шөлге айналып келе
жатыр.
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Қорытынды
Табиғатпен қайшылықтың шиеленісуіне техника, өндіріс қана кінәлі емес, кінә
адамдардың іс-әрекетін дұрыс басқармаудан, қабілетсіздіктен, қоршаған ортаны сақтауға
ынтаның жоқтығынан болып отыр. Табиғатпен тиімді қатынасты қалыптастыруда адам
шешуші фактор болып табылады. Табиғатты қорғаудағы басты стратегиялық бағытмүмкіндігінше
қалдықсыз технологиялық процестерді
енгізу.
Бұл қоршаған
ортаның ластануын азайтады немесе түгелдей жояды, шикізаттың бастапқы түрлерін
өңдеуге мүмкіндік береді және қосымша өнім алуға да жағдай жасайды. Табиғат қорықтары,
парктер өсімдік және жануарлар әлемін сақтауға мүмкіндік береді, сирек кездесетін немесе
жойылып бара
жатқан
жануарлар
мен өсімдіктер
дүниесін
қорғайды.
Табиғатты қалпына келтіріп, байытудың маңызы үлкен. Ол үшін көгалдандыру, бау-бақша
өсіру, суқоймаларын жасау жұмыстарын үздіксіз жүргізу қает. Ағаш отырғызу жұмыстың
жартысы ғана, істің нәтижесі-оны
өсіруде. Табиғатты қорғау саласының
біріэкологиялық бақылау. Бұл бағытта бірсыпыра жұмыстар іске асырылуда. Республика
бойынша облыс,
аудан,
қалаларда
айналадағы
ортаны
қорғау,
экологиялық
бақылау мекемелері құрылды. Адам мен табиғат арасындағы қайшылықты шешуді
қоғам реттейді, оның қызметі-адамдардың санасын тәрбиелеу және олардың өзін қоршаған
әлемді қорғауға бағытталған ынталы жігерін қолдау. Адам әрекеті нәтижесінде табиғи
кешендердің өзгеруі Адамның шаруашылық әрекеті табиғаттың өзгеруіне әсер ететін
ерекше фактор. Адам еңбек пен ақыл ойдың арқасында қоршаған ортаға бейімделумен
қатар, оны өзгертеді де. Сондықтан табиғатты өзгерту барысында адамзат оның кейінгі
зардаптарын да ескеруі қажет. Табиғат кешендеріне кері әсер ететін озық ғылымитехниканың тікелей қатысы жоқ. Ол өзгерістерге кінәлы прогресс емес, техникалық
жобаларда адамның шаруашылық
әрекетінің
әсері есепке
алынбаған.
Жауыншашын мөлшерін, топырақ ылғалдығын ескерместен топыраққа минералды тыңайткыштар
енгізу, ол заттардың шайылып, өзендер мен бөгендердің ластануын туғызды. Мұның бәрі
қаншама
еңбек пен шикізатты зая кетірумен
бірге,
қоршаған
ортаның жағдайын
нашарлатады.[1] Қазіргі кезде антропогендік ландшафтар басым. Ландшафтарды жақсарту
үшін оларды өзгертетін шаралар жүргізеді. Соның бірі – мелиорация. Мелиорация жердің
жағдайын жақсарту мен оны пайдалану тиімділігін арттыруға бағытталған шаралардың
жиынтығы болып табылады. Табиғатты тиімді пайдалану, көркейту және қорғау
кешенді түрде қарастырылуы қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. «Егенмен Қазақстан» газеті. 22.09.2011 ж. №449-450.
2. «Қазақстан Республикасының 2004-2015 жылдарға арналған экологиялық
қауiпсiздiк тұжырымдамасы туралы» ҚР Президентiнiң 2003 жылғы 3 желтоқсандағы №1241
Жарлығы. (ПҮАЖ-ы, 2003 ж., №47).
3. «Қазақстан Республикасы Қоршаған ортаны қорғау министрліғінің мәселелері» ҚР
Үкіметінің 2002 ж. 6 қарашадағы №173 қаулысы (ҚР ПҮАЖ, 2002, №39)
4. Н.Ә. Назарбаев «Бейбітшілік кіндігі». – Астана «Елорда», 2001
5. Қазақстанньң физикалық географиясы, Алматы: Атамұра, 2008.
6. О. Жанайдаров «Менің елім - Қазақстан». – Алматы: «Балауса баспасы»
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АЗАМАТТЫҚ ТАСЫМАЛДАУДЫҢ ШАРТТЫҚ МІНДЕТТЕМЕЛЕРІ ЖӘНЕ
ОЛАРДЫ ҚҰҚЫҚТЫҚ РЕТТЕУ
Өтепқалиева А.Ә.
Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің
2-курс магистранты, Ақтөбе қаласы.
Құқықтық әдебиеттерде жолаушыларды тасымалдау шарты азаматтық-құқықтық
шарттар жүйесінде ерекше орын алады. Бұл тұтастай алғанда тәуелсіз шарттық типтерді
және олардың түрлерін қамтитын міндеттемелер жиынтығын білдіреді [1, 58-б.].
Ең алдымен, «жолаушы» және «тасымалдау» ұғымдарының құқықтық мазмұнын
анықтау қажет. Әр түрлі құқықтық ахуалдарда осы ұғымдардың мазмұны тұрақты болып
табылмайды. «Тасымалдау» ұғымы көліктік, сонымен қатар құқықтық тұрғыда
қолданылады. Біріншіден, тасымалдау – көлік құралын пайдалану арқылы жолаушының
кеңістікте қозғалысы бойынша техникалық және технологиялық әрекет. Екіншіден,
тасымалдау дегеніміз – азаматтық заңнамамен реттелетін, ерекше шарттық қатынастар.
Осы ретте жолаушылар тасымалы шартына анықтама беріп өтсек: бұл азаматтардың
көлік арқылы жүріп-тұруын қамтамасыз ететін дербес шарт. Бұл шарттың көмегімен
тасымалдаушы азаматтардың қажеттіліктерін қамтамасыз ету мақсатында олардың жүріптұру функциясының дұрыс әрі заңды орындалуын қамтамасыз етеді. Бұл шарт
тасымалдаушы мен жолаушы арасында бір уақытта жасалады. Мысалы, Г.Ф. Шершеневич
азаматтық-құқықтық шарттарды калассификациялағаннан кейін, қызмет көрсету туралы
шарттар арасында азаматтарды тасымалдау шартының тәуелсіздігін атап өтті және келесі
анықтама береді: «тасымалдау шарты – алдымен тасымалдаушы жақ, қабылдаған заттарды
немесе жөнелтушіні, өзінің көлігімен уәделескен жерге немесе жүкті қабылдап алушыға
уағдаласқан уақытта жеткізіп беруге міндетті келісім»,-деп сипаттап береді [2, 209-б.].
Құқықтық әдебиеттерде көлік шарты ұғымы, оның азаматтық-құқықтық шарттар
жүйесіндегі орны әртүрлі жолдармен анықталады: синонимдер ретінде «көлік шарттары»
және «көлік міндеттемелері» терминдері қолданылады. Көлік келісімшарттары жүйесіне
қатысты үш негізгі көзқарас бар.
Көлік міндеттемелері — ұжымдық ұғым, оның құрамына бір міндетті элементі бар әр
түрлі міндеттемелер кіреді — қызмет, оның мәні тауарлар мен адамдардың кеңістіктегі
қозғалысы. "Көліктік міндеттеме" шартқа негізделген азаматтық-құқықтық қатынас ретінде
зерттеледі.
Көлік міндеттемелері азаматтық-құқықтық болып табылады, бірақ тұтастай алғанда
олар бөлек, бірыңғай міндеттеме түрін құрмайды, бірақ тәуелсіз шарттық типтерді және
олардың түрлерін қамтитын міндеттемелер жиынтығын білдіреді.
Мұндай көзқарасты жақтаушылар көлік міндеттемелері негізгі (тасымалдау) және
тасымалдауға көмекші болып бөлінеді деп санайды. Көліктік міндеттемелер жүйесінің өзегі
тасымалдау міндеттемелерін құрайды. Көмекші міндеттемелер негізгі міндеттемелердің
орындалуына ықпал етуге арналған және қызметтік рөл атқаратын, көмекші мәнге ие
болатын соңғысына тығыз байланысты сипатталады.
Тасымалдау
міндеттемелері
тасымалдау
міндеттемесінен
және
сүйрету
міндеттемесінен тұрады. Қосалқы міндеттемелер мынадай міндеттемелерді қамтиды: 1)
ұйымдастырушылық ұзақ мерзімді келісімдер (тораптық келісімдер, жүктерді
орталықтандырылған әкету (әкелу) туралы шарттар); 2) экспедициялық (көлік экспедициясы
шарты, тиеу-түсіру жұмыстары туралы шарт, тасымалдау үшін орталықтандырылған есеп
айырысулар туралы шарт); 3) көліктік (вагондарды беруге және алуға, теміржол кірме
жолдарын пайдалануға арналған шарттар, контрагенттік шарт, теміржолға қызмет көрсету
шарты).); 4) жалға алу (көлік ұйымдары аумағының шегінде қоймалар мен жүк алаңдарын
жалға алу, вагондар мен басқа да жылжымалы құрамды жалға алу және т.б.) [4; 5].
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Құқықтық әдебиеттерде «көліктік міндеттеме» ұғымы ұжымдық және белгілі бір
дәрежеде шартты деген пікір бар. Ол жеке және қоғамдық-құқықтық принциптерді
біріктіреді.
Осы жерде шарт ұғымына да анықтама беріп өтсек. Белгілі ғалым О.Н. Садиков өзінің
еңбегінде шарт ұғымының анықтамасы мен қолданылу аясы төңірегінде нақты әрі тармақты
анықтаманы көрсетеді. «Шарт» ұғымы – азаматтардың жеке қажеттіліктерін керекті
маңызды келісім. Азаматтық кодексте осы келісімнің 3 жасалу жолы көрсетіледі:
А) Шарттық міндеттеме ретінде;
В) тараптардың жазбаша келісімі (құжат);
С) Шартқа қатысушылардың міндеттемелері [3, 157-б.]. Осылайша, «шарт» сөзінің де
қолданылу аясы да кең екенін байқауға болады.
Азаматтардың тасымалдау шартының артықшылықтары ретінде оның жанжақтылығын атауға болады. Шарт кез-келген жағдайда: байланыс және өкіл арқылы
жасалынуы мүмкін. Шарттың әмбебаптылығы оның тараптар арасында жасалғаннан кейін де
солардың қатысуымен өзгеріс енгізуге болатындығында. Ал шарттың атқаратын қызметі
туралы әдебиеттерде көптеген пікірлер қайшы келіп жатады [4, 89-б.].
Көптеген ғалымдар тасымалдау шартының шынайылығы туралы пікірде. Шарттың
нақтылығы, міндеттеменің пайда болуы тасымалдаушының азаматты тасымалдауға келіскен
сәттен басталады. Бұл жерде ескеретін жәй азаматтарды тасымалдау бойынша жасалатын
шарт көлік қызметін пайдалануда басты орында алатындығында. Сол үшін де аталған келісім
адами құндылықтарды тасымалдауға байланысты негізгі міндеттерді орындайды.
Жоғарыда аталған шарттар Қазақстан Республикасының Азаматтық Кодексінде
келесідей белгілер бойынша ажыратылады:
– шарттық құқықтық мәні мен мазмұны;
– шарт жасауға қатысушылар (субъектілер);
– шарт жасаушылардың жауапкершілігі;
– шарттың құқықтың табиғаты, пәні [5].
Көптеген ғалымдардың азаматтық-құқықтық нормалар шеңберінде азаматтарды
тасымалдау шарты туралы көптеген келіспейтін көзқарастардың бар екендігін көрсетті. Бұл
пікірталас әлі күнге дейін өз шешімін таппай, бүгінге дейін жалғасып келеді. Сол себепті де,
аталған зерттеу жұмысы бүгінгі таңдағы ең өзекті мәселеге арналып, өзінің өзектілігін
арттырып отыр. Бұдан шығатын қорытынды: ресейлік және отандық ғалымдардарың көлік
түрлерімен азаматтарды тасымалдау шартының құқықтық реттелуі бойынша көптеген құнды
әрі ғылыми зерттеулер жүргізіп келеді. Десе де, аталған мәселе бойынша нақты нүктесі
қойылған шешім таппады. Магистерлік диссертация аталған мәселенің оңды шешім табу
бойынша нақты міндеттерді алға қойып, көптеген ұсыныстар ұсынады.
Азаматтарды тасымалдау шарты бойынша қандай келісім болатындығына тоқталып
өтсем: көлік түрлерімен азаматтарды тасымалдау шарты бойынша жолаушы мен
тасымалдаушы арасында келісім болады.
Мысалы, жолаушыны жеке тұлға өз көлігімен тасымалдау барысында онымен,
тасымалданушымен ауызша келісімге келе алады және бұл екеуара келісім болғандықтан
шарттың мәні бар [6, 311-б.].
Жолаушыларды тасымалдау шартының мерзімі болады. Бұл дегеніміз жолаушы
тасымалдаушы көлікке отырған сәттен бастап шарттың басталғанын білдіреді. Осылайша
жолаушы көлікке отырған сәттен бастап билеттің әрекет ету уақыты басталады және ол
жолаушының межелі жерге жеткенге дейін қызмет етеді (билетте көрсетілген бағыт толық
өтелгенге дейін). Бұл ҚР «Автомобиль көлiгi туралы» заңында көрініс табады [7].
Азаматтық-құқықтық шарт секілді, жолаушыларды тасымалдау шарттарының да
өзіндік талаптары бар. Оларды: 1) заң жүзінде міндетті; 2) тараптардың өзара келісімі
бойынша міндетті.
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Ал шарттың орындалу мерзімі де – жолаушыларды тасымалдау шартының маңызды
бөлігі болып табылады. Ол билетті сатып алған сәттен бастап, сапардың аяқталған жеріне
дейін жалғасады. Бұл жолаушыларды тасымалдау шартының анықтамасынан көрінеді.
Елімізде жолаушылар тасымалын жүзеге асыратын көлік құралдарының «техникалық
қауіпсіздігін» бақылау мақсатында «Машиналар мен жабдықтардың қауіпсіздігі туралы»
туралы заңның қабылдануымен тасымалдаушы көлік құралдарына тиісті бақылау
орнатылған. Бұл жерде көлік құралының «қауіпсіз» санатқа жатқызылуы «міндетті» болып
табылады. Себебі, жолаушылардың қауіпсіздігі, адамдардың өмірі мен денсаулығын қауіпсіз
етуге жоғарыда аталған заң жобасы кепілдік беруге итермелейді.
Жолаушыларды тасымалдау (оның ішінде автокөлікпен) бойынша олардың қызмет
сапасының расталғандығы туралы сапа «сертификатының» болуы міндеттеледі. Бұл ерікті
түрде жүзеге асырылатын процесс. Біздің ойымызша көліктің техникалық жағынан
қауіпсіздік сапасын келесі критерийлер бойынша анықтаймыз: қозғалыс қауіпсіздігі,
қозғалыс жылдамдығы, сапардың ыңғайлылығы мен жайлылығы [8].
Тасымалдаушы мен жолаушы арасында жасалынған шарт бойынша жолаушы мен
теңдеме жүктi тасымалдау шарты тиiсiнше жол жүру билетiмен және теңдеме жүк
түбiртегiмен рәсiмделедi.
Жол жүру билетi мен теңдеме жүк түбiртегiнiң нысаны көлік туралы заң актiлерiнде
көзделген тәртiппен белгiленедi. Жолаушы жол жүру билетін сатып алған сәттен бастап
тасымалдаушының көлік құралын жол жүру кестесіне сәйкес ұсыну және жолаушыға орын
беру, теңдеме жүкті қабылдап алу міндеті туындайды.
Жолаушыларды тасымалдау бойынша қазіргі таңдағы заң нормалары оларға берілетін
жеңілдіктер мен құқықтарын анықтайды. Жасалынған шартқа тән оның сараланған
динамикасы тасымалдау барысында жолаушыларға құқықтарын кеңейтуге өкілеттілік береді.
Жолаушыларға берілетін өкілеттілікті 2 топқа бөліп қарастырамыз:
1) көлік қызметін тұтынумен байланысты жолаушылардың құқықтары;
2)
тасымалдау
шарттарымен
байланысты
жолаушылардың
құқықтары.
Жолаушыларға көрсетілген өкілеттіктерді беру олардың жеке мүдделерін, мүліктік
мүмкіндіктерін, өзгеруі мүмкін денсаулық жағдайын ескеруге арналған, сондай-ақ халыққа
көліктік қызмет көрсету саласындағы құқықтық реттеуді дамытудың маңызды үрдістерінің
бірі – көлік қызметтерін тұтынушылардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды көрсетеді [9,
67-б.].
Әлемдік тәжірибеге сүйенсек, жол жүру билетінің шарттың негізін құрайтындығы
туралы келесідей мысалмен түсіндіруге болады: Англияның жолаушылар тасымалы заңы
бойынша жолаушы ұшақ билетінің құны төленіп, онда шарт жасалса, бұл шарттық құжат
болып табылады.
Халықаралық келісімдер билеттің мазмұнына қойылатын кейбір ерекше талаптарды
қарастырады. Атап айтқанда, билетте осы жолаушыны тасымалдау шарты тиісті
халықаралық келісімнің күшіне енетіні туралы нұсқау болуы керек екендігі анықталды.
Жолаушыларды халықаралық тасымалдау кезінде тасымалдау шартының бұзылуы
билетпен де расталады. Алайда, басқаша көрсетілмейінше, билеттің болмауы, дұрыс
ресімделмеуі немесе жоғалуы шарттың болуы мен жарамдылығына әсер етпейді.
Жолаушыны тасымалдау шарты бойынша тасымалдаушының негізгі міндеті оны
келісілген жеріне жеткізу болып табылады. Бұл ретте ұлттық заңнама, сондай-ақ
халықаралық келісімдер жолаушылар тасымалы процесінде тасымалдаушылар сақтауы тиіс
белгілі бір шарттарды белгілейді.
Мұндай жағдайлар:
а) көлікті пайдалану кезінде жолаушылардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
б) жолаушылар үшін тасымалдау мен ыңғайлылықты ұйымдастыру үшін қажетті
жағдайлар жасау және оларға вокзалдарда, станцияларда, порттарда және көлік құралының
өзінде мәдени қызмет көрсету болып табылады [6, 69-б.].
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Көлік құқығының нормалары арнайы көлік заңдарының құрамында қалыптасады және
құқықтың негізгі салаларының көздерінің құрамына кіреді. Көлік заңнамасы-көлік
қатынастарын реттейтін нормаларды қамтитын нормативтік құқықтық актілер жиынтығы.
Көлік құқығының мәні көлік қызметіне байланысты туындайтын қоғамдық қатынастардан
тұрады. Оларды көлік қатынастары деп атайды.
Көлік құқығы өзінің құқықтық табиғаты бойынша әртүрлі әлеуметтік қатынастарды
реттейді: мүліктік, мемлекеттік-билік және басқару, Еңбек, жер қатынастары және т.б. әрбір
әлеуметтік қатынастарды реттеу үшін өзіндік әдіс қолданылады. Сондықтан көлік құқығында
билік пен бағыну, тыйым салу (жария құқықтық қатынастарды реттеу әдістері) және
тараптардың тең құқықтылығы (жеке, мүліктік құқықтық қатынастарды реттеу әдістері)
әдістері қолданылады.
Көлік құқығы жүйесі жалпы және арнайы бөліктерден тұрады. Кешенді көлік
құқығында құқықтың әртүрлі салаларының нормаларын біріктіру арқылы тұтас көлік
жүйесіне кіретін әртүрлі көлік түрлерінің қызметін құқықтық реттеуге қол жеткізуге болады.
Көлік қызметіне байланысты туындайтын қатынастар көліктің барлық түрлері үшін
құқықтың жалпы нормаларымен реттеледі, мысалы: көлік жүйесін мемлекеттік реттеу; көлік
құралына меншік құқығы; көлік қызметінің негізгі ережелері; тарифтер; тасымалдау
қызметін жүзеге асыру; көлік міндеттемелерін орындамағаны үшін жауапкершілік; талаптар
мен талап қою.
Көліктегі қауіпсіздік және
экологиялық талаптар және т.б. көлік құқығының жалпы бөлігін құрайды. Көлік құқығының
ерекше бөлігінде ерекшеліктерді ескере отырып, көліктің әрбір түрі бойынша туындайтын
қатынастарды реттейтін құқықтық нормалар топтастырылған, атап айтқанда: көлік
құралдары; сертификаттау: көлік ұйымдары; жолаушылар мен қауіпті жүктерді
тасымалдауды лицензиялау; көлік құжаттары; жүк құжаттары; кеме экипажы; іздестіру және
құтқару жұмыстары және т. б.
Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, көлік шарты — бұл көлік құқығының
кешенді саласының институты болып табылатын азаматтық-құқықтық шарт. Егер біз
кәсіпкерлік қызметті азаматтық-құқықтық қызметтің бір түрі ретінде қарастыратын болсақ,
онда көлік қызметін көрсету кәсіпкерлік қызметтің бір түрі болып табылады, әсіресе ақылы
көлік қызметін көрсететін тарап әрқашан кәсіпкер болады. Сондықтан көлік шарты
кәсіпкерлік келісімшарттың бір түрі болып табылады.
Көлік келісімшарттарын бірнеше топқа бөлуге болады. Бірінші топ тасымалдау
шартынан тұрады; екіншісі — ұйымдастыру шарттарынан (тасымалдауды ұйымдастыру
туралы шарттар, тораптық келісімдер, жүктерді орталықтандырылған әкелуге (әкетуге)
арналған шарттар); үшінші топқа көлік экспедициясы шарты жатады; төртінші топқа өтеулі
көлік қызметтерін көрсету туралы шарттар немесе көлік саласындағы өзге де қызметтерді
көрсету туралы шарттар (вагондарды беру және алу, теміржол кірме жолдарын пайдалануға
арналған шарттар; сүйрету шарты; лоцмандық қызметтерді көрсету туралы шарт); теңіз
агенттігін жүргізу шарты; теңіз делдалдығы шарты; аэронавигациялық қызмет көрсету
туралы шарт; құтқару туралы шарт және т.б.).
ҚР АК 34-тарауында тасымалдауды реттейтін шарттардың түрлері көзделген
(жүктерді тасымалдау шарты; жолаушылар мен багажды тасымалдау шарты; жалпы
пайдаланымдағы көлікпен тасымалдау шарты; тікелей аралас қатынас шарты; кірепұл
(чартер) шарты; тасымалдауды ұйымдастыру туралы шарттар; көлік ұйымдары арасындағы
шарттар (тораптық келісімдер, жүктерді орталықтандырылған әкелуге (әкетуге) шарттар)).
Егер тасымалдау жүзеге асырылатын көлік түрін ескеретін болсақ, онда тиісінше көлік
шарттарының жүйесі кеңейеді.
Көліктік шарттық қатынастардың негізгі бөлігі арнайы көлік заңдарымен реттеледі.
Кодификацияланған азаматтық-құқықтық актілерге (ҚР АК) келетін болсақ, олар жүк,
жолаушы және багаж тасымалдарын құқықтық реттеу жүйесін айқындайтын жекелеген
қағидаттық ережелерді ғана қамтиды, ал қалғаны көлік заңдарына сілтеме жасайды.
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Қорытындылай келе, жолаушыларды көлік құралымен тасымалдау шартының негізгі
мәні – жолаушылар өмірінің және қозғалыс әрекетінің қауіпсіздігі, ыңғайлылығын
қамтамасыз ететін әрекеттер деп қарастыру керек. Сонымен қатар, тасымалдаушы мен
жолаушы арасындағы тасымалдау шартының жасалған сәтінен бастап ол заңды күшке енеді.
Яғни, екі жақтың да арасында міндеттер мен құқықтар орын алады.
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Особенности развития зеленой экономики в Казахстане
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«Зеленая» экономика (англ. “green” economics, ecological economics) – современный
подход в экономической науке, целью которого является устойчивое развитие человечества,
а обязательным условием – сохранение природной среды. «Зеленая» экономика – это
экономика, которая приводит к повышению благосостояния человека и обеспечивает
социальную справедливость при существенном сокращении экологических рисков и
деградации окружающей среды.
Общими проблемами развития «зеленой» экономики являются:
– качество жизни населения; – воспроизводство человеческого капитала;
– воспроизводство природного капитала;
– экономическая защита качества окружающей среды;
– высокая трудоемкость, материалоемкость, природоемкость и экологоемкость
национальной экономики;
– вовлечение в хозяйственный оборот местных и возобновляемых и
невозобновляемых источников энергии.
Теория «зеленой» экономики базируется на трех принципах:
1. Невозможно бесконечно расширять сферу влияния в ограниченном пространстве.
2. Невозможно требовать удовлетворения бесконечно растущих потребностей в
условиях ограниченности ресурсов.
3. Всё на поверхности Земли является взаимосвязанным.
Однако реализация данных принципов невозможна без изменения поведения человека
как покупателя и потребителя. И несмотря на то, что есть выведенная учеными обратная
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зависимость между уровнем доходов человека и потребностью в экологических благах (при
росте первого второе сокращается), в сложившейся тяжелой экономической ситуации
Казахстана необходимо действовать по двум векторам одновременно – и экологическому, и
экономическому. Использование таких инструментов формирования поведения, культуры
потребления, как когнитивный и экологический маркетинг, будет способствовать реализации
принципов «зеленой» экономики и реализации стратегии диверсификации на микро- и
макроуровнях. Однако здесь стоит оговориться о необходимости развития инновационного и
инвестиционного потенциалов страны как обязательного условия реализации экологического
маркетинга. Если говорить о сущности экологического маркетинга, то на данный момент
времени не существует устоявшегося определения. Одни ученые предлагают рассматривать
экологический маркетинг как экологическую политику и один из видов ответственности
компаний, открытость производства и экологическую маркировку товара. Иные считают
экологический маркетинг инструментом экологического менеджмента. Ряд других
специалистов видят в нем экологический аудит, экологическое страхование, изменение форм
отчетности, новые формы продвижения товара. При переходе к новым условиям
хозяйствования определение экологического маркетинга должно базироваться на принципах
«зеленой» экономики, а также маркетинга как такового. Опираясь на классическое
определение маркетинга, данное Филиппом Котлером, в соответствии с которым маркетинг
– вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена [7], можно дать определение экологическому маркетингу. Последний
можно представить как вид человеческой деятельности, направленной на удовлетворение
нужд и потребностей посредством обмена, не наносящий вред окружающей среде на всех
стадиях жизненного цикла товара. Зарождение экологического маркетинга следует искать в
конце двадцатого века как одну из составляющих социально-этичного маркетинга.
Концепция социально-этичного маркетинга утверждает, что задачей организации является
установление нужд, потребностей и интересов целевых рынков и обеспечение желаемой
удовлетворенности более эффективными и более продуктивными (чем у конкурентов)
способами с одновременным сохранением или укреплением благополучия потребителя и
общества в целом. Авторы считают, что появление концепции социально-этичного
маркетинга исходит из ухудшения состояния окружающей среды, роста населения планеты,
нехватки природных ресурсов. В соответствии с концепцией социально этичного маркетинга
фирме следует выстраивать отношения с потребителем не только на основе сиюминутных
выгод, но и с учетом создания долговременной ценности как для индивида, так и для
общества в целом. Появление устойчивой мотивации к экологическому потреблению в конце
двухтысячных, следует считать следующим шагом в становлении экологического
маркетинга. Экологическое потребление – это такое потребление товара, когда предпочтение
отдается товарам и услугам, наносящим минимальный вред окружающей среде на всех
стадиях жизненного цикла не зависимо от того, что было его мотивом – забота о
собственном здоровье, финансовая мотивация, мода или действительно озабоченность
экологическими проблемами
Давайте еще раз обратимся к определению экологического маркетинга – вид
человеческой деятельности, направленной на удовлетворение нужд и потребностей
посредством обмена, не наносящий вред окружающей среде на всех стадиях жизненного
цикла товара. По сути, экологический маркетинг отличатся от классического наличием
ограничения «не наносящий вред окружающей среде», т. е. любая компания, следующая
принципам «зеленой» экономики, не должна вредить окружающей среде. Для определения
роли и функций экологического маркетинга на предприятии целесообразно обратить
внимание на процесс создания конкурентной стратегии. Здесь за основу можно взять подход
М. Портера – разработка конкурентной стратегии методом позиционирования. Так, одним из
этапов формирования конкурентной стратегии выступает определение бизнеса фирмы и
формулировка стратегических ограничений. Для компании одиночного бизнеса (одна
стратегическая бизнес единица) ответ на вопрос «Что есть наш бизнес?», предполагает
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ответы на частные вопросы: кто будет удовлетворен (какие группы потребителей), что будет
удовлетворено (какие нужды потребителей), как будут удовлетворены нужды потребителей
(технологии и отличительные преимущества). Для каждого из разделов автор предписывает
установить ограничения (то, чего не будет делать бизнес в любом случае). Таким образом,
компания, следующая принципам «зеленой» экономики, автоматически устанавливает для
себя ограничение на использование «грязных» ресурсов, технологий, производства, выпуска
«грязных» товаров (рисунок).
«Зеленая» экономика — это экономика, направленная на сохранение благополучия
общества, за счет эффективного использования природных ресурсов, а также
обеспечивающая возвращение продуктов конечного пользования в производственный цикл.
В первую очередь, «зеленая» экономика направлена на экономное потребление тех
ресурсов, которые в настоящее время подвержены истощению — полезные ископаемые —
нефть, газ, и рациональное использование неисчерпаемых ресурсов [1].
В основе такой экономики — чистые или «зеленые» технологии. По мнению
специалистов, развитие «зеленой» экономики позволит избежать Казахстану экологического
кризиса, который неумолимо шагает по планете и уже затронул своими масштабами многие
постиндустриальные страны.
Казахстан обладает огромным потенциалом использования возобновляемых
источников энергии, при этом являясь государством с самыми высокими показателями
выброса парниковых газов в Центральной Азии. Несмотря на наличие значительных
экономических, социальных и экологических преимуществ, доля возобновляемых
источников энергии в производстве электроэнергии в Казахстане остается низкой, на уровне
1,2% в 2018 году. Правительство страны намерено увеличить данный показатель до 50% к
2050 году. Пока Казахстан испытывает некоторые сложности в диверсификации экономики и
энергоносителей, инклюзивная концепция зеленого роста особенно важна для страны [2,3].
Меры по переходу к «зеленой экономике», согласно Концепции, реализуются по
направлениям: устойчивое использование водных ресурсов, развитие устойчивого и
высокопроизводительного сельского хозяйства, энергосбережение и повышение
энергоэффективности, развитие электроэнергетики, система управления отходами, снижение
загрязнения воздуха и сохранение и эффективное управление экосистемами.
По расчетам, к 2050 году преобразования в рамках «зеленой» экономики позволят
дополнительно увеличить ВВП на 3%, создать более 500 тысяч новых рабочих мест,
сформировать новые отрасли промышленности и сферы услуг, обеспечить повсеместно
высокие стандарты качества жизни для населения [4].
Ожидается,
что
внедрение
зеленых
технологий
позволит
повысить
энергоэффективность экономики Казахстана на 40-60% и сократить потребление воды на
50%. Более того, переход к модели зеленого роста позволит создать более 500 000 новых
рабочих мест в традиционных и новых отраслях промышленности, улучшить условия жизни
и обеспечить высокое качество жизни для всего населения страны [5].
«Инклюзивная Зеленая Экономика» является дальнейшим развитием модели Зеленой
Экономики (от английского “inclusive” – «включать в себя»), и в последние годы
продвигается ООН
[6]. Инклюзивная зеленая экономика является альтернативой
современной доминирующей экономической модели, которая порождает широко
распространенные риски для окружающей среды и здоровья, способствует расточительному
потреблению и производству, ведет к дефициту экологического и ресурсного потенциала и
приводит к неравенству. Это возможность продвинуть как устойчивость, так и социальную
справедливость как функции стабильной и процветающей финансовой системы. Это путь к
искоренению нищеты и защите экологических стандартов, лежащих в основе здоровья,
благосостояния и развития человека. За последнее десятилетие концепция «Зеленой
Экономики» стала стратегическим приоритетом для многих правительств и
межправительственных организаций.
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Концепция инклюзивного зеленого роста особенно важна для Казахстана в силу того,
что в ней акцент делается на:

Устойчивый экономический рост

Возобновляемый природный капитал (т. е. питьевая вода и устойчивое
развитие сельского хозяйства) и чистый физический капитал

Развитый человеческий и социальный капитал
Предприятия Казахстана, загрязняющие окружающую среду, с 2025 года должны
начать переход на наилучшие доступные технологии. Другими словами, внедрять на
производстве "зелёные" технологии для сокращения вреда окружающей среде [7].
Переход на "зелёные" технологии начнут с энергоисточников, работающих на угле.
Термин "наилучшие доступные технологии" (НДТ) появился больше 30 лет назад и означает
такой процесс производства, в котором используются последние достижения науки и
техники для снижения негативного влияния на окружающую среду. С 2025 года Казахстан
начнёт переход к НДТ, чтобы снизить выбросы вредных веществ. "Казахстан, являясь
полноправным участником мирового сообщества, принял на себя обязательства по
выполнению задач, поставленных в повестке дня в области устойчивого развития на период
до 2030 года, которая включает в себя список
целей, направленных на ликвидацию
бедности, борьбу с неравенством и несправедливостью, а также решение проблем, связанных
с климатическими изменениями.
Связь экологического маркетинга и конкурентной стратегии следует искать в
стратегическом процессе определения маркетинговой стратегии, где для ее разработки
используется конкурентная стратегия. Так, создание маркетинговой стратегии предполагает
осуществление анализа среды функционирования предприятия (внутренней и внешней) с
учетом инструментов маркетинговой аналитики, в которые заложена составляющая,
оценивающая экологический фактор. Таким образом, предприятие подтвердит, что
потребители в процессе удовлетворения своих потребностей все более стали стремиться не
только к изобилию и доступности необходимых товаров и услуг, но и сохранению и
улучшению среды обитания. Как следствие, новые паттерны экологичности, заложенные в
конкурентной стратегии, подтвержденные анализом внешней среды функционирования
предприятия, трансформируются в цели и задачи в ее маркетинговой стратегии. Тактическая
составляющая стратегического экологического маркетинга, таким образом, заключается в
выполнении специфических «зеленых» задач: – изучение «зеленых» потребностей
покупателей; – формирование экоконкурентных преимуществ; – PR «зеленых» ресурсов,
товаров, процессов, отходов, используемых компанией. Однако надо отметить, для
следования принципам «зеленой» экономики и обеспечения тем самым высокого уровня
конкурентоспособностина внешних рынках предприятию необходимо распространить эти
принципы не только на маркетинговую, но и на все функциональные стратегии.
Заключение. Экологический маркетинг – один их обязательных инструментов в
обеспечении реализации принципов «зеленой» экономики; формировании качественно
нового имиджа казахстанской продукции на внутреннем и внешнем рынках; становлении
конкурентоспособного
производства.
Республика
Казахстан
может
устойчиво
совершенствоваться в русле мирового развития, изменяясь сама, не пересматривая старые
подходы и методы решения экономических, политических, социальных, экологических
проблем.
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УДК 331,25(574)
Қазақстанның зейнетақы жүйесі, теориялық негіздері мен қазіргі жағдайы
Тлесова А.Б., э.ғ.к., доцент, Сайлауов А.С., магистрант
М.Өтемісов атындағы БҚУ, Орал қ.
е-mail: Aslan150498@gmail.com
Тәуелсіздігіміздің туы желбіреп, ата-бабамыз армандаған егемендігімізге қол
жеткіздік. Батыр халқымыздың ғасырлар бойы тәуелсіздік үшін күресіп өткені
тарихымыздан белгілі. Халқымыздың тарихының жаңа белестері, яғни бұқпасыз тарихы осы
бостандығымен бірге десек қателеспейміз. Қазақстан жеке ел ретінде қалыптасқаннан кейін
ендігі кезекте ел өмірін жандандыру мақсатында түрлі жұмыстар атқарып, экономикалық
және стратегиялық бағыттарда жұмыстар атқарып отырғандығы белгілі. Оған дәлел,
Қазақстанның болашағы мен дамуына арналынып жасалынған 2020 жылғы 1 қыркүйегінде
жарық көрген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан:
іс-қимыл кезеңі» атты жолдауын айта аламыз.
Күнделікті өмірде әрбір адам денсаулығының және тіршілік етуінің негізгі көзі
жалақының жойылуына байланысты әр түрлі жағдайларға душар болуы мүмкін. Бұл
жағдайларға мыналар жатады: кәрілік, мүгедектік, науқасқа шалдығу, асыраушысынан
айрылу және т.б. Оларды көп жағдайда өздігінен жеңу мүмкін емес, сондықтан олар
әлеуметтік-экономикалық талаптармен анықталғандықтан және өндірістік іс әрекетпен
тығыз байланысты болғандықтан жеке адамның еркіне тәуелсіз болып келеді. [1]
Адамзат дамуында қоғамның жарымжан және кәрі мүшелеріне көрсетілетін жәрдем
түрлері өзгеріп отырды, алғашқы кезде бұл қайырымдылық түрінде жүргізілсе, кейіннен
мемлекетке адал қызметі үшін әскерилерге жалақы түрінде болды.Ақырында бұл адамның
бүкіл өмір бойы жинақтаған қаржысын зейнетақы түрінде мемлекеттің кепілдендірілген
жәрдемі түрінде жүзеге асты.
Алғашқы мемлекеттік зейнетақы жүйесі Германияда княз Отто фон Бисмарктің
реформасы негізінде пайда болды. Реформа алғашқы кезде науқастарға және мүгедек
адамдарға қаржылық көмек ретінде жүргізілсе (1883-1888жж) кейіннен 1889 жылдан бастап
жалпы зейнетақымен қамтамасыз ету жүзеге аса бастады. [2]
Өткен ғасырдың зерттеушілері қарт адамдарды әлеуметтік қорғау мәселелерін әртүрлі
қарастырды. Либералды рыноктық экономиканың жақтаушылары әрбір индивид өзінң
өміріне қор жинау арқылы лайықты қарттық шағын өзі қамтамасыз етуі тиіс деген пікірде
болды. Ал кейнсиандықтар керісінше жеке жинақтардан бөлек қарт адамдарға мемлекеттің
есебінен зейнетақы және басқа да әлеуметтік төлемдер түрінде жәрдем көрсетілуі қажет
екенін айтты.
Әлеуметтік қорғау жүйесінің дамуына сүбелі үлес қосқан 20 ғ көрнекті экономистері
Джон Мейнард Кейнс, Милтон Фридман , Франко Модильяни, Моррис Алле және тағы
басқалар болды. [3]
Зейнетақымен қамтамасыз етудің мәніне талдау жасау үшін, ең алдымен зейнетақы
ұғымына анықтама беру қажет. Жалпы зейнетақы ұғымы (лат. Pensio) төлем деген мағынаны
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береді. Тарихи дамудың нәтижесінде бұл түсініктің мағынасы өзгеріп, толығып отырды.
Алғашқыда ол мемлекетке адал қызметі үшін жалақы мағынасын берсе, қазіргі уақытта
қоғамның қарт азаматтарының тіршілік етуінің қажетті көзі болып табылады. Қазіргі
уақытта зейнетақының мәнін талдаудың бастапқы кезінде қызмет ететін жалпы қабылданған
зейнетақы анықтамасы жоқ. Дегенмен де экономикалық әдебиеттерде кездесетін зейнетақы
анықтамасына сәйкес келетін негізгі пікірлерді көрсетіп кетуге болады. Зейнетақымен
қамтамасыз ету мәселесіне ерекше қызығушылық және осыдан шығатын зейнетақы түсінігі
ғылыми зерттеу пәні ретінде біршама ертерек пйда болды. Енді зейнетақы туралы кейбір
шетел экономистерінің анықтамаларына көз жүгіртсек: Дж. Кейнс зейнетақыны халықтың
өзінің қарттық шағын қамтамасыз ету үшін жинаған жеке жинақтары және сонымен қатар
мемлекеттің зейнеткерлік жасқа жеткен кезде азаматтарға төленетін белгілі бір ақша
суммасы деп түсінді. К. Маркс қоғамдық қорлар құрамында еңбекке қабілетсіздер үшін
тұтыну қорларын атап көрсетті. Тұтыну қорларының қызметі азаматтарға қарттық шағында,
мүгедек болған жағдайда және жұмыс істеу қабілетінен айрылған жағдайда төленетін ақша
төлемдері. [4]
Зейнетақы жүйесі –бұл еңбекке жарамсыз, жасы келген адамдарды зейнетақымен
қамсыздандырудың жүйесі, ол жүйе мемлекетпен реттеледі және зейнетақы салымдары мен
төлемдерінің эквиваленттілік, яғни сақтандыру қағидасына негізделеді. Бұл жүйе еңбекке
жарамсыз жаста тұтыну үшін жиналған азаматтардың ақшалай қаражаттарының құрылуы
мен жұмсалу механизмін білдіреді. [5]
Шетелдік экономикалық әдебиеттерде зейнетақы деп мемлекеттердің және басқа да
субьектілердің азаматтарға белгілі бір жасқа келген кезде, мүгедек болған кезде және тағы
басқа жағдайларда тұрақты түрде төленетін ақша төлемдері.
ҚР-сының «ҚР-да зейнетақымен қамсыздандыру» туралы заңында зейнетақыға
келесідей анықтама берілген: «Зейнетақы бұл Орталықтан, жинақтаушы зейнетақы
қорларынан төленетін зейнетақы төлемдерінің жиынтығы».
Республиканың
әлеуметтiк-экономикалық
жүйесiнде
неғұрлым
қарқынды
дамушылардың бiрi зейнетақы жүйесi болып табылады. Сонымен қатар, әрекет етушi
жинақтаушы зейнетақы жүйесiне зерттеулер жүргiзу оның тереңдеуi нарықтық
экономикалық жағдайындағы Қазақстан экономикасына бейiмделуi және оның әрекет
етуiнiң қысқа мерзiм iшiнде пайда болған пiкiрталастағы және шешiлмеген көптеген
мәселелер мен сұрақтардың бар екендiгi жөнiнде белгiлi бiр тұжырымдар жасауға мүмкiндiк
бередi. Атап айтатын болсақ, еңбек етiп болғаннан кейiнгi кезеңде қалыпты өмiр сүрудi
қамтамасыз етуге зейнеткерлердiң жинақ қорларының саны емес сапасының жеткiлiксiздiгi,
тендерлiк мәселелердiң шешiмiн таппауы, өмiр сүру ұзақтығының әр-түрлiлiгi, еңбек ақы
теңсiздiгi нәтижесiнде әйелдер мен ерлер арасындағы зейнетақы мөлшерiндегi теңсiздiктiң
болуы, өндiрiстiк мүгедектiк мәселелерi және т.б. Қазақстан экономикасының даму
ерекшелiктерi зейнеткерлiкке шыққан мерзiм iшiнде тұрғындардың әл-ауқатын жақсарту
мен қолдау мақсатында тұрғындарды зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн дамытуға
бағытталған кешендi шаралардың жүзеге асырылуын қолдайды. Сондықтан, Қазақстан
Республикасының тұрғындарын зейнетақымен қамтамасыз ету жүйесiн жаңғырту және әрi
қарай дамытудың экономикалық тетiктерiн зерттеу өзектi мәселелердiң бiрi болып
табылады. [6]
Төмендегі анықтама зейнетақының мәнін толығымен ашып көрсетеді: «Зейнетақы-бұл
адам өмірінде белгілі бір жағдайлар болған кезде яғни зейнеткерлік жасқа жеткен кезде,
қажетті еңбек өтілі болғанда, мүгедек болған жағдайда, асыраушысынан айрылған кезде,
жұмысшылардың белгілі бір категорияларына байланысты көп жылғы сіңірген еңбегі үшін
азаматтарға заңды негізде төленетін белгілі бір ақша суммасы».
Жоғарыдағы анықтамалардан байқалып отырғанындай зейнетақының әлеуметтікэкономикалық мәні бұрынғы өмірді қамтамасыз ету үшін болған жеткілікті деңгейдегі
жойылған жалақыны толықтыру.
Зейнетақы жүйесінің басты мақсаттары:
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1) қарттарды кедейліктен қорғау;
2) еңбек ету мерзімі аяқталған кезде кепілдендірілген табыспен қамтамасыз ету;
3) инфляцияның нәтижесінде нақты өмір сүру деңгейінің төмендеуінен болатын
табысты қорғау. [7]
Қазақстанда жаңа экономикалық қатынастардың қалыптасуы әлеуметтік
қамсыздандырудың мемлекеттік жүйесінен халықты әлеуметтік қорғаудың рыноктық
жүйесіне өтуіне алып келді. Зейнетақы реформасын жүргізуге түрлі себептер болды. Бұл
реформаның жүргізілуіне ынтымақтастық зейнетақы жүйесінің қаржымен қамтамасыз
етілмеуі, салық төлеушілердің азаюы, түскен салықтардың ағымдағы жылдағы зейнетақы
мен жәрдемақыларды төлеуге жіберілуі және басқа жағынан зейнетақы мен жәрдемақыларды
алушылардың санының өсуі себеп болды.
Зейнетақы басқа әлеуметтік төлемдерден айтарлықтай ерекшеленеді. Мұнда,
халықтың ерекше бір категориясымен байланысамыз, яғни жасы келгенде еңбек қабілетін
жоғалтқан адамдар. Қамсыздандырудың негізі мақсаты қоғамдағы еңбекке қабілетсіз
адамдарды материалдық қолдау болып табылады. Барлық еңбекке қабілетсіз адамдарды үш
топқа бөлуге болады:
1) Жасы бойынша еңбекке жарамсыз адамдар, яғни өмір бойы белсенді жұмыс істеп
зейнет жасына жеткен азаматтар;
2) Уақытша еңбекке жарамсыз адамдар, яғни өзінің еңбекке қабілеттілігін еңбек және
қоғамдық міндеттерді атқару кезінде жоғалтқан азаматтар;
3) Бала кезінен еңбекке қабілетсіздер, яғни бала кезінен мүгедектер және еңбек
жасындағы азаматтар. [8]
Жоғарыда көрсетілген адамдардың еңбекке қабілетсіздік деңгейіне қарай және оларды
қамсыздандыру принциптері бойынша зейнетақымен қамсыздандырудың үш негізгі
қызметін (мақсаттарын) көрсетуге болады:
1) Жасы бойынша еңбекке жарамсыздар үшін, яғни жасы бойынша зейнеткерлікке
шыққан зейнеткерлер бейімделген өмір сүру деңгейімен қамтамасыз етілуі керек
2) Еңбекке қабілетсіздер үшін оның себептеріне байланысты өтемақы төлеу.
3) Бала кезінен мүгедектермен қоғамның жұмыс істемейтін мүшелері үшін
минималды өмір деңгейін қамтамасыз ету. [9]
Қазақстандағы зейнетақының ең төменгі мөлшерінің өсу статистикасы келесі кестеде
көрсетілген. Бұл кестеден 2019 жылмен салыстырғанда 2020 жылы зейнетақының ең төменгі
көрсеткіші 4333 теңгеге өскенін көруге болады.
Кесте1. Қазақстандағы зейнетақының ең төменгі мөлшерінің өсуі, теңге.
Көрсеткіштер
(жыл)

2012

Зейнетақының 17941
ең
төменгі
мөлшері(теңге)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

19066

21736

23692

25824

31245

33745

36108

40441

Ағымдағы жылы Қазақстандағы зейнетақының орташа мөлшері 95058 теңгені
құрады. 2020 жылдың қаңтары мен шілде айларында республикалық бюджет есебінен
базалық зейнетақыға 997 млрд теңге бөлінді. 2020 жылдың 1 тамыздағы статистикаға
сүйенсек, елімізде 2 млн 220 мың зейнеткер бар. 2018 жылдың 1 шілдесінен бастап
мемлекеттік базалық зейнетақы әрбір алушының жұмыс өтіліне байланысты жеке-жеке
тағайындалады. Еліміздегі зейнеткерлер санының соңғы жылдардағы көрсеткіші төмендегі
кестеде көрсетілген.
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Кесте2. Қазақстандағы зейнеткерлер саны.
Көрсеткіштер 2012
(жыл)
Зейнеткерлер 17593
саны(адам)
21

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

18636
15

19185
16

198084
7

20616
60

21479
42

21925
49

21900
00

22200
00

2020 жылғы 1 қыркүйегінде жарық көрген Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт
Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты жолдауында айтылғандай,
Қазақстандықтар
зейнетақы
қорындағы
ақшаның
бір
бөлігін
ала
алады.
2021 жылы Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының 700 мың салымшысы өз жинағының
бөлігін үй алу (ипотека рәсімдеу немесе өтеу, жер учаскесін сатып алу), сонымен қатар
тұрғын үй жағдайын жақсарту, емделу мақсатына пайдалана алады, қаржы ұйымдарының
басқаруына бере
алады.
Азаматтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін тұрғын үй жағдайын жақсарту мақсатында
немесе өздері, ерлі-зайыптылар немесе жақын туыстары үшін ала алады.
Заңнама бойынша жақын туыстары - ата-әжесі, ата-анасы, балалары, немерелері, ағаінілері үшін емделудің
ақысын
төлеу үшін
пайдалана
алады.
Мақсатты пайдалану үшін осы отбасы мүшелерінің қаражатын біріктіруге болады.
Белгіленген талаптарға сәйкес келген жағдайда алып қою саны бойынша шектеулер
көзделмеген, яғни азаматтар зейнетақы жинақтарының бір бөлігін бір немесе басқа мақсатқа
қайта пайдалана алады.
Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің біздің мемлекетте қызмет істей бастағанына
айтарлықтай уақыт болып отыр. Осы аталынып отырған қысқа мерзім аралығында
жинақтаушы зейнетақы жүйесі айтарлықтай салымдық және сапалық жағынан дамып отыр.
Осы жылдардың ішінде зейнетақы активтері ішкі ұзақ мерзімді инвестициялық кездердің ең
негізгілерінің бірі болды, яғни басқа институционалды инвестицияларға қарағанда
жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ең көп инвестициялық ресурстармен және ең мықты
инвестициялық потенцияларды иемденгендігін байқатып отыр. [10]
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Қазақстан Республикасында институционалды инвесторлардың қаржылық
стратегияларын жетілдірудегі қиындықтар мен мәселелер
Садыкова А.Р., магистрант
Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ-сы
e-mail: Aizada.s95@mail.ru
Қазақстандағы нарықтық жүйенің қарқынды дамуы еліміздегі институционалды
инвесторлардың қызметін жетілдіруге әкелді. Бұған әрине еліміздің экономикасының әсері
тиіп отыр. Дегенмен де, әр саланың өзіне тән болып келетін түйінін шешуді қажет ететін
проблемалары бар. Сол секілді институционалды инвесторлардың алдында бірқатар
проблемалар бар.
Біріншіден өтімді, әрі сапалы қаржылық құралдардың жетіспеушілігі болып
табылады. Қазіргі кездегі экономиканың жақсы дамып келе жатқанына байланысты көптеген
адамдар жұмыс орнын табуда. Бұл өз кезегінде зейнетақы, сақтандыру жинақтарының
еселеп өсуіне әкеліп жатыр. Соған байланысты зейнетақы, сақтандыру жинақтарын
орналастыру жағдайы, яғни, осы кезде қаржылық құралдардың жетіспеушілігі туындайды.
Соңғы кездері бірқатар мемлекеттік мекемелердің бағалы қағаздарын қор нарығына
шығарғанымен, бұл қаржылық құралдардың жетіспеушілік жағдайын жоя алмайды.
Сонымен бірге отандық қор нарығындағы институционалды инвесторлардың активтері
инвестицияланатын бағалы қағаздардың табыстылығының сенімді, әрі өтімді бағалы
қағаздар жетіспеушілігі жағдайында төмендеудің үрдісі байқалады. Соған байланысты
ұлттық валютада еркін қаражаттардың көп бөлігін Қазақстан институционалды
инвесторлардың әртараптанбаған портфелін құру арқылы инвестициялап жатыр. Оның
негізгі бөлігін табыстылығы төмен мемлекеттік бағалы қағаздар алады, бірақ та мемлекеттік
бағалы қағаздарды тәуекелдік сипатынан қарастырсақ, олар ең тартымды қаржылық құрал
болып саналады [1, 127 б.]
Жалпы зейнетақы жүйесін жетілдіру мақсатында бағдарлама қабылданған болатын.
Оған сәйкес қаржылық құралдардың жетіспеушілігін оңтайландыру мақсатында
инфрақұрылымдық облигациялар шығару көзделген болатын. Ол қаржы құралы айналысқа
енгізілді де. Бірақ та, инфрақұрылымдық облигациялардың қамтамасыз ету жағдайының
кемшіліктері бар. Мемлекеттің бұл қаржылық құралдарға субсидиялық негізде ғана кепілдік
беретіндіктен, инвесторлар үшін инфрақұрылымдық облигация бойынша, қамтамасыз ету
мен пайда алу жағдайынан соттасу үдерісі туындайтындықтан, қиыншылықтар туындайды.
Сонымен бірге инфрақұрылымдық облигациялардың негізгі инвесторы зейнетақы қоры
болғандықтан және бұл қаржылық құралдардың айналым кезеңі 20-25 жыл болуы
зейнетақы қоры тарапынан қауіптерді туындатады.
Демографиялық жағдайдың біртіндеп қиындап келе жатуы, халықтың зейнетақы
жүйесімен түгелдей қамту қажеттілігі туындауда. Себебі 2020-2030 жылдар аралығында
өздігінен еңбек етіп жатқан (қазіргі уақытта) халықтың негізгі бөлігі зейнеткерлер жасына
жеткен уақытта мемлекетке әлеуметтік салмақ түседі. Соған байланысты бұл мәселе өзекті
мәселе болып саналады.
Зейнетақы қорының инвестициялық портфельдерінің қайта бағалануы – «нарықтық
бағалардың» өсіммен, яғни нақты бағасын жоғары болып көрсетілуі. Бұның салдарынан
зейнетақы қорының салымшылары теріс ақпарат алады және зейнетақы қорының
инвестициялық қызметінің консервативті қағидасы бұзылады. Бірінші және екінші
жағдайларды толықтырсақ, зейнетақы қоры портфельге байланысты нақты ақпарат ала алмау
жағдайы және зейнетақы қоры өз активтерін бағалауда нақты құнмен көрсетпеу
жағдайларының туындауы.
Жоғарыда атап өтілген мәселелерді шешуге байланысты ұсыныстар:
Жинақтаушы зейнетақы жүйесін жетілдіруге байланысты бағдарламаға сәйкес
келесідей жағдайларды жүзеге асыру қарастырылған:
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– жинақтаушы зейнетақы жүйесіне халықтың басым бөлігін тарту;
– міндетті зейнетақы жарналары бойынша агенттердің қарыздарын төмендету
мақсатында «бір салымшы-бір қор» талабын жүзеге асыра отырып міндетті зейнетақы
жарналарын төлеудің тиімділігін қамтамасыз ету;
– зейнетақы төлемдеріне салымшы құқық алған кезде инфляция деңгейін есепке ала
отырып салынған міндетті зейнетақы жарналарының мөлшеріне байланысты БЖЗҚ міндетті
зейнетақы жарналарының сақтау бойынша мемлекеттің кепілдігінің орындау тәртібін бекіту;
– салымшылардың (алушылардың) мүдделерін қорғау мақсатында БЖЗҚ және
басқарушы компаниялардың жауапкершілігін айқындау;
– БЖЗҚ портфеліндегі қаржылық құралдардың тәуекелін хеджирлеу, акция нарығы
және инвестициялауды дамыту, ұзақ мерзімді айналыста болатын қаржылық құралдардың
үлесін көбейту, ұзақ мерзімді индекстелген мемлекеттік бағалы қағаздарды шығару,
зейнетақы активтерін басқарудың тиімділігін арттыру;
– Халықаралық зейнетақы реттеушілерінің ассоциациясының жеке зейнетақы қорын
реттеу қағидаларын енгізу және БЖЗҚ субьектілеріне қадағалау тиімділігін арттыру және
дамыту;
– заң және нормативті-құқықтық актілерді қазіргі заманның талабын және қазіргі
нарықтағы (оның ішінде қаржылық нарықтағы) жағдайларды ескере отырып ескертулер мен
толықтырулар енгізу қажет. Өйткені тиімді заңнама – жалпы жүйенің дамуының кепілі
саналады;
– мемлекеттік бағалы қағаздар айналысын ұзарту жағдайын (10-15 жылға дейін)
қарастыру қажет болып отырған жайы бар. Бұған байланысты мемлекеттің зейнетақы
активтері есебінен алынатын қаржылық құралдарды зейнетақы активтерінен нақты оң
табыстылығын қамтамасыз етуге бейімдеуі керек [2, 285 б.].
Біріншіден нарықтың оңтайлы микроқұрылымын және мемлекеттік бағалы қағаздар
бойынша табыстылық қисығының нақтылығын құру керек.
Екіншіден мемлекеттің атынан мемлекеттік бағалы қағаздардың эмитенті болып
табылатын мемлекеттік органдарға зейнетақы қорының портфелінде өтеу мерзіміне дейін
мемлекеттік бағалы қағаздарды ұстап тұру және олар бойынша екінші нарықта белсенді
сауда жүргізу жағдайын қалыптастыру керек.
Мемлекет кепілділігімен шығарылған қаржылық құралдардың тартымдылығын
арттыруға жағдайлар жасау. Ең алдымен концессионерлер үшін мемлекеттің кепілдік беру
негізіне нормативтік-құқықтық актілер дайындау
қажеттілігі туындауда. Құқықтық
құжаттардың оңтайландырылуы концессионердің және мемлекеттік қаржылық құралдарға
байланысты жауапкершіліктерін және қаржылық құралдардың тартымдылығын арттыруға
алып келеді.
Белгілі-бір рейтингке сәйкес шетел эмитенттерінің бағалы қағаздарына зейнетақы
активтерін инвестициялауға болады. Соған байланысты жекелеген эмитенттер бойынша
жекелеген тәуекелдерді төмендететін шетел акцияларынан индекстік портфель құруға
болады. Өйткені зейнетақы активтері инвестицияланатын қаржылық құралдардың рейтингісі
болуы керек және рейтинтік бағалы қағаздардың табыстылығы да үлкен болады.
Шетел мемлекеттерінің өндірістік-шаруашылық қызметтерінің өзгерістерін және
дамуын Қазақстанда отырып толыққанды зерттеуге болмайды және бұл жекелеген
эмитенттердің акцияларының динамикасын болжауға және фундаменталды талдау жүргізуге
қиындықтар тудырады. Дамыған нарықтардың қозғалу деңгейін шетел мамандарымен
инвестициялық қордың мамандарының бағалауына негіздеген өте тиімді. Жалпы нарық
бойынша тәуекелдерді жүйелік тәуекел деңгейіне дейін жеткізу индекстік портфель құру
негізінде ғана жетуге болады;
Шикізаттың бағасымен тығыз корреляцияланған акцияларға инвестиция жасау.
Өндіруші компаниялар (мұнай, металлургия және т.б.) институционалды инвесторлардың
ақпараттық алаңында шикізатқа бағалар кеңінен таныстырылғаннан инвестиция объектісі
бола алады. Егер отандық БЖЗҚ аффилирленген алтынға инвестиция жасаса, онда өндіруші
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компанияның қаржылық құралдарына инвестиция жасауы мүмкін. Өйткені тауарларға баға
өссе, сәйкесінше алтынның бағасы өссе, онда мұнай және металлургия компанияларының
акцияларының бағамы өсіп, тартымды инвестиция объектісіне айналады. Себебі қор
нарықтары әрбір өзгерістерге сезімтал болып келеді.
Зейнетақы қорында «бір салымшы – бір қор» қағидасының толыққанды енгізілуі және
салымшылардың бірнеше шарттарының болуын жою үшін жоғарғы технологиялы
карточкалық механизмін енгізу керек. Қазіргі уақытта жинақтарды аудару (зейнетақы
қорынан басқа қаржылық институттарға аударғанда) кезінде салымшының өзінің немесе
нотариус куәландырған сенімді тұлғасы болуы керек. Бұл кезде де келісім-шарт жасау
үдерісінде қауіпсіз емес. Өйткені салымшыны көп тартуға қызығушылығы бар зейнетақы
қорының немесе агенттің заңсыз әрекеттерінен қорғалмаған.
Соған байланысты карточкалық технологияларға өту бұл жағдайда көмек береді.
Мұнда әрбір салымшының карточкасы болады және әрбір салымшының POSтерминалдардың ең жүйесіне қосылуға мүмкіндік алады. Карточка арқылы зейнетақы
шартын жасау тек бір операциямен жүргізуге болады. Жүйе болып банктердің трансферкомитет жүйесі, почта, Зейнетақы төлеу бойынша мемлекеттік орталық және зейнетақы
қордың өздері бола алады. Салымшы карточканы иелене отырып оны POS- терминалға
енгізеді. Тапсырма бере отырып, жеке басын куәландырады және сол арқылы кең жүйенің
мүмкіншіліктерін қолдана алады. Белгілі-бір операцияларды жүзеге асыру арқылы оңай бір
қордан өзінің таңдаған екінші зейнетақы қорына жинақтарын автоматты түрде аудара алады.
БЖЗҚ-ның міндетті және ерікті зейнетақы жарналары негізінде зейнетақы
табыстарына бара-бар зейнетақы табыстарын қамтамасыз ету. Әлемдік тәжірибеге сәйкес
бара-бар зейнетақы төлемдерін төлеу қажеттігі, экономиканың қарқынды өсуімен
байланысты туындап отыр.
Зейнетақымен қамсыздандыру жүйесінің парадоксы мынада елдің экономикасының
жалпы көтерілуі, ұлттық валютаның нығаюы, мемлекеттік бюджеттің тапшылығының
төмендеуі жағдайында кейбір зейнетақы қорының табыстылығы төмен.
БЖЗҚ-ның инвестициялық қызметі орташа номиналдық табыс коэффицентімен
сипатталады. Бұл көрсеткіш 2015 ж салыстырғанда, 2020ж бұл көрсеткіш 20,64% құрады.
Бұл кезде жинақталған инфляция деңгейі 23,64% құрады. Және бұл кездегі нақты
табыстылық коэффиценті – 3% құрады. Бұл бірінші кезекте инфляцияның жоғары
болуымен, екіншіден, қор нарығындағы барлық бағалы қағаздардың категориялар
бойынша табыстылық төмендеуімен байланысты.
Қазіргі кезде зейнетақы активтерін инвестициялаудың басты мәселесі – қаржы
құралдарын ұсынудың оған деген сұраныстан артта қалуы, яғни зейнетақы жинақтарының
өсуінен артта қалуы болып отыр. Қазіргі кезде, инвестицияланған зейнетақы активтерінің
20-30%-ы МБҚ-ға инвестицияланған. Және осы инвестициялар елдің нақты секторына
салынбаған. Зейнетақы қорының инвестициялық қызметін одан әрі табысты етудің
бірден-бір жолы, зейнетақы активтерін мемлекеттік компаниялардың бағалы қағаздарына
инвестициялау болып табылады.
Негізінен қазақстандық БЖЗҚ-ның дамуы белсенді бәсекелестік ортаны
қалыптастыруда. Қазіргі кезде, Қазақстанның тұрақсыз экономикалық жағдайында,
сақтандырушылар өзінің бос жатқан қаражаттарын сенімді жаққа салу бірқатар
қиыншылықтарды туғызады. Сақтандыру бизнесі дүниежүзінде қолданып жатқан
инвестициялау әдістерін негізінен біздің жағдайда қолдану мүмкін емес.
Қазақстанның СК-ның бағалы қағаздар портфелін басқарудың ағымдағы жағдайын
талдаудан кейін бірнеше негізгі инвестициялық қызметінде проблемаларды көтеруге болады.
ҚР-ның сақтандыру нарығын дамыту туралы бағдарламасында аталып өткендей,
өмірді сақтандыру инвестиция әлуеттін көтеретін бірден бір фактор. Себебі сақтандыру
ұйымдары ұзақ мерзімді жеке сақтандыру түрлері арқылы экономикаға ақша қаражатын
тартады. Сонымен бірге бұл жерде, Қазақстандағы жеке сақтандырудың дамымауының
негізгі проблемалары көрсетілген. Оларға жататындар:
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– халықтың табыстылығының төмендігі;
– инвестициялық құралдардың шектеулігі;
– әлуетті сақтандырушылардың болашаққа сенімсіздігі;
– халықтың сақтандыру мәдениетінің төмендігі;
– ұзақ мерзімді сақтандыруға экономикалық ынталандырудың болмауы.
Жоғарыда көрсетілгендей, жеке сақтандыру белгілі бір уақытта тұрақты жарнаны
төлеуді жүргізуі керек, ол тұрақтылық пен халықтың табыстылығының жиілігін қажет етеді.
Өкінішке орай, қазіргі уақытта жеке тұлғалардың көп бөлігі табысының тұрақты болуына
сенімсіз. Сонымен бірге, сақтандыруға тек міндетті болған кезде барады. Нәтижесінде
сақтандыру саласының дамуына кері әсерін тигізеді.
Қазақстан нарығында портфельді инвестициялау қағидаларын қолдануға кедергі
болып тұрған себептер бар. СК портфельді құруға қолданатын негізгі қағиданың бірі болып
бұл салымдардың қауіпсіздігі, өйткені ол өзінің қаражаттарна емес, тартылған қаражаттарға
негізделеді. Бірақ та белгілі болғандай бағалы қағаздар нарығындағы қазіргі уақытта
«қауіпсіз» бағалы қағаздардың үлкен көлемін ұсына алмайды. Нәтижесінде СК көп жағдайда
банк депозиттеріне бағлар жасайды. Бірақ та Қазақстан нарығында МБҚ-дың үлесінің аз
екендігін жасыруға болмайды. Олардың табыстылығы төмен, орта және ұзақ мерзімді бағалы
қағаздарға инвестиция жасауға болатын Қазақстан нарығының дамуы жағдайы
тұрақтылықты қамсыздандырылмайды [3, 15 б.]
Қазақстан қор нарығының бір кемшілігі болып оның жағдайы туралы ақпараттың
жоқтығы болып саналады және ол инвестициялық табыстылықты жоспарлау
қиыншылықтарды туғызады. Сонымен қатар Қазақстан нарғында тәуекелдің жоғарғы
дәрежесі бар. Бұл тәуекел қажетті ақпараттың жоқтығымен жоғарлап жатыр. Нәтижесінде,
құралған портфельдің табыстылығынан шегерілетін тансакциялық шығындар артады.
СК инвестициялық әлуетінің көзі болып меншікті және сақтандыру резервтері
саналады. Басқа елдерге қарағанда Қазақстан СК сақтандыру резервтері негізінен қысқа және
орта мерзімде болады. Сондықтан экономика үшін ұзақ мерзімді капитал ретінде меншікті
капитал болуы ықтимал. Қазіргі кезде барлық СК меншікті капиталдың үлкен көлемі бар,
негізінен бұл қаражаттар жарғылық капитал болып саналады. Бірақ та ол инвестициялық
қызметте қолданылмайды. Сонымен бірге, СК-дың басшылары инвестициялық портфельді
басқару стратегиясымен жақын таныс емес.
Өкінішке орай, Қазақстан экономикасында инвестиция көлемінде СК-дың салымдары
аз бөлігін алады. Қазақстан СК-дың инвестициялық үдеріске қатысуы спекулятивті түрде
ғана болады. Сонымен бірге, орта және кіші СК толыққанды инвестициялық әлуетпен
қамсыздандырылмағандықтан қор нарығына шығуға ынталанбайды.
Мұндай қорқыныш СК-да портфельді инвестициялау саласында мамандардың
жоқтығына байланысты. Кейбір СК-ы портфельді басқаруға байланысты мамандардың
жоқтығынан брокер-диллерлік компанияларға барады. Бірақта олардың портфельді құруға
байланысты қызметтері арзан емес, нәтижесінде СК-дың портфельді құру шығындары
инвестициялық табыстылығынан асып кетеді. Қорытындысында көптеген СК инвестициялық
портфельді мемлекеттік талабы болғандықтан құруда және ол қосымша табыс көзі ретінде
қарастырмайды.
Қазіргі уақытта, сақтандыру нарығындағы СК активтерінің тұрақты өсуімен және
қажетті МБҚ-дың көлемін алумен шектелгендігімен негізделеді.
Сонымен, жоғарыда келтірілгендердің барлығына келесідей шешім шығаруға болады,
яғни инвестициялық үдерістің мәні инвесторлардың кіріс алу мақсатында қор жинау арқылы
пайда болатын ақша құралдарын орналастыру үдерісін сипаттайды. Осы арқылы, Қазақстан
экономикасының тұрақты даму жағдайын тездету үшін бізге келесідей проблемаларды шешу
қажет, солардың ішінде негізгілері болып: халықтың жинақтарының инвестицияға ауысуы;
әсер етудің әр түрлі тұтқалары арқылы қор жинау және тұтыну қорлар арасындағы
байланыстың өте тиімді болуын қолдау; құрылған және сенімді жұмыс істеп жатқан
институттар құқығына кедергі келтірмей, негізгі дүниежүзілік тенденциялар мен
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институционалды инвесторлар құрылымының қалыптасуы және дамуы арқылы жалпы
сұраныс пен ұсыныстың арақатынасын теңестіруде тиімді жолдар іздестіру; ұзақ мерзімді
салымдарды ынталандыру.
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Білімгерлер денсаулығын жақсартуда және спорттық
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Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің бұйрықтарына сәйкес
тәрбие жұмысы оқу-жаттығу сабақтары, жарыстар үдерісінде және күнделікті өткізіліп, және
оқушының спортпен айналысуға, өзінің спорттық шеберлігін үнемі арттыруға,
патриотизмды, шеберлікті, тәжіриебені тәрбиелеуге және оларды практикалық қызметінде
шығармашылық қолдауға, спорттық этиканы сақтауға қажеттілігін қалыптастыру тиіс [1].
Жоғары оқу орындарындағы дене тәрбиесі пәнінің профессорлық оқытушы құрамы
жаттықтырушы және тәлімгерлік қызметтерді қатар атқаратындығы белгілі. Оқытушының
кез-келген мәселені шешу қабілеті, жоғары оқу орындарындағы денешынықтыру және
сауықтыру жұмыстарын сабақ барысында және сабақтан тыс уақытта ұйымдастыра алу
шеберлігі, білімгерлердің денсаулығын нығайту міндеттерінің орындалуы осы тұстан көрініс
табады, осы тұрғыдан алып қарағанда денешынықтыру сабағы барлық уақытта жоғары оқу
орындарындағы дене тәрбиесі және тәрбие жүйесіндегі басты пән болып қала береді [2].
Дене тәрбиесінің жалпы міндеттеріжәне қатар оның тәрбиелік, тәлімдік,
нұсқаушылық бағыты білімгерлердің сабақ барысында және үй жағдайында өзіндік
шынығуына ықпал етуі де өте маңызды.
Білімгерлердің спорттық дайындыққа қабілеттілігін арттыру барысында және спортқа
бейімделу мәселелері көптеген мамандардың назарын аударады. Бұл мәселені зерттеудегі
негізгі мән білімгер-жастар денсаулықтарының нашарлауының ілгері фоны болып табылады.
Ғылыми техникалық прогресс адамзаттың өмір сүру жағдайына көптеген өзгерістер және
жаңалықтар ала келді. Физикалық еңбек бірте-бірте ой және эмоциялық жүктемелержәне
ауыстырылды [3, 256.].
Ғылыми-техникалық прогресс біздің өмірімізге осы пайдалылығыжәне бірге өзінің
теріс жақтарын да ала келді десек қателеспейміз, яғни: гипокинезия (грек сөзінен kinesis –
қозғалыс, hypo- азаю,) және жүйке-психикалық күйзелістер, адамның дене салмағының
артуы, соныжәне бірге зиянды әдеттер – темекі шегу және алкогольдік ішімдіктерді қолдану
және т.б. Бұл жағдайлар әртүрлі аурулардың пайда болу мүмкіндіктерін туғызатын қауіпті
факторлар болып есептеледі. Міне, осындай адамзат табиғатына жат зиянды әрекеттердің
әсерінен адам организмінде бүліністер пайда болып, денсаулықтың бұзылуына, яғни
аурудың пайда болуына алып келеді [4, 48б.]. Қазіргі заманда осы негізгі қауіпті
факторларды жоюдың тиімді тәсілі ретінде адамдардың күнделікті өмір сүру салтына дене
тәрбиесі жаттығуларын кірістірудің маңызы өте зор.
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Адам денесінің 40%-ын бұлшықет құрайтыны белгілі. Осы бұлшық еттердің жұмыс
істеу әрекетінің төмендеуі, көптеген организмдердің, соның ішінде әсіресе жүрек-тамыр
жүйесінің қызмет ету функциясының нашарлауына алып келеді. Бұл өзара байланыс
адамзаттың биологиялық эволюциялық процесінде пайда болып қалыптасқан. Ағза өзін-өзі
басқарушы тірі жүйе ретінде қарастырылса, ал қозғалыс - өзіндік реттелістің негізгі
механизмі және еңбек қабілеттілігінің негізгі құралы болып табылады. Кез келген елдің
болашағы – оның халқының денсаулығына байланысты екендігі – дәлелдеуді қажет етпейтін
шындық. Ал біздің болашақтағы бағытымыз – салауатты өмір салты. « Ауырып ем
іздегенше, ауырмайтын жол ізде» дегенді өсіп келе жатқан ұрпақтың санасына сіңіріп,
олардың өз денсаулығына деген жауапкершілікті қалыптастыру баршаның борышы.
Денсаулық дегеніміз – адам жаны және тәнінің амандығы. Ғылыми тұрғыдан айтқанда
денсаулық дегеніміз – ағзаның сыртқы ортаның ықпалдарына бейімделіп, өзінің ішкі
тұрақтылығын қалыпты деңгейде сақтап қалатын жағдайын айтады. Ғалымдардың
зерттеулері бойынша адамның денсаулық жағдайы 50-52% өмір сүру салтына, 20-25 тұқым
қуалау факторларына, 18-20% қоршаған орта жағдайларына, 7-12;% ғана денсаулық сақтау
саласының деңгейіне байланысты. Ал, ауру - деп – ағзанің қоршаған ықпалдарына қорғаныпбейімделу мүмкіншіліктерінің шектелуіжәне қөрінетін, дерт туындататын сыртқы және ішкі
ықпалдардан дамитын, оның биологиялық және әлеуметтік мұқтаждықтарын атқара
алмайтын жағдайын айтады [5, 150 б.].
Ауру денсаулықтан мына жағдайлармен ерекшеленеді: Ол ауру туындататын ішкі
(эндогендік) және сыртқы (экзогендік) ықпалдардан дамиды. Ол организмде және тіндерде
құрылымдық, зат алмасулық және функциялық өзгерістердің пайда болуымен көрінеді. Ол
қоршаған ортаның ұдайы өзгеріп тұратын ықпалдарына ағзаның икемделіп-бейімделу
мүмкіншіліктерінің шектелуі арқылы көрінеді. Ол ағзаның рухани және күш-қуат жұмсау
мұқтаждықтарының төмендеуі тұрғысында және еңбек жасындағы ересек адамдардың еңбек
қабілетінің азаюы арқылы байқалады [6, 174б.]. Ол адамның көңіл-күйінің және күшқуатының қолайсыздығына әкеледі.
Адам денсаулығына нұқсан келтіретін факторлардың бірі – қимыл-қозғалыс
тапшылығы немесе гиподинамия. Денсаулықтың кепілі, адамның еңбекке деген қабілеті қай
жаста болса да, организмдегі барлық мүшелердің қызметіне, соның ішінде әсіресе дамылсыз
соғып тұрған жүрекке байланысты. Қимыл-қозғалыстың тапшылығы кезінде жүрек бұлшық
еттерінің жиырылу күші кеміп, денеге тарайтын қанның мөлшері төмендей келе, организм
қажетті қоректік заттарға тапшы болып қалады. Осылардың әсерінен ішкі организмдер
қызметінің нашарлауы т.б. сияқты құбылыс байқалады. Гиподинамияның салдарынан ағзада
басқа да сырқаттар пайда болады. Оларға омыртқааралық шеміршектердің мүжіліп тозуы,
жұқаруы - остеохондроз, адам бойындағы артық салмақ - семіздік, қанқысымының
жоғарылауы - гипертония, омыртқа жотасының қисаюы - сколиоз, табан бұлшық етінің
жетілмеуі салдарынан балаларда жиі кездесетін – қазтабандылық және т.б. аурулар.
Денешынықтыру жаттығуларын гиподинамияның әсерінен пайда болған көптеген
аурулардың профилактикасы ретінде қарастыруға болады. Білімгердің денсаулығының тез
жақсаруы және еңбек қабілеттілігін қалпына келтіру кезінде денешынықтыру жаттығуларын
емдік шара ретінде қолдану өте дұрыс. Емдік денешынықтыру жаттығулары ауру немесе
сырқат адамның денсаулығын жақсарту және еңбек қабілетін қалпына келтіру мақсатында
емдік профилактикалық тәсіл ретінде қолданылады. Емдік денешынықтыру дене тәрбиесінің
бір бөлігі ретінде, денекүшінің дамуына, қимылдың координациясының және жылдамдығын
артуына, ептілікті, батылдықты, төзімділікті және басқа да адамның еңбек пен қоғамдық
өміріне қажетті физикалық психологиялық қасиеттерді дамытуға өз үлесін қосады [7, 6174бб.].
Сондықтан денешынықтыру жаттығуларын қолданудың тек емдік ғана емес,
соныжәне қатар тәрбиелік те мәні зор. Емдік дене шынықтырудың негізгі құралы белгілі бір
мақсатта қолданылатын, жалпы аурудың жағдайына және өту ерекшеліктеріне байланысты
мөлшерленіп белгіленген физикалық жаттығулар. Емдік дене жаттығулары , адам денесіне
әсер еткенде күрделі құбылысқа сүйенеді. Олар орталық жүйке жүйесі арқылы ауру
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ағзасындағы күрделі процестерді ынталандырады және қалпына келтіреді. Негізінде емдік
дене шынықтырудың ағзаға әсер етуінің төрт механизмі бар: денені сергіту (тонусты
жоғарылату), қоректендіру (трофикалық), қалыпқа келтіру (компенсаторлық) және
реабилитациялық.
Сергіту қызметі (жалпы тонустың жоғарылауы) дене шынықтырудың барлық түрінде
кездеседі және негізі болып табылады. Бұл кезде ОЖЖ-дегі жүйкелік процестердің артуы,
ішкі бездердің қызметтерінің белсенділігі жоғарылауы, зат алмасу, тыныс жүйесі және
жүрек-тамыр жүйесі қызметінің артуы болады. Дұрыс қолданылған дене жаттығулары
ағзаны сергітіп, жақсы әсер береді.
Трофикалық қызметі тіндер қызметінің бұзылысында көрініс табады. Бұл кезде тіндер
және жасушалардағы қан айналысы жақсарады және олар қоректік заттаржәне қамтамасыз
етіледі. Компенсаторлық (қалпына келтіру механизмі) – бүлініске ұшыраған ағзалардың
қызметін уақытша немесе толық қалпына келтіру. Реабилитациялық қызметі – денсаулықты
жақсарту және еңбек қабілетін қалпына келтіру мақсатында қолданылатын психологиялық,
педагогикалық, әлеуметтік шаралардан тұратын кешенді емдік тәсілдері.
Гиподинамия салдарынан болатын аурулардың алдын алу мақсатында әрбір адам
қазіргі кезеңдегі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуына орын алып отырған
қиындықтарға қарамастан өз денсаулығына аса мұқияттылықпен қарағаны дұрыс.
Адамзаттың данасы Аристотельдің «жанды дене қозғалмаса өледі» деген қағидасын әр адам
күнделікті тіршілігінің бағдарламасы деп түсінуі керек. Денінің саулығы адам өзі үшін де,
ол өмір сүріп жатқан орта үшін де керек.
Ортадағы небір жұмысты да сол денсаулық иесі ғана атқара алады. Шопенгауердің
«Дені сау кедей – ауру корольден бақытты»,- деген қанатты сөзі өте орынды айтылған. Ал
денсаулықты сақтаудың тиімді жолдарының бірі, біз жоғары да айтып өткендей салауатты
өмір салтын ұстану және күнделікті өмір тұрмысына денешынықтыру жаттығуларын енгізу.
Денешынықтыру жаттығулары деп жалпы және арнайы таңдалған қимыл кешенін, емшара
ретінде дене шынықтыруда және дене тәрбиесінде қолданылатын жаттығуларды айтады [8,
421б.].
Денешынықтыру жаттығулары денсаулықты нығайтып, ағзаның бұзылған
функцияларын қалпына келтіреді және соныжәне бірге денешынықтыру жаттығулары адам
ағзасындағы бұлшық еттерге физиологиялық әсер етеді.
Денешынықтыру жаттығуларының организмге әсері:
- қимыл белсенділігі әртүрлі түрткілердің әсеріне икемделу арқылы гемостазды
тұрақты сақтайды. Жаттығулар нәтижесінде организм суыққа, жүктемелерге жоғары
төзімділік көрсетеді.
-жаттығулар ағзанің әрекеттік қосалқы мүмкіндіктерін көтереді.Физиологиялық
қосалқы пәржәне эволюция барысында қалыптасқан организмдер және жүйелердің өз ісәрекеттік қарқынын бірнеше рет өсіре алатын қабілеті;
- жаттығулар иммунитет жүйесін жақсартады. Дене жаттығулары және жүйелі
айналысу гуморальдық және жасушалық иммундық қорғаныш қасиетін өсіреді;
- қимыл жаттығулары денсаулықты шыңдайтын дене шынықтырудың негізгі құралы
болып саналады. Қозғалыстың жүйке – бұлшық ет жүйесіне әсері ерекше байқалады. Қимылқозғалыс кезінде зат алмасу, қан айналымы жақсарады[9, 64б]. Сондықтан бұлшық еттердің
физикалық, химиялық қасиеттері өзгеріп, олардың өнімділігін қамтамасыз етеді. Жүйелі
қозғалыс белсенділігі бұлшықеттердің гипертрофиясын тудырады. Олардың құрамында
актин – миозин, миоглобин, гликоген, АТФ т.б.көбейеді. Тұрақты қимыл-қозғалыстардан
қантамырлары және жүйке талшықтарының терең ұштары өзгеріске ұшырайды. Сөйтіп,
тірек-қимыл-қозғалыс жүйесінің құрылысы өсіп тұрақталады.
Қимыл белсенділігі реттеуші жүйелердің қызметіне әсер етеді.И.П.Павловтың., П.К.
Анохиндердің зерттеулері бойынша, қимыл-қозғалыс адамға «бұлшық ет қуанышын» береді.
Қимыл-қозғалыс кезінде ОЖЖ-нің өңдейтін ақпарат көлемі өседі, оның барлық
құрылымдарының қызметі артады, қозу және тежелу үрдістері белсендіріледі және
теңестіріледі [10, 122б]. Ағзаның қосалқы міндеттері өсіп, оның тіршіліктіксергуі (тонусы)
артады.
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Ғалым К.Д.Ушинский қимыл дағдыларын қалыптастырудың маңызын өте жоғары
бағалаған. Өмірде кездесетін қиындықтарды жеңу жолында, адамзаттың өзінің даму
жолында қимыл- қозғалысты дамытудың маңызы өте орасан.
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Как показывает мировой опыт современное производство может основываться только
на процессах интеграции научных, инновационных и производственных предприятий
различных типов. В настоящее время научно технический прогресс движется не отдельными
предприятиями, а их объединениями, группами, кластерами.
Согласно классическому определению, в основе которого лежит подход профессора
Гарвардской школы бизнеса М. Портера, кластер представляет собой группу географически
соседствующих взаимосвязанных компаний и связанных с ними организаций, действующих
в
определенных
сферах,
характеризующихся
общностью
деятельности
и
взаимодополняющих друг друга [1].
Исследования показали важность близости и агломерационных эффектов для
обеспечения прорыва в области знаний и инновации. Основная причина государственной
поддержки развития кластеров заключается в стремлении увеличить скорость и
эффективность распространения знаний среди экономических субъектов, чтобы сделать их
более инновационными и конкурентоспособными[2].
Мировая практика показывает, что в последние десятилетия процесс формирования
кластеров происходит весьма активно. Тем не менее, каждая страна имеет определенные
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национальные особенности, связанные с государственной политикой в области поддержки и
развития кластеров. Кластеры стали активно создаваться в конце 1990-х гг. в Германии и
Финляндии, примеру которых затем последовали другие европейские и азиатские страны. В
конце 2000-х гг. в Европе был запущен международный проект по созданию кластеров
(European Research Area), идея которого – отдельно взятому европейскому кластеру
недостаточно опираться на собственные силы агломерации для привлечения ресурсов, а,
следовательно, недостаток в ресурсах может быть восполнен путем налаживания
взаимовыгодных международных связей. Исследователи из разных стран особо выделяют
тот факт, что именно сосредоточение на территории кластера малого, среднего и крупного
бизнеса позволяет достичь эффекта синергии в инновационном развитии территории.
На сегодняшний день кластерные структуры получили весьма широкое
распространение, и во многих странах стали неотъемлемой частью государственной
инновационной стратегии. Например, во Франции в 2005 г. была запущена специальная
программа по развитию кластеров («The competitiveness clusters policy»), в задачи которой
входит объединение компаний, обучающих центров, государственных и частных
исследовательских организаций для реализации инновационных проектов [3].
Изучая мировой опыт кластерной политики, можно выявить ряд характерных
тенденций, таких, как главенствующая роль государственных структур и научных
исследовательских институтов при формировании кластерной стратегии, а также определить
основные отраслевые направления кластеризации экономики большинства зарубежных стран
(табл. 1).
Таблица 1 - Отраслевая направленность кластеризации экономики
Отрасли
Электроника и
телекоммуникационные
технологии
Строительство
Агропромышленность и
производство продуктов
питания
Нефтегазовая и химическая
промышленность
Целлюлозно-бумажная
промышленность
Легкая промышленность
Здравоохранение
Транспорт

Страны
Япония, Швейцария, Финляндия, США
Китай, Бельгия, Нидерланды, Германия, Финляндия,
Дания
Финляндия, Бельгия, Франция, Италия, Нидерланды,
Германия, Болгария, Венгрия
Швейцария, Германия, Бельгия, США
Финляндия, Норвегия
Швейцария, Австрия, Италия, Швеция, Финляндия,
Китай
Швеция, Дания, Швейцария, Нидерланды, Израиль
Нидерланды, Норвегия, Ирландия, Бельгия,
Финляндия, Германия, Япония
Норвегия, Финляндия, Швеция

Энергетическая
промышленность
Машиностроение
Италия, Германия, Норвегия, Ирландия, Швейцария
Фармацевтическая
Дания, Швеция, Франция, Италия, Германия
промышленность
Био-технологии и биоНидерланды, Австрия, Великобритания, Норвегия
ресурсы
Примечание – источник литературы 3
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Кластерное развитие, во многом характерное для промышленно развитых стран,
начинает проявляться при самом активном участии государства и в развивающихся странах.
Одним из таких примеров может служить Индия – эта страна активно участвует в мировой
конкуренции благодаря своим разработкам в области оффшорного программирования по
американским заказам. Центром научно-технического прогресса в Индии является Бангалор
(Bangalore) – центр интенсивных технологий, малые и средние предприятия которого
активно работают с региональными научными центрами и институтами. Можно отметить
ряд факторов, которые способствовали превращению Бангалора в центр интенсивных
технологий: активное участие государства и крупных предприятия в течение нескольких
десятилетий; выделение центральным правительством государственных инвестиций
предприятиям и институтам, занятым в программе развития; отмена государственного
режима лицензирования; создание научных центров подготовки специалистов; заказы
американских компаний обеспечивают приток иностранных инвестиций; создание системы
защиты продуктов интеллектуальной собственности.
Изучив существующие многочисленные теории развития кластерной политики,
можно с уверенностью говорить о том, что не существует единой модели создания объектов
кластерной инфраструктуры. В мировой практике обычно выделяют ряд моделей
кластеризации с учетом становых особенностей:
1) северо-американская модель – минимальное вмешательство государства и высокий
уровень взаимодействия научной и производственной деятельности (Силиконовая
долина);
2) французско-японская модель – создание больших технополисов, на территории
которых сосредоточено несколько других объектов инновационной инфраструктуры,
развитие региональных кластеров за счет зарубежных инвестиций и активной
государственной поддержки;
3) скандинавская модель – акцент делается в большей степени на создание небольших
парков и реализации национальных программ развития, участие в международных проектах
минимальное;
4) европейская модель – акцент на модернизации производства и создании новых
рабочих мест, что предполагает активное участие межгосударственных европейских
фондов в создании инфраструктуры, а также активное взаимодействие государства с
частным бизнесом, однако без прямого проникновения в структуры крупных частных
компании[3].
На базе институциональной специфики организации кластеров разные страны мира
выработали базовые модели создания кластеров в условиях постиндустриальной экономики.
Каждая из моделей комбинирует определенные ключевые характеристики кластера: степень
конкуренции и рыночных связей, наличие компаний-лидеров, инновации, развитие малого
бизнеса, интернационализация, использование информационных технологий, присутствие
прямых иностранных инвесторов. Так, в модели США отмечается ярко выраженная
конкуренция между компаниями. Условием применимости данной модели является тот факт,
что производственный процесс не будет предполагать установления тесных взаимосвязей.
На основе конкуренции поставщиков в кластере и массового производства головная
компания достигает низкой себестоимости конечной продукции, при этом достаточно
высоки показатели применения информационных технологий. Для кластеров США
характерно, что деятельность их базируется на принципе партнерства и ориентируется на
коммерциализацию исследований и разработок. Посредством федеральной контрактной
системы государство предоставляет компаниям и подрядчикам, которые являются
исполнителями исследований и разработок, ряд прав, как-то: использование научных
лабораторий и промышленного оборудования государства на безвозмездной основе, льготы
при закупках сырья, материалов из государственных фондов и от государственных ведомств,
досрочная амортизация основных средств, налоговые льготы. В США сформировалось два
вида инновационных кластеров: 1) возникшие спонтанно (по инициативе отдельных
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организаций или физических лиц); 2) созданные по указанию правительства штатов страны.
Кластеры второго вида создаются и поныне, однако наиболее эффективно действующие и
известные технопарки относятся к кластерам первой группы например, Силиконовая долина.
Модель кластеризации Японии сформирована вокруг компании-лидера, и для нее
характерно масштабное производство, в котором интегрировано большое число поставщиков
на разных стадиях производства. Данная модель применима при производстве
технологически и технически сложной продукции. Разработка инновационной продукции
требует высокого уровня постоянных издержек, которые возможно окупить при большом
объеме реализации. В свою очередь, в данной модели объем использования
информационных технологий незначителен. В Японии, как и в США, кластеры формируются
с целью продвижения наиболее современных и перспективных направлений: разработка и
производство больших интегральных схем, робототехники, нанотехнологий. Большое
значение уделено «смешанным» отраслям (биоинформатика и биопроизводство), что
существенно отличает японские программы от европейских аналогов, где зачастую
преобладают кластеры в традиционных отраслях (например, в Дании и Норвегии они
получили свое развитие в лесном, морском и сельском хозяйстве. В кластерной политике
Японии большое значение уделено налаживанию кооперации между государственными
организациями, образовательными, научными учреждениями и промышленными
компаниями. Слабым местом японской научно-исследовательской системы является
разобщенность между указанными субъектами. Спецификой кластерной политики Японии
также является активная поддержка венчурного бизнеса. Помимо прочего, важная роль
отведена установлению связей с зарубежными компаниями, исследовательскими
учреждениями и университетами [4].
Модель кластеризации Китая предполагает их развитие на основе привлечения
крупных транснациональных компаний посредством прямых иностранных инвестиций.
Благоприятный инвестиционный климат является важным фактором освоения новейших
технологий и последующего выхода на зарубежные рынки. Объем производства инноваций
при этом незначителен – в основном для Китая характерен трансферт технологий из
развитых стран (в отличие, например, от объема использования информационных
технологий, большие размеры которого позволяют характеризовать производство в
кластерах как высокотехнологичное). Как и страны ЕС, Китай реализуется кластерную
политику для повышения инновационного и промышленного потенциала экономики страны.
К 2015 г. в стране создано свыше 60 специальных зон, которые предназначены для
формирования кластеров в разных отраслях промышленности (эти кластеры обеспечивают
уровень продаж в объеме порядка 200 млрд долл. США в г.).
Для модели кластеризации стран Скандинавии характерный высокий уровень
инновации и степень информатизации. Эта модель поддерживается исключительной
степенью развитости НИС, применением возможностей информационных технологий,
наиболее развитой в мире системой образования. Эта модель в большей степени применима
для экономик малых стран, испытывающих дефицит природных ресурсов и
ориентирующихся на экспорт.
В модели формирования кластеров Италии характерным является большое число
малых компаний, которые объединены в разные ассоциации с целью повышения их
конкурентоспособности.
Данную модель возможно применять для производства продукции с невысоким
технологическим уровнем, большой степенью дифференциации и колебаниями спроса на
нее. Тем не менее, несмотря на низкую информационную емкость, кластеры в Италии
обеспечивают 30 % объема экспорта и 43 %занятости страны [4].
Таким образом мировые тенденции развития кластеризации свидетельствуют об
актуальности и успешности применения данной концепции в практическом опыте многих
зарубежных стран.
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Кәсіпорындарда тауарлық-материалдық қорларды есепке алу көптеген нормативтікқұқықтық актілермен реттеледі. Мұндай актілерге мыналар жатады:
1) "Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы №
234-III Қазақстан Республикасының Заңы (01.01.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен
және толықтырулармен) [1].
2) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы
Бұйрығы
№ 562 "бастапқы есепке алу құжаттарының нысандарын бекіту туралы" (28.03.2018 ж.
өзгерістер мен толықтырулармен) [2].
3) "Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы (Салық
Кодексі)" 2017 жылғы 25 желтоқсандағы № 120-VI Қазақстан Республикасының Кодексі
(10.01.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) [3].
4) Халықаралық қаржылық есептілік стандарты (IAS) 2 "қорлар" (2015 жыл) [4].
"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы №
234-III Қазақстан Республикасының Заңында (01.01.2020 ж. жағдай бойынша өзгерістермен
және толықтырулармен) есеп саясаты Қазақстан Республикасының бухгалтерлік есеп және
қаржылық есептілік туралы заңнамасының талаптарына, ХҚЕС-ке және бухгалтерлік есеп
шоттарының үлгілік жоспарына сәйкес бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық
есептілікті жасау үшін кәсіпорын немесе ұйым қабылдаған қағидаттарды, негіздерді,
шарттарды, қағидалар мен практиканы білдіреді. Демек, анықтау тәртібі, сондай-ақ табиғи
шығын нормалары шегіндегі шығындарды есепке алу кәсіпорынның немесе ұйымның есеп
саясатында көзделуі тиіс.
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"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" 2007 жылғы 28 ақпандағы
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес құжаттандыру және есепке алу жүйесі мынадай
қағидаттарға құрылуға тиіс:
- бухгалтерлік құжаттар бастапқы құжаттардың түпнұсқаларымен бекітілуі тиіс;
- құжаттар мен жазбалар бірегей дәйекті нөмірленуі керек;
- операциялар жасалған күні бойынша тіркелуі тиіс;
- синтетикалық және аналитикалық есеп деректері сәйкес келуі керек.
Қорлардың қозғалысы бойынша шаруашылық операцияларды есепке алу үлгілік
нысандағы және белгіленген тәртіпке сәйкес құжаттамамен ресімделеді. Кәсіпорындағы
өндіріс процесінің негізі материалдық құндылықтарды уақтылы және ұтымды қамтамасыз
ету болып табылады.
Қорларды ауыстыру бойынша барлық операциялар бухгалтерлік есепте көрсетілуі
және құжатпен расталуы тиіс. Қорларды есепке алуды ұйымдастыру кезінде негізгі рөл
қорлардың қозғалысын құжаттауға, яғни кіріске алуға; есептен шығаруға және шығаруға
беріледі. Бұл ретте әрбір операция құжатпен ресімделеді және толтырудың өз нысаны
болады. Бухгалтерлік есептің барлық құжаттары:
- бастапқы құжаттар;
- қағаз және электрондық жеткізгіштердегі бухгалтерлік есеп тіркелімдері;
- қаржылық есептілік;
- есеп саясаты;
- есепке алу деректерін электрондық өңдеу бағдарламалары, ескіру мерзімі өткенге
дейін Қазақстан Республикасы Салық кодексінің 59-бабының 5,6-тармақшасында
сипатталған жеке жағдайларды қоспағанда, "бастапқы есепке алу құжаттарының нысандарын
бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің 2012 жылғы 20 желтоқсандағы
№ 562 бұйрығына сәйкес (28.03.2018 жылғы өзгерістермен және толықтырулармен)
ұйымның мұрағатына тапсырылуы және 5 жыл сақталуы тиіс.
"Бухгалтерлік есеп және қаржылық есептілік туралы" Қазақстан Республикасы
Заңының 7-бабына сәйкес бухгалтерлік құжаттама мыналардан тұрады:
- бастапқы құжаттар;
- бухгалтерлік есеп тіркелімдері;;
- қаржылық есептілік;
- есептер;
- есеп саясаты.
Материалдар қорларының келіп түсуіне, орын ауыстыруына және босатылуына
байланысты барлық операциялар нысандары Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2012 жылғы 20 желтоқсандағы № 562 бұйрығымен бекітілген бастапқы есепке алу
құжаттарымен ресімделеді.
Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес уәкілетті органдар бастапқы
құжаттарға қойылатын нысандарды, талаптарды бекітеді. Қорлардың қозғалысы бойынша
шаруашылық операцияларының нысандары № 562 "бастапқы есепке алу құжаттарының
нысандарын бекіту туралы"бұйрықтың 25-49-қосымшаларында көрсетілген. Бұл нысандар
қорлардың атауы бойынша, сондай-ақ сандық және сомалық көріністе көрсетілуін реттейді.
Бұл нысандар сандық және сомалық түрде қорлардың аналитикалық есебін де
қамтамасыз етеді. Бухгалтерлік құжаттар қатаң белгіленген ретпен жасалады және
жылжытылады және жұмыс процесін құрайды. Құжат айналымы-бұл толтырылған немесе
алынған сәттен бастап мұрағатқа тапсырылғанға дейінгі құжаттардың қозғалу схемасы.
Құжаттарды қабылдаудың үш көзі бар:
- кәсіпорынның өзі жасаған құжаттар (ішкі);
- басқа кәсіпорындарға жіберілетін құжаттар (шығыс);
- контрагенттерден келіп түсетін құжаттар (кіріс).
Қорларды есепке алу бойынша ішкі бақылау жүйесінде құжат айналымы схемасына
ерекше рөл беріледі. Жұмыс процесі қорлардың сақталуын және ұтымды пайдаланылуын
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тиісті есепке алудың, бақылаудың негізі болып табылады. Жұмыс процесінің схемасы
танысу және орындау үшін кәсіпорынның барлық бөлімшелеріне жеткізілуі керек.
Құжаттардың уақтылы және тиісінше толтырылуы қажет. Кәсіпорынның есеп саясаты
қорлардың тарапқа түсуі мен жіберілу тәртібін айқындайды. Қорлар бастапқы құжаттар
негізінде ғана кіріске алынады және қоймалардан босатылады.
Төменде заңды күші бар осы құжаттарды ресімдеуге қойылатын талаптар келтірілген:
- тараптардың заңды атауы;
- ұйымның деректемелерін қамтуы;
- операцияның нөмірі мен жасалған күні;
- ұсынылатын құжат жазып берілетін қорлар бойынша ақпарат;
- жауапты тұлғалардың қолтаңбалары;
- осы құжаттың келуіне жеткізу туралы мөр, мөртаңба.
Ұйым материалдардың түсу мен ресімдеу тәртібін дербес айқындайды және келіп
түсуі мынадай тәсілдермен жүргізілуі мүмкін:
- жарғылық капиталға салым: құрылтайшылармен келісілген ақшалай бағалау;
- шарттар бойынша сатып алу: сатып алу бойынша нақты жүргізілген шығыстар;
- өтеусіз негізде: нарықтық құны;
- ұйымның күшімен материалдар дайындау:
Қорларды басқару кезінде сақталатын тауарлар ақша салымдары, ықтимал пайда,
көлем, жетіспеушілік пен жетіспеушіліктен болатын ықтимал залал тұрғысынан айтарлықтай
ерекшеленетінін ескеру қажет. Өндірістік бағдарламаны орындау процесін және
кәсіпорынның шаруашылық қызметінің басқа да түрлерін кепілді қамтамасыз ете отырып,
материалдық ресурстардың нақты түрлеріне объективті қажеттілікті есептеуге негізделуі
тиіс. Осыған байланысты кәсіпорында қорларды жоспарлаудың негізгі міндеті қорлардың
мөлшері мен оларды құру мен сақтау шығындары арасындағы оңтайлы қатынасты анықтау
болып табылады.
Қорлардың тапшылығына байланысты, яғни қажетті қорлар болмаған кезде
кәсіпорында туындайтын шығындардың түрлері әр алуан болады:
- қажетті материалдарды жеткізуді жеделдету шығындары;
- байланыс және жол жүру шығыстары;
-материалдарды тез жеткізу үшін сыйлықақылар;
-материалдардың шағын партияларын жеткізу есебінен қымбаттау;
-өткізу бағдарламасын түзетуге байланысты шығындар;
-коммерциялық шығындар мен шығыстар;
Корларда қажетті материалдық ресурстардың болмауына байланысты сату көлемінің
қысқаруына байланысты пайда шығыны мен үстеме шығыстар үлесінің өсуі мумкін.
Маңызды қорлардың жағымды және жағымсыз жақтарын жалпы атап өтуге болады .
Позитивті аспект-бұл өнімді тұтынушыларға қызмет көрсетудің жоғары деңгейі және
кәсіпорынның кепілдендірілген ырғағы.
Қордың саны үлкен болуының теріс аспектілері белгілі бір жағдайларда материалдық
ресурстар сапасының төмендеуіне әкелетіндігінде, олар әрдайым толық талап етіле
бермейді,оларды ұстауға жұмсалатын шығындарды арттырады және айналым қаражатының
айналым жылдамдығын төмендетеді [5, 87-бет] .
Қорыта келе, кәсіпорынның немесе ұйымның қажеттіліктеріне және олардың
қызметінің ерекшеліктеріне сүйене отырып қорлардын есебін осылай заңдар мен арнайы
тәртіпке сүйеніп дайыдау дурыс.
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Сегодня, в век информатизации, компьютерные атаки или утечки информации могут
привести к катастрофическим последствиям. Экономический эффект от обеспечения
безопасности заключается в минимизации или полном устранении потерь от угроз. Но
реализация защитных мер всегда стоит денежных средств и определенных расходов.
Поэтому истинная прибыль будет равна размеру сэкономленных от реализации угроз
безопасности средств, уменьшенному на стоимость защитных мер.
Многие авторы посвятили свои труды описанию мер безопасности[1-3]. В этих
работах освещены особенности системы информационной безопасности (ИБ) и
нейтрализации угроз. По мнению Д.Ю. Камозина «Безопасность не должна мешать бизнесу.
Но за безопасность надо платить, а за ее отсутствие расплачиваться» [4,с.71]. Идеальная
система безопасности – это золотая середина между нейтрализованными угрозами,
затраченными на это ресурсами и прибыльностью бизнеса.
Применительно к действующим компаниям, структурное подразделение, отвечающее
за обеспечение информационной безопасности, может называться по-разному. Это может
быть отдел, управление или даже департамент ИБ. Для унификации такое структурное
подразделение называют службой информационной безопасности (СИБ).
Актуальность деятельности СИБ заключается в том, что размер сэкономленных
средств от нейтрализованных угроз информационной безопасности невозможно точно
определить. Если угроза не реализовалась, то и ущерба от нее нет, а раз проблем нет, то и не
нужно их решать. Для решения этой проблемы СИБ может действовать двумя способами:
1) рассчитать определенную экономическую значимость деятельности. Для этого ей
необходимо вести учет инцидентов и оценивать потенциальный ущерб от их реализации.
Совокупный размер потенциального ущерба можно отнести к сэкономленным денежным
средствам. Для устранения разногласий по размеру оцениваемого ущерба рекомендуется
предварительно разработать и утвердить методику его оценки.
2) периодически доносить до коллег результаты своей деятельности, рассказывать об
актуальных угрозах ИБ, проводить обучения и повышать осведомленность сотрудников.
Любой работник компании должен чувствовать, что, если у него возникнет проблема,
связанная с ИБ, то он может обратиться в СИБ. При этом, СИБ должна иметь практическую
направленность и быть экономически эффективной. Лучшим подспорьем в достижении
указанных свойств является применение риск-ориентированного подхода.
220

Следует отметить, что существуют многочисленные направления обеспечения
безопасности, такие как экономическая, физическая, пожарная безопасность. Помимо угроз
ИБ, любая организация подвержена другим, не менее важным угрозам, например, угрозам
краж, компьютерному взлому, мошенничества со стороны недобросовестных клиентов,
угрозам нарушения обязательных требований (compliance) и т. д.
В конечном счете, для организации все равно, от какой конкретно угрозы она понесет
потери, поскольку здесь нужно определять размер ущерба, который зависит от многих
последствий, влияющих на особенности бизнес-процессов, инфраструктуры организации,
внешних вредоносных факторов и принимаемых контрмер.
Оценка всех рисков позволяет организации эффективным образом использовать
имеющиеся у нее ресурсы на нейтрализацию именно тех угроз, которые для нее наиболее
значимы и опасны. Отсюда управление рисками является основным подходом к построению
комплексной экономически эффективной системы безопасности организации. Более
подробно риски и связанные последствия определены
Базельским комитетом по
банковскому надзору, где почти все банковские нормативные документы построены на базе
рекомендаций по управлению рисками[5].
Одним из основных мер по снижению вероятности реализации угроз
информационной безопасности будут:
-внедрение передовых практик по управлению IT и инфраструктурой;
-создание комплексной системы защиты информации.
Чтобы правильно выбрать методы защиты информации на предприятии и эффективно
их использовать, следует определиться с источниками возможных угроз потери данных. К
основным из них относятся:
-сбои в аппаратной системе предприятия, обеспечивающей обработку и хранения
данных;
-мошенничество с целью получения доступа к информации;
-искажение данных с целью получения неправомерной выгоды или нанесения ущерба
компании;
-подлог данных или их хищение с помощью различных аппаратных и программных
средств;
-кража информации с помощью устройств, использующих для этого
электромагнитное излучение, акустические сигналы, визуальное наблюдение.
Перечисленные угрозы могут исходить как от сторонних лиц, которым нужны
определенные данные компании в личных интересах, конкурирующие фирмы или
сотрудники организаций, которые небрежно выполняют свои функциональные обязанности,
или решили передать важные данные конкурентам.
Если угроза исходит от сотрудников, то они, скорее всего, постараются незаметно
скопировать информацию, воспользовавшись своими полномочиями, и передадут ее третьим
лицам. Когда данные стараются получить сторонние лица, в основном используются
различные программные средства. Они делятся на:
-спам-рассылку с вредоносными ссылками;
-вирусные программы;
-троянские и шпионские плагины;
-игровые закладки с измененным кодом под вирусный софт;
-ложное программное обеспечение с измененными функциями.
Учитывая перечисленные угрозы, защита информации на предприятии должна
строиться как на аппаратном, так и программном уровне. Только в комплексе можно
успешно защитить свои данные от киберзлоумышленников.
К основным этапам комплексной защиты информации на предприятии относятся:
-формирование информационной политики предприятия, компании;
-создание внутреннего правового поля использования информации;
-формирование подразделения информационной защиты и безопасности.
221

Защитная деятельность компании должна вестись в следующих направлениях:
-защита данных, которые обрабатываются и хранятся в архивах;
-исключение вероятности несанкционированного проникновения в информационную
среду компании;
-правильная работа с персоналом для исключения краж важных данных сотрудниками
компании.
Для повышения информационной безопасности предприятиями активно
используются следующие меры:
1) формирование системы доступа к данным внутри корпоративной сети;
2) различные автоматизированные системы управления с иерархией доступа к
данным согласно статусам сотрудников компании.
Это упрощает процедуру отслеживания перемещения потоков данных и выявления
утечек информации.
Использование эффективного антивирусного программного обеспечения исключит
вероятность кражи данных с помощью специального софта. Зачастую практикуется
параллельное использование двух программных продуктов, отличающихся разными
алгоритмами определения шпионского и вирусного софта. Также существуют системы
обнаружения и защиты от «кибератак», которые активно внедряются в информационные
системы предприятий, поскольку позволяют защитить не только от распространения
программ с вредоносным кодом, но и блокируют попытки остановки информационной
системы предприятия.
Многие компании проводят для своих сотрудников семинары и конференции, на
которых обучают безопасному поведению в локальной и глобальной сетевой среде, а также
безопасному обращению с информацией во время выполнения своих ежедневных
функциональных обязанностей. Это существенно сокращает риски, того что информация
будет утеряна или передана третьим лицам по небрежности сотрудников.
Комплексная система защиты информации на предприятии – это сложная задача,
которую предприятию самостоятельно решить достаточно сложно. Для этого существуют
специализированные
организации,
которые
помогут
сформировать
системы
информационной безопасности. Квалифицированные специалисты умело создадут структуру
защиты, концепцию ее внедрения в конкретной компании и выберут подходящие аппаратные
и программные средства для решения поставленной задачи.
Система защиты информации (СЗИ) — это комплекс организационных и технических
мер, направленных на обеспечение информационной безопасности предприятия. Главным
объектом защиты являются данные, которые обрабатываются в автоматизированной системе
управления (АСУ) и задействованы при выполнении рабочих процессов. СЗИ должна быть
адекватна потенциальным угрозам. Поэтому при планировании защиты необходимо
представлять, кого и какая именно информация может интересовать, какова ее ценность и на
какие финансовые жертвы ради нее способен пойти злоумышленник.
Другими словами, СЗИ должна быть использующей не только технические средства
защиты, но также административные и правовые. Помимо этого СЗИ должна быть гибкой и
адаптируемой к изменяющимся условиям. Главную роль в этом играют административные
(или организационные) мероприятия, такие, например, как регулярная смена паролей и
ключей, строгий порядок их хранения, анализ журналов регистрации событий в системе,
правильное распределение полномочий пользователей и многое другое. Человек,
отвечающий за все эти действия, должен быть не только преданным сотрудником, но и
высококвалифицированным специалистом как в области технических средств защиты, так и
в области вычислительных средств вообще.
Выделяют следующие основные направления защиты и соответствующие им
технические средства:
-защита от несанкционированного доступа (НСД) ресурсов автономно работающих и
сетевых ПК. Эта функция реализуется программными, программно-аппаратными и
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аппаратными средствами, которые будут рассмотрены ниже на конкретных примерах.
- защита серверов и отдельных пользователей сети Internet от злонамеренных хакеров,
проникающих извне. Для этого используются специальные межсетевые экраны
(брандмауэры), которые в последнее время приобретают все большее распространение;
- защита секретной, конфиденциальной и личной информации от чтения
посторонними лицами и целенаправленного ее искажения осуществляется чаще всего с
помощью криптографических средств, традиционно выделяемых в отдельный класс. Сюда
же можно отнести и подтверждение подлинности сообщений с помощью электронной
цифровой подписи (ЭЦП). Применение криптосистем с открытыми ключами и ЭЦП имеет
большие перспективы в банковском деле и в сфере электронной торговли.
Защите от утечки информации по побочным каналам (по цепям питания, каналу
электромагнитного излучения от компьютера или монитора) применимы такие испытанные
средства, как:
- экранирование помещения и использование генератора шума;
- специальный подбор мониторов и комплектующих компьютера, обладающих
наименьшей зоной излучения в том частотном диапазоне, который
удобен для
дистанционного улавливания и расшифровки сигнала злоумышленниками.
Защита от шпионских устройств, устанавливаемых непосредственно в
комплектующие компьютера, также как и измерения зоны излучения, выполняется
спецорганизациями, обладающими необходимыми лицензиями компетентных органов.
Одной из важных целей атакующей стороны в условиях информационного конфликта
является снижение показателей своевременности, достоверности и безопасности
информационного обмена в противоборствующей системе до уровня, приводящего к потере
управления.
Содержание информационного противоборства включает две составные части,
которыми
охватывается
вся
совокупность
действий,
позволяющих
достичь
информационного превосходства над противником.
Первой составной частью является противодействие информационному обеспечению
управления противника (информационное противодействие). Оно включает мероприятия по
нарушению конфиденциальности оперативной информации, внедрению дезинформации,
блокированию добывания сведений, обработки и обмена информацией (включая физическое
уничтожение носителей информации) и блокированию фактов внедрения дезинформации на
всех этапах информационного обеспечения управления противника. Информационное
противодействие осуществляется путем проведения комплекса мероприятий, включающих
техническую разведку систем связи и управления, перехват передаваемой по каналам связи
оперативной информации.
Вторую часть составляют мероприятия по защите информации, средств ее хранения,
обработки, передачи и автоматизации этих процессов от воздействий противника
(информационная защита), включающие действия по деблокированию информации (в том
числе защиту носителей информации от физического уничтожения), необходимой для
решения задач управления и блокированию дезинформации, распространяемой и внедряемой
в систему управления.
Информационная защита не исключает мероприятий по разведке, защите от захвата
элементов информационных систем, а также по радиоэлектронной защите. Как известно,
атаки могут производиться как из-за пределов сети (атаки по сети), так и по внутренним
каналам (физические атаки). Поэтому информационная защита также делится на два вида:
внешнюю и внутреннюю.
Для достижения своих целей атакующая сторона будет пытаться использовать оба
вида атак. Сценарий ее действий заключается в том, чтобы с помощью физических атак
завладеть некоторой информацией о сети, а затем с помощью атак по сети осуществлять
несанкционированный доступ (НСД) к компонентам всей сети системы. По данным
статистики доля физических атак составляет 70 % от общего числа совершенных атак.
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Наиболее частым нарушениями по сети являются: сбор имен и паролей, подбор паролей,
выполнение действий, приводящих к переполнению буферных устройств и т.п.
Таким образом, комплексная система информационной безопасности должна
представлять собой набор защитных бизнес-процессов (в англоязычной литературе –
controls), построенных с учетом исполнения обязательных требований, актуальных угроз и
практики обеспечения информационной безопасности.
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Управление запасами - довольно традиционная сфера практической работы, которая
стала развиваться как самостоятельное направление в начале 20 годов прошлого века.
Постепенное накопление материала привело в 50- 60-е годы к формированию теории
управления запасами, ориентированной на оптимизацию уровня запасов в организации.
Разнообразная специальная литература на русском языке по управлению производством, а
позднее по производственному и операционному менеджменту помогла к 80-90-м годам
сделать инструментарий теории управления запасами легко доступным для практического
применения. При этом акцент делался исключительно на расчетной составляющей запаса.
При развитии рыночной экономики в Казахстане проблемы непосредственного
управления запасами перешла на второй план, стали рассматриваться только на уровне
исполнителей и низового звена управления.
Между тем, зарубежная наука и практика управления (и, прежде всего, управления
логистического, связанного с управлением материальными потоками) за последние 20 лет
осуществила гигантский шаг от совершенствования методов и моделей расчета уровней
запасов к совершенствованию процесса управления запасами, основанного на анализе
результатов расчетов уровней запасов [1,с.87].
Анализ и исследование современной отечественной практики управления запасами
свидетельствует, что зачастую казахстанские компании опираются на стихийно или
традиционно сложившуюся методику управления запасами на всех этапах движения
материального потока в организации. Во многих компаниях
отсутствует
четко
сформированная логистическая стратегия управления запасами.
Изменение подходов к управлению запасами связано со становлением логистики в
бизнесе и развитием японского менеджмента. Именно японские специалисты смогли по224

новому взглянуть на запас и заметить, что запас всегда является буфером, сглаживающим
конфликт характеристик поставок, пополняющих запас, и характеристик потребления,
требующего использования запасов. Запас - это ширма, за которой скрывается недостаток
работы.
В практике работы зарубежных компаний подтверждается эффективность
логистического подхода к управлению запасами. Логистические технологии в области
управления запасами, применяемые западными предприятиями направлены в основном на
минимизацию товарно-материальных запасов.
Примерами таких систем являются следующие методы:
1) MRP (MaterialsRequirementsPlaning) - методология, используемая в управлении
производством и обеспечивающая разработку планов и графиков поставки материалов и
комплектующих для обеспечения заданной программы производства.
2) «Канбан» - метод управления запасами (японское слово, обозначающее «сигнал»
или «карточка»), использующий информационные карточки для передачи заказа на
изготовление с последующего процесса на предыдущий.
3) JIT (Just-in-time) - «точно в срок» - общий организационный подход, с помощью
которого, в результате учитывающего детали спроса, точного управления, значительно
сокращаются запасы и тем самым длительность производственного цикла.
4) OPT(OptimizedProductionTechnologies) - это фактически компьютеризированный
вариант системы KANBAN с той существенной разницей, что ОПТ предупреждает
возникновение узких мест в цепочке «снабжение-производство-сбыт», а система KANBAN
позволяет эффективно устранить уже существующие узкие места.
5) DRP (DistributionRequirementsPlaning) - система планирования потребностей в
распределении, исходя из прогноза спроса. DRP системы относят к «толкающим», то есть
сначала рассчитывается объем требуемой поставки готовой продукции потребителю и уже
на основе полученных цифр подготавливают заказ на пополнение готовой продукции
[2,с.44].
Оптимизация цепи снабжения - основной фактор роста прибыли и рентабельности
активов для иностранных компаний. Улучшая уровень обслуживания конечного
потребителя, компании расширяют рынки сбыта и объем реализации. Обеспечивается
сокращение цикла от начала производства до оплаты наличными и потребности в других
активах. Сокращаются и относительные административные расходы. Все эти результаты
соответствуют конечным целям предприятия.
Основные каналы сбыта зарубежные поставщики организуют сами путем создания
собственных филиалов, которые являются региональными дистрибьюторами, они создают
региональный склад и свою дилерскую сеть. Отношения с посредниками также могут
строиться в соответствии с договорами. Поставщики либо сами участвуют в процессах
управления запасами дилера, либо издают для дилеров руководства по работе с продукцией,
которые содержат разнообразные рекомендации по всем аспектам их деятельности.
Эффективное управление запасами позволяет организации удовлетворять или
превышать ожидания потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые
максимизируют чистую прибыль.
Зарубежные компании всегда работали в условиях свободного рынка, а в Казахстане
такой практики не было. Казахстанские торговые предприятия за много лет так и не вышли
на западные рынки, в то время как иностранные компании активно вторгаются на наш
рынок, имея мощные сбытовые сети и склады, позволяющие им обеспечить поставку товаров
в кратчайшие сроки. В практике работы зарубежных компаний подтверждается
эффективность логистического подхода к управлению товарными запасами.
Системы управления запасами, применяемые западными производителями,
направлены в основном на минимизацию материальных запасов.
Указанные
факторы объясняют наличие препятствий на пути практического
внедрения логистики по принципу «точно вовремя». Помимо всего прочего, при
225

планировании инвестиций необходимо оценивать степень фактической выгоды от ее
внедрения по сравнению с альтернативными вариантами. Так как при анализе
эффективности значительную часть проблемы занимает оценка качественных аспектов и
рисков, то в силу этого проведение подобных сравнительных расчетов отличается
сложностью.
Поэтому оптимистические заключения о снижении затрат в результате внедрения
системы «точно во время» на 50 процентов и более должны восприниматься с
осторожностью [3, с.103].
Одним из наиболее существенных факторов, определяющих эффективность
операционных расходов, а также уровень организации финансового менеджмента для
многих промышленных и торговых компаний, является размер запасов. С позиции
финансиста идеальным состоянием для ведения бизнеса должно быть отсутствие каких-либо
запасов при полном обеспечении производственного процесса всеми необходимыми
компонентами.
В силу ряда объективных причин, включая и объявленную ВОЗ пандемию Covid -19
для большинства казахстанских предприятий добиться полного отсутствия товарных
«излишеств» не представляется возможным. Поэтому необходимо оптимально
ими
управлять, опираясь на логистические технологии в области управления запасами,
применяемые западными производителями.
Сравнение отечественного и зарубежного опыта управления запасами показало, что
технологии в области управления запасами, применяемые западными предприятиями
направлены в основном на минимизацию товарно-материальных запасов. Эффективное
управление запасами позволяет организации удовлетворять или превышать ожидания
потребителей, создавая такие запасы каждого товара, которые максимизируют чистую
прибыль. Зарубежные компании всегда работали в условиях свободного рынка, а
казахстанские торговые предприятия за много лет так и не вышли на западные рынки, в то
время как иностранные компании активно вторгаются на наш рынок, имея мощные
сбытовые сети и склады, позволяющие им обеспечить поставку товаров в кратчайшие сроки.
В практике работы зарубежных компаний подтверждается эффективность логистического
подхода к управлению товарными запасами. Поэтому роль бухгалтерского учета и контроля
за движением запасов не вызывает сомнений.
С учетом изложенного важным является достоверность и объективность отражения в
бухгалтерском учете и отчетности операций с производственными запасами, которая в свою
очередь зависит правильность определения основных показателей, характеризующих
результаты хозяйственной деятельности и реальное финансовое состояние организации.
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Кәсіпорындардағы тауарлық-материалдық қорларды басқарудың автоматтандырылған
жүйесі тауарлардың қажетті мөлшерде және қажетті уақытта үнемі болуын қамтамасыз етуге
көмектеседі.
Бүгінгі таңда бухгалтерлік есеп саласындағы заманауи ақпараттық жүйелер дамудың
осындай деңгейіне жетті, сондықтан барлық дерлік кәсіпорындар алынған ақпаратты тиімді
сақтауға, өңдеуге және пайдалануға мүмкіндік беретін автоматтандырылған құралдарды
қолданады. Сонымен қатар, мұндай ақпараттық жүйелердің ұтқырлығы мен икемділігі де
маңызды.
Нарықтағы барлық шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметі жасалған есеп
беру құжаттамасының көптігімен байланысты. Құжаттар қозғалысының толық сипаттамасы
көптеген авторлардың еңбектерінде көрсетілген [1-3]. Сондай-ақ, кәсіпорынның қызметін
жалпылауға және жүйелеуге арналған құжаттар туралы ақпарат бар.
Есеп берудің басты кемшілігі - жасалған үлгілердің үлкен саны, бұл жұмыс
тиімділігін едәуір төмендетеді және шығындарды арттырады, мысалы, кәсіпорындардың
қоймаларындағы материалдық құндылықтарды есепке алу. Материалдардың қозғалысы,
оларды орналастыру және бақылау бір мезгілде жүргізілмейді.
Қателікке жол бермеу үшін контрагенттердің құжаттары үнемі тексеріліп тұрады.
Мұндай ішкі бақылау қоймадағы материалдық құндылықтарды есепке алуды "ауырлатады".
Бұдан басқа, қоймаларды басқару жүйесін қалыптастыру кезінде адами факторды ескеру
қажет. Қазіргі уақытта қоймадағы материалдық құндылықтарды есепке алу кәсіпорынның
алаңдарын, қоймаларын және басқа үй-жайларын тиімді басқаруды білдіреді. Бұл жүйе
қоймалық есепке алудың негізгі процестерін толық немесе ішінара автоматтандыруға
мүмкіндік береді [4, б. 50].
Бұл ретте есепке алу бағдарламаларын пайдалану тиісті техникалық құралдармен,
мысалы, штрихкодтауға арналған сканерлермен, терминалдармен және басқа да құралдармен
толықтырылуға тиіс. Қойманы басқарудың автоматтандырылған жүйесін қолдану
кәсіпорынның үй-жайларға қызмет көрсету шығындарын азайтады.
Кәсіпорындағы бухгалтерлік процестерді автоматтандыру кезінде барлық
құрылымдық бөлімшелер өзара әрекеттеседі. Мысалы, қойманың қоймашылары маркетинг
бөлімімен немесе жабдықтау бөлімімен, дүкендермен байланыста болады. Шаруашылық
операциялардың деректерін есепке алу кәсіпорынның бухгалтерлік есебінде жүзеге
асырылады, бұл жұмысшылардың қызметі мен материалдық құндылықтардың қозғалысын
бақылауды жеңілдетуге мүмкіндік береді. Бұл жағдайда негізгі маңызды мәселе нарықтағы
бағдарламалық өнімдер арасында қойма есебін автоматтандыруға арналған бағдарламаны
таңдау болып қала береді.
Бұл жерде белгілі бір шаруашылық жүргізуші субъектінің қызметі мен
қажеттіліктерінің ерекшеліктерін ескеру өте маңызды. Бағдарламалық жасақтаманы таңдау
кезінде назар аудару керек негізгі нюанстарға
автоматтандыру есепке қоймада жатқызуға болады:
- толық нормативтік-анықтамалық жүйенің болуы;
- есептерді пайдаланушыға ыңғайлы түрде жасау мүмкіндігі;
- пайдаланушыға ыңғайлы бағдарламаға деректерді енгізу;
- жүйені өзекті жағдайда қолдау;
- деректердің сақтық көшірмесін жасау.
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Бүгінгі таңда компаниялар құпия ақпаратты сақтауды ұйымдастыру міндетіне жиі тап
болады. Мәліметтер компанияның жергілікті желілерінде, қағаз және өзге де материалдық
тасығыштарда, бұлтты қоймаларда болуы мүмкін. Жеке мәселе ұйым ішінде құпиялылықтың
жоғары дәрежесінің деректерін тарату болып табылады [4, 55 б.].
Құпия ақпарат заңда қалай анықталатынын қарастырыңыз.
Құпиялылық-бұл ақпаратқа қол жеткізуді шектеу
белгілі бір мәртебе. Бұл термин латынның сенім білдіретін confidentia сөзінен
шыққан. Бұдан құпия ақпаратқа тек сенімді қызметкерлер қол жеткізе алады.
Қолжетімділікті бақылау жөніндегі шешімдер ұйымдастырушылық және бағдарламалық
деңгейде іске асырылады.
Қоғамдық және экономикалық өмірдің әртүрлі салаларында, әртүрлі елдерде
ақпараттың құпиялылығын реттеудің жеке үлгілері қабылданады.
Қазақстанда 2015 жылғы 24 қарашадағы № 418-V "Ақпараттандыру туралы" заңда
(01.01.2020 ж.жағдай бойынша өзгерістермен және толықтырулармен) деректерді
жатқызудың жалпы қағидаты осы қажеттілікті белгілеу құпия болып табылады [5].
Нормативтік акт құпия ақпараттың мынадай санаттарын айқындайды:
- мемлекеттік құпия;
- мемлекеттік билік органдарының АЖ-да сақталатын таратылуы шектеулі қызметтік
ақпарат;
- коммерциялық құпия;
- қызметтік құпия;
- кәсіби Құпия;
- азаматтардың жеке деректері.
Ақпараттың әртүрлі санаттарын, соның ішінде банктік құпия және адвокаттық құпия
сияқты заңда тікелей аталмаған мәліметтерді өңдеу тәртібі жеке федералды заңдармен
реттеледі. Құпия ақпараттың көптеген санаттары үшін оған арналған заңдар мен оларға
сәйкес әзірленген нормативтік актілер оның қауіпсіздігін қамтамасыз етудің жеке ережелерін
белгілейді.
Еуропалық Одақта құпия ақпаратқа қол жеткізу тәртібін сипаттайтын бірқатар
директивалар мен келісімдер жасалды, олардың көптеген ережелері іс жүзінде өңдеусіз
ұлттық заңнамаға енгізілді.
"Компьютерлік ақпарат саласындағы қылмыс туралы" Еуропалық Конвенция (ETS N
185) ұлттық заңнамада қылмыс ретінде анықтауды ұсынады:
- заң талаптарына сәйкес қорғалатын ақпаратқа заңсыз қол жеткізу;
- деректерді заңсыз ұстап алу;
- ақпаратты жою немесе өзгерту мақсатында оған әсер ету;
- ақпараттық жүйелерге әсер ету.
Бұл бұзушылықтар Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексіне қылмыс
ретінде кірді және олардың болуы ықтимал зиянкестерді құпия деректерді ұрлау немесе
зақымдау әрекеттерінен бас тартуға ынталандырады. Бірақ барлық қылмыскерлерді ашуға
болмайды, сондықтан деректерді қорғау тетіктерін анықтайтын реттеушілер – Қазақстан
Республикасының Үкіметі, Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің
мемлекеттік техникалық қызметі, ІІМ, Ұлттық банк және басқалар – Заңның қорғауындағы
деректер массивтерін сақтаудың арнайы ережелерін реттейтін нормативтік актілерді
қабылдайды.
Құпия сипаттағы мәліметтердің одан да егжей-тегжейлі тізбесі:
- Дербес деректер;
- тергеу және сот ісін жүргізу құпиясы, судьялар мен куәларды қорғауға байланысты
деректер;
- мемлекеттік органдардың қызметтік ақпараты;
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кәсіби қызметке байланысты мәліметтер, атап айтқанда дәрігерлік, нотариалдық,
адвокаттық құпия, хат жазысу, телефон арқылы сөйлесу, пошта жөнелтілімдері, телеграф
немесе өзге де хабарлар құпиясы;
- коммерциялық құпия;
- патент ресімделгенге дейін немесе олар ресми жарияланғанға дейін өнертабыстың,
пайдалы модельдің немесе өнеркәсіптік үлгінің мәні туралы деректер.
Тізімдегі кейбір позициялар қиылысады, сондықтан оларды сақтаудың әртүрлі
режимдерін қамтамасыз ету қажет емес. Реттеуші жекелеген ұйымдастырушылық,
техникалық немесе бағдарламалық шараларды ұсынатын деректерді қоспағанда, ақпарат
қауіпсіздігінің жалпы қағидаттарын сақтау жеткілікті.
Құпия ақпаратты қорғаудың негізгі принциптері:
Ұйымда ақпараттың құпиялылық санатына қарамастан, базалық қауіпсіздікті
қамтамасыз ететін деректерді сақтаудың бірыңғай модельдері қолданылуы тиіс. Олар
Азаматтық кодексте сипатталған және кез-келген компания үшін қол жетімді:
- құпия сипаттағы мәліметтер тізбесін және олардың құпиялылық дәрежесін
айқындау;
- деректерге қол жеткізу тәртібіне шектеулер қою және қол жеткізу құқықтарын
берудің және олардың көлемін өзгертудің стандартталған ережелерін қабылдау;
- кез-келген негіздер бойынша, мысалы, еңбек немесе шарттық қатынастар аясында
Ақпаратқа қол жеткізу құқығын алған адамдардың есебін жүргізу;
– жұмыскерлер үшін еңбек шарттарында өтініш жасау және деректерден қорғау
қағидаларының аққаны үшін жауаптылық шараларын, ал контрагенттер (клиенттер,
жеткізушілер, қызметтер провайдерлері) үшін-азаматтық-құқықтық келісімдерде белгілеу;
-ақпараттың меншік иесі туралы деректерді көрсете отырып, бағалы ақпараты бар
материалдық тасығыштарды (құжаттар, дискеталар, USB-тасығыштар) құпиялылық
белгілерімен белгілеуге құқылы.
Деректердің сақталуын қамтамасыз ететін бағдарламалық және техникалық шаралар
реттеушінің талаптары негізінде немесе Компания басшылығының қалауына қарай
қабылданады.
Егер мыналар қамтамасыз етілсе, Заңның қисыны бойынша шаралар жеткілікті
болады:
- меншік иесінің айқын келісімінсіз кез келген тұлға үшін коммерциялық құпияға
жататын деректерге қол жеткізудің толық мүмкін еместігі;
коммерциялық құпия режимі оның құрамдас бөліктерін пайдалануға кедергі
келтірмейді
бизнес-процестердегі деректер.
Құпия ақпаратты қорғау жүйесін әзірлеу кезінде қазіргі бизнес-процестер
виртуализация ортасын, бұлтты технологияларды қолдануға негізделгенін және кейбір
шешімдер өздерінің Ақпараттық желілерінде деректерді қорғауда, басқалары бұлтқа
орналастырылған кезде қолданылуы керек екенін ескеру қажет.
Кәсіпорынның ақпараттық жүйелерінде: жергілікті желілерде ақпаратты өңдеу кезінде
оның құрылымына көп көңіл бөлу керек. Ұйым әкімшілігі қандай ақпараттық массивтер
құпия болып табылатындығын, олар қандай файлдар мен қалталарда орналасқанын, қол
жетімділікті саралауды қалай қамтамасыз ететінін нақты түсінуі керек.
Құжаттармен жұмыс істеу кезінде:
Компаниядағы құжаттар екі түрде бар:
- қағаз нұсқасы, түпнұсқасы немесе көшірмесі;
- ақпараттық жүйеге жүктелген электрондық нұсқа.
Құпия ақпараттың бірінші түрі үшін тәжірибе деректерді қорғаудың стандартты
әдістерін жасады:
- деректердің қағаз тасымалдағыштарын беру күні мен мақсатын көрсете отырып, тек
қол қойғызып беру;
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- құжаттарға құпиялылық белгілерін қоюға ;;
- тек басшылықтың рұқсатымен көшірмелер жасаңыз;
- қажет болған жағдайда-қай қызметкердің ағып кеткенін анықтауға мүмкіндік беретін
көшірмеге ажыратылмайтын өзгерістер енгізу;
- материалдық тасымалдаушылардың физикалық қорғалуын қамтамасыз ету.
Осы талаптарды сақтау құпия ақпаратты қорғау үшін жеткілікті болады. Ағымдағы
жұмыста пайдаланылмайтын, бірақ құпиялылықтың жоғары дәрежесіндегі деректерді
қамтитын құжаттар (сот істері, қызметкерлердің жеке істері) кейде сейф ұяшықтарын жалға
беру қызметін ұсынатын мұрағат компанияларына беріледі. Құжаттардың сақталуы жоғары
деңгейде қамтамасыз етіледі, бұл ретте компанияның офистік кеңістігі босатылады. Бірақ
егер құжаттарда жеке деректер болса, сақтауға тапсыру кезінде олардың қауіпсіздігі үшін
жауапкершілік шараларын белгілеу және қоймаға қойылатын барлық техникалық талаптарды
сақтау қажет: келушілерді есепке алу, құлыптардың болуы, қорғалған терезелер, деректерге
рұқсатсыз қол жеткізу мүмкіндігінің болмауы.
Жергілікті желілерде және бұлтты сақтау орындарында:
Ақпараттық желілерде құпия деректерді қамтитын электрондық құжаттарды немесе
файлдарды сақтау санкцияланбаған қол жеткізуді толығымен болдырмайтын шаралар
кешенін міндетті түрде пайдаланумен қатар жүреді:
- құпиялылық белгілерін беруге мүмкіндік беретін бағдарламалық құралдарды
пайдалану;
- ақпараттық қауіпсіздік инциденттерінің мониторинг бағдарламаларын қолдану;
күзетілетін
құжаттармен
барлық
операцияларды
хаттамалайтын
пайдаланушылардың іс-әрекеттерін есепке алу журналдарын жүргізу;
- ақпаратты шифрланған түрде өңдеу және беру;
- бөлінген ұяшықтарда әртүрлі құпиялылық дәрежелері мен әртүрлі мақсаттары бар
құжаттарды сақтауға мүмкіндік беретін құрылымдалған мәліметтер базасын құру.
Құпия ақпаратты сақтау жүйесін ұйымдастыруға жауапты адам кез келген уақытта
құжаттың қайда және қандай екенін және оған кімнің қол жеткізе алатынын білуге тиіс.
Жүйенің зақымдануынан немесе авариядан мәліметтердің жоғалу қаупін болдырмау үшін
жоғалған немесе бұрмаланған ақпаратты қысқа мерзімде қалпына келтіруге мүмкіндік
беретін резервтік көшірмені қамтамасыз ету талап етіледі.
Құпия ақпаратты негізгі қауіп – қатерлерден қорғау үшін өңдеу кезінде – ағып кету,
тұтастықты жоғалту, бұрмалау, қол жетімділік дәрежесін төмендету-ұйымдар бірқатар
бағдарламалық құралдарды пайдаланады:
- вирусқа қарсы бағдарламалар. Қазіргі вирустар файлдарды шифрлауға немесе
толығымен жоюға, деректерді ұрлауға қабілетті. Антивирустар осы қауіптерден қорғай
алады;
- ақпараттың тұтастығын немесе қол жетімділігін жоғалтуға әкелуі мүмкін түйіндер
мен бағдарламалардың істен шығу жағдайларын анықтауға мүмкіндік беретін желінің
жұмысын бақылау құралдары;
- белгілі бір артықшылықтары бар пайдаланушыларға ғана кіруге мүмкіндік беретін
сенімді жүктеу құралдары;
- екі факторлы аутентификация әдістері, кейде техникалық құралдарды қолданутокендер;
Бұл жағдайда сіз келесі қауіпсіздік ережелерін сақтауыңыз керек:
- бұлтты серверлер Қазақстан Республикасының аумағында орналасқанына көз
жеткізу;
- бұлтты қойманың қауіпсіздік жүйесі Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік
комитетінің мемлекеттік техникалық қызметінің талаптарына жауап береді деп белгіленсін.
Кейбір провайдерлер өздерінің IP-лерін сертификаттайды, бұл бұлтты сақтау қызметтерінің
сапасын арттырады;
- егер оның кінәсінен құпия ақпарат жоғалса, провайдерге қолданылатын барлық
жауапкершілік шараларын сипаттайтын келісім жасасу [6, 125-бет].
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Осылайша, бұлтты серверлерде құпия ақпаратты табу қызметін ұсынатын кәсіби
компаниялардың көпшілігі клиенттің қалауына қарай жүреді, ал олардың ақпараттық
қауіпсіздік жүйесі шағын және орта бизнес компанияларына қарағанда сенімді.
Сондықтан, сақтау әдісін таңдау туралы шешім қабылдаған кезде компания
басшылығы өз жүйесін де, қызмет жеткізушісінің жүйесін де ескеруі керек және ақпараттың
ағып кетуіне жауапкершілік провайдерге емес, оған жүктелетінін есте сақтаңыз.
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Қазіргі жағдайда ұйымның бәсекеге қабілеттілігін қолдау компания басшылығының
басты міндеттерінің бірі болып табылады. Компания бәсекеге қабілетті болуы үшін
кәсіпорынның жұмысын сауатты ұйымдастыру қажет. Персоналды барынша тиімді
пайдалану-кез келген қызмет саласындағы табыстың маңызды факторы. Кәсіпорында
сауатты және тиімді басқару мақсатында кадрлық менеджмент жүзеге асырылады.
Кадрлық менеджмент – бұл ұйымның ең тиімді жұмысы мен бәсекеге қабілеттілігін
қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін бір-бірімен өзара байланысты әлеуметтікпсихологиялық, ұйымдастырушылық, экономикалық әдістер жиынтығы. Басқаша айтқанда,
кадрлық менеджмент - бұл ұйымның персоналды басқаруға, кадр саясатының
тұжырымдамалары мен стратегияларын, сондай-ақ персоналды басқарудың әдістері мен
принциптерін жасауға бағытталған мақсатты қызмет. Кадрлық менеджменттің басты
мақсаты - ұйымның жоғары білікті кадрларға қажеттілігін қанағаттандыру және оларды осы
Ұйым шеңберіндегі әр қызметкердің жеке ерекшеліктері мен қабілеттерін ескере отырып
тиімді пайдалану. Кадрлық менеджмент қызметі персонал мен тұтастай ұйымның ең сәтті
жұмысын қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін принциптерге негізделген, бұл принциптер
төменде көрсетілген [1].
Кадрлық менеджмент принциптері персоналға қажеттілікті есепке алу, кадрлық
құрамның тұрақтылығы еңбек заңнамасын сақтау, қызметкер мен ұйымның мақсаттарының
тепе-теңдігін сақтау, персоналды басқару принциптерінің әрқайсысы ұйымда қолданылатын
кадрлық менеджментті басқару әдісіне әсер етеді. Осыған байланысты кадрлық менеджмент
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әдістерін дұрыс қолдану маңызды. Персоналды басқаруда қызметкерлерге басқарушылық
әсер ету мақсатында төменде көрсетілген басқарудың келесі әдістері қолданылады.
Басқару әдістері
Экономикалық
Материалдық ынталандыру
Әкімшілік-құқықтық
Заңдар. бұйрықтар
Өкім. жарлықтар
Лауазымдық нұсқаулық
Әлеуметтік-психологиялық
Моральдық ынталандыру
Кадрлық менеджментте қолданылатын басқару әдістері [2].
Персоналды басқару әдістері-белгілі бір мақсаттарға жету үшін қызметкерлерге әсер
етудің нақты әдістері мен әдістері. Персоналды басқаруда қолданылатын әдістердің барлық
топтарын бірлесіп қолдану ұйымның тиімді жұмысына әкеледі. Қызметкерлерді басқаруда
қызметкерлердің тиімді жұмыс істеуі үшін персоналды басқарудың бірнеше деңгейлері
қолданылады, олар төменде көрсетілген.
Персоналды басқару деңгейлері:
Операциялық деңгей;
Тактикалық деңгей;
Стратегиялық деңгей;
Саяси деңгей.
Басқарудың жедел деңгейінде кадр жұмысына көңіл бөлінеді. Келесі деңгей
тактикалық, ол тікелей персоналды басқаруды қамтиды. Содан кейін ұйымның адами
ресурстарын басқаруды қамтитын стратегиялық деңгей келеді. Соңғы деңгей саяси болып
табылады, дәл осы деңгейде кадр саясатын әзірлеу және бақылау жүзеге асырылады. Кадр
саясаты дегеніміз-персоналдың қызметіне байланысты ұйымда белгіленген принциптердің,
әдістердің, ережелердің және басқа стандарттардың жиынтығы. Кадр саясатының мақсатыұйым қызметінің барлық деңгейлерінде персоналды басқарудың неғұрлым тиімді жүйесін
құру, сондай-ақ ұйымның қажеттіліктеріне қарай персонал санын сақтау және жаңарту
процесінің теңгерімін қамтамасыз ету. Кадр саясаты әрбір ұйым үшін жеке әзірленеді. Оның
қалыптасуына ішкі және сыртқы факторлар әсер етеді [3].
Ұйымның әсерінен сыртқы факторларды өзгерту мүмкін емес, бірақ қызметкерлердің
қажеттілігін дұрыс жоспарлау, сондай-ақ оларды қамтудың оңтайлы көздерін табу үшін
ескеру қажет.
Осы факторларға мыналарды жатқызуға болады:
- еңбекті қорғау және жұмыспен қамту, әлеуметтік кепілдіктер және еңбек заңнамасы
саласындағы заңнаманы қамтитын нормативтік-құқықтық орта;
- Экономикалық даму үрдістері; еңбек нарығындағы ахуал, яғни білім беру
саласындағы саясатты, кәсіподақтармен өзара іс-қимылды және демографиялық ахуалды
зерделеу;
- еңбек мазмұнына, кадрларды даярлау мүмкіндігіне әсер ететін ғылыми-техникалық
прогресс.
Ішкі орта факторлары менеджерге ұйым тарапынан әсер етеді, бұл факторлар төменде
көрсетілген.
Ішкі факторлар:
Ұйымның мақсаттары;
Басқару стилі;
Еңбек жағдайлары;
Ұйымның кадрлық әлеуеті.
Кадр саясатын қалыптастырудың негізгі қағидаттары:
Тиімділік қағидаты: персоналмен байланысты іс-шараларға жұмсалған барлық
шығындар ұйымның экономикалық қызметінің нәтижелері арқылы өтелуі керек.
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Ғылымилық қағидаты: кадр саясатын әзірлеу кезінде барынша әлеуметтік және
экономикалық тиімділікке қол жеткізуге мүмкіндік беретін заманауи ғылыми әзірлемелерді
пайдалану қажет.
Жүйелілік қағидаты персоналды басқару қызметінің жекелеген кезеңдерінің өзара
байланысы мен өзара тәуелділігін зерттеуді білдіреді.
Күрделілік принципі кадр саясаты кадр қызметінің барлық кезеңдерін қамтуы керек.
Кадр саясатын қалыптастырудың осы принциптерінен басқа, кадр саясатының
мемлекеттік әлеуметтік–экономикалық саясатқа, сондай-ақ әлеуметтік және құқықтық
нормаларға сәйкес келуі өте маңызды. Кадр саясаты ұйымның жедел және стратегиялық
мақсаттарына қол жеткізуге ықпал етуі керек [4].
Кадр саясатын қалыптастыру кезеңдері
Ұйымның кадрлық саясатын қалыптастыру бірнеше дәйекті кезеңдерде жүзеге
асырылады. Кадр саясатын қалыптастырудың бірінші кезеңінде кадр саясатының мақсаттары
мен міндеттерін тұжырымдау жүзеге асырылады. Бұл ретте персоналмен жұмыс істеудің
мақсаттары мен қағидаттары ұйымның мақсаттары мен қағидаттарына қайшы келмеуі қажет.
Айта кету керек, кадр саясатының мақсаттары мен міндеттерін белгілеу нормативтік
құжаттар негізінде жүзеге асырылады. Кадр саясатының басты мақсаты-әр қызметкердің
әлеуетін тиімді пайдалану, бұл қызметкерлерге өзінің қабілеттерін толық жүзеге асыра
алатын позицияны беру арқылы қол жеткізіледі. Кадр саясатын әзірлеудің екінші кезеңіперсоналды бақылау. Осы мақсатта ұйымда кадрлық жағдайды диагностикалау мен
болжаудың әртүрлі процедуралары жасалуда. Мынадай тақырыптар ерекше назар аударуға
жатады: кадрларды іріктеу және орналастыру, кадр резервін қалыптастыру, персоналды
бағалау, еңбекке ақы төлеу, сондай-ақ кадр әлеуетін пайдалану мәселелерін қозғайтын кадр
саясатының негізгі бағыттары; біліктілік сипаттамалары мен лауазымдары бойынша
қызметкерлердің саны; олардың лауазымына қарай қызметкерлерге қойылатын сапалық
талаптар. Соңғы кезеңде кадрлық іс-шаралар жоспары құрылады, кадрлық жоспарлау
құралдары мен тәсілдері анықталады және персоналды басқару әдістері мен нысандары
таңдалады. Кадрлық іс-шараларды іске асыру үшін жоғары басшылық тағайындаған адамдар
жауап береді, сондай-ақ қойылған мақсаттарды орындамағаны үшін олардың жауапкершілігі
айтылады. Кадр саясатын әзірлеп, іске асырғаннан кейін оның тиімділігін бағалау қажет,
содан кейін проблемалар анықталған кадр қызметінің кейбір бағыттарын түзетуге болады.
Іс жүзінде кадр саясатын бағалау келесі көрсеткіштердің көмегімен жүзеге
асырылады:
- заңнаманы сақтау;
- кадрлардың тұрақтамауы;
- еңбек нәтижелілігі;
- еңбекке қанағаттану дәрежесі;
--шағымдардың және қыдырулардың болуы немесе болмауы; еңбек жанжалдарының
болуы немесе болмауы;
- өндірістік жарақаттану жиілігі [5].
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Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2020 жылдың 1 қыркүйегіндегі «Жаңа
жағдайдағы Қазақстан: іс-қимыл кезеңі» атты Қазақстан халқына жолдауында ел
тұрғындарының зейтетақы жинағының бір бөлігін пайдалана алатындары туралы айтты.
Нақты айтқанда, қаражатты тұрғын үй мәселелерін шешуге, емделуге ала алады. Біріңғай
жинақтаушы зейнетақы қорындағы қаржысының бір бөлігін мына азаматтар ала алады:
1.
Зейнетақы қорында жинағы бар, жұмыс істеп жүрген азаматтар (жинағы
жеткілікті мөлшер шегінен асқан жағдайда). Қазір Қазақстанда мұндай 569,7 мың азамат бар.
Зейнетақы қорында жиналған қаражаттың негізгі мақсаты – азаматтарды зейнет жасына
жеткен кезде қаржымен қамтамасыз ету. Сол себепті, зейнетақы қорындағы жинақты
түгелімен алуға болмайды, қаржының бір бөлігі міндетті түрде қорда қалуы тиіс.
2.
БЖЗҚ-да жинағы бар, зейнет жасына жеткен кісілер қордағы қаражатының 50
пайызына дейін пайдалана алады. Қазір Қазақстанда 178,4 мың зейнеткердің жинағын
пайдалануға мүмкіндігі бар. Бұл санатқа құқық қорғау саласының зейнеткерлері де кіреді.
Бұл санаттағы азаматтардың мемлекеттен алып отырған зейнетақысы, базалық зейнетақы
және БЖЗҚ алып отырған төлемдерді қосқан кезде оның зейнетке шыққан кездегі
табысының кемінде 40 пайызынан төмен болмауы керек. Қазір Қазақстанда бұл көрсеткіш 63
пайызға жетіп отыр.
3.
Зейнетақылық аннуитетті рәсімдеген және сақтандыру қорына аударғаннан
кейін БЖЗҚ-да жинағы қалған азаматтар (шамамен 13,3 мың адам). Осылайша, қазіргі
уақытта 721 мың азамат зейнетақы қорындағы жинағының бір бөлігін мақсатты түрде
пайдалана алады [1].
Кесте 1. Зейнетақы қаражатын мерзімінен бұрын пайдалану жеңберіндегі «төменгі
шегі»
Жасы

Зейнетақы жинағының
төменгі шегі, теңге

Жасы

Зейнетақы жинағының
төменгі шегі, теңге

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

1 860 000
1 930 000
2 010 000
2 090 000
2 170 000
2 250 000
2 330 000
2 420 000
2 500 000
2 590 000
2 670 000
2 760 000
2 850 000
2 940 000
3 030 000
3 130 000
3 220 000
3 320 000

42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 және тағы

3 620 000
3 720 000
3 820 000
3 930 000
4 030 000
4 140 000
4 250 000
4 360 000
4 470 000
4 590 000
4 700 000
4 820 000
4 940 000
5 060 000
5 180 000
5 300 000
5 430 000
5 560 000
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Қордағы жинақтан алған қаражатты:
Жер учаскесін сатып алуға;
Қайталама нарықтан үй алуға;
Ипотекалық қарыздарды қайта қаржыландыру немесе өтеуге (кез келген екінші
деңгейлі банкте, кез келген бағдарлама бойынша);
Тұрғын үй салу, жөндеу немесе кеңейтуге жұмсауға болмайды.
Тағы бір ескеретін нәрсе, тұрғын үйге қатысты бір ғана шектеу қарастырылуы мүмкін:
зейнетақы қорынан алынған қаржыға сатып алынған үйді 5 жыл ішінде қайтадан сатып
жіберуге болмайды. Зейнетақы қорындағы қаражатты тұрғын үй мәселелерін шешуге жұмсау
процесін қадағалайтын уәкілетті оператор Тұрғын үй құрылыс жинақ банкі («Отбасы»
банкі).
Зейнетақы қорынан алған қаражатты емделуге жұмсауға келетін болсақ, осы мәселені
қадағалау мақсатында денсаулық сақтау басқармалары жанынан арнайы комиссиялар
құрылады деп болжануда. Осы комиссия ем-дом қажеттілігін айқындайды. Азаматтар
емделетін клиниканы таңдаған соң, өзінің өтінішін уәкілетті операторға тапсырады. Ал,
денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті операторды алдағы уақытта Үкімет белгілейді.
Жалпы, зейнетақы жинағын емделуге жарату тәртібін, қағидаларын Денсаулық сақтау
министрлігі айқындайды.
Үстіміздегі жылдан бастап ең төменгі зейнетақы мөлшері 7%-ға өсіп, 40441 теңгеден
43272 теңгеге өсті. Қазіргі таңда елімізде зейнетақының орташа көрстекіші 90502 теңгені
құрап отыр.
Міндетті түрдегі зейнетақы жарналары есебінен қалыптасқан жинақтарын алу
құқығын біріншіден, зейнет жасына жеткен тұлғалар: ерлер - 63 жас, әйелдер - 2018 жылы
58,5 жас ала алады. Әйелдердің зейнетке шығу жасы 2018 жылдан бастап 2027 жылға дейін
63 жасқа жеткенше жыл сайын алты айға ұзартылып отырады. Екіншіден, І және ІІ
топтағы мүгедектігі мерзімсіз уақытқа тағайындалған адамдар.Үшіншіден, ҚР шегінен тыс
жерлерге тұрақты тұруға кеткен және ел заңнамасында белгіленген, кету фактісін растайтын
құжаттар ұсынған шетелдіктер мен азаматтығы жоқ тұлғалар.Төртіншіден, мұрагерлер.
БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары бар адам қайтыс болған жағдайда, оның зейнетақы
жинақтары ҚР заңнамасында белгіленген тәртіппен мұраға қалдырылады. Мұрагерік
құқығына ие тұлғалар 7 кезекке бөлінеді. Заң бойынша мұрагер болу құқығын бiрiншi
кезекте мұра қалдырушының балалары, оның iшiнде ол қайтыс болғаннан кейiн тiрi туған
балалары, асырап алған балалары, сондай-ақ мұра қалдырушының жұбайы (зайыбы) мен атаанасы тең үлеспен алады. Екiншi кезекте мұра қалдырушының бiр әке, бiр шешеден туған
және әкесi немесе шешесi бөлек аға-iнiлерi мен апа-қарындастары (сiңлiлерi), сондай-ақ
оның әкесi жағынан да, анасы жағынан да атасы мен әжесi - тең үлеспен алады [2].
Басқа сөзбен айтқанда, егер салымшы (алушы) некеде тұрмаған болса, балалары
болмаса, ата-анасы қайтыс болған жағдайда, мұрагерлік құқығын екінші кезектегі
туысқандары иеленеді. Сондай-ақ азамат өз мұрагерлерін көзі тірісінде өсиет қалдыру
арқылы тағайындай алады.
Зейнетақы жинағын алу тәртібі бойынша зейнет жасына толу, мүгедектік және
шетелге тұрақты тұруға кету бойынша төлемдерін алу үшін салымшы (алушы) өтінішін Қор
кеңсесіне өзі келу немесе сенімді тұлға арқылы, сонымен қатар пошта арқылы рәсімдеуіне
болады.
Биылдан бастап зейнет жасына жеткен азаматтар және мүгедектігі мерзімсіз болып
белгіленген уақытына қарай I және II топтардағы мүгедектігі бар жандар жинақтарын алу
үшін онлайн тәртібінде өтініш беру мүмкіндігіне ие болды [3].
Жасқа байланысты алынатын зейнетақы төлемдері үшін зейнет жасына толған азамат
зейнетақы төлемдерін алу үшін БЖЗҚ-ға келіп өтініш береді.Дегенмен таяу уақытта "Бір
терезе" қағидаты енгізіледі. Яғни, ортақ зейнетақы мен зейнетақы жинақтарын төлеу туралы
өтініш бір күні қабылданады және өтініште көрсетілген бір банк шотына аударылады. Бірақ
бұл ҚР Үкіметі бекіткен БЖЗҚ-дан зейнетақымен қамсыздандыру тәртібін реттейтін
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нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер мен толықтырулар енгізілгеннен кейін ғана
мүмкін болады.
Тиісті өзгерістермен толықтырулар енгізілгенге дейін еш өзгеріссіз, яғни зейнет
жасына толған адамдар өтініш қалдыруға ортақ зейнетақы бойынша Мемлекеттік
корпорацияға, ал зейнетақы жинақтары бойынша БЖЗҚ-ға баруы қажет. Төлем бойынша
БЖЗҚ-ға өтініш қалдыру үшін алушының жеке басын куәландыратын құжат пен Банк
шотының деректемелері болуы керек [4].
Зейнетақы жинақтарын мұрагерлікке алу бойынша БЖЗҚ-да зейнетақы жинақтары
бар салымшы (алушы) қайтыс болған жағдайда оның зейнетақы шотынан отбасы мүшесіне
немесе жерлеу рәсімін жүзеге асырған адамға жерлеуге берілетін бір жолғы төлем төленеді.
Төлем сомасы тиісті қаржы жылына белгіленген айлық есептік көрсеткіштің 52,4 еселенген
мөлшерінен аспайтын соманы құрайды. Ал салымшының (алушының) жеке зейнетақы
шотындағы жинақтары осы сомадан кем болған жағдайда, шоттағы бар сома төленетін
болады. Егер жерлеуге берілетін төлем төленгеннен кейін қайтыс болған адамның зейнетақы
шотында республикалық бюджет туралы заңда тиісті қаржы жылына белгіленген ең төменгі
зейнетақы мөлшерінен аспайтын сома қалса, бұл сома жерлеуге берілетін төлеммен бірге
төленеді. Осы төлем түрін алу үшін БЖЗҚ кеңсесіне жеке куәлікті және оның көшірмесін,
қайтыс болу туралы куәлік пен оның көшірмесін және банк шоты бойынша деректемелерді
алып баруы қажет [5].
Зейнет жасына толуына, шетелге тұрақты тұруға кетуіне, мұрагерлікке және
мүгедектікке байланысты төлемдер, ұсынылған құжаттар топтамасы Республика
заңнамасының талаптарына сәйкес келсе, өтініш қабылданған күннен бастап он жұмыс күні
ішінде жүзеге асырылады. Ал жерлеуге берілетін бір жолғы төлемдер өтініш қабылданған
күннен бастап бес жұмыс күні ішінде жүзеге асырылады.
Міндетті зейнетақы жарналарын аударудағы негізгі мақсат - зейнет жасында лайықты
өмір сүру қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Сол себепті алу құқығына ие болғанға дейін
зейнетақы жинақтарын басқа қажеттіліктерге пайдалануға, мысалы несиені өтеу, оқу
ақысын төлеу, үй сатып алу және т.б. шығындарға жұмсауға болмайды.
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Аймақтың дамуын қаржылық жоспарлау негізінде стратегиялық жоспарын
қалыптастыру жолдары
Тлесова А.Б., э.ғ.к., доцент, Сағынов А. С., магистрант
М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университеті, Орал қ.
e-mail: alisagin00@gmail.com
Жоспарлаудың қазіргі таңдағы жүйесіне сәйкес жобалар мен бағдарламаларға орта
мерзімді жоспарлау тән болғанымен, сол орта мерзімдік жоспардың стратегиялық даму мен
миссиямен үйлесуі ұзақ мерзімді жоспарды қалыптастырады.
Стратегия, экономикалық категория ретінде – күрделі көпдеңгейлі мақсаттарға жету
жолын сипаттайтын және негізгі басымдықтарды белгілейтін жалпылама, нақтыланбаған
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Аймақтың дамуын стратегиялық
жоспарлау ерекшеліктері

ұзақ мерзімді қамтитын қызмет жоспары. Болжамдық құжат ретінде стратегия сыртқы орта
жағдайларын және дамудың аса маңызды перспективалық басымдықтарын еңсере отырып,
миссия, негізгі стратегиялық мақсаттар мен міндеттер, сондай-ақ әлеуетті мүмкіндіктер
туралы жалпылама түсінік береді [1].
Аймақтың дамуын стратегиялық жоспарлау - билік органдары жүзеге асыратын
дәйекті және мақсатты әрекеттер тізбегінен тұратын басқару үрдісі. Бұл үрдісті кезеңдерге
бөліп қарастыру арқылы мақсаттар мен міндеттердің орындалуын қамтамасыз ету, сондай-ақ
әрбір кезеңде басқару құрылымын қалыптастыру мүмкіндігі пайда болады. Аймақтың
экономикалық дамуын стратегиялық жоспарлау ағымдық және перспективалық шешімдерді
қабылдау арқылы жүзеге асатын үздіксіз процесс болып табылады. Өңірдің экономикалық
дамуының тиімді стратегиялық жоспарын құрудың объективті қажеттілігі әлеуметтікэкономикалық көрсеткіштерін талдау материалдарына негізделіп, неғұрлым оңтайлы
экономикалық шешімдер қабылдауға мүмкіндік беруімен түсіндіріледі.
Аймақтың дамуын стратегиялық жоспарлаудың негізгі мақсаты – халықтың өмір сүру
деңгейінің сапасын арттыру. Яғни халықтың қалыпты өмір сүруін қамтамасыз ететін
экономикалық, әлеуметтік және саяси климатты қалыптастыру және қажеттіліктерді
қанағаттандыру. Өз мақсатына сәйкес аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуын
стратегиялық жоспарлаудың өзіне тән бірнеше ерекшеліктері бар. Ол төмендегі сызбада
көрсетілген (1-сурет):

өңірлік экономиканың күшті және әлсіз жақтарын айқындау, ең
алдымен адамның өмір сүру жағдайларын жасауға бағдарланып,
аймақтың бәсекелестік артықшылықтарын күшейтуге, дамытуға,
одан әрі қалыптастыруға ұмтылу

болашақта өндірушілерді, инвесторларды, әкімшілікті және
халықты дамуға бағдарлайтын қысқаша идеялар мен
қағидаттарды негіздеу

аймақтың барлық күштері өзара байланысты орнату.

1-cурет. Аймақтың дамуын стратегиялық жоспарлау ерекшеліктері
Ескерту - [2] әдебиет негізінде автормен құрастырылған
А. Н. Швецовтың пікірінше, стратегиялық жоспарлаудың қарапайым жоспарлаудан
айырмашылығы келесіде [3]:
1) қарапайым жоспарлау аймақтың қазіргі жағдайына негізделіп жасалса,
стратегиялық жоспар негізгі мәселелерді анықтап, өңірдің болашақтағы даму бағдарларын
айқындайды;
2) стратегиялық жоспарлау қатаң әдістемелерге негізделмейді, керісінше
қатысушылардың тәжірибесіне, творчестволық батылдығына, интуициясына және өзге де
формальді емес факторларға негізделуі мүмкін;
3) қарапайым жоспарлауға жоспарды қалыптастыру логикасы мен техникалық жағы
маңызды болса, екіншісінде аумақтағы субъектілер арасындағы байланысты дамыту мен
жоспарды жүзеге асыру логикасы ескеріледі.
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«Қаржылық жоспарлау» ұғымы «стратегиялық жоспарлауға» қарағанда ауқымы
тарлау болғанымен, бұл екеуі де бір бірін толықтырушы элементтер болып табылады. Яғни
стратегиялық жоспардың мақсаттары мен міндеттеріне негізделіп қаржылық жоспар
жасалынады. Бұл байланыс төмендегі сызбада көрсетілген (2-сурет):

Стратегиялық
жоспарлау

Қаржылық
жоспарлау

Мақсаттық
индикаторлар

Нәтижелі
көрсеткіш

2-сурет. Стратегиялық жоспарлау мен қаржылық жоспарлау үрдісі арасындағы
байланыс
Ескерту - [4] әдебиет негізінде автормен құрастырылған
Аймақтың дамуын қаржылық жоспарлау мемлекеттік және жергілікті деңгейдегі
стратегиялық жоспарларға негізделіп жүргізіледі. Аймақтың негізгі басымдықтары мен
мүмкіншіліктерін ескере отырып, мақсаттық индикаторлар айқындалады. Бұл негізгі
әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің болжамы арқылы белгіленеді. Осыған сәйкес
бюджеттің негізгі параметрлерінің, яғни оның кірістері мен шығыстарының болжамы,
бюджеттік даму бағдарламаларын құрастыру стратегиялық жоспардың мақсаттарына жету
жолында жүзеге асырылады. Бұл өз кезегінде нәтижелік көрсеткіштерді анықтайды.
Қаржылық жоспар - аймақтық деңгейдегі стратегиялық жоспарлдың орындалуының
негізгі құралы десе де болады. Алайда стратегиялық жоспарлау үрдісі кезінде аймақық
бюджеттің жағдайы мен құрылымын ескерген де жөн. Себебі, қаржылық жоспарлау мен
стратегиялық жоспарлау қатарлас, бірімен бірі тығыз байланыста жүргізілетін үрдістер
болып табылады.
Қаржылық жоспарлау мен стратегиялық жоспарлау да А. Файоль мен Р. Акофф
құрастырған ортақ қағидаларға негізделеді [5]:
– бірлік (кешенділік) қағидасы;
– үздіксіздік қағидасы;
– нақтылық қағидасы;
– икемділік қағидасы;
– қатысу қағидасы.
Стратегиялық жоспарлау мен бюджеттік жоспарлау арасындағы байланыстың тағы
бір көрінісі мемлекеттік жоспарлау құжаттары арқылы көрінеді. Құжаттардың туралы
ақпарат жұртшылыққа жария болуы тиіс, ал стратегиялық мемлекеттік жоспарлау құжаттары
болса бұқаралық ақпарат құралдары мен уәкілетті мемлекеттік органдардың сайттарында
қолжетімді болуы тиіс (3-сурет):
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Стратегиялық құжат:
"Қазақстан-2050"
стратегиясы
10 жылға арналған
стратегиялық құжаттар
5 жылға арналған
стратегиялық құжаттар
3 жылға арналған
республикалық бюджет

3-сурет. Страиегиялық мемлекеттік жоспарлау құжаттарының пирамидасы
Ескерту - [6] әдебиет негізінде автормен құрастырылған
Пирамиданың ең жоғарғында жалпы мемлекеттік стратегиялық құжат тұрады. Яғни
ол елдің жалпы даму бағдарлары мен басымдықтарын белгілеуі тиіс. Қазақстан
Республикасы шеңберінде бұл құжат – «Қазақстан-2050» стратегиясы. Оның басты мақсатықуатты мемлекет, дамыған экономика және берекелі қоғам құру негізінде Қазақстанды
әлемнің ең дамыған отыз елінің қатарына кіргізу.
Он жылға арналған стратегиялық құжаттарға «Қазақстан Республикасының дамуының
стратегиялық жоспары» мен «Елдің территроиялық-аймақтық дамуының болжам сызбасын»
жатқызуға болады.
Мемлекеттік бағдарламалар, аймақтың әлеуметтік-экономикалық дамуының
болжамы, аймақты дамыту бағдарламалары және мемлекеттік органдардың стратегиялық
жоспары бес жылға арналған құжаттар болып табылады. Аталғандар жоғарыда айтып кеткен
онжылдық құжаттармен сәйкестендіріліп әзірленеді. Осы санаттағы болжамдар мен дамыту
бағдарламаларына жергілікті бюджеттік жоспарлау үрдісі негізделеді.
Үш жылға арналған құжаттарға жергілікті бюджеттік және бюджеттік даму
бағдарламалары жатады. Бұл санаттағы бағдарламалар жоғарыда аталған стратегиялық
құжаттардың мақсаттары, міндеттері және мазмұнына сай құрастырылады.
Пирамида бойынша жоғарыдан төмен бағытқа қарай ұзақ мерзімді жоспарлар
негізінде қысқа мерзімді жоспарлар туындағанымен, төмендегі деңгейдегі құжаттар өз
кезегінде алдағы уақыттағы аймақтың және елдің стратегияларының бағыт-бағдарын
анықтау үшін маңызды болып табылады.
Осыған сәйкес, белгілі бір функциялар мен бағдарламалардың орындалуын нақтылау
мақсатында ұзақ мерзімді қаржылық жоспарлаудың қажеттілігі пайда болады. Ол орта
мерзімдерге арналған бюджеттік жоспардың жиынтығы негізінде сипатталады.
Аймақтың экономикалық дамуының стратегиялық жоспарлары негізінде жергілікті
бюджет параметрлерінің, оның ішінде бюджеттің шығыстар мен инвестициялар саясатының
бағдарлары негізделеді.
Жалпылай айтқанда, аймақтық дамудың ұзақ мерзімді жоспары жергілікті қаржылық
жоспардың негізгі бағыттары мен қаражат көлемін белгілейді. Бюджеттік жоспарлаудың
нәтижеге бағытталуы стратегиялық жоспарды нақтылап, бағдарламалар мен жобаларды
қаржыландыруын оңтайландырады. Яғни аталған әдіс тек стратегиялық жоспар негізігнде
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қаржылық жоспардың құрылатындығын ғана айқындап қоймай, қысқа мерзімнен ұзақ
мерзімдік мақсаттарды туғызатын синергиялық әсерге ие.
Пайдаланылған әдебиет көздері:
1. Лашманкин В.Е. Региональное стратегическое планирование //Известия УрГЭУ –
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2. Фетисов Г.Г., Орешин В.П. Региональная экономика и управление: Учебник – М.:
ИНФРА-М, 2006. — 416 с.
3. Швецов, А.Н. Традиционный централизм или новый регионализм: подходы к
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Жоғарғы оқу орнын бітіруші түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге
қабілеттілігін талдау
Тлесова А.Б., э.ғ.к., доцент, Идеятова О.Б., магистрант
М.Өтемісов атындағы БҚУ, Орал қ.
е-mail: Oideyatova@mail.ru
Мемлекеттік экономикалық және әлеуметтік саясаттың жаңа шарттары жоғары білім
беру жүйесіндегі өзгерістерге әкелді. Қазіргі заманғы еңбек нарығы жоғары оқу орындары
түлектерінің бәсекеге қабілеттілігіне өз талаптарын қояды, бірақ бәсекелестік жағдайында
жеткілікті әлеуметтік және кәсіби тәжірибесі жоқ олар, әлсіз қорғалған әлеуметтік топқа
айналады және жұмысқа орналасу процесінде қиындықтарға тап болады. Бұл еңбек
нарығының жастар сегментіндегі жағдайды ушықтырады. Оның үстіне, ЖОО бітіруші
түлкетерге қарағанда, арнаулы орта оку орнының түлектері жұмысқа аз уақыттың ішінде
орналасады.
"ЖОО түлегінің бәсекеге қабілеттілігі" ұғымының мәні мен мазмұны бәсекелестік,
субъектінің бәсекеге қабілеттілігі, қызметкердің бәсекеге қабілеттілігі ұғымдарына сүйене
отырып, жұмыс берушілердің талаптарын, университеттер мен түлектердің мүдделерін
салыстыру тұрғысынан дәйекті түрде қарастырылды. Бәсекеге қабілетті түлек университет
қызметінің түпкілікті өнімі бола отырып, еңбек нарығына, мамандықта, біліктілікте,
қажеттіліктерде, мүдделерде, мақсаттарда көрінетін белгілі бір сипаттамалары бар тәуелсіз
субъект ретінде кіретіндігін айтады. Түлектің еңбек нарығының субъектісі ретіндегі жеке
бәсекеге қабілеттілігі еңбек нарығындағы өз жағдайларын белгілейтін жұмыс берушілермен
өзара әрекеттесу процесінде көрінеді. ЖОО түлегінің бәсекеге қабілеттілігінің мәні бәсекеге қабілеттілікпен анықталады, ол жұмыс берушілермен және жұмыс орындарына
басқа үміткерлермен өзара іс-қимыл жасау кезінде жұмысқа орналасу процесінде жүзеге
асырылады. Бәсекеге қабілеттілік өзінің мәнін университетте және өмірдің алдыңғы
кезеңдерінде қалыптасқан сапалық сипаттамалардың салыстырмалылығы арқылы жүзеге
асырады. Түлектің жеке бәсекеге қабілеттілік деңгейі кәсіби біліктілік, мотивациялық әлеует,
маркетингтік әлеует көрсеткіштерімен сипатталатындығы дәлелденді, олардың қалыптасуы
мен дамуы университеттің қызметі барысында қамтамасыз етіледі. Бұл көрсеткіштер
бәсекеге қабілеттіліктің мазмұнын көрсетеді [1].
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Субъектінің бәсекеге қабілеті
ол субъектінің белгілі бір іс-қимыл және күрес жүйесін жүзеге асыру процесінде,
жаңа позицияларды іздеуде, бәсекелестік артықшылықтарды сақтау қабілетінде
көрінеді

Қызметкердің бәсекеге қабілеттілігі ұғымның мәні мен мазмұны
- жұмыс күшінің сапасына
Жұмыс күшінің сапалық
қойылатын талаптарға сәйкестігі
сипаттамалары еңбек процесінде көрінетін
- белгілі бір жұмыс орындарын
адам қасиеттерінің жиынтығын
иеленуге үміткер болуға мүмкіндік беретін сипаттайды
жұмыс күшінің сапалық
Топтар бойынша жіктеу
сипаттамаларының жиынтығы
- кәсіби-біліктілік
- қызметкердің кәсіби маңызды
- мотивациялық
сипаттамаларының ұқсас субъектілермен
- зияткерлік
салыстырмалылығы
- медико-биологиялық
ЖОО түлегінің бәсекеге қабілеттілігі ұғымның мәні мен мазмұны
Ұқсас субъектілермен қатар
ЖОО қызметі процесінде
алынған біліктілікке сәйкес белгілі бір
қалыптасатын және дамитын түлектің
жұмыс орнына немесе басқа қызмет
бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштері
түрлерімен айналысуға үміткер болуға
- кәсіби біліктілік
мүмкіндік беретін жоғары білімі бар
- мотивациялық әлеует
әлеуетті қызметкердің салыстырмалы
- маркетингтік әлеует
басым сипаттамаларының жиынтығы
Сурет – 1. ЖОО түлегінің бәсекеге қабілеттілігі ұғымының мәні мен мазмұны
Кәсіби біліктілік-білім беру бағдарламасының деңгейі мен күрделілігін, дайындық
сапасын, білім беру бағдарламасын игерудің сәттілігін және т.б. көрсететін түлектің бәсекеге
қабілеттілігінің негізгі құрамдас бөлігі.
Мотивациялық әлеует-мақсаттар мен құндылық бағдарларын, түлектің кәсіби
қызметтегі талаптарының деңгейін, өз мүмкіндіктерін, қабілеттерін, жеке қасиеттерін өзінөзі бағалауды көрсетеді.
Маркетингтік әлеует-түлектің жұмыс берушімен өзара іс-қимыл процесінде кәсіби
даярлықты, кәсіби өзін-өзі анықтауды, мансаптық жоспарды іске асыру, одан әрі даярлау мен
қайта даярлауға дайындық, жұмысқа орналасу процесінде мінез-құлыққа деген сенімділік
тұрғысынан икемді мінез-құлыққа дайындығы мен қабілетін көрсетеді және бәсекеге
қабілеттілікті іске асырудың тиімділігін арттырады.
Жоғары білім беруді жаңғыртудың қазіргі заманғы тұжырымдамаларында еңбек
нарығында бәсекеге қабілетті мамандарды даярлауға баса назар аударылады. Бір жағынан,
мамандарды кәсіптік даярлау процестері жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім
беру стандартының талаптарымен, даярлау мазмұнына қойылатын өңірлік және жоғары оқу
орындарының талаптарымен реттеледі, екінші жағынан, жұмыс беруші-тұтынушылардың
түлектерге қоятын талаптарын ескеруі тиіс. Бұл жоғары оқу орындарының оқу-білім беру
процесінің жұмыс істеуінің басты мақсаты түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру
және дамыту болып табылатындығын түсінуге алып келеді.
Жоғары оқу орындарының қызметін жетілдіру бағытындағы іс-шаралардың үш блогы
анықталды. (2-сурет)
1-блок. Кәсіптік даярлау технологиясын жетілдіру - әртүрлі деңгейдегі бітіруші
(бакалавр, маман, магистр) тиісті біліктілікті алу үшін меңгеруі тиіс білімнің, машықтар мен
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дағдылардың көлемі мен сапасының міндетті деңгейін қалыптастыратын оқу-білім беру
процесінің негізгі блогы мынадай бағыттарды қамтиды:
- білім беру үдерісінің сапасын және бақылауын жетілдіру,
- бірыңғай білім беру кеңістігін қалыптастыруда Қазақстанның Еуропа елдерімен
жақындасуындағы ішкі қажеттіліктер мен әлемдік тенденцияларға назар аудара отырып,
мамандарды көп деңгейлі даярлау жүйесін дамыту,
- қосымша кәсіптік білім берудің икемді жүйесін ұйымдастыру,
- жұмыс берушілердің өзара іс-қимылына тарта отырып, интеграцияланған
бағдарламалар бойынша мамандарды практикалық даярлауды жетілдіру.
2-блок ЖОО-ның маркетингтік қызметі экономика мен қоғамның перспективалық
дамуына сәйкес келетін даярлау бағдарламаларын жетілдіру бағыттарын таңдау, ағымдағы
және перспективалық еңбек нарығының талаптарына сәйкес даярлау бағдарламаларын
түзету жөніндегі іс-шараларды қамтиды. Маркетингтік қызмет - бәсекеге қабілетті
түлектерді даярлау сапасын көрсететін ЖОО рейтингін қалыптастыруда да көрінеді.
3-блок түлектерді әлеуметтік-психологиялық және кәсіби бейімдеу жөніндегі ісшаралар - бітірушіге ең аз бастапқы шығындармен жұмысқа кірісу үшін жоғары оқу орнында
алған мамандығын ескере отырып, оның мүдделері мен қабілеттеріне сәйкес келетін қызмет
саласын анықтауға көмектесуге бағытталған.
Білім беру қызметтерінің
нарығы

Еңбек нарығы
мемлекет
Жұмыс берушілер

ЖОО қызметі
ЖОО түлектері

1-Блок
Кәсіптік
даярлау
технологиясын жетілдіру
2-Блок ЖОО-ның маркетингтік
қызметі
3-Блок түлектердің әлеуметтікпсихологиялық және кәсіптік
бейімделуі

ЖОО қалыптастыратын және дамытатын
түлектің
бәсекеге
қабілеттілік
көрсеткіштері:
1 түлектің кәсіби біліктілігі (диплом,
сертификаттар, практикалық тәжірибе,
дағдылар т.б.);
2 түлектің мотивациялық әлеуеті (еңбек
тәртібін ынталандыру, өзін – өзі бағалау,
жұмыс орнына қойылатын талаптар,
қабілеттер мен жеке қасиеттер);
3 түлектің маркетингтік әлеуеті
- мәртебелік-рөлдік мансаптық бұйыруға
дайындығы;
- жұмысқа орналасу процесіндегі мінезқұлық дағдылары;
- одан әрі даярлау және қайта даярлауға
әзірлік.

Жұмыс күшінің сапалық
сипаттамалары:
1. Уәждемелік әлеует
(қызметкердің
мақсаттары,
уәждері,
мүдделері);
2. Қызметкердің кәсіби біліктілік сипаттамасы;
3. тұлғаның зияткерлік
қасиеттері;
4.
қызметкердің
медициналық
биологиялық
сипаттамасы.

Сурет – 2. ЖОО түлектерінің еңбек нарығы мен жоғары білімнің өзара іс-қимылы
жүйесінде бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту
Түлектердің мінез - құлық дағдылары мен реакцияларын қалыптастыруға және
дамытуға бағытталған университеттердің жұмысы жұмысқа орналасуға байланысты
психологиялық мәселелерді жоюға, жұмыс іздеу ұзақтығын қысқартуға, байланысты қызмет
салаларында кәсіби дайындықты жүзеге асыру мүмкіндігіне ықпал етеді. Бұл тұтастай
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алғанда жұмыс тиімділігіне оң әсер етеді, түлектердің еңбек нарығындағы бәсекеге
қабілеттілігін арттырады. Түлектің бәсекеге қабілеттілігін іске асыру, оның еңбек нарығы
жағдайының ерекшелігі туралы ақпараттың болуын болжайды:
- жалпы экономиканың жағдайы туралы,
- әлеуметтік сала жағдайы туралы,
- еңбек нарығындағы жағдай туралы,
- кадрларды даярлау және қайта даярлау мүмкіндіктері туралы.
Осылайша, түлектердің бәсекеге қабілеттілігін қалыптастыру және дамыту
университеттің қызметін жетілдіру процесінде қамтамасыз етіледі. Бұл объективті түрде
жоғары білімнің еңбек нарығымен өзара әрекеттесу тетігін құрудың және дамытудың
алғышарты болып қана қоймайды, сонымен қатар еңбек нарығында бәсекеге қабілетті,
білікті жұмыс күшін дайындаудың шарты болып табылады.
"Атамекен" Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы ҚР БҒМ-мен бірлесіп отандық жоғары оқу
орындарының білім беру бағдарламаларына зерттеу жүргізіп, олардың негізінде рейтинг
құрады. Оның мақсаты - оқушыларға сұранысқа ие мамандықтар бойынша шынайы ақпарат
беру және олар бойынша қандай ЖОО сапалы дайындайтынын және Қайда жұмысқа
орналасу мүмкіндігі көбірек екенін айту. ЖОО рейтингіне 2019 жылы 109 Университет
қатысты, мониторингпен 58 мыңнан астам ЖОО түлектері қамтылды. Объективті бағалау
үшін "Атамекен" еліміздің барлық өңірлерінен түрлі салалар мен салалардан 700 сарапшыны
шақырды. Олар жоғары оқу орындарының 2 мыңға жуық білім беру бағдарламасына бағалау
жүргізіп, 90 мамандыққа талдау жасады[2].

Жұмыспен қамтылған ЖОО түлектері, %
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Диаграмма – 1. ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткішінің динамикасы
Зерттеу нәтижесінде 2019 жылы түлектердің жұмысқа орналасу деңгейі 74 пайызды,
түлектердің орташа жалақысы 103 мың теңгені құрады. Сарапшылар тіпті түлектің қанша
уақыт жұмыс іздейтінін есептеді-орташа есеппен 3,5 ай. Жоғары оқу орнын "Көлік
құрылысы" мамандығы бойынша бітірген жастар тезірек жұмыс тапты — 2 ай. Ал "шетел
филологиясы", "Стоматология", "Кеден ісі" мамандықтары бойынша бітірушілер іздеуге бес
айдан астам уақыт жұмсады.
61 ЖОО - да жұмысқа орналасу деңгейі - 50 пайыздан аз. 15 141 түлек жұмысқа
орналаспады, 2 047 ЖОО-ны бітіргеннен кейін алты айдан кейін ғана жұмыс табады. Яғни,
олардың жартысы жұмыссыздар қатарын толықтырады. Олардағы бағдарламалардың
өзектілігі де өте төмен. Мысалы, Silkway халықаралық университеті 5 баллдан 3,3 баллға,
"Сырдария" университеті 5 баллдан 3,46 баллға, халықаралық гуманитарлық - техникалық
университеті 5 баллдан 3,49 баллға және т.б. өзектілігін бағалайды.
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Биылғы жылы зерттеу аясында 2 мың білім беру бағдарламасы қамтылып, 68 мың
түлектің жұмысқа орналасуына талдау жасалды. Нәтижесінде 108 университет бойынша 6
мың сараптамалық қорытынды алынды. Соған сәйкес, 2020 жылғы жұмысқа орналастыру
71% құрады. Жұмысқа орналастырудың ең жоғарғы пайызы «денсаулық сақтау» бағыты
бойынша байқалады (81%). Ал ең төменгі көрсеткіш аграрлық салада байқалған. Мұнда
түлектердің тек 5-10% ғана жұмысқа орналасқан. Жұмысқа орналасудың төмен пайызының
бірнеше себептері бар: жалақының төмендігі, мансаптың нашарлығы, жалпы білім беру
бағдарламаларының әлсіздігі. Білім беру бағдарламаларының өзектілігіне қанағаттану
пайызы бүгінде 52% - ды құрайды (2018 жылы өзектілігі 27,4% - ды, ал 2019 жылы 32,6% ды құрады)[3].
2020 жылғы рейтинг бойынша Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарының
алдыңғы қатарында Әл – Фараби атындағы ҚҰУ, Л.Гумилев атындағы ЕҰУ, М. Ауезов
атындағы ОҚУ тұр. «ҚазАқпарат» ХАА хабарлауынша, өз түлектерін жұмысқа
орналастыруда көш бастап келе жатқан «Рудный индустриалдық институты» - өз
түлектерінің 100% жұмысқа орналастырғандарын айтады. Бұл Л.Гумилев атындағы ЕҰУ-ға
қарағанда әлдеқайда жоғары дейді. Себебі, Рудный индустриалдық институты жұмыс
берушімен, ERG-мен өте тығыз жұмыс істейді. Оларда тәжірибе бар. Студенттерге сабақ
беретін мұғалімдер кәсіпорынның өзінде біліктілікті арттырудың тиісті тәжірибесінен өтеді,
кәсіпорындардан адамдар келіп, үйретеді[4].
Түлектердің бәсекеге қабілеттілігі мәселелерін шешу тек жоғары оқу орындарының
білім беру қызметін қамтамасыз етпеуі керек, өйткені жоғары оқу орындарына бәсекеге
қабілетті жұмыс күшін даярлау мәселелерін біржақты шешу қиын. Сонымен қатар әкімшілікбасқару шараларын қамтитын мемлекеттік органдардың, жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының аймақтық саясаты, мақсатты заңнама, жастардың жұмыспен қамтылуы
саласындағы еңбек қатынастарын нормативтік-құқықтық реттеу, мақсатты бағдарламалар
мен жобалар да қолдау көрсетулері тиіс. Түлектерді жұмыспен қамту мәселесін шешу үшін
Қазақстанда «Дипломмен ауылға!», «Жастар практикасы», «Жастардың кадрлық резерві»
бағдарламалары жүзеге асырылуда. Дегенмен, қазіргі уақытта жоғары білім беру
мекемелерінің түлектері, мемлекеттік органдар мен жергілікті өзін-өзі басқару
органдарының қолдауын сезінбейтіндерін айтады. Аталған мәселені шешу үшін келесідей
шаралар жүзеге асырылуы керек деп ойлаймын:
біріншіден, өңірдің әлеуметтік-экономикалық даму бағдарламасы шеңберінде
жастарды жұмыспен қамтудың нысаналы саясаты және бағдарламаларында әзірленуі мүмкін
ЖОО түлектерінің бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету шараларын айқындау;
екіншіден, еңбек нарығы мен жоғары білім беру арасындағы өзара іс-қимылды
жақындастыруға және үйлестіруге бағытталған нысаналы бағдарламаның мақсаттары мен
міндеттерін айқындау;
үшіншіден, біздің түлектеріміздің заманауи еңбек нарығының сұранысына сай болуы
үшін болашақ мамандардың кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға, мамандарға қосымша
білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жұмыс берушілерді тарту қажет;
төртіншіден, Қазақстандық жас мамандарға айтарлықтай қолдау көрсететін, жүзеге
асырылып жатқан жобалар мен бағдарламалардан басқа мәселені шешуде халықаралық
тәжірибеге назар аудару керек. Түлектерді жұмысқа алатын жұмысберушілерге салық
жеңілдіктерін немесе қаржылай көмек көрсету ұтымды құралдардың бірі болып табылады.
Бұндай шара Францияда кеңінен қолданылады. Осылайша, «Жастарды жұмысқа
орналастыру жөніндегі қызметті дамыту туралы» француз декретіне сәйкес жұмыс берушіге
жыл сайын қаржылай көмек көрсетіледі, бұған қоса ол тиісті жұмыс орнын құрған мерзімнен
бастап 5 жыл бойы беріледі. Польшада салықтық жеңілдіктер жыл бойы тек жұмысберушіге
ғана емес, сонымен қатар түлекке де беріледі. Чехияда салықтық жеңілдіктер ЖОО
түлектеріне жаңа жұмыс орындарын ашқан жұмыс берушілерге беріледі[5].
Сонымен бірге, ЖОО түлектерін жұмыспен қамтудың тиімді шараларының бірі
кәсіптік бағдар беру болып табылады. Кәсіптік бағдар беру жөніндегі шараларды тек жоғары
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білім беру жүйесінде ғана емес, сонымен қатар орта білім беру жүйесінде де күшейту керек.
Студенттің бірінші курстың өзінде-ақ мамандық таңдауда қателескенін түсінеді. Superjob
порталының зерттеу орталығы 7 100 маман арасында 22 мамандық бойынша өткізген
сауалнамасының нәтижелері кәсіптік бағдар беру жұмысын өткізудің тиімділігін дәлелдейді.
Бұл зерттеуге сәйкес экономисттердің үштен бір бөлігінен астамы «таңдау мүмкіндігі қайта
берілген жағдайда, бұл мамандықты таңдамайтын еді»; экологтар да осы мүмкіндікті
пайдаланар еді. Өзінің қызмет саласына анағұрлым қанағаттанатын сәулетшілер арасында да
шамамен әр бесінші таңдаған мамандығына онша мәз емес екендігі анықталды.
Жоғары оқу орны бәсекеге қабілеттілікті мүмкіндігінше қалыптастыруға бағытталған,
белгілі бір мамандық бойынша түлектерді даярлау тұрғысынан ғылым мен практиканың
алдыңғы қатарлы жетістіктерін қамтиды және көп дәрежеде перспектива мен
функционалдық білімге бағытталған. Екінші жағынан, жұмыс берушілер сұранысты қазіргі
қажеттілік тұрғысынан қалыптастырады. Және еңбек сапасының жоғары деңгейге сәйкес
келуі қызметкерге де, ұйымға да, жалпы қоғамға да пайда әкеледі.
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Соңғы жылдары біздің елде адам капиталын дамытуға қоғам тарапынан да, отандық
компаниялардың тікелей басшыларынан да көп көңіл бөлініп келе жатқаны қуантады. Кезкелген ұйымның білікті, дұрыс ынталандырылған және табысты командасын
қалыптастырудағы басты рөлді кадрлық қызмет атқарады. Бүгінгі таңда HR менеджерлері
алдына қойылған стратегиялық маңызды міндеттерді ескере отырып, оларға Қазақстандағы
персоналды басқару саласындағы қазіргі тенденцияларға сәйкес келетін талаптар қойылады.
Сарапшылар тиімді маркетингтік стратегияны әзірлеумен және өнімді жылжытудың
түрлі технологияларын қолданумен қатар кәсіби салада жетістікке жетудің негізгі
факторларының арасында HR-менеджерлерінің білікті болуы да бар екенін атап өтті.
Бүгінгі таңда көптеген отандық компаниялар корпоративтік басқаруға көшіп,
халықаралық тәжірибеге негізделген персоналды басқару стандарттарын қабылдауда. HR
менеджерлерінің басты проблемасы - кәсіби қызметінде стандарттардың болмауы. Мичиган
бизнес мектебінің профессоры Дэйв Ульрихтің «HR кәсіпкер сияқты ойлауды үйренуі керек.
Бұл HR маманы қаржы, стратегия және маркетингті түсінуі керек дегенді білдіреді. Сонда
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ғана ол инвесторлар мен клиенттерді түсінеді, ал басшылық, өз кезегінде, оны жақсырақ
түсінеді. Сонда ғана практик HR басталады» деген сөзі осы жағдайда орынды [1].
Көптеген қазақстандық басшылардың тәжірибесіне сүйенсек, HR қызметі көбінесе
басшылық шығарған шешімдерді, басқаша айтқанда, нұсқауларды орындау деп
қабылданады. Көптеген менеджерлер әлі де персоналды басқару қызметінің қызметін
көмекші және қосалқы функциялары бар қызмет ретінде қабылдайды. Соңғы жүргізілген
зерттеулерге сәйкес кадрлық қызметтің рөлі мен міндеттері туралы басшының мұндай
түсінбеушілігі туралы әрбір HR-маманы айтады. «HR» түсінігін кадрларлық іс жүргізу
маманы немесе персоналды басқару өкілі ретінде қабылдайды. Қазіргі кезде көп кездесетін
тәжірибе - бұл жеке HR қызметі жоқ компанияда кадрлық іс жүргізу мәселелерімен бір ғана
штатттық бірлік айналысады.
Тағы бір маңызды мәселе - HR іс-шараларын өткізуге, бағдарламаларды, жобаларды
дамытуға және HR саласында пайда болатын жаңа технологияларды қолдауға арналған жеке
бюджеттің болмауы. Нәтижесінде іс-шаралар қаржыландырылмайды, HR-дің инновациялық
құралдары іске асырылмайды. Адам ресурстарын басқару құралдары туралы ақпарат
жетіспеушілігі де орын алған. Көбінесе менеджерлердің өздері өзгерістерге дайын емес
екендіктерін және компанияда ішкі байланыстары жоқ екенін мойындайды.
Қазіргі заманда HR қызметкері бизнес, қаржы, стратегия және маркетинг деген не
екенін түсініп кәсіпкерше ойлауды қалыптастыруы керек. Неге? Бірінші кезекте
инвесторлармен, әлеуетті клиенттермен және тікелей басқарумен бір тілде сөйлесе білуі
үшін қажет. Осы шарттардың барлығы орындалған жағдайда ғана біздің елімізде HR
менеджменттің тиімді болуы туралы айтуға болады [2].
Персоналды басқару функциясы, егер персоналды басқарудың әртүрлі аспектілері
бірыңғай іс-қимыл кешеніне, бизнес стратегиясының бөлігі болып табылатын бағдарламаға
біріктірілсе, кәсіпорын қызметінің нәтижелеріне айтарлықтай әсер етуі мүмкін. Осылайша,
кәсіпорынды стратегиялық басқару персоналды басқару саласында да стратегия әзірлеуді
көздейді.
Персоналды стратегиялық басқару деп ұйымның ұзақ мерзімді перспективада
дамуына және мақсаттарына қол жеткізуге мүмкіндік беретін сыртқы және ішкі ортадағы
болып жатқан және алдағы өзгерістерді ескере отырып, ұйымның бәсекеге қабілетті еңбек
әлеуетін қалыптастыруды басқару түсініледі. Ұйымның персоналды басқару стратегиясын
қалыптастырудың негізі оның кадрлық саясаты болып табылады. Бұл персоналды
қалыптастыру, пайдалану және дамыту кезінде кәсіпорынның кадр қызметі қолданатын
негізгі принциптердің жиынтығы, сонымен қатар экономика дамуының белгілі бір кезеңінің
нақты тарихи жағдайларында персоналмен жұмыс жасаудың нысандары мен әдістерін
жетілдіруді білдіреді.
Кадрлық жұмыстың негізгі бағыттарын жүзеге асырудағы кәсіпорынның кадр
саясатының тиімділігі (ұйымның еңбек әлеуетін қалыптастыру, пайдалану және дамыту)
сонымен қатар осы саладағы барлық іс-шараларды жоспарлауды, басқаруды, бақылауды
және ақпараттық қамтамасыз етуді қолдауды мақсат ететін персоналды басқару функциясын
жүзеге асырумен анықталады. Бақылаудың түпкі мақсаты-қызметкерлердің қызметін
тұрақты, объективті және жан-жақты бағалау. Бұл бағалау, ең алдымен, кадр саясаты
саласындағы басқару шешімдерін оңтайландыруға және адами ресурстар саласындағы
кәсіпорын стратегиясының бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етуге бағытталған [3].
Конролингті ұйымдастыру белгілі бір мөлшерде кәсіпорын қызметкерлерін басқару
жүйесіндегі басқарудың тиімділігіне байланысты.
Контроллинг жүйесінің
компоненттері болып ұйымдастыру, адам және мәлімет
ресурстары, сонымен қатар компонентаралық байланыстар табылады. Жоғарыдағы жүйе
арқылы төмендегілерді бөліп көрсетуге болады:
1) Кәсіпорын қызметкерлерінің қызмет нәтижесін анықтауға бағытталған іс-шаралар;
2) Кәсіпорын қызметкерлерінің қызмет нәтижесін бағалау және салыстыруға
бағытталған іс-шаралар;
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3) Кәсіпорын қызметкерлері қызметінің қорытындысы және оны талдау;
4) Контроллинг жүйесін бір қалыпқа келтіру және оның тиімділігін арттыруға
бағытталған іс-шаралар.
Бұдан бөлек жеке, бірақ маңызды міндет ретінде кәсіпорын қызметкерлерін олардың
қызметіне басшылар тарапынан қойылатын талаптар туралы өз уақытында және толық ақпар
беру табылады.
Көрсетілген ақпарат ұйымдастыру бөлу және ұйымдастыру әдістемелік құжаттар
түрінде қызметкерлерге түсіндіріледі. Қызметкерлерді ақпараттандырудың басқа да
құралдары қолданылады.
Контроллингтің соңғы мақсаты қызметкерлердің қызмет қорытындыларын есептеу,
бағалау және салыстыру үшін анықтауға негізделген кешенді және объективті бағалау.
Кәсіптік қызметкерлерінің қызмет қорытындылары конроллингінің негізгі міндеттері
мен мақсаты төмендегі 1 суретте көрсетілген. Бұдан әрі қызметкерлердің қызмет
қорытындылары есебі және оны анықтауды ұйымдастыруды қарастырамыз. Кәсіпорындарда
бұл жұмыс әдетте 2 негізгі бағыт бойынша ұйымдастырылады.
1-ші бағыт бойынша қызметкерлерге тапсырылған жұмыс қорытындысы немесе
қызметтің еңбек қорытындысы есепке алынады және анықталады.
2-ші бағыт бойынша кәсіпорында бекітілген еңбек тәртібі ерекшеліктерінің сақталуы
анықталады және есепке алынады [4].
Қызметкерлер еңбегінің сапасын есепке алу және анықтау кәсіпорындағы
қолданылатын сапа жүйесі негізінде жүзеге асырылады. Сапа жүйесінің негізгі элементі
болып еңбек сапасы критериі табылады. Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек сапасын есепке
алу және анықтау нәтижесінде қызметкер еңбегінің сапасы бекітілген сапа талаптарына
сәйкес келу дәрежесі құжат түрінде тіркеледі және анықталады, яғни қызметкер арқылы
өндірілген өнім белгілі бір талаптарға сай келеді ме немесе келмейді ме.
КОНТРОЛЛИНГТІҢ МАҚСАТЫ:
Қызметкердің қызметін жүйелі, кешенді
және объективті бағалау

НЕГІЗГІ

МІНДЕТТЕР

Қорытындыны есепке алу және
анықтау

Нәтижелерді бағалау және
салыстыру

Қызметкерлерді олардың
қызметіне қойылатын
талаптармен ақпараттандыру

Қызметкерлердің қызметі
туралы қорытындыны
қалыптастыру және
талдау(аттестация)

Конроллинг жүйесін оптимизациялау,
оның тиімділігін арттыру

Сурет 1. Кәсіпорын қызметкерінің қызмет қорытындысы контоллингінің негізгі
міндеттері мен мақсаты
Кәсіпорын қызметкерлері еңбегінің сапасын есепке алу және анықталуды тиімді
жүргізу үшін төмендегі көрсеткіштерді алдын - ала анықтау керек:
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- есепке алу мен анықтаудың уақытша параметрлері;
- көрсетілген іс-шараларды жүзеге асыру үшін тартылған қаражаттар мен күштердің
құрамы;
- көрсетілген іс-шараларды жүзеге асыру әдістері.
Еңбек сапасын есепке алу және анықтаудың қорытындысы болып қызметкерлердің
еңбек сапасын көрсететін құжат түрінде бекітілген көрсеткіштер табылады, мысалы сапалы
және сапасыз өнімдердің пайыздық ара қатынасы немесе белгілі бір мерзім ішінде
қызметкермен өндірілген бүлінген өнім саны. Көрсетілген қорытындылар кәсіпорынның
сәйкес құжаттарымен тіркеледі, одан кейін есеп мәліметтері автоматты түрде өңдеу жүйесіне
жинақталады. Қызметкер еңбегінің санын есепке алу және анықтау кәсіпорында
қолданылатын еңбек нормалары - уақыт нормалары арқылы жүзеге асырылады.
Қызметкерлер еңбегінің санын есепке алу мен тиімді анықтау үшін сапаны есепке алу
мен анықтауға арналған талаптарды есепке алу керек, яғни тиісті іс-шараларды жүзеге
асыратын әдістер мен құралдар және уақытша параметрлер.
Кәсіпорын қызметкерлерінің еңбек нәтижесін сипаттайтын сапалық және сандық
көрсеткіштер есебі мен анықтау тиімділігі жұмыс орнының еңбек шарттарын құру арқылы
жүзеге асырылады.
Мұндай шараларға жатқызылады:
- жұмыс процесінде қолданылатын жабдықтар мен машиналардың, құрылғылардың
және орынның жағдайы;
- құжат айналымы үшін техникалық және басқада қажеттіліктерімен қамтамасыз
етілуі;
- жұмыс орындауға қажетті материалдардың, құралдардың басқа да заттардың саны
және жеткілікті мөлшерде қызметкерлерге өз уақытында жеткізілуі;
- еңбек шарттары, еңбекті қорғау және өндірістегі қауіпсіздік.
Еңбек санының есебі мен қорытындысын анықтаудың маңызды бөлігі болып
қызметкер еңбегінің санын сипаттайтын құжатпен бекітілген көрсеткіштер табылады,
мысалы, белгілі бір тапсырманы орындау кезіндегі немесе белгілі бір уақыт аралығындағы
қызметкерлермен атқарылған еңбек өнімділігінің мәні.
Көрсетілген қорытындылар кәсіпорынның сәйкес құжаттарымен тіркеуге алынады,
одан кейін, ережеге сәйкес есеп мәліметтерін өңдеудің автоматтандырылған жүйесіне
жинақталады [5].
Еңбек тәртібінің белгіленген ережелерін қызметкерлердің сақтау есебі және оны
анықтау ҚР еңбек заңдылықтары талаптары негізінде, кәсіпорынның нормативтік құжаттары
ұжымдық келісім - шарт және ішкі еңбек тәртібі ережелері бойынша, сондай-ақ жұмыс
беруші және қызметкер арқылы жасалған еңбек келісім - шартындағы міндеттер арқылы
жүзеге асырылады .
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Дамыған шет елдердегі мемлекеттік жекеменшік әріптестікті қолдаудың
тәжірбиелері
Тлесова А.Б., э.ғ.к.,доцент
Гарифуллина А.Б., магистрант
М. Өтемісов атындағы БҚУ, БҚО Орал қ.
Бүкіл әлемде бұрын-соңды мемлекеттік меншікте және мемлекеттік басқаруда болған
салаларда елеулі институционалдық өзгерістер орын алуда. Қазіргі уақытта ғылыми ортада
мемлекеттік-жекеменшік әріптестік мәселелері белсенді түрде талқылануда. Бұл
инфрақұрылым объектілерін стратегиялық қана емес, сонымен қатар салынған
инвестицияларды жылдам қайтару екіталай болатын әлеуметтік қаржыландырудың жаңа
баламаларын іздеу қажеттілігінен туындайды.
Үкімет мемлекеттік - жекеменшік әріптестік тұжырымдамасын (Public-Private
Partnership-PPP) пайдалана отырып, осы салалардың объектілерін бизнеске уақытша ұзақ
және орта мерзімді пайдалануға береді, олардың қызметін реттеу және бақылау құқығын
өзіне қалдырады.
Халықаралық практикада мемлекеттік жекеменшік әріптестікті қолдану салалары
жекелеген мемлекеттер заңнамасының ерекшеліктеріне байланысты әртүрлі болуы мүмкін:
көлік инфрақұрылымы, сумен жабдықтау, электр энергиясымен қамтамасыз ету, Ақпараттық
жүйелер, тұрғын үй құрылысы, білім беру, денсаулық сақтау және т.б. Автомобиль және
темір жолдарды, әуежайлар мен вокзалдарды, жылу және электр станцияларын, мұнай және
газ құбырларын және т.б. салуды (реконструкциялауды) және әлеуметтік маңызы бар
инфрақұрылымдық жобаларға қызмет көрсетуді мемлекеттік қаржыландыру проблемасы
бүгінде Қазақстанда өте өткір тұр. Осыған орай, көптеген жоба авторларына мемлекеттік
жекеменшік әріптестік тетігін жүзеге асырудың шетелдік тәжірибесін қарастыру және оны
Қазақстанның қазіргі даму кезеңінде қолдану қажет деп есептеймін.
Бизнес пен мемлекеттің белсенді өзара іс-қимылы XVI ғасырда орын алды. Мәселен,
мысалы, Францияның мемлекеттік билігі жеке кәсіпкерлерді өз есебінен және олардың
бақылауымен азаматтарға немесе тұтастай экономикаға коммуналдық қызмет көрсететін
экономикалық қызметті дамыту үшін пайдалануға тырысты. Тарихтағы алғашқы квазимемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасына Король Генри II рұқсат берді. Осының
арқасында 1554 жылы Салон-де-Прованс қаласындағы Кроу алқабындағы инженер Адам де
Крапон әлі күнге дейін өз есімімен аталатын канал сала алды. Англияда мемлекеттік
концессиялар (мемлекеттік жекеменшік әріптестік нысандарының бірі) жеке компанияларға
ХVII-ХVIII ғасырларда берілді. Үндістандағы колонияларды жаулап алумен және оларды
пайдаланумен айналысатын әйгілі Шығыс Үндістан компаниясы негізінен концессиялар
болды. XIX ғасырдың екінші жартысында патшалық Ресейде концессиялар кеңінен таралды
(теміржол құрылысы, коммуналдық шаруашылық және т.б.)[1].
ХХ ғасырдың 30-жылдарында соғысқа дейінгі және соғыс уақытында мемлекеттік
жекеменшік әріптестік жаңа дамуға ие болды: мемлекеттік және жеке секторлардың өзара ісқимылы әлемдік экономикалық дағдарысты еңсерумен, әскери экономиканы
ұйымдастырумен, соғыстан кейінгі ұлттық экономиканы қалпына келтірумен байланысты
мәжбүрлі сипатқа ие болды.
Мемлекеттік жекеменшік әріптестікті ХХ ғасырдың соңында Ұлыбританияда
қайтадан кеңінен таратты, онда соңғы онжылдықта Private Finance Initiative (PFI) арнайы
бағдарламасының көмегімен 40 млрд.фунт стерлингтен астам сомаға мемлекеттік
жекеменшік әріптестік бағдарламалары іске асырылды.
Сондай-ақ, осы механизмді қолдана отырып, Англия арнасының астындағы
Еуротоннель, Париждегі Эйфель мұнарасы, Сидней порт туннелі, Канададағы Конфедерация
көпірі, Гамбург пен Варшавадағы ұлттық әуежайлар, Нью-Йорктегі Орталық саябақ, Лондон
метросының жеке тармақтары және т. б. сияқты маңызды жобалар аяқталды.
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Ұлыбританиядағы алғашқы мемлекеттік жекеменшік әріптестік тәжірибесі 1981 жылы
жаңа реттелмеген және нарыққа бағдарланған жоспарлау саясатына негізделген Лондон
доктарын құрумен жүзеге асырылды. 1992 жылы ең нәтижелі әлеуметтік қызметті дамыту
мақсатында «Жеке қаржы бастамасы» (PFI) құрылды. Оның мәні ірі мемлекеттік
объектілерді салу кезінде жеке инвестицияларды тартуға болатындығында, ал жеке
кәсіпкерлік қазіргі уақытта мемлекеттік объектілерді өз қаражаты есебінен дербес басқарады
және құрылысты жүргізді. Жеке инвестор шығындарын өтеу объектіні пайдаланудан түскен
табыстардан, иә болмаса бюджет есебінен жүзеге асырылады. Көп жағдайда «Жеке қаржы
бастамасы»
инвесторы объектіні пайдалануға және оның қызметін ұйымдастыруға
қатысады. Қаржы министрлігі жеке қаржыландыру бастамасын жүзеге асыруға жауапты
орган болып табылады. Бұл тетік мемлекетке салық төлеушілерге арналған жаңа мемлекеттік
нысандарды шығынсыз пайдалануға беруге мүмкіндік береді. Мемлекеттік тапсырысты
орындаушыға өз үлесіндегі қаражатты және қосалқы, жобалау және құрылыс жұмыстарын
қаржыландырудан жалға беруден қалған қаражатты ұстап қалуға мүмкіндік берілді. Сондайақ, «Жеке қаржы бастамасы» шеңберіндегі жобаларды қолдаушылардың айтуынша,
олардың тез арада жүзеге асырылуына үлкен мүмкіндігі бар [1].
Ал АҚШ-та Федералды келісімшарт жүйесі дамыды. Бұл орталықтандыру және
ұлттық стратегия мақсаттарына жету үшін мемлекеттің экономикалық, өндірістік, ғылымитехникалық және айналымдық әлеуетін мемлекеттің қолында шоғырландыратын құрал
болып есептеледі [2]. Мысалы, В.А.Малайский АҚШ-тың инновациялық жүйенің дамуын
белсенді ынталандырудағы инновациялық қызметті заңнамалық және нормативті қолдау
саласындағы оң тәжірибесін атап өтті. Осылайша, 1986 жылы зияткерлік меншікті жеке
тұлғаларға қолдану процедурасын жеңілдететін заң қабылданды, нәтижесінде берілген
патенттер көлемі бірнеше есе өсті. Салыстыру мысалы ретінде В.А.Малайский өткен
ғасырдың 80-ші жылдарында КСРО өнертабыстарға тапсырысты АҚШ-қа қарағанда 10 есе
көп тіркегенін көрсетті, дегенмен дәл осындай өнертабыстар 10 есе аз көлемде орындалды.
Бүгінгі күні америкалық трансұлттық корпорациялары патент саны бойынша көшбасшылар
болып табылады. 1996 ж. Федералды технологиялар трансферті туралы заңынан кейін
университет, зерттеу орталықтары және АҚШ-тағы жеке бизнес арасындағы қатынастарды
ұйымдастыру бір сәтте оңайға түсті. Ал 2006 жылы Америка Құрама Штаттары ҒЗТКЖ-ны
қолдау туралы заң қабылдады, оған сәйкес ғылыми ұйымдар 2015 жылға дейін 86 миллиард
доллар алды, көлемінде қаржылық көмек алды [3].
Бүгінгі күні Европада қолданыста жүрген ғылыми-техникалық бағдарламалардың
түгелі дерлік фундаменталды зерттеулер жүргізуге және қоғамдық маңызы зор мәселелердің
шешімін табуға негізделген көрсетілімді жобаларды жүзеге асыруға бағытталған. Сонымен
қатар, тура қаржыландырумен қатар, субсидия, салықтық жеңілдіктер жүйесі де жақсы
жұмыс істейді. Бағдарламаларды орындаушылар үшін инновациялық орталықтар мен
технопарктер де қол ұшын береді. Нарық және нарықтық қатынастар түсінігіне байланысты
Қазақстан Германия мен Франция сияқты батыстың жетекші елдерінде айтарлықтай
өзгешеліктер бар екендігін атап өткен жөн. Қазақстан Республикасының көзқарасы бойынша
нарықтық қатынастар дегеніміз шаруашылық субъектілерінің өзін-өзі реттеуге бағытталған
және мемлекеттің араласуын минимизациялау немесе мүлдем болдырмауын көздесе,
Гермения мен Францияда «Нарық – бұл кәсіпорындардың жарысуын қамтамасыз ету үшін
мемлекетпен жасалатын жағдай, яғни мемлекеттік сатып алу жүйесі арқылы өндірілетін
өнімнің сапалық, техникалық және экономикалық көрсеткіштері арқылы жарысуға жағдай
жасау».
80-ден астам бағдарламаны (оның ішінде қару-жарақ жүйелері мен әскери техниканы
әзірлеу мен жабдықтауды) және 300-ден астам жобаларды (инновациялық, соның ішінде
әскери технологияларды әзірлеу және жеткізу) іске асыратын Франциядағы алғашқы
инвестор - мемлекеттің өзі. Жыл сайын үкіметтік келісімшарттар бойынша еуродан 10
миллиард долларға көп тапсырыс жасалынады. Оның ішінде 25% еуропалық ынтымақтастық
аясында қарулы күштер бойынша бағдарламалар. 2008 жылдың маусым айында Францияда
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қорғаныс және қауіпсіздік бойынша таяу 15 жылға дейінгі стратегиялық басымдылықтар
нақтыланды («Қорғаныс бойынша ақ кітап», қорғаныс және қауіпсіздік сұрақтары бойынша
француздық доктрина). 2020 жылға дейін Францияның қарулы күштерін қамтамасыз ету
үшін 377 млрд. евро жұмсалмақ, соның ішінде, 200 млрд. евро жаңа әскери техника мен
құралдарды (соның ішінде инновациялық) сатып алуға жұмсалады деп жоспарлануда.
Францияда нақты бір мемлекеттік келісімшарт аясында бірлескен жобалық топ құрылады
және оның құрамында:
– Жобаны басқару тобы (өндіріс өкілдері мен бағдарламаны әзірлеушілер);
– Инженерлер мен архитекторлар;Менеджерлер (бағдарламаны қаржыландыру
бойынша менеджер; бағдарламаны басқару және жүзеге асыру бойынша менеджер;
нәтижелерді өнеркәсіптік өндіріске дейін жеткізу бойынша менеджерлер);
– Басқару және сапа бойынша эксперттер, техникалық эксперттер.
Мемлекеттік жекеменшік әріптестіктің Қазақстан Республикасы үшін тәжірибелік
құндылығы жоғары Ресей Федерациясының тәжірибесі болып табылады. Себебі бұл
мемлекетпен Қазақстанның 70 жылдық ортақ тарихы бар. Дегенмен, Ресейдегі мемлекеттік
жекеменшік әріптестіктің тарихы 10 жылдың шамасын ғана құрағандықтан, сәтті жобалар
санының шектеулі болуын айқындайды. Бұдан бөлек олар жергілікті билік органдарының
бастамасымен жасалған өзінің масштабы бойынша шағын және локальды болып келеді.
Ресейдегі мемлекеттік жеке-меншік серіктестік батыс елдеріндегі формаларға қарағанда
өзіндік ерекшелігі бар. Ол келесідей мемлекет пен бизнес серіктестігінің формаларынан
көрініс табады: 1) Жобаға деген өзіндік салымы бар тең құқықтық серіктестер түрінде
жобаны жүзеге асыру туралы келісімге отыру. Бірінші тараптан – мемлекеттік басқару
(немесе муниципалды) құрылымы, екінші тараптан – жеке фирмалар қатысады. Аталған
жобалар концессиялық келісім, өнімді бөлу туралы келісім, жалдау, инвестициялық және
келісім-шарттардың өзге түрлері аясында жүзеге асырылуы мүмкін; 2) Жеке бизнеспен
жүзеге асырылатын жобаларды қолдау мақсатымен РФ Инновациялық қорының және өзге де
даму институттарының қаражатын қолдану мүмкіндігі; 3) Арнайы экономикалық
аймақтарды құру: бизнес-жобалардың дамуын мемлекет тарапынан қолдау арқылы техникоенгізушілік, өндірістік, туристік, порттық салалардың дамуын ынталандыру. Арнайы
экономикалық аймақтар өңдеу саласының, жоғары технологиялар мен жаңа өнім өндірісі
саласының, аймақтардың әлеуметтік-экономикалық дамуына оң септігін тигізе отырып,
инвестицияларды тарту мәселесін шешуге және ресейлік экономиканы диверсификациялау
мен инновациялық даму жолына шығаруға септігін тигізеді; 4) Экономиканың басым
салаларын дамыту мақсатында мемлекеттік және жеке капиталдан құралған
корпорацияларды құру (мысалы, Біріккен авиақұрылыс корпорациясы). 5) Мемлекет пен
бизнестің әлеуметтік саладағы әріптестігі (бұл жағдайда мемлекеттік саясатпен келісе
отырып, бизнес жеке дара және өз қаражатының есебінен мемлекет пен қоғам үшін басым
бағытқа ие салалардағы жобаларды жүзеге асырады [4].
Бүгінгі таңда көптеген мемлекеттер жеке капиталды тартымды емес салаларға тарту
үшін жеке кәсіпкерліктің өкілдеріне салықтық жеңілдіктер мен субсидиялар беретіндігін
немесе мемлекеттің өзі бюджеттік инвестицияларды салатындығын байқаймыз. Қазақстан
мемлекеттік жекеменшік әріптестік саласы бойынша дамудын әлі бастапқы кезенінде Біздің
көзқарасымыз бойынша, біз көптеген қиыншылықтарға және қаржылық-экономикалық
дағдарыстарға қарамастан, қазақстандық қоғам инновациялық және жоғары технологиялық
саладағы өзгерістерге дайын деп санаймыз. Мемлекет пен бизнес үшін ортақ мүдделер
сақталып, бірдей қызығушылық танытқан экономиканың кез келген саласында мемлекеттік
жекеменшік әріптестік үлгісін қолдануға болады деп ойлаймын.
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Қазіргі қоғам өміріндегі білім беру қызметінің орны көбінесе қоғамның дамуындағы
адамдардың білімі, олардың тәжірибесі, дағдылары, кәсіби және жеке қасиеттері рөлімен
анықталады.
Қазіргі педагогикалық әдебиетте (Н.В.Бордовская, З.И.Равкин, А.А.Реан, С.ИРозум
және т.б.) білім әртүрлі әлеуметтік-мәдени функцияларды орындайтын әлеуметтік-мәдени
құбылыс деп түсіндіріледі:
1. Білім беру - адамның ғылым мен мәдениет әлеміне енуінің оңтайлы және қарқынды
тәсілдерінің бірі.
2. Білім - бұл адамды әлеуметтендіру және ұрпақтар сабақтастығы.
3. Білім беру-адамның әлеуметтік және рухани өмірін қалыптастыру механизмі және
жаппай рухани өндіріс саласы.
4. Білім беру - аймақтық жүйелерді дамыту және ұлттық дәстүрлерді сақтау тәсілі.
5. Білім-бұл негізгі мәдени құндылықтар мен қоғам дамуының мақсаттары берілетін
және жүзеге асырылатын әлеуметтік институт.
6. Білім-қоғамдық өмірде және жеке адамда мәдени өзгерістер мен қайта құрулардың
белсенді қозғаушы күші.
Білім берудің маңызды сипаттамасына тоқтала отырып, С.И. Гесс былай деп жазды:
"Әр білімнің міндеті – адамды ғылымның, өнердің, адамгершіліктің, құқықтың,
шаруашылықтың мәдени құндылықтарымен таныстыру, табиғи адамды мәдениетті тұлғаға
айналдыру" [1].
Осылайша, білім берудің мақсаттары мәдени құндылықтарды адам бойына сіңіру деп
тұжырымдалады.
Адам бойында қалыптасуы керек маңызды құндылықтардың бірі, экологиялық
сауаттылықпен, біліммен келетін - қоршаған ортаға деген жауапкершілікті қарым-қатынас,
экологиялық мәдениеттілік.
Экологиялық мәдениеттің деңгейі қоғам өркениеті критерийлерінің бірі болып
табылады, сондықтан қазір адамзат алдында тұрған жаһандық, өмірлік маңызды
проблемалардың арасында экология проблемалары бірінші кезекте маңызды болып
отырғанына ешкім күмән келтірмейді.
Алаға қойған мақсатқа жетудің міндетті шарты - ондағы міндеттер жүйесін іске
асыру. Мақсат қою - өте күрделі санат. Педагогикалық әдебиеттерде [2, 3] оған сол
зерттелетін мәселенің ахуалын алдын-ала айқандау, мақсат қою және жоспарлау кезеңдері
сәйкес келеді.
Болашақ география пәні мұғалімдерінің экологиялық білімдерін дамыту мәселесі
бүгінгі өзекті проблемалардың қатарынан түскен жоқ. Оның басты себебі зерттеушілердің
тұжырымы бойынша бірнешеу: біріншіден, мектептегі экологиялық білімнің төмен
деңгейінен; екіншіден, оқу-әдістемелік құралдардың және оқу орындарының техникалық
базасының кедейлігінен; үшіншіден, даярлықтың теориялық, практикалық және уәждемелік
компоненттерінің шашыраңқылығынан туындайды. Осы себептердің кейбіреулері
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"экологиялық білім" ұғымының ғылыми айналымға жақында енгенімен түсіндіріледі, ал
басқалары экономикалық дағдарысқа алаңдайтын қоғамдағы экологиялық дағдарыстың
тереңдігімен байланыстарды.
Біздің тұжырымдауымыз бойынша, педагогикалық жоғары оқу орындарының
студенттерінде экологиялық білімді қалыптастыру қажеттілігі мен осы педагогикалық
міндетті орындауға бөлінетін оқу уақытының тапшылығы арасында туындайтын қарамақайшылықпен өзекті.
Экологиялық білім қалыптастыруға арналған оқу сағатын қысқартудан туындаған
проблеманың маңыздылығы мен өзектілігі бізді педагогикалық университетте оқу
процесінде студенттерде экологиялық білімді қалыптастырудың жаңа тәсілдері мен әдістерін
іздестіруді талап етеді.
Көптеген педагог зерттеушілердің [4] еңбектеріне сүйене отырып, экологиялық
білімдер жүйесі өзара байланысты ұғымдар жүйесімен сипатталатыны анықталған:
І. Табиғаттағы ішкі өзарабайланыстар жүйесінің күрделілігі жөніндегі түсінік.
Табиғат әртүрлі табиғи объектілердің жәй жиынтығы емес, ол әрбір бөлшегі екінші бір
бөлшегімен өзара байланыстағы күрделі жүйе: бұл жүйенің бір бөлшегіне тиген әсер
міндетті түрде көптеген басқа бөлшектеріне әсер етеді.
ІІ. Техносфера мен биосфераның арасындағы энергия айналымы жөніндегі
түсінік. Адамзаттың, техникалық прогрестің барлық тарихы – жалпыға ортақ экологиялық
заңдылықтардың арасындағы қарама-қайшылықтың тереңдеу тарихы.Техносфера мен
биосфераның арасындағы энергия айналымы жөніндегі түсінікті қалыптастыру тұлғаға адам
мен табиғаттың арасындағы тұтастылықты, бірлікті адамның биологиялық организм реті
деңгейіндегі түсінікті қалыптастыруға мүмкіндік береді.
ІІІ. Табиғат әлемінің рухани құндылық реті жөніндегі түсінік. Қоғамдық
экологиялық сананы билеп алған антропоцентрлік парадигма табиғат құндылықтарын тек
экономикалық көзқарас тұрғысынан қарауға басымдық етеді. Табиғатты қорғау қажеттілігі
идеясы, соған сәйкес, экономикалық логикаға, яғни «табиғи ресурстарды» экономикалық
ресурстардың түрлері ретінде сақтау логикасына сүйенеді. Алайда табиғи объектілердің
көбісі адам үшін экономикалық құндылық болып табылмайды.
Табиғат әлемінің рухани құндылық реті жөніндегі түсінік тұлғаға адам мен
табиғаттың тұтастылығын психологиялық, тұлғалық деңгейде түсінуге мүмкіндік береді.
ІV. Қоғам дамуы мен табиғи жағдайлардың өзарабайланыстары жөніндегі
түсінік. Қоғамдық санада қоғамды табиғатқа мүлдем тәуелді емес деген түсінік жайлап
алған. Адамдар экологиялық факторлардың адам организміне әсер етеді дегенді мойындайды
да, табиғи ортаның қоғам дамуына тұтасымен, әлеуметік және саяси, экономикалық
процесстерге әсерін ерсі көреді.
Оқыту тәжірибесін таладау барысы көрсетіп отырағандай, студенттерді оқытуда
жақсы нәтижеге қол жеткізу үшін экологиялық мазмұндағы танымдық тапсырмаларды
пайдалану тиімді. Олар оқулықта және түрлі танымдық құралдарда көп кездеспейді.
Оқытушылардың
көпшілігі
студенттерге
экологиялық
мазмұндағы
танымдық
тапсырмаларды шешу тәсілдерін үйретуге және оларды өздері құрастыруға дайын болмайды.
Бұл деген сөз білім алушылардың көптеген био және геоэкологиялық заңдылақтардың ролін
түсінбейтінін, оларды сабақта қарастырылатын көптеген дәйектер мен географиялық және
экологиялық құбылыстарды түсіну үшін пайдалану қажеттлігін ұғынбайды.
Оқу – танымдық әрекет – бұл теориялық білімдермен толықтырылаған пәндік және
танымдық әрекеттерді арнайы меңгеруге бағытталаған адам іс әрекетіндегі негізі
қызметтерінің бір түрі. Меңгеру оқу-танымдық әрекеттің мәнді сипаттамасы болып
табылады. Дегенмен олар әр түрлі құбылыстар: меңгеру – кез келген іс әрекетте жүретін
процесс; оқу-танымдық әрекет – іс әрекеттің бір түрі, тұлғаның әлеуметтік белсенділігінің
ерекше формасы
Танымдық тапсырмалар көптеген психология саласындағы ғалымдардың (Е.Н.
Кабанова-Меллер Н.А. Менчинская, С.Л. Рубин- штейн, К.А. Славская, Л.М. Фридман, А.Ф.
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Эсаулов, К. Дун- кер, И. Крачевский, Л. Секей және т.б..), дидактиктердің (Ю.К.Бабанский,
Ю.М.Колягин,
И.Я.Лернер,
М.Н.Скаткин),
(А.Д.Александров,
Е.Е.Каменецкий,
П.А.Знаменский, А.В.Перышкин, Л И.Резников, В.П.Орехов, А.В.Усова және т.б.) зерттеу
пәні болды.
Оқу әдістері жүйесінде және студенттердің шығармашылығын дамытуда
тапсырманың рөлін, қызметін, орнын анықтау үшін, тапсырмаларды әр түрлі белгілермен
жүйелейді. Мысалы, Е.Н. Демьянков [5] әрекет ету әдісі бойынша танымдық
тапсырмаларды теориялық, практикалық, эксперименталды деп бөледі.
География мамандығы бойынша білім алушы студенттерге бірнеше пәндер бойынша
экологиялық мазмұндағы танымдық тапсырмалар орындатуға болады.
Танымдық тапсырманың ерекшеліктері: білім алушыларды оны орындау
барысында қандай да бір мақсаты көздеп, сұраққа жауап іздеуіне ықпал етіп, берілген
шарттар мен талаптарды ескере отырып қалаған нәтижелеріне қол жеткізуге итермелеуі
керек.
Танымдық тапсырмалар – танымдық, ізденістік, шығармашылық процестің
алғашқы әрі негізі бастамалар тізбегі. Міне осында алғашқы ойдың тууы жүреді.Тәжірибенің
көрсетуінше, дәстүрлі түрде оқытатын оқыту үдерісінде 90% оқытушы монологы басым
болады. Диалогты сабақ жүргізген кезде, игерген материалды репродуктивті түрде өткізеді.
Көп жағдайларда білім алушының ойлау әрекетін жандандырмайтын репродуктивті
тапсырмалар қолданылады.
Танымдық тапсырмалар бойынша мысалдар келтірейік:
1. Неліктен Жер шарының негізгі тұрғындары теңіз деңгейінен 3 000 м-ден аспайтын
аймақтарда жиналған?
2. Қоңыржай және тропикалық климаттағы аудандардағы топырақтарда органикалық
заттардың ыдырау жылдамдықтары бірдей емес. Қай аудандарда бұл процесс тез, ал қай
аудандарда баяу жүреді?
3. Транспорт - экономикалық және әлеуметтік дамудың елеулі факторы, оған
қажеттілік күн сайын сөзсіз өседі, бірақ ол атмосфераны күшті ластайды. Рио-де-Жанейро
конференциясында: энерготиімділіктің және атмосфераны ластаушылардың деңгейінің
ұлттық стандарттарын енгізуді ынталандыруды; қоғамдық транспорттың қауыпсыз және аз
ластайтын тиімділерін дамытуды; қоршаған ортаға шығын келтірмейтін және атмосфераны
аз дәрежеде ластайтын траспорт түрлерін қолдауды; қоршаған ортаға қалалар мен аймақтық
мекен жайларды жоспарлауда қоршаған ортаға транспорттың зиянды әсерін төмендету
мақсатында шараларды ұсынды. Жоғарыда тізілген ұсыныстардан Қазақстанда қандай
шаралар жүзеге асырылуда?
4.
Дұрыс жауапты көрсетіңіз. Мексика бұғазында Луизиана америка штатының
жағалауында мұнай платформасында апат болғаны мәлім. Сіздің ойыңызша, бұл апаттың
салдары:
А) Мұнай өндіруші компаниялардың үлкен экономикалық шығынымен шектеледі;
Б) Мексика бұғазындағы флора мен фаунаға ғана елеулі әсерін тигізеді;
В) Атлант мұхитының бетінен судың булану процестеріне елеусіз дәрежеде ғана әсер
етеді;
Г) «Глобальды сипаттағы экологиялық апат» ретінде анықтама беруге болады.
5. Екі эколог екі заводтардың: қант заводы және химиялық комбинаттың өзен
биоценоздарына апатты ластаушыларының экологиялық әсері жөнінде таласты. Бірі химия
комбинаттың қауіптілігі қант заводының ластауына қарағанда өте қауіпті. Ал екінші маман
қарама-қарсы пікірде болды. Бұлардың қайсысы дұрыс пікір айтты?
Бұл танымдық тапсырмалар құбылыстарды зерттеудегі заңдылықтардың орнын,
дәлелін болжайды. Географиядан танымдық тапсырмаларға деректі және дерексіз
тапсырмалар депте бөліп қарастыруға болады. Олар дамыту сипатына ие, студенттердің ойөрісін кеңейтеді және ойлаудың дамуына себепші.
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Деректі тапсырмалар
нақты құбылысты қарастырады. Оның ішінде
биогеографиямен,
экономикалық
географиямен,
ландшафтанумен
байланысты
тапсырмаларды бөлуге болады.
Дерексіз тапсырмалар құбылыстарды дерексіз түрде қарасытрады, сондықтан жоғары
білім деңгейін, дамыған ой, елестетуді талап етеді.
1.
Лох-Несс көлінде (Шотландия) тұрғындар мойыны ұзын, басы,
жүзбеқанаттары кішкентай жануарды көргенін айтады. Көрген адамдардың айтуынша
«Несси» балықпен қоректенген және суда еркін жүзген. «Нессиді» бауырымен жорғалаушы
плезиозаврға жатқызуға болады ма? Қазіргі кезде плезиозаврларды анықтау мүмкін бе?
Гипотеза ұсыныңыз.
Логикалық тапсырмалар абстракталы-логикалық ойлаудың белсенділігін
арттыратын теориялық білімді меңгеруге бағытталған.
Мысалы:
1. Неліктен бөлме «гүлдері» ретінде субтропикалық және тропикалық өсімдіктерді
пайдаланады?
2.
Егер ылғалдылық тұрақты, ал жылу мөлшері өзгеретін жағдайда қандай
экологиялық нәтиже болуы мүмкін? Шынай өмірде мұндай құбылыс мүмкін бе?
Оқу-танымдық тапсырманы орындаудың әрбір кезеңінің соңында әмбебап оқу әрекеті
қалыптасуы керек:
1 кезең – Тапсырманың немесе есептің шартын ұғынуы. Қажетті ақпаратты таңдап
алып, негізгі (басты) мәселені анықтап алады. Содан кейін тапсырма немесе есептің шарты
бойынша берілген белгілі мәлімет пен белгісіз мәліметті салыстырады да оны қысқаша
жазып қояды. Яғни есептің берілу шартын жазуы.
2
кезең – Шешу жолдарын (жоспарын) анықтайды.
Сол тапсырманы өздеріне белгілі тапсырмалар тобымен салыстыру (теңдеу құруға,
санның пайыздық мөлшерін анықтау және т.б.) және шешудің мүмкін жолдарын таңдау
(арифметикалық немесе алгебарлық)
3 кезең – Есептің немесе тапсырманың шешімін табу жоспарын іске асыру.
3
кезең – Табылған жауабын зерттеу. Білетін білімдерін есептің немесе
тапсырманың шарты бойынша анықтаған жаңа ақпараттармен салыстыра талдау.
Осылайша білім алушылардың экологиялық білімдерін дамыту үшін танымдық
тапсырмалар арқылы өз бетінше ізденуге ықпал етеуге болады.
Әдебиеттер:
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Шетелдік тәжірибедегі франчайзинг
Умирзаков С.Ы., э.ғ.д , профессор, Тукенова А.Е., магистрант.
«НАРХОЗ УНИВЕРСИТЕТІ» КЕАҚ, Алматы қ.
Соңғы уақытта халықаралық франчайзинг бүкіл әлемде кеңінен қолданыла бастады,
себебі әлемнің барлық елдері экономиканы дамытуға мүдделі. Бүгінгі таңда бұл бизнесті
басқару сапасын арттырудың ең тиімді құралдарының бірі. Франчайзинг әлемнің 75-тен
астам елінде дамыған. Франчайзинг жүйесінің арқасында ішкі нарықта батыс тауарлары
пайда болды. Франчайзингтің жалпы тұжырымдамасы 17 ғасырдың ортасынан бас алады.
АҚШ-тағы франчайзингтің заманауи дәуірі - өткен ғасырдың 50-ші жылдарының аяғы мен
60-шы жылдарының басында басталған. АҚШ-та франчайзингті алғаш рет Singer Sewing
компаниясы ұсынды. Сондықтан көптеген зерттеушілер әлемге әйгілі тігін машиналарын
шығарушы, заманауи франчайзингтің пионері Исаак Зингерді атайды.
Мәселен, франчайзинг - бұл ең алдымен бірлескен бизнесті құру және жүргізу
шарттарын айқындайтын, келісімшартта бекітілген, іскерлік қатынастарды ұйымдастыру
тәсілі, бұл ретте бір тарап (франчайзи) сауда белгісін және өз серіктесінің (франчайзердің)
фирмалық технологияларын ақы үшін пайдалануға құқылы.
Франчайзер үшін франчайзингтік жүйе - бұл қаражатсыз жаңа нарыққа жылдам енгізу
және қазіргі нарықта өз беделін нығайту мүмкіндігі. Алайда бизнестің кез келген түрінің
өзіндік артықшылықтары бар. Франчайзердің кемшілігі - сен кез келген уақытта өз
қызметтеріңнің пайдасына, мәртебесіне, сапасына және беделіне, сондай-ақ келісім-шарт
бойынша ақпараттың сақталмауына бақылауды жоғалта аласың.
Франчайзидің кемшілігі - ол қызмет көрсету мен келісімшарт бойынша барлық
тармақтарды сақтауы тиіс, оның салымдарында стратегиялық өзгерістерге мүмкіндік
болмайды, сондай-ақ ол кез келген уақытта франшиза құқықтарын сатудан банкрот бола
алады, бірақ үлкен артықшылықтар да бар. Екі тарап та, барлық келісім-шарттың қаржылық
және ақпараттық аспектісінде әрқашан пайда табады, өз қызметтерін пайдаланушылар
контенгентін кеңейту арқылы немесе жетілдіру функцияларында, тәжірибе алу мүмкіндігіне
ие болады.
Әрбір мемлекеттік жүйеде франшизалық қатынастарды реттеудің өзіндік ерекшелігі
бар, алайда іс жүзінде барлық шетелдік жүйелерде франчайзингке тән және оның ұғымын
айқындайтын бірқатар жалпы белгілерді бөліп қарастыруға болады.
Франчайзинг АҚШ-та XIX ғасырдың екінші жартысында пайда болды, 1898 жылдан
1950 жылға дейін франчайзинг жүйесін "Зингер", "Дженерал Мотрос", "Баскин Роббинс"
сияқты компаниялар қолдана бастады. 1950 жылдан бастап 90-жылдардың басында АҚШ-та
франчайзингтің дамуында нағыз серпіліс болды. Мысалы, 1988 жылы АҚШ-та
экономиканың шамамен 45 саласында 416 878 франчайзиді біріктірген 3 мың франчайзеркомпания болды. АҚШ кәсіпкерліктің ең перспективалы әдістерінің бірі ретінде
франчайзингтің ірі экспорттаушысы болды. АҚШ компанияларының франшизалары аса
белсенді түрде Ұлыбритания мен Канадада іске асырылуда. Алайда, статистика көрсетіп
отырғандай, АҚШ-тың франчайзингтік нарығын кеңейту үшін Қытай үлкен
танымалдылыққа ие болып отыр. Американдық франчайзингтің табысы сауда маркаларын
ілгерілетуге, стратегиялардың тұрақтылығына, күшті маркетингтік ұстанымдарға, өнімнің
де, жалпы бизнес-жүйелердің де сапа стандарттарын қабылдауға, жетілдіруге және
орындауға қатынасы болып саналады. Америкалық франчайзинг жүйелері әлемнің көптеген
елдерінде белсенді дамып келеді. Америкалық франчайзерлер шетелдік нарыққа шығудың ең
тиімді жолы - франшизалық желілерді дамыту деп санайды. Бұл инвестициялық тәуекелдерді
төмендетуге және қатысатын елдің жеке капиталын тарта отырып, нарықта кеңейту мен
ілгерілетуді жүзеге асыруға мүмкіндік береді.
Еуропада франчайзинг тек Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін ғана белсенді дами
бастады, ал АҚШ-та ол әлдеқайда ауқымды бизнес саласын иеленді. Франчайзингтің
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Еуропада таралуы нақты елдің ерекшеліктеріне, мәдениетіне және экономикалық даму
деңгейіне байланысты болды. Мысалы, Германия мен Ұлыбританияда қызмет көрсету
саласында, Францияда - бөлу саласында, Испанияда - бөлшек сауда саласында және т.б.
франчайзинг көбірек дамыған. 2002 жылдан бастап желілерді қалыптастыру мен
ілгерілетудегі белсенділік іс жүзінде барлық еуропалық кеңістікте байқалады. Осылайша,
кейбір елдердің франчайзиялары Ұлыбритания мен Германия сияқты қызмет көрсету
саласында франчайзингті, ал басқалары - Франция. Жалпы тамақтану саласында француз
франчайзингі неғұрлым дамыған. Journal du Net-те жарияланған есепке сәйкес, Vival азықтүлік дүкендерінің желісі 2010 жылы Францияның ірі франчайзингтік компаниялар
рейтингінде көшбасшы болды. Америкалық франшиза "Century" риэлтерлік компаниясынан
үшінші орынды иеленді. Франция Франчайзинг федерациясы сарапшыларының пікірінше,
елде франчайзингті дамыту үшін қолайлы орта қалыптасқан. Бұған бiрқатар мән-жайлар
ықпал етедi, олардың бiрi ынталандырушы нормативтiк-құқықтық жағдайларды
қалыптастыру болып табылады. Мәселен, халықаралық франчайзинг шартында әлеуетті
франчайзиялар үшін өте тартымды тармақтар болуы мүмкін. Мысалы, Sephora және Petit
Bateau парфюмерлік-косметикалық дүкендер желісі - киім-кешек және үйге арналған киімкешек дүкендері өз келісіміне эксклюзивтілік туралы мақаланы енгізді, оған сәйкес нақты
жерде осы брендтердің бір дүкенін ашуға тыйым салынған. Бұл жағдайда эксклюзивтілік
қорғау және тиімді шара болып табылады, өйткені нақты жерде бәсекелестікті шектейді.
Неміс франчайзингі 16 түрлі саланы қамтиды. Бірінші кезекте - бұл қызмет көрсету саласы
және бөлшек сауда. Қазіргі кезде Германиядағы франшизалар былайша бөлінген, қызмет
көрсету саласында - 50%; бөлшек саудада - 29%; қоғамдық тамақтану - 14%; ұсақ өндірістер
- 7%. Елімізде австриялық және неміс франшизалары неғұрлым белсенді болғанына
қарамастан, нарық шетелдік желілерді дамыту үшін де жақсы жағдай ұсынады. Мысалы,
Германияда McDonalds, Burger King - фаст-фуд, REMAX - жылжымайтын мүлікпен
айналысатын халықаралық компания сияқты шетелдік франшизалар табысты дамуда. Қазір
Германияда Wellcome әлеуметтік желісі табысты дамып келеді. Ұйым мүшелері балалары
жаңа туған жас отбасыларға көмектеседі. Франшиза Германияның 15 федералды жерінде
жұмыс істейді. Еуропада 20 түрлі елде жұмыс істейтін 6 500 франчайзингтік маркалар бар.
Еуропада франчайзингтің дамуы барлық мемлекеттерде біркелкі жүріп жатыр. Аталған
ұйымның жыл сайынғы есебіне сәйкес, ЕО елдерінде франчайзинг саласындағы жылдық
айналым 467,6 млрд еуроны құрайды.
Украиналық компаниялар өздері үшін жаңа бизнес-технологияны біртіндеп игере
бастады. Қазіргі уақытта франчайзинг қағидаттарын экономиканың 400 саласында шамамен
90 компания пайдаланады. Украина нарығында шетелдік және 50% отандық франчайзерлер
бар. Кейбір украиналық компаниялар бастапқыда басқа елдерде франчайзингтік объектілерге
ие, мысалы: "FFS", "АгЬег", "Суперценнің джинсы", "VD one". Украинаның Франчайзинг
қауымдастығы 2001 жылдың соңында тіркелген. Жыл сайын франчайзерлердің мүдделерін
білдіреді, оларды жүзеге асырады, тақырыптық семинарлар мен конференциялар
ұйымдастырады және жәрдемақы шығарады. Ресми түрде Украинадағы "франчайзинг"
ұғымы бекітілмеген, алайда Азаматтық және Шаруашылық кодекстерде коммерциялық
концессияға қатысты нормалар бар. 2005 жылдан бастап Киевте жыл сайынғы
"Франчайзинг" халықаралық көрмесі өткізіледі, ал 2007 жылдан бастап франчайзингке
арналған түрлі семинарлар мен тренингтер өткізіледі. Украинада франчайзинг саласында
консалтингтік және заң қызметтері нарығы дамуда. Франчайзинг 92 салада енгізілді және
дамуын жалғастыруда.
Қазақстанда да қазіргі уақытта франчайзингтің қарқынды дамуы байқалады, бұл
экономиканың жай-күйімен айқындалған. Елде орасан зор ақша массасы жинақталғанымен,
инвестициялау объектілері жоқ. Қор нарығының дамымауы халықтың осы ресурсты қаражат
салу үшін пайдалануына кедергі келтіреді. Осы тұрғыдан алғанда, франчайзингтік схемалар
ең тартымды схемалардың біріне айналды. Қазақстандағы франчайзинг нарығының
ерекшелігі оның сублицензиялылығы болып табылады. Халықаралық франчайзерлер
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Қазақстанда шетелдік мастер-франчайзи арқылы әрекет етуді жөн көреді, олар өз кезегінде
субфранчайзинг шарттарында франшизаларды іске асырады. Қазақстандық франчайзинг
"Coca-Cola" зауытының пайда болуымен басталады. Зауыт 1994 жылы салынды, сол арқылы
шетелдік компанияның елімізде өз өндірісін ашу түрінде "сапалы болуын" атап өтті.
Осылайша, әйгілі сусын өндірушінің өнімі тек қарапайым импорт түрінде ғана емес, сондайақ компанияның жергілікті қызметкерлері қатысатын ұлттық өнім түрінде де қолжетімді
бола алмады. Сол жылы Қазақстан мен Орталық Азияда халықаралық дәрежедегі алғашқы 5
жұлдызды қонақ үй пайда болады. Бұл "Рахат Палас" қонақ үйі, кейіннен ол халықаралық
қонақ үйлер желісінің бір бөлігіне айналды. 90-шы жылдардың ортасынан бастап көптеген
фирмалық дүкендер/халықаралық өндірушілердің сән киімдерінің бутиктері франчайзинг
жүйесі бойынша ашылды. Мысалы, Қазақстанда 90-шы жылдардың екінші жартысында
пайда болған "Adidas" фирмалық дүкенін атап өтуге болады. 1999 жылы Алматыда лицензия
бойынша Баскин Роббинс халықаралық кафе-балмұздақ желісінің бірінші нүктесі ашылады.
2002 жылы "Кешенді кәсіпкерлік лицензия (франчайзинг) туралы" Қазақстан
Республикасының 2002 жылғы 24 маусымдағы N 330 Заңы пайда болады. 2013 жылдан
бастап Даму кәсіпкерлікті қолдау ұлттық мемлекеттік қоры қазақстандық франчайзингке
арналған көрме мен конференция ұйымдастыруды бастады.
Франчайзинг Ресейде өз дамуын енді бастады және қазірдің өзінде 1000-ден астам
франчайзер жұмыс істеп жатыр. Оның үстіне олар қазірдің өзінде тіркелген және өз желісіне
ие. Франшизалық бизнес желісін дамыту үшін негізгі қызығушылық - өңірлердегі жаңа
нарықтарды жеңіп алуға және клиенттік базаны кеңейтуге, сондай-ақ брендке адал
тұтынушылар базасын кеңейтуге ниет білдіру болып табылады. Таяу болашақта Ресейде
шетелдік франчайзингтік компаниялардың өсуі күтілуде. Ресейдің ең танымал
франшизалары фаст-фуд және сауда саласында шоғырланған. Франчайзингті дамыту үшін
Ресейде кең мүмкіндіктер бар. Бірақ бұл мүмкіндіктерді іске асыру үшін белгілі бір
жағдайлар жасау қажет. Ресейде франчайзингтік жүйелерді кеңейту жаңа өнімдер мен
қызметтердің пайда болуына, Ресей экономикасына шетелдік инвестициялардың
тартылуына, кәсіпкерлік қатынастардың мәдениетін арттыруға, шағын кәсіпкерліктің
құқықтық қорғалуын арттыруға, жаңа жұмыс орындарын құруға, халықты жұмыспен
қамтуды қамтамасыз етуге, өңірлерді жоғары сапалы тауарлармен, қызметтермен және
бизнес жүргізудің қазіргі заманғы басқарушылық технологияларымен толықтыруға, салық
түсімдері деңгейін ұлғайтуға және басқа да бірқатар артуға әкеп соғады. Бұдан басқа,
франчайзинг жеке инвесторлардың қаражатын экономикалық айналымға тарту, өндірушілер
мен жеткізушілер үшін жүргізуші желілер құру, басқа салалардан қысқартылған кадрларды
пайдалану және жастарды тарту есебінен Ресейдің ішкі нарығын дамытудың катализаторы
бола алады.
Осылай көрініс тапқан бүгінгі нарықтық кезеңде отандық және шетелдік тауарлар
мен қызмет көрсету нарықтарында, франчайзинг қолданудың жедел өсуі байқалатынын,
сеніммен айтуға мүмкіндік береді. Франчайзинг - шағын бизнеске қысқа мерзімде өзінің
беделі мен мәртебесін арттыруға мүмкіндік беретін тиімді жүйе,
Неғұрлым ірі
компанияларға нарықтағы өздерінің маңыздылығын растап, капиталды көбейту. Мұның бәрі
әлемдік қаржы дағдарысы жағдайында франчайзингтік жүйенің маңыздылығын көрсетеді,
оны дағдарыстан шығу және әлемдік экономиканы дамыту құралдарының бірі ретінде
қарастыруға болады.
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Евразийский вектор развития стал одним из основополагающих принципов
многонационального Казахстана, расположенного на стыке – Европы и Азии. Так, 29 мая
2014 года в г. Алматы был подписан Договор о создании Евразийского экономического
союза Россией, Беларуси, Казахстана. Это послужило началом развития евразийской
интеграции для осуществления экономических реформ на основе рыночных принципов и
применении гармонизированных правовых норм, согласованной налоговой, денежнокредитной валютно-финансовой, торговой и таможенной политики, обеспечивающей
свободное движение товаров, услуг, капитала и рабочей силы. В настоящее время в состав
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) входят: Республика Казахстан, Российская
Федерация, Кыргызская Республика, Республика Беларусь, Республика Армения. С 1 января
2021 года Казахстан принял председательство в органах ЕАЭС.
Концепция евразийства известна давно, ее основу можно наблюдать на протяжении
многотысячелетней истории, которая модифицировала и носила разный философский,
социально-политический, культурологический характер. И все же у данной доктрины есть
свой стержень. Идейные и исторические предпосылки в формировании евразийства внесли в
свое время: полководец тюрков Кюльтегин, философ Аль-Фараби, Чингисхан, князь
Александр Невский, Абылай хан [1]. Истоки евразийства наблюдаются в трудах
Ч.Валиханова, А.Кунанбаева, В.Радлова, И.Гаспринского и др. [2, 3]. Центральная идея
заключалась на основе многовекового опыта мирного сосуществования и сотрудничества
народов разной религии и культуры.
Философская теория классического евразийства свое интенсивное развитие получила
в 20-е гг. ХХ века. Именно в это время в Европе сформировалось евразийское научное
мировоззрение благодаря ученым-эмигрантам из России. Отцами основателями
классического евразийства, авторами сборника статей «Исход к Востоку. Предчувствия и
свершения. Утверждение евразийцев» являются Н.Трубецкой, П.Савицкий, П.Сувчинский,
Г.Флоровский. К организованному евразийскому течению присоединяются философы
А.Карташев и Н.Арсеньев, историки П.Бицилли и М.Шахматов, художник П.Челищева и др.
Наибольшее внимание публики и критиков привлекли книги Н.Трубецкой «Наследие
Чингисхана», О.Шпенгелера «Закат Европы». Взгляды евразийцев получили дальнейшую
интерпретацию в литературе 20-х годов, в журнале «Евразийском временнике»,
«Евразийской хронике», газете «Евразия», которые издавались в Берлине, Париже,
Праге. Современная эпоха выставлялась евразийцами, как «не переходное, а поворотное
время», что на «смену Западно-Европейскому миру придет с Востока». Значителен вклад в
развитие современной концепции евразийства выдающегося историка-этнолога, доктора
исторических и географических наук, тюрколога ХХ века Л.Н.Гумилева, который называл
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себя «последним евразийцем». Основоположник пассионарной теории этногенеза, он
рассматривал Великую степь Евразии как особую цивилизацию [4].
Идеи Л.Н.Гумилева потребовали глубокого переосмысления, и нашли свое
воплощение в ХХІ веке. Конструктивную роль в строительстве современного института
евразийской интеграции сыграл Первый Президент РК - Елбасы Н.А.Назарбаев, отметив, о
необходимости перехода к новой парадигме взаимоотношений с формированием
равноправной и взаимовыгодной евразийской интеграции. Евразийская риторика стала
востребованной временем идейной концепцией для межгосударственного политического,
экономического и культурного взаимодействия именно в рамках СНГ и с участием соседних
государств. Региональная интеграция в эпоху глобализации и вызова современности
способствует укреплению независимости и сохранении национально-территориального
единства, в достижении национальных интересов, предотвращении межконфессиональных и
межэтнических конфликтов, определении оптимальной траектории развития внутренней и
внешней политики, выходу на международную арену.
Для формирования современной евразийской социально-экономической модели
интеграции, основанной на европейских ценностях с учетом евразийской реалии и советским
экономическим наследием, была проделана масштабная трудоемкая работа, базирующаяся
на тесном экономическом взаимодействии при безусловном сохранении суверенитета и
равноправия государств-членов. Основополагающими документами в результате
взаимосвязанных комплексных мероприятий стали:
 Устав СНГ. В 1993 году подписали и ратифицировали 10 государств, к концу года
– 12 государств.
 Договор о создании экономического союза. Был подписан в Москве 24.09.1993г.,
вначале 11 государствами, позже 12 государств. Цель Договора - поэтапное создание общего
экономического пространства на основе рыночных отношений, предоставление равных
гарантий и возможностей всем участникам рынка, совместное осуществление
взаимовыгодных экономических проектов.
 Соглашение о создании зоны свободной торговли от 15.04.1994г. Где
оговариваются условия и процедуры свободного передвижения товаров и услуг, применения
защитных мер во взаимной торговле в форме количественных ограничений, специальных
импортных пошлин.
 Соглашение о Таможенном союзе. Было заключено между Россией, Казахстаном,
Беларусью, Кыргызстаном в 1995г., Таджикистан присоединился в 1998 г. Соглашение
включает вопросы единой системы тарифного и нетарифного регулирования внешних
экономических связей, обеспечение единства внешнеторгового, таможенного и налогового
законодательства в соответствии с международными нормами.
 Договор об углублении интеграции в экономической и гуманитарной сферах
(1996г.). С целью создания условий для стабильного развития экономик государств- членов
в интересах повышения жизненного уровня их населения направлять совместные усилия на
поэтапное углубление интеграции в экономике, науке, образовании, культуре, социальной
сфере и иных областях.
 Решение о формировании Общего рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы
(1997г.). Направлено на упрощение товарооборота, совершенствование конкурентных
условий у хозяйствующих субъектов стран-участников ТС.
Для «активации» Договора о ЕАЭС и продвижению процесса формирования
Таможенного союза были проделаны следующие мероприятия:
 26 февраля 1999 года, в Москве был подписан Договор о Таможенном союзе (ТС) и
Едином экономическом пространстве (ЕЭП);
 10 октября 2000 года в Астане (ныне г. Нур-Султан) учреждено Евразийское
экономическое сообщество (ЕврАзЭС).
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 Заключено Соглашение о единой таможенной территории и формировании
таможенного союза (2007г.);
 Подписан Договор о Евразийской экономической комиссии (2011г.).
В результате на территории ЕАЭС были определены ключевые задачи интеграции,
включая широкий круг направлений в области внешнеторговой, экономической и
таможенной политики, социальной и правовой сфере. Закреплен перспективный вектор
развития Союза. В октябре 2015 года утверждены Основные направления экономического
развития ЕАЭС до 2030 года, 6 декабря 2018 г. подписана Декларация о дальнейшем
развитии интеграционных процессов в рамках Союза, 11 декабря 2020г. утверждены
Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года,
в которой закреплены перспективный вектор развития Союза [5].
Поэтапное углубление интеграции для обеспечения максимальной эффективности
единого рынка ЕАЭС и реализации его возможностей для бизнеса и потребителей путем
полного устранения барьеров и максимального сокращения изъятий и ограничений для
свободного передвижения товаров, услуг, капитала и рабочей силы на внутреннем рынке
ЕАЭС продолжаются с учетом трансформации мировой экономики. Обеспечение прогресса
ЕАЭС и макроэкономической стабильности государств-членов Союза являются
приоритетными задачами.
Таким образом, развитие евразийской экономической интеграции направлено на
усиление экономики, формирование общего рынка путем последовательного устранения
барьеров и минимизации изъятий и ограничений для обеспечения свободы движения
товаров, услуг, капитала и рабочей силы. Объединение ресурсов и поиск скоординированных
и согласованных решений общих задач в отраслях экономики определены Договором о
ЕАЭС и международными договорами в рамках ЕАЭС. Перечень регулятивного
инструментария охватывает большинство аспектов развития экономических и таможенных
отношений в регионе. Это таможенно-тарифное и нетарифное регулирование, таможенное
регулирование, техническое регулирование, транспорт и перевозки, энергетическая
политика,
естественные
монополии,
трудовая
миграция,
промышленные
и
сельскохозяйственные субсидии и т.д. [6]. Наиболее приоритетными направлениями
взаимного сотрудничества позволят увеличить объем взаимной торговли, создать
совместные производства и развивать инновационные кластеры, улучшить инвестиционный
климат страны-участницы ЕАЭС.
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Анализ кредитования физических лиц в коммерческом банке
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ФГБОУ ВО Красноярский государственный
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Динамичное развитие банка невозможно без эффективного и рационального
размещения средств. С этой точки зрения направление кредитования является основным и
показательным для развития любого банка, в том числе АО «ПБ».
Как было отмечено ранее, на российском рынке банковских услуг АО «ПБ»
осуществляет деятельность относительно непродолжительное время. Тем не менее, это
кредитно-финансовое учреждение уже успело себя хорошо зарекомендовать, заручившись
лояльностью значительного числа потребителей. Среди продуктов, регулярно оформляемых
через организацию ПБ, кредит наличными небезосновательно заслужил наибольшую
популярность. Условия предоставления физическому лицу наличного займа считаются в
этом банке выгодными и привлекательными.
Процесс кредитования в Банке строится на положениях его кредитной политики и
состоит из нескольких этапов:
 Рассмотрение заявки на получение ссуды
 Анализ и оценка кредитоспособности заемщика банком
 Оформление кредитного договора
 Выдача ссуды
 Кредитный мониторинг.
Задачами кредитной политики АО «ПБ» являются:
− получение максимально возможной прибыли от осуществления кредитных
операций при минимизации кредитных рисков;
− повышение доли работающих активов путём наращивания объема кредитного
портфеля при условии сохранения управляемости кредитными рисками;
− повышение эффективности использования ресурсов в секторе кредитных вложений
банка [3].
Одним из ведущих принципов в деятельности банка является шаговая доступность,
находиться там, где нужны услуги для клиентов, предоставляя самые востребованные
банковские продукты. Банк продолжил развитие направлений розничного кэш и карточного
кредитования одновременно с поддержанием филиальной сети, сохранил портфель вкладов и
предлагал комплексные пакеты услуг представителям бизнеса и состоятельным клиентам.
АО «ПБ» предоставляет кредиты в соответствии с инструкцией на условиях
возвратности, платности, срочности, обеспеченности и целевого использования.
При осуществлении кредитования АО «ПБ» руководствуется законодательством РФ,
нормативными документами Центрального банка РФ, а также внутренней инструкцией.
Инструкция об организации работы по кредитованию юридических лиц в АО «ПБ» имеет
целью систематизировать подходы к организации кредитного процесса в банке,
стандартизировать подходы в принятии решений по кредитным вопросам и обобщить
имеющийся опыт кредитной работы на российском рынке [3].
Данная инструкция регламентирует порядок предоставления всех продуктов, несущих
кредитные риски для АО «ПБ» (кредиты, гарантии и др.), заемщикам и является документом,
обязательным к практическому применению и безусловному исполнению всеми
подразделениями банка, осуществляющими кредитные операции, и подразделениями,
непосредственно связанными с обеспечением кредитного процесса, с момента ее
утверждения.
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Решения об изменении (отмене) отдельных требований и положений инструкции
принимаются Правлением АО «ПБ». Кредитной политикой банка определяются основные
направления и приоритеты вложения средств.
Кредитование в АО «ПБ» осуществляется как в российских рублях, так и в
иностранной валюте. Субъектами банковского кредитования физических лиц кредитования
являются частные лица, индивидуальные предприниматели, обладающие ликвидным
обеспечением.
Кредиты предоставляются платежеспособным заемщикам при наличии реальных
источников их погашения, надежного и ликвидного обеспечения в формах,
предусмотренных действующим законодательством и настоящей инструкцией и, как
правило, при условии открытия расчетного (текущего валютного) счета в АО «ПБ».
Кредитование осуществляется строго в пределах лимитов, устанавливаемых Кредитным
комитетом АО «ПБ». Сроки кредитования устанавливаются в зависимости от условий
реализации конкретных проектов/сделок и их окупаемости. При этом под общим сроком
кредитования понимается период от начала фактического использования кредита до даты
погашения основного долга в полном объеме.
АО «ПБ» начисляет и взимает с заемщика проценты за пользование кредитными
продуктами, руководствуясь действующими указаниями ЦБ РФ и требованиями внутренней
нормативной и договорной базы.
Кредитование физических лиц является одним из ключевых направлений деятельности
АО «ПБ». Проведем анализ кредитования физических лиц с целью выявления основных
тенденций. Согласно Годовому отчету о результатах деятельности АО «ПБ» за 2019 год,
динамика ссудной задолженности по кредитам физических лиц представлена на рисунке 1.
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Рис. 1 – Динамика ссудной задолженности физических лиц АО «ПБ», тыс. руб. [1]
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что ссудная
задолженность физических лиц в 2019 году значительно увеличилась. Причиной данного
увеличения является рост выдачи потребительских кредитов (таблица 1) [1].
Таблица 1
Анализ ссудной задолженности по кредитам физических лиц в разрезе кредитных
продуктов
Показатели баланса Значение, тыс. руб.
Отклонение
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2018-2017 г. 2019-2018 г.
Потребительские
165343572 254206903 344922159
88863331
90715256
кредиты
Покупки в кредит
24940355
36350904
45712984
11410549
9362080
Кредитные карты
9871086
13934826
20383909
4063740
6449083
Итого
ссудная
задолженность
200155012 304492633 411019052
104337621
106526419
физических лиц
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На данное увеличение оказал влияние рост следующих показателей:

потребительские кредиты увеличились в динамике на 90715256 тыс. руб.;

покупки в кредит увеличились в динамике на 9362080 тыс. руб.;

задолженность по кредитным картам увеличилась на 6449083 тыс. руб.
Структура ссудной задолженности физических лиц представлена в таблице 2 [1].
Таблица 2
Анализ структуры ссудной задолженности по кредитам физических лиц в разрезе
кредитных продуктов, (%)
Показатели баланса
Значение
Отклонение
2017 г.
2018 г.
2019 г. 2018-2017 г. 2019-2018 г.
Потребительские кредиты
82,61
83,49
83,92
0,88
0,43
Покупки в кредит
12,46
11,94
11,12
-0,52
-0,82
Кредитные карты
4,93
4,58
4,96
-0,36
0,38
Итого ссудная задолженность
0
0
100
100
100
физических лиц
На основании проведенного анализа можно сделать вывод о том, что в структуре
ссудной задолженности наибольшая доля принадлежит потребительским кредитам, которая
имеет тенденцию роста в течение анализируемого периода: в 2019 году доля данных
кредитов составила 83,92% против 82,61 % в 2017 году.
Удельный вес данного вида кредитования вырос за счет пропорционального
сокращения такого вида кредитования, как покупки в кредит.
Доля кредитных карт в общем объеме кредитования оставалась приблизительно в
одинаковой величине.
Наиболее наглядно структура кредитов в разрезе кредитных продуктов представлена
на рисунке 2.
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Рис. 2 – Структура ссудной задолженности физических лиц АО «ПБ», %
Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц представлена на
рисунке 3.
Рост объемов кредитования повлек за собой и рост просроченной задолженности: за
анализируемый период показатель увеличился на 8027360 тыс. руб. Рост просроченной
задолженности является негативным аспектом и является причиной роста резервов на
возможные потери [1].
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Рис. 3 – Динамика просроченной задолженности по кредитам физических лиц АО
«ПБ», тыс. руб.
Как известно, резервы на возможные потери являются одним из главных источников
убытков кредитных организаций. Соответственно, исследуемому банку необходимо снижать
просроченную задолженность.
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Все виды финансовых ресурсов организаций здравоохранения можно поделить на 2
группы: внутренние источники финансирования и внешние источники финансирования. В
зависимости от статуса субъекта, осуществляющего финансирование, внутренние источники
делятся на государственные и негосударственные финансовые ресурсы (средства
организаций от оказания платных услуг, в том числе экспорт медицинских услуг, доходы от
предпринимательской деятельности (например, часть помещений сдали в аренду), средства
от добровольного медицинского страхования, доходы от услуг по договорам с
организациями, безвозмездные взносы и пожертвования). Внешние источники
финансирования – это безвозмездная международная помощь, не связанная с
государственным заимствованием [3].
В настоящее время для финансирования КГБУЗ «Краевая клиническая больница»
города Красноярска используются несколько источников:
1) средства федерального (регионального, местного) бюджетов;
2) средства Фонда Обязательного Медицинского Страхования;
3) доходы от предпринимательской деятельности.
Средства из федерального и краевого бюджета перечисляются на выполнение
долгосрочных целевых программ. Для получения средств из местного бюджета учреждению
необходимо предоставить расчетные данные в районный финансовый отдел, где происходит
распределение финансовых средств по муниципалитету. Для получения средств из ФОМС
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учреждение предоставляет расчетные документы в территориальный ФОМС. Из ФСС
финансирование производится по факту предоставления родовых сертификатов.
Предпринимательская деятельность КГБУЗ «Краевая клиническая больница» основана на
выполнении платных медицинских услуг по проведению медицинских комиссий.
Классификация доходов по их целевому признаку предполагает выделение
следующих видов доходов:
1) субвенции, гранты, субсидии и иные целевые поступления;
2) субсидии, которые предоставляются медучреждениям для ведения лечебной и иной
деятельности, которая является для организации основной;
3) по линии разных видов бюджетов медучреждению могут предоставляться
субвенции на определенные цели;
4) субсидии и целевые поступления фондов ОМС [4].
Второе важное направление – это собственная деятельность медучреждения, которая
является предпринимательской. Классификацию этих доходов можно представить в виде
поступлений по нескольким группам:
1) Доходы, которые связаны с оказанием пациентам платных медицинских услуг.
Платные услуги могут оказываться бюджетными медучреждениями, а также казенными.
Кроме того, для автономных медучреждений – это основная деятельность, представляющая
большую часть доходов.
Для казенных медучреждений предусмотрены особые правила распределения доходов
по платным медуслугам – их зачисляют на счет соответствующего бюджета. Затем
полученные средства федеральным или территориальным казначейством направляются на те
цели, для которых изначально создавалось казенное медучреждение.
2) Также классификация включает внереализационные доходы бюджетных и
автономных медорганизаций. Они не связаны с процессом оказания медуслуг, и никак не
связаны с реализацией. Реализация предполагает, что в результате определенных действий
медучреждения происходит переход прав собственности на различные работы, услуги и
товары, которые созданы одним субъектов по заказу другого субъекта правоотношений [4].
КГБУЗ ККБ в соответствии с Уставом вправе осуществлять предпринимательскую и
иную приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению
целей, ради которых, оно создано, и соответствующую этим целям, а именно:
- оказывать платные медицинские услуги;
- осуществлять фармацевтическую деятельность;
- предоставлять пациентам палату повышенной комфортности;
предоставлять пациентам услуги по индивидуальному уходу (индивидуальный
медицинский пост, сиделка);
- оказывать услуги по проведению клинических исследований лекарственных
препаратов, для медицинского применения;
- оказание услуг по медицинскому сопровождению пациентов при их
транспортировке:
- оказывать услуги по транспортировке, в том числе с использованием специальных
автомобильных транспортных средств;
- оказывать услуги по ремонту слуховых аппаратов
- оказывать услуги фонопеда (консультации, занятия);
- оказывать услуги сурдопедагога (консультации, занятия, сурдоперевод);
- проводить санитарно-бактериологические исследования;
- оказывать услуги (выполнять работы) по дезинфекции, стерилизации;
- осуществлять управление эксплуатацией жилым фондом;
- проводить работы (оказывать услуги) по дозиметрическому контролю;
- оказывать услуги общественного питания;
- сдавать в аренду или в наем имущество;
- осуществлять музейную деятельность (музей «История медицины»);
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- осуществлять издательскую деятельность (издание журнала «Первая краевая», книг,
брошюр, буклетов и аналогичных публикаций в области здравоохранения);
- осуществлять деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
- предоставлять другим лицам права использования результатов интеллектуальной
собственности;
- осуществлять рекламную деятельность (размещение и распространение рекламы в
журнале «Первая краевая»);
- проводить семинары, лекции, иные подобные мероприятия;
- оказывать услуги прачечной;
- оказывать парикмахерские услуги;
- оказывать услуги по производству одежды из текстильных материалов;
- осуществлять техническое обслуживание медицинской техники;
- осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность [5].
Доходы, полученные от деятельности, приносящей доход, и приобретенное за счет
этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение КГБУЗ ККБ [3].
Основным источником поступления финансовых ресурсов учреждения являются
средства ОМС. В соответствии с соглашением об исполнении государственного
(муниципального) задания финансовое обеспечение выполнения государственных
(муниципальных) заданий осуществляется за счет средств Фонда и средств местных
бюджетов [4].
В таблице 1 представлена структура источников доходов КГБУЗ ККБ в 2017-2019 гг.
Таблица 1
Структура источников доходов КГБУЗ ККБ за 2017-2019 гг., млн. руб.
2017 год
Показатель

Млн.
руб.

%

2018 год
Млн.
руб.

%

2019 год
Млн.
руб.

%

Поступления всего, в
3732 100
3845 100
3946 100
том числе:
Субсидии
на
выполнение
государственного
705 118,89 738 119,19 754 119,11
(муниципального)
задания
Целевые субсидии
1083 229,02 1092 228,40 1121 28,41
Поступления
от
37
00,99
40
11,04
42
11,06
платных услуг
Средства Фонда ОМС
1905 551,05 1972 551,29 2025 551,32
Иные
поступления
(безвозмездные
поступления, арендная
плата за имущество,
2
0,05
3
0,08
4
0,10
поступления
от
реализации
ценных
бумаг)

Темп
Отклонение,
роста,
млн. руб.
%
214

105,73

49

106,95

38

103,51

5

113,51

120

106,30

2

200,00

В числе доходов выросли такие статьи поступлений, как субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания на 6,95%, средства ФОМС на 6,30%, целевые
субсидии на 3,51%, поступления от оказания платных услуг на 13,51% и вдвое увеличились
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объемы иных поступлений (безвозмездные поступления, арендная плата за имущество,
поступления от реализации ценных бумаг) [6].
На рисунке 1 представлена структура доходов КГБУЗ ККБ в 2017-2019 гг.
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Рис. 1 Структура доходов бюджета КГБУЗ ККБ в 2017-2019 гг., % [6]
Данные рисунка 1 свидетельствуют о том, что большая часть поступлений в бюджет
КГБУЗ ККБ обеспечивается поступлениями из Фонда обязательного медицинского
страхования, причем доля этих поступлений выросла с 51,05% в 2017 году до 51,32% в 2019
году. Также существенную долю в доходах больницы имеют целевые субсидии (29,01% в
2017 году, 28,41% в 2019 году, т.е. произошло снижение показателя) и субсидии на
выполнение государственного (муниципального) задания (18,89% в 2017 году, 19,11% в 2019
году, т.е. прирост показателя). Незначительную долю в доходах КГБУЗ ККБ имеют доходы
от оказания платный услуг (0,99% в 2017 году, 1,06% в 2019 году) и иные поступления.
Однако, нужно отметить, что в КГБУЗ ККБ ведется работа по привлечению
внебюджетных источников финансирования, рост которых увеличивается в течение трех лет
и является дополнением к бюджетному финансированию, восполняя недостаток бюджетных
средств, способствует финансовой стабильности больницы.
В таблице 2 представлена динамика доходов КГБУЗ ККБ, поступивших в учреждение
из бюджетов разных уровней (федерального, регионального и местного).
Таблица 2
Структура поступлений из бюджетов (федерального, регионального и местного), %
Уровень бюджета
2017 год
2018 год
2019 год
Федеральный
75
67
56
Региональный
15
21
26
Местный
10
12
18
Итого
100
100
100
Как видно из данных таблицы 2, произошло увеличение финансирования из краевого
и местного бюджета. Это связано с реализацией на территории Красноярского края целевых
программ по поддержке молодых специалистов, приобретение медицинского оснащения,
ростом цен на медикаменты и повышение тарифов [6].
Снижение финансирования из федерального бюджета в 2018-2019 гг. связано с
увеличением поступлений из ОМС, т. к. все участковые больницы района перешли на
финансирование из ОМС.

268

Список источников
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1640 «Об
утверждении
государственной
программы
Российской
Федерации
«Развитие
здравоохранения» (ред. от 17.08.2020).
2. Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 516-п «Об
утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие здравоохранения»
(ред. от 11.08.2020)
3. Мерс, А. О. Региональные аспекты финансирования здравоохранения
[Электронный ресурс] / А. О. Мерс // Молодой ученый. - 2018. - № 20 (206). - С. 243-246. –
Режим доступа: https://moluch.ru/archive/206/50369/ (дата обращения: 05.11.2020)
4. Николаенко, М. Ю. Источники финансирования здравоохранения [Электронный
ресурс] / М. Ю. Николаенко // Молодой ученый. - 2018. - № 16 (202). - С. 163-165. – Режим
доступа: https://moluch.ru/archive/202/49513/ (дата обращения: 15.10.2020)
5. Официальный сайт для размещения информации обо всех учреждениях.
Карточка:
КГБУЗ
ККБ
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа:
https://bus.gov.ru/agency/122252 (дата обращения: 11.10.2020)
6. Официальный сайт КГБУЗ ККБ [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.medgorod.ru/ru/search/google (дата обращения: 11.10.2020)

Методика анализа финансовых результатов
Шестакова М.В., ст. преподаватель
Красноярский государственный аграрный университет,
г. Красноярск, Россия
е-mail:Shestakova__89@mail.ru
Важнейшим условием успешного развития организаций является совершенствование
системы бухгалтерского учета, в частности учета финансовых результатов хозяйственной
деятельности. Финансовый результат как интегрированный показатель деятельности
организации определяет эффективность деятельности организации в целом. Эффективная
финансово-хозяйственная деятельность организаций возможна при условии правильной
постановки
организации
бухгалтерского
учета
финансовых
результатов
и
совершенствования существующих способов ведения первичного, текущего учета и
разработки новых форм подходов к торгово-коммерческой деятельности организаций, а
также оценки финансового состояния и их устойчивости.
Основной целью анализа финансовых результатов является поиск резервов
повышения эффективности деятельности, а также разработка и принятие обоснованных
управленческих решений.
Правильный выбор цели и постановка задач анализа финансовых результатов
деятельности организации имеют большое значение. На основе поставленных целей и с
учетом имеющихся возможностей определяется истинное состояние организации,
вырабатываются способы достижения оптимальных решений, подбираются методы
управления, производятся различные изменения в организационной, технологической,
коммерческой и других видах деятельности организации. Перечень задач, решаемых
аналитиком в ходе проведения анализа финансовых результатов, включает:
- анализ динамики и структуры абсолютных показателей финансовых результатов;
- факторный анализ прибыли от продажи продукции;
- оценка финансовых результатов от прочих операций;
- расчет и оценка показателей рентабельности;
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- выявление и вовлечение в оборот резервов сокращения расходов и повышения
показателей прибыли [1, с. 25].
Информационное обеспечение анализа и принятия решений по управлению
финансовыми результатами деятельности организации формируется в бухгалтерской
отчетности, в частности, отчете о финансовых результатах.
Структура отчета о финансовых результатах дает представление о динамике основных
показателей доходов организации за анализируемый период, который составляет, как
минимум, два года, либо при составлении промежуточной отчетности – за ряд периодов
внутри отчетного года. Это обеспечивается сопоставимостью показателей, отражаемых в
указанной форме отчетности и тождеством расчета показателей, отражаемых в отчете о
финансовых результатах [1, с. 26].
В том случае, если в анализируемом периоде хозяйствующий субъект вносил
изменения в учетную политику, касающиеся порядка учета доходов и расходов, либо
отмечались изменения в нормативно-правовой базе, показатели отчета о финансовых
результатах подвергаются соответствующим операциям корректировки, а их причины и
способы подробным образом описываются в пояснениях к отчету о финансовых результатах
либо пояснительной записке.
При решении задач внутреннего анализа финансовых результатов дополнительно к
вышеперечисленным используются данные бухгалтерского учета по счетам:
- 90 «Продажи» для получения информации о формировании выручки от продажи и
сумме валовой прибыли в разрезе товарных групп на основе данных аналитического учета;
- 91 «Прочие доходы и расходы» для детализации информации о доходах и расходах
организации, не связанных с предметом деятельности;
- 99 «Прибыли и убытки» для уточнения суммы подлежащего уплате в бюджет налога
на прибыль и иных аналогичных обязательных платежей от прибыли, а также суммы
конечного финансового результата;
- 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» для уточнения информации о
сумме использования прибыли по направлениям, утвержденным собственниками
организации;
- 44 «Расходы на продажу», 26 «Общехозяйственные расходы», 70 «Расчеты с
персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению», 10
«Материалы» и прочих для получения дополнительной информации, необходимой при
анализе расходов на продажу товаров в разрезе элементов и статей.
Помимо данных бухгалтерского учета в ходе внутреннего анализа финансовых
результатов используются первичные документы, удостоверяющие получение доходов или
осуществление расходов по обычным видам деятельности и прочим результатам, а также
раскрывающие причины их возникновения [2, с. 51].
Основные этапы проведения анализа финансовых результатов представлены на
рисунке 1.1.
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Основные этапы анализа финансовых результатов

Оценка динамики и структуры показателей прибыли, формирование выводов о
наметившейся тенденции
Оценка динамики и структуры расходов в зависимости от отраслевой специфики
анализируемой организации
Определение влияния факторов на динамику показателей прибыли

Расчет и оценка относительных показателей эффективности деятельности (уровней
рентабельности)
Выявление резервов роста прибыли и сокращения расходов, разработка
мероприятий, направленных на вовлечение выявленных резервов в оборот
Рисунок 1.1 – Основные этапы анализа финансовых результатов
Далее основные этапы проведения анализа финансовых результатов рассмотрены
более подробно.
Оценка динамики и структуры показателей прибыли, формирование выводов о
наметившейся тенденции. На данном этапе анализа производится расчет изменения
показателей доходов, расходов и прибыли в динамике, т.е. осуществляется горизонтальный
анализ отчета о финансовых результатах.
Целесообразно подобный расчет производить не менее чем за 3 года, что повышает
объективность данных. В ходе проведения анализа формируются выводы об абсолютном
изменении величины финансовых результатов, сопоставляются темпы прироста доходов,
расходов и выручки, дается оценка тенденций изменения основных анализируемых
показателя.
Также на данном этапе осуществляется вертикальный анализ отчета о финансовых
результатах, определяется структура формирования прибыли от продаж, прибыли до
налогообложения и чистой прибыли, рассчитываются удельные веса отдельных видов
доходов и расходов.
По итогам проведенных расчетов формируются выводы о рациональности структуры
финансовых результатов и качестве прибыли, в зависимости от долевого участия отдельных
видов доходов и расходов [4, с. 235].
Оценка динамики и структуры расходов в зависимости от отраслевой специфики
анализируемой организации. На данном этапе проводится детализированный анализ
расходов по видам, для чего аналитиком привлекаются внутренние источники информации.
В ходе анализа определяется состав и структура расходов по элементам затрат, статьям
калькуляции, определяются суммы абсолютного и относительного изменения отдельных
видов расходов с позиции их экономической целесообразности.
Определение влияния факторов на динамику показателей прибыли. На данном этапе
проводится факторный анализ показателей прибыли, основным элементом которого является
оценка степени влияния факторов на изменение прибыли от продаж [4, с. 236].
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Прибыль от продаж – основная составляющая бухгалтерской и чистой прибыли,
находится под непосредственным влиянием объема и структуры продаж, цены реализации,
себестоимости единицы продукции. Формирование прибыли от продаж зависит от ряда
факторов, часть из которых приводится в отчете о финансовых результатах (в качестве
доходов и расходов по обычным видам деятельности), часть – определяется на основании
проводимых базовых расчетов (изменение цен и физического объема и структуры продаж).
Проверка правильности факторного анализа прибыли от продаж проводится
балансовым способом. Изменение величины себестоимости, а также управленческих
расходов влияют на размер прибыли обратно пропорционально [4, с. 237].
Расчет и оценка относительных показателей эффективности деятельности (уровней
рентабельности). Показатели рентабельности более полно характеризуют окончательные
результаты хозяйственной деятельности, т.к. их величина представляет собой соотношение
экономической отдачи с использованными или имеющимися в наличие организации
экономическими ресурсами.
Набор показателей рентабельности, которые рассчитываются и оцениваются в ходе
проведения экономического анализа, определяется аналитиком самостоятельно, в
зависимости от отраслевой специфики [3, с. 138]. Их набор может меняться в зависимости от
того, какое направление эффективности необходимо оценить в ходе проведения анализа.
5) Выявление резервов роста прибыли и сокращения расходов, разработка
мероприятий, направленных на вовлечение выявленных резервов в оборот. На данном этапе
разрабатываются конкретные мероприятия, направленные на сокращение расходов и
увеличение доходов организации.
Таким образом, финансовые результаты являются важнейшими объектами
финансового анализа, поскольку от их уровня и эффективности использования зависит
экономическое развитие хозяйствующих субъектов.
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Современная экономическая действительность в Российской Федерации
характеризуется развитием рыночного механизма, что требует от руководства
хозяйствующих субъектов принятия эффективных и обоснованных управленческих,
инвестиционных и финансовых решений на основе получения информации о финансовом
состоянии организации.
Устойчивость фирмы на рынке зависит от качества и своевременности такой
информации, что позволяет не только находить пути решения финансовых проблем, но и
предвидеть кризисные явления. Это особенно важно на фоне мирового экономического
кризиса и продолжающихся стагнационных процессов в отдельных отраслях народного
хозяйства страны, когда анализ финансового состояния организаций становится объективной
необходимостью. При этом большое внимание уделяется совершенствованию механизма
прогнозирования несостоятельности организации с целью предотвращения банкротства.
Основные документы, формирующие нормативно-законодательную базу проведения
анализа финансового состояния и определения механизма банкротства, включают:
 Гражданский Кодекс РФ (часть первая) от 30.11.1994 г. №51-ФЗ;
 Налоговый Кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
 Федеральный закон от 26.12.1995г. «Об акционерных обществах» №208-ФЗ;
 Федеральный закон от 08.02.1998г. «Об обществах с ограниченной
ответственностью» №14-ФЗ;
 Федеральный закон от 26.10.2002г. «О несостоятельности (банкротстве)» №127-ФЗ.
Для целей проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности организации
используются следующие нормативные документы:
 Правил проведения арбитражным управляющим финансового анализа,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.06.2003 №367;
 Методики проведения ФНС учета и анализа финансового состояния и
платежеспособности стратегических предприятий и организаций, утвержденных Приказом
Минэкономразвития России от 21.04.2006 №104;
 Методических рекомендаций по реформе предприятий (организаций) (таблица 1
«Некоторые показатели, рекомендуемые для аналитической работы» разд. IV «Методические
рекомендации по разработке финансовой политики предприятия»), утверждены Приказом
Минэкономики России от 01.10.1997 №118.
Необходимость
в
собственном
капитале
обусловлена
требованиями
самофинансирования предприятий. Собственный капитал является основой независимости
предприятия. Однако нужно учитывать, что финансирование деятельности предприятия
только за счет собственных средств не всегда выгодно для него, особенно в тех случаях,
когда производство носит сезонный характер. Тогда в отдельные периоды будут
накапливаться большие средства на счетах в банке, а в другие периоды их будет недоставать.
Кроме того, следует иметь в виду, что если цены на финансовые ресурсы невысокие, а
предприятие может обеспечить более высокий уровень отдачи на вложенный капитал, чем
платит за кредитные ресурсы, то, привлекая заемные средства, оно может повысить
рентабельность собственного капитала.
Уставный капитал относится к наиболее стабильной части собственного капитала
предприятия. Законодательство предусматривает возможность увеличения или уменьшения
уставного капитала. Все изменения фиксируются в уставе предприятия и производятся, как
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правило, с одобрения его собственников.
Формирование уставного капитала регламентируется положениями ГК РФ с учетом
особенностей, присущих предприятиям различных организационно-правовых форм.
В зависимости от организационно-правовой формы он может иметь вид:
 уставного капитала - в акционерных обществах, обществах с ограниченной и
дополнительной ответственностью;
 уставного фонда - в унитарных государственных и муниципальных предприятиях;
 паевого фонда - в производственных кооперативах;
 складочного капитала - в полном товариществе и товариществе на вере.
Наиболее распространенной в мире организационно-правовой формой является
акционерная, поэтому законодательство всех стран предусматривает повышенный уровень
требований к выполнению защитной функции уставным капиталом акционерного общества.
Это означает, что предприятие должно нести ответственность перед своими кредиторами,
которая гарантируется имуществом как минимум в пределах закрепленного в уставе размера
капитала.
Уставный капитал акционерного общества состоит из номинальной стоимости акций
общества, приобретенных акционерами, и не может быть менее 1000 МРОТ в открытом
обществе и 100 МРОТ - в закрытом.
Закон №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» определяет несостоятельность
(банкротство) как «признанную арбитражным судом неспособность должника в полном
объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей». Как видно из приведенной
дефиниции, действующее законодательство предполагает синонимичное употребление
терминов «несостоятельность» и «банкротство», приводя последнее в скобках, т.е. в качестве
пояснения к термину «несостоятельность».
Одним из элементов финансовой устойчивости является расчет величины чистых
активов. Согласно Приказу Минфина России №10н, ФКЦБ России №03-6/пз от 29 января
2003 г. «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов акционерных обществ»
(наиболее «распространенная» и часто используемая методика), под стоимостью чистых
активов общества понимается величина, определяемая путем вычитания из суммы активов
общества, принимаемых к расчету, суммы пассивов, принимаемых к расчету [6, с. 95].
Заемный капитал, уровень зависимости от которого определяется в ходе проведения
анализа финансовой устойчивости, представляет собой обязательства предприятия.
В соответствии с Концепцией бухгалтерского учета в рыночной экономике России от
29.12.1997г., обязательством считается существующая на отчетную дату задолженность
организации, которая является следствием свершившихся проектов ее хозяйственной
деятельности и расчеты по которой должны привести к оттоку активов. Обязательство может
возникнуть в силу действия договора или правовой нормы, а также обычаев делового
оборота.
Погашение обязательства предполагает обычно, что для удовлетворения требований
другой стороны организация лишается соответствующих активов. Это может происходить
путем выплаты денежных средств или передачи других активов (оказание услуг). Кроме
того, погашение обязательства может происходить в форме замены обязательства одного
вида другим; преобразование обязательства в капитал; снятия требований со стороны
кредитора.
Капитал представляет собой вложения собственников и прибыль, накопленную за все
время деятельности организации. При определении финансового положения организации
величина капитала рассчитывается как разница между активами и обязательствами.
Обязательство признается в бухгалтерском балансе, когда в результате исполнения
соответствующего требования существует вероятность оттока хозяйственных средств,
способных приносить организации экономические выгоды, и когда величина этого
требования может быть измерена с достаточной степенью надежности.
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Сроки формирования активов и погашения обязательств установлены Положением
по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)
утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н (в ред. от 08.11.2010142н).
В бухгалтерском балансе активы и обязательства должны представляться с
подразделением в зависимости от срока обращения (погашения) на краткосрочные и
долгосрочные. Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок
обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или
продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные
активы и обязательства представляются как долгосрочные.
В форме «Бухгалтерский баланс», утвержденной Приказом Минфина России от 2
июля 2010 г. №66н, долгосрочные и краткосрочные обязательства компании, в том числе в
виде полученных кредитов и займов, подлежат отражению в разных разделах (IV и V)
бухгалтерского баланса.
В соответствии с рекомендациями индивидуальным аудиторам, аудиторским
организациям, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности компаний долгосрочные обязательства, срок погашения которых на отчетную
дату менее 12 месяцев, подлежат отражению в бухгалтерском балансе как краткосрочные
обязательства.
В связи с этим для представления достоверных сведений в бухгалтерской отчетности
и для исключения замечаний бухгалтеру необходимо вести раздельный учет краткосрочных
и долгосрочных кредитов и займов. В учетной политике для целей бухгалтерского учета
необходимо предусмотреть требование по переводу долгосрочной задолженности в
краткосрочную и наоборот (например, в случае продления срока договора) [7, с. 89].
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Консультирование по вопросам карьеры в рамках подготовки и переподготовки
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Трансформация российского общества и российской экономики приводит к
формированию совершенно новой концепции отношения к человеку – управление
человеческим ресурсом. Фундаментальными в этом плане становятся такие проблемы, как:
целенаправленная подготовка населения к труду, включая общее и профессиональное
образование; эффективное формирование профессиональной карьеры; создание условий для
безопасной реализации профессиональной карьеры.
В связи с этими изменениями профориентация, психологическая поддержка и
профессиональное обучение становятся неотъемлемыми компонентами целостного процесса
воспроизводства человеческих ресурсов, способствующими социальной и производственной
адаптации работника на рынке труда, развитию профессиональной мобильности,
способностей к самоанализу, самореализации и построению собственной профессиональной
карьеры.
Расширение личностной составляющей в процессе целевого формирования
индивидуальной
профессиональной
карьеры
происходит
за
счет
внедрения
психологического сопровождения с использованием консультативных методов и приемов.
В современной психологии исследованию проблемы построения карьеры и
консультирования по вопросам карьеры посвящены работы М.Р. Арпентьевой, Е.И.
Головаха, Е.А. Климова, Н.С. Пряжникова, Н.В. Самоукиной, П.А. Шавира, С.Н. Чистяковой
и др. При этом, большинство авторов определяют карьерное консультирование как
«целенаправленное и систематическое сопровождение профессионального развития
личности» [3, с. 25].
Развитие карьеры включает в себя процесс выбора, освоения, адаптации и
продвижения в профессии. Данный процесс является уникальным для каждого человека. Он
зависит от личностных особенностей, от стадии развития и от усвоенных жизненных ролей.
На выбор карьеры могут повлиять случайные события, семейная атмосфера, пол и возраст.
Развитие карьеры является процессом, который динамически взаимодействует с другими
сторонами жизни. Круг относящихся к карьере проблем включает в себя снятие
неопределенности и нерешительности в выборе карьеры, рост эффективности деятельности,
борьбу со стрессом, адаптируемость, несоответствия человека и рабочей среды, а также
проблему неадекватной или неудовлетворительной интеграции профессиональных и иных
жизненных ролей (например, ролей родителя, друга, гражданина) [4].
На сегодняшний день существует несколько подходов в карьерном консультировании.
Один из них основан на принципе соответствия человека и работы, которая подходит
способностям этого человека. Такой подход был назван трейт-факторным. В нем всегда
подчеркивалась уникальность людей. Чем в большей степени способности личности
совпадают со спецификой труда, тем выше будет степень удовлетворения от работы. Так,
например, человек художественного типа вряд ли будет удовлетворен работой бухгалтера.
Вторым подходом можно считать психодинамическое консультирование. В его
основу легли работы А. Роу. В них подчеркивается значение бессознательной мотивации и
удовлетворения эмоциональных потребностей. Профессиональные интересы развиваются в
результате взаимодействия между родителями и их детьми. Выбор карьеры отражает
желание удовлетворить потребности, которые не были удовлетворены родителями в детстве.
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Еще один подход в карьерном консультировании основан на теории развития карьеры
Д. Сьюпера и Э. Гинзберга, согласно которой развитие карьеры - это процесс реализации «Яконцепции» [2].
Консультирование по вопросам карьеры - важный вид психологического
вмешательства, сосредоточенного на отдельных функциях, таких как планирование карьеры,
принятие карьерных решений, корректировка карьеры и эффективность трудовой
деятельности.
Карьерное консультирование может сопровождать человека в течение всей жизни,
решая проблемы профессионального самоопределения в разные периоды жизни. И,
возможно, взрослые люди нуждаются в таком консультировании ничуть не меньше
подростков, которые совершают лишь первые шаги выбора. Ценности, которые руководили
человеком, когда он приобретал определенную профессию, могут измениться кардинальным
образом, и работа в этой профессии утратит для человека былые смыслы. В конце концов,
человек может просто почувствовать себя «несчастным на работе», но при этом продолжать
«тянуть лямку», не веря в возможность перемен к лучшему. Конечно, изменения в
собственной жизни можно производить и самостоятельно, но, обратившись к консультанту,
человек может произвести их быстрее и наилучшим для себя образом.
Индивидуальные подходы в области консультирования по вопросам выбора карьеры
и продвижения по службе всегда отличались поэтапным взаимодействием с клиентом,
включающим обычно от двух до пяти бесед (или интервью). Эти беседы разбиваются на
следующие этапы:
1. Ознакомительная беседа, в течение которой консультант и клиент устанавливают
рабочие отношения на уровне, позволяющем консультанту начать строить рабочие гипотезы
о потребностях и благополучии клиента.
2. Этап, связанный с тем, что можно было бы назвать "определением проблемы", в
течение которого основным заботам клиента придается более ясное и точное выражение, чем
при первой встрече, а также производится приоритетное упорядочение его забот.
З. Оценочный этап, предполагающий более или менее систематическую оценку
характеристик клиента, предположительно имеющих наиболее тесное отношение к
очерченной проблеме или совокупности проблем. Для проведения этой оценки могут
использоваться методы интервью, хотя иногда приходится прибегать к более широкому
арсеналу психол. тестов и опросников. Кроме того, на оценочном этапе могут применяться
методы моделирования и выборочного анализа работы.
4. Этап обратной связи, на котором консультант доводит до сведения клиента
результаты и скрытое значение предыдущих этапов, одобрено оценочного.
5. Этап реализации; главная обязанность клиента на этом этапе - принять решения,
которые можно воплотить в жизнь подходящими способами, прибегая к помощи
консультанта и используя основные сведения, полученные на предыдущих этапах [1].
Изучение особенностей консультирования по вопросам карьеры осуществлялось на
базе Центра профессиональной карьеры, созданного на площадке центра занятости г. Орска
Оренбургской области. Деятельность Центра представляет собой многоуровневое поэтапное
сопровождение клиентов, включающее: первичную профориентацию; вторичную
(углубленную) профессиональную консультацию; карьерное консультирование. К основным
задачам консультирования в данном Центре относятся: профпросвещение, преодоление
колебаний, нерешительности клиентов, концептуализация вариантов карьерного роста и
решение проблем, связанных с построением и корректировкой карьеры.
В связи с проблемой психологической готовности человека, делающего
профессиональную карьеру, к переподготовке и обновлению своих профессиональных
знаний и умений, и направленности личности на непрерывное продолжение
профессионального совершенствования и развития, особое внимание в Центре уделяется
проблеме профессиональной стагнации. Это явление обнаруживает себя на достаточно
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поздних стадиях профессионализации личности и проявляется в остановке, прекращении
профессионального роста и развития.
Как показывает наше исследование, основными противоречиями процесса
профессиональной стагнации являются: рассогласование идеального и реального образа
выбранной профессии; рассогласование своих личных ценностных ориентаций с
ценностями, обеспечивающими успех в профессиональной деятельности в новых
экономических и социальных структурах; рассогласование реальной и идеальной мотивации
профессиональной деятельности; неадекватная профессиональная самооценка и стремление
к стабилизации своего профессионального «Я».
Психологическое консультирование позволяет, прежде всего, увидеть и осознать эти
проблемы, стимулирует развитие личности, очерчивает зону возможных действий для
разрешения проблем, высвечивает сильные и слабые стороны индивидуальности, намечает
реальные шаги к успеху. Важнейшим моментом профессионального консультирования
является поиск индивидуального воздействия, адекватного конкретной психологической
проблеме каждого человека.
Определение
зоны
ближайшего
профессионального
развития
является
психологическим основанием для выбора способов и методов. На первоначальном этапе
определяется, насколько запрос консультируемого (т.е. то, и чем он видит свою проблему)
соответствует реальной проблеме профессионального роста человека, а также возможность
подвести его к этой реальности. Для диагностики психологических проблем, связанных с
карьерным ростом, иногда бывает достаточно беседы психолога с консультируемым, но в
большинстве случаев требуется проведение комплексного диагностического обследования с
помощью психологических методик, позволяющих определить: ценностные ориентации и
установки; ближайшие и перспективные жизненные планы и профессиональные намерения;
уровень
сформированности
представлений
о
профессии;
уровень
развития
профессиональной самооценки; уровень развития профессиональной мотивации; личностные
особенности оптанта как профессионала; реальные жизненные условия (семейные
отношения, здоровье, материальное обеспечение и др.).
Информации, полученной в результате такого комплексного обследования, как
правило, бывает достаточно, чтобы определить специфику психологических проблем
данного индивида. Иногда предварительная беседа с консультируемым позволяет
ограничить круг необходимых диагностических методик для выполнения предлагаемой
психологической проблемы. Здесь важным является наблюдение за поведением
консультируемого во время общения и обследования (что ему интересно, что неинтересно,
что трудно, что непонятно, в чем проявляется его познавательная активность, эмоциональное
отношение, отказы и т.д.). Заключительным этапом консультирования является создание
программы профессионального роста.
Результативность консультирования была соотнесена с изменением отношения
клиента к проблеме, оценки психологических и других ресурсов, направленных на ее
решение, с оптимизацией общего самочувствия. Все специалисты, принявшие участие в
программе психологического консультирования по вопросам карьеры, смогли обозначить
(осознать, вербализовать) имеющиеся у них проблемы, активно включились в работу по
оценке имеющегося у них личностного и профессионального потенциала, в целом были
положительно настроены на позитивные результаты консультирования.
Таким образом, организация консультирования по вопросам карьеры на этапах
подготовки и переподготовки профессиональных кадров позволяет наиболее быстро и
эффективно осуществлять социальную и производственную адаптацию работника на рынке
труда, развивать профессиональную мобильность и формировать личностную готовность к
самореализации и построению собственной профессиональной карьеры.
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Методы оценки инвестиционной привлекательности предприятия
Шогельбаев Абзал,
DBA AlmaU, г. Алматы
Аннотация: В статье автор раскрывает актуальность, роль и сущность категории
«инвестиционная привлекательность» предприятия. Здесь также даются характеристики
данной категории с позиций различных научных исследователей. Далее автор приводит
методику оценки инвестиционной привлекательности предприятия с позиций
платежеспособности, финансовой устойчивости, рентабельности и деловой активности.
Особое внимание в статье отводится значению каждой группы индикаторов и
преимуществам приведенной методики.
Ключевые
слова:
инвестиционная
привлекательность,
методы
оценки
инвестиционной
привлекательности,
ликвидность,
финансовая
устойчивость,
рентабельность, деловая активность.
Abstract: in the article, the author reveals the relevance, role and essence of the category
"investment attractiveness" of the enterprise. It also gives the characteristics of this category from
the positions of various scientific researchers. Further, the author provides a methodology for
assessing the investment attractiveness of an enterprise from the standpoint of solvency, financial
stability, profitability and business activity. Special attention is paid to the significance of each
group of indicators and the advantages of the given methodology.
Keywords: investment attractiveness, methods of assessing investment attractiveness,
liquidity, financial stability, profitability, business activity
Современные условия хозяйствования требуют новых подходов к управлению
инвестициями предприятий. Одной из основных проблем в деятельности субъектов бизнеса
является привлечение инвестиций. Высокая инвестиционная привлекательность является
главным фактором повышения конкурентоспособности предприятий, отраслей и регионов, а
также способствует обеспечению высоких и устойчивых темпов социально-экономического
роста экономики в целом.
В настоящее время не существует единого научного подхода к раскрытию содержания
категории «инвестиционная привлекательность». Рассмотрим различные точки зрения
исследователей по сущностным характеристикам инвестиционной привлекательности в
таблице 1 [1].

279

Таблица 1 – Сущность категории «инвестиционная привлекательность»
Авторы
Бланк И. А., Крейнина
М.Н.

Сущность трактовки инвестиционная привлекательность
Обобщающая характеристика преимуществ и недостатков
инвестирования отдельных направлений и объектов с позиции
конкретного инвестора.
Ройзман И.И.,
Система или сочетание различных объективных признаков,
Шахназаров А.Г.
средств, возможностей, обуславливающих в совокупности
Гришина И.В.
потенциальный платежеспособный спрос на инвестиции
Севрюгин Ю. В.
Система
количественных
и
качественных
факторов,
характеризующая платежеспособный спрос предприятия на
инвестиции.
Могзоев А.М
Совокупность свойств внешней и внутренней среды объекта
инвестирования,
определяющих
возможность
граничного
перехода инвестиционных ресурсов.
Лях П. А. , Новикова
Комплекс характеристик наиболее выгодного и наименее
И.Н
рискового вложения капитала в какую- либо сферу экономики
Машкин В.
Условия инвестирования, которые влияют на предпочтения
инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования.
Трясицина Н.Ю
Комплекс показателей деятельности предприятия, который
определяет для инвестора наиболее предпочтительные значения
инвестиционного поведения.
Путятина Л.М.,
Экономическая категория, характеризующая эффективность
Ванчугов М.Ю.
использования имущества предприятия, его платежеспособность,
финансовую устойчивость, способность к инновационному
развитию на базе повышения доходности капитала, техникоэкономического
уровня
производства,
качества
и
конкурентоспособности выпускаемой продукции.
Щиборщ К., Бирман Г. Целесообразность вложения средств в интересующее инвестора
предприятие, которая зависит от ряда факторов, характеризующих
деятельность хозяйствующего субъекта.
Патрушева Е.Г.
Объем инвестиций, который может быть привлечен исходя из
инвестиционного потенциала объекта, рисков и состояния
внешней среды.
Изучив различные подходы к формулировке термина инвестиционная
привлекательность, выделим основные критерии, по которым авторы ее определяют:
- инвестиционная привлекательность как возможность вложения инвестиций;
- инвестиционная привлекательность как возможность развития предпринимательской
деятельности;
- инвестиционная привлекательность как система показателей.
Под «инвестиционной привлекательностью» предприятия мы будем понимать
целесообразность вложений в тот или иной объект, выбор альтернативных вариантов и
определение эффективности размещения ресурсов.
Следует отметить, что в рыночной экономике возрастающая роль в оценке
инвестиционной привлекательности принадлежит финансовым коэффициентам, которые
включены в следующие основные группы:
- показатели ликвидности,
- показатели финансовой устойчивости,
- показатели рентабельности,
- показатели деловой активности.
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Методика оценки инвестиционной привлекательности предприятия показана на
рисунке 1.

Методы оценки инвестиционной
привлекательности

показатели
ликвидности

показатели
финансовой
устойчивости

показатели
рентабельности

показатели
деловой
активности

Рисунок 1 - Методика оценки инвестиционной привлекательности
Под платежеспособностью предприятия
понимают его готовность погасить
краткосрочную задолженность своими средствами. Платежеспособность – это важнейший
показатель,
характеризующий
финансовое
положение
предприятия.
Оценка
платежеспособности производится по данным баланса на основе характеристики
ликвидности оборотных активов, то есть времени, которое необходимо для превращения их
в денежную наличность.
При определении платежеспособности рассчитываются коэффициенты, которые с
различной степенью точности позволяют определить готовность предприятия удовлетворить
требования платежей. Показатели ликвидности
отражают способность предприятия
эффективно решать проблемы своих задолженностей. В таблице 2 показаны коэффициенты
ликвидности и методика их расчета.
Таблица 2 – Показатели ликвидности
№
1

Наименование показателя
Коэффициент текущей ликвидности

2

Коэффициент быстрой ликвидности

3

Коэффициент абсолютной
ликвидности

Формула расчета
Краткосрочные
активы/
Краткосрочные
обязательства
Абсолютно
ликвидные
краткосрочные
активы
+
Быстро
реализуемые
краткосрочные активы / Краткосрочные
обязательства
Абсолютно
ликвидные
краткосрочные
активы/ Краткосрочные обязательства

Показатели финансовой устойчивости свидетельствуют о защищенности предприятия
от внешней задолженности. Для оценки экономической эффективности деятельности
предприятия важнейшее значение имеют финансовые результаты: доход от реализации,
валовая и чистая прибыль, рентабельность. Именно анализ финансовых результатов
позволяет выявить влияние различных факторов, изучить возможности резервов их роста.
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Таблица 3 – Показатели финансовой устойчивости предприятия
№
1
2
3
4

5

Наименование показателя
Коэффициент автономии
Коэффициент
финансовой
зависимости
Коэффициент заемных средств
Коэффициент
обеспеченности
краткосрочных
активов
собственными
оборотными
средствами
Коэффициент
маневренности
собственного капитала

Формула для расчета
Собственный капитал/ Активы
Обязательства / Активы
Обязательства/ Собственный капитал
Собственные оборотные средства
Краткосрочные активы
Собственные
оборотные
Собственный капитал

средства

/

/

Финансовая стабильность предприятия - важнейшее свойство в условиях рыночной
экономики. Благодаря коэффициентам финансовой устойчивости представляется
возможным рассмотреть соответствие структуры источников финансирования структуре
активов предприятия.
Показатели рентабельности характеризуют прибыльность предприятия, то есть
показывают, сколько прибыли получает предприятие на вложенные средства.
Таблица 4 – Основные показатели рентабельности предприятия
№
1

Наименование показателя
Рентабельность активов

Формула для расчета
Прибыль до налогообложения /Активы

2

Рентабельность продукции

Прибыль до налогообложения/ Издержки

3

Рентабельность собственного капитала

4

Рентабельность продаж

Прибыль
до
налогообложения
/
Собственный капитал
Прибыль до налогообложения/ Доход от
реализации продукции

Показатели деловой активности характеризуют эффективность использования
предприятием своих средств.
В таблице 5 отражены коэффициенты оборачиваемости, которые характеризуют
скорость оборота активов за отчетный период. Естественно, что прямой интерес каждого
предприятия состоит в увеличении скорости оборота активов.
Таблица 5 – Показатели деловой активности предприятия
№
1
2
3

Наименование показателя
Коэффициент
оборачиваемости
активов
Коэффициент
оборачиваемости
собственного капитала
Коэффициент
оборачиваемости
краткосрочных активов

Формула для расчета
Доход от реализации продукции / Активы
Доход
от
реализации
продукции
Собственный капитал
Доход от реализации продукции
Краткосрочные активы
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/
/

Приведенные показатели, их классификация в данной последовательности, с нашей
точки зрения, являются простыми и общедоступными и могут быть применены при оценке
инвестиционной привлекательности предприятия. В результате анализа показателей можно
сделать выводы о платежеспособности и доходности бизнеса, финансовой устойчивости и
деловой активности, а потенциальный инвестор получит возможность судить о
целесообразности инвестирования.
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Алматы экономика және статистика академиясы
В условиях становления рыночной экономики в нашей стране особое значение
приобретают вопросы о повышении эффективности управления, конкурентоспособности
продукции и услуг на основе внедрения достижений научно-технического прогресса,
эффективных форм управления производством, активизации предпринимательства и т.д.
Потребовались поиски скрытых резервов и новых путей повышения эффективности. Человеческий потенциал стал организационным ресурсом, скрывающим наибольшие резервы для
повышения эффективности функционирования современной организации. С его помощью
вырабатываются стратегия и тактика развития предприятия, обосновываются планы и
управленческие решения, осуществляются контроль их выполнением, выявляются резервы
повышения эффективности производства, оцениваются результаты деятельности
предприятия, его подразделений и работников.
В настоящее время осуществление преобразований в формах и методах управления,
организационных структурах, направленных на стимулирование предприимчивости и
развитие рыночных отношений предприятий с разными формами собственности, часто
недостаточно эффективно и не достигает поставленных целей. Одной из основных причин
этого является слабая обеспеченность проводимых реформ необходимыми кадрами,
способными нетрадиционно, на высоком профессиональном уровне решать сложные задачи
перехода к рыночной экономике. Для решения данной проблемы важно способствование
продуманной системы работы с персоналом. Сложившаяся система, неэффективность
которой все более очевидна, каких-либо радикальных изменений не претерпевает.
Недостаточно глубоко разбираются в основах кадровой политики руководители различных
уровней и специалисты кадровых служб, среди которых большинство лиц с техническим
образованием, что определяет технократическую ориентацию системы управления
производством в целом. Отсюда часто негативное отношение руководителей к интересам
социального и культурного характера, планированию и организации действенной работы с
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персоналом фирм. Положение усугубляется еще и тем, что отсутствует серьезная система
подготовки специалистов в области управления, что существенным образом тормозит как
развитие теоретических основ работы, так и практическое применение уже имеющихся
разработок на практике. [1]
Главной задачей продуманной системы является мотивация труда, так как, работники
могут активно способствовать росту эффективности деятельности организации, а могут
безразлично относиться к результатам деятельности, противодействовать нововведениям,
нарушающим привычный для них ритм работы. Только заинтересованный в своей работе
человек и удовлетворённый ею может по-настоящему эффективно работать и приносить
пользу организации и обществу.
Эффективное управление организацией - это сложный акт балансирования различных
величин и интересов, предполагающий намеренные жертвы, когда это необходимо для
общего блага организации. Поэтому управление, нацеленное на успех в сложном
динамическом мире, требует к себе определенного подхода, например, ситуационного или
интегрированного подхода, нуждающегося в решении задач управления на качественно
новом уровне. Необходимость оперативного реагирования на конъюнктуру рынка и быстро
меняющуюся экономическую ситуацию требует перестройки внутренней микроэкономики
предприятия, постановки управленческого учета, оптимизации процессов управления. [2]
Успешное выполнение поставленных целей требует решения таких задач, как:
- обеспечение потребности предприятия в рабочей силе в необходимых объемах и
требуемой квалификации;
- достижение обоснованного соотношения между организационно-технической
структурой производственного потенциала и структурой трудового потенциала;
- полное и эффективное использование потенциала работника и производственного
коллектива в целом;
- обеспечение условий для высокопроизводительного труда, высокого уровня его
организованности, мотивации, самодисциплины, выработка у работника привычки к
взаимодействию и сотрудничеству;
- закрепление работника на предприятии, формирование стабильного коллектива как
условие окупаемости средств, затрачиваемых на рабочую силу (привлечение, развитие
персонала);
- обеспечение реализации желаний, потребностей и интересов работников в
отношении содержания труда, условий труда, вида занятости, возможности
профессионально-квалификационного и должностного продвижения и т.п.;
- согласование производственной и социальных задач (балансирование интересов
предприятия и интересов работников, экономической и социальной эффективности);
- повышение эффективности управления персоналом, достижение целей управления
при сокращении издержек на рабочую силу.
Для того чтобы труд был эффективен, работа на предприятии должна быть
определенным образом организована, а между ценой рабочей силы и показателями,
характеризующими эффективность деятельности работника, должна быть установлена
определенная взаимосвязь, которая и является предметом организации заработной платы на
предприятии. Организация заработной платы призвана обеспечивать мотивацию трудового
поведения работников, заинтересовывать их трудиться на данном предприятии, использовать
личностный потенциал для улучшения своих и коллективных показателей работы.
Заработная плата является основным источником материального благосостояния работников,
важным стимулом повышения эффективности и улучшения качества работы ее отдельных
предприятий. [3]
Эффективность
управления
предприятием
количественно
может
быть
охарактеризована с помощью ряда показателей, перечень которых определяется характером
деятельности предприятия и приоритетными целями его развития. Среди показателей
эффективности управления можно выделить показатели деловой активности
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(многочисленные коэффициенты оборачиваемости), показатели рентабельности, показатели
эффективности инвестиционных проектов и др. Как правило, в практике одновременно
применяют различные методы управления и их сочетания, которые органически дополняют
друг друга, находятся в состоянии динамического равновесия. Методы эффективного
управления являются важнейшим средством реализации законов и принципов управления.
Все их многообразие является эффективным только тогда, когда субъект управления на
основе системного анализа использует ту их совокупность, которая необходима в данной
конкретной управленческой ситуации, представляющей сегодня комплекс сложных явлений.
Управление любой сферой общественной жизни, любым объектом есть и организация
труда людей - непременных компонентов любой общественной системы. Поэтому
управление обязательно предполагает сбор и переработку социальной информации, касающейся состояния отношений больших групп людей - классов, наций, производственных и
иных коллективов, а также отдельных личностей. Например, управляя производственнотехнической деятельностью какого-либо предприятия, важно располагать данными о
состоянии присущего ему «социального микроклимата», то есть о людях, которые работают
на данном предприятии, о сложившихся между ними отношениях.
Показателем эффективного управления сотрудниками любой организации является
целостность системы управления персоналом. Организация может добиться целостности
системы управления персоналом за счет осуществления следующих мер:
- четкого определения собственных целей организаций;
- детального моделирования "идеального" производственного поведения для всех
должностей сотрудников организации;
- координации в работе подразделений службы человеческих ресурсов;
- постоянного взаимодействия специалистов по человеческим ресурсам с линейными
руководителями, непосредственно управляющим персоналом.
При всем многообразии существующих подходов к этой проблеме в различных
промышленно развитых странах основными наиболее общими тенденциями управления
персоналом являются следующие:
формализация методов и процедур отбора кадров;
разработка научных критериев их оценки;
научный подход к анализу потребностей в управленческом персонале;
выдвижение молодых и перспективных работников;
повышение обоснованности кадровых решений и расширение их гласности;
системная увязка хозяйственных и государственных решений с основными
элементами кадровой политики.
Большое значение для эффективной кадровой политики имеет анализ характеристик
рынка рабочей силы. Внутрипроизводственные особенности предприятия, организации либо
фирмы, такие, как поставленные цели развития фирмы, тенденции ее управленческого стиля,
конкретный характер решаемых ею задач, специфика рабочих коллективов также должны
приниматься в расчет для обеспечения эффективности кадровой политики. [4]
Для эффективности важным условием является отказ от жестких и строго
сформулированных структур и процедур управления, основанных на учете прошлого опыта
деятельности, а не новых потребностей. В результате понятие эффективности существенно
расширяется и разделяется на ряд составляющих, каждая из которых имеет свой
критерий и свою характеристику. Эффективность управления можно рассматривать как
двоякую способность: с одной стороны к поддерживанию эффективного производства, с
другой, к осуществлению функций адаптации к изменениям. В связи с этим из понятия
эффективности управления выделяется понятие производительности или продуктивности.
Именно последнее понимается как достижение наилучшего соотношения между
результатом и затратами и рассматривается как средство обеспечения показателей общей
эффективности.
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Управление персоналом эффективно настолько, насколько успешно сотрудники
организации используют свой потенциал для реализации стоящих перед ней целей,
насколько эти цели являются достигнутыми. В целях обеспечения требуемого соответствия
организации могут использовать различные приемы: проводить периодические ревизии
существующих систем управления персоналом с точки зрения их соответствия целям
организаций; привлекать сотрудников службы управления человеческими ресурсами к
разработке и пересмотру стратегических планов организации; обеспечить постоянное
участие высшего руководства организации в разработке и пересмотре систем управления
персоналом; оценивать степень достижения организационных целей. Одним из показателей
эффективности управления персоналом является формирование производственного
поведения сотрудников, обеспечивающего достижения организационных целей.
Повышение эффективности управления персоналом требует изменения не только
рабочих процессов или документов, но и образа мыслей сотрудников, а это очень
длительный процесс. И начинать изменения надо не с внедрения новых правил игры, а с
психологической подготовки сотрудников. Большинство мероприятий нужно активно
пропагандировать (выступления, статьи в корпоративной газете). Необходимо вовлекать в
этот процесс как можно большее число сотрудников, имеющих вес в коллективе,
отслеживать реакцию коллектива на происходящие изменения. В конечном итоге люди
должны сами требовать перехода к максимально эффективным и взаимовыгодным условиям
сотрудничества работника и работодателя. [5]
Интенсивный экономический рост, бурное развитие деловой активности,
благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура, рост благосостояния населения
Республики Казахстан открывают перед казахстанскими предприятиями новые возможности,
но одновременно и предъявляют к ним новые высокие требования. Казахстан может стать
экономическим и финансовым центром Центральной Азии, достижение этой цели
невозможно без системной и целенаправленной работы предприятий Казахстана
по повышению эффективности управления и отдачи от деятельности персонала.
Сердцем всякой организации являются работающие в ней люди, которыми
необходимо управлять также как сотрудниками других функций. Именно сотрудники
службы человеческих ресурсов, а не структура отдела, обеспечивают функционирование и
обновление систем управления персоналом организации. Они должны обладать определенными качествами, среди которых ключевыми являются:
- знание бизнеса сферы деятельности организации - специфику производственной
деятельности, ее финансовые аспекты, видеть стратегические перспективы развития. Эти
знания позволят им моделировать производственное поведение, разрабатывать системы
управления персоналом и оценивать их эффективность;
- профессиональные знания и навыки в области управления персоналом (подбор,
профессиональное обучение, оценка, общение, коммуникации);
- лидерство и управление переменами - профессиональные навыки в области
планирования, анализа и разработки альтернативных стратегий, принятия решений,
разрешения конфликтов;
- способность к обучению и развитию - обновление знаний. Цель обучения обеспечение организации достаточным количеством людей с навыками и способностями,
необходимыми для достижения целей организации.
Повышение эффективности труда - один из важнейших показателей успешности
руководителя. Но для того чтобы повысить эффективность, необходимо иметь четкие
критерии успешности, объективно оценивать эффективность текущей деятельности,
заниматься планомерным развитием своих сотрудников. Для эффективного менеджмента
должна быть создана четкая система управления эффективностью работы подразделения.
Анализ проблемы экономических оценок эффективности управления позволяет
выделить следующие элементы содержания оценок эффективности:
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- критерии экономической оценки эффективности совершенствования управления
производством;
- эффекты от совершенствования управления как описания изменений в управлении.
Первая группа критериев образует иерархическую систему в соответствии с уровнем
целей. Первый уровень критериев оценки эффективности управления выражает меры
экономической целесообразности деятельности управления производством. На этом уровне
критерий оценки должен отражать улучшение в достижении целей производства.
Второй уровень критериев является конкретизацией целей этого уровня. Сюда
относятся множество критериев, выражающих меры экономической эффективности
действующей системы управления, меры экономической целесообразности отдельных видов
деятельности в управлении.
Третий уровень критериев экономической эффективности представляет меры
эффективности, относящиеся к отдельным элементам системы управления, отдельным
решениям и задачам. Что касается второй группы критериев эффектов - то здесь необходим
их перечень ускорение сроков обработки данных, повышение оперативности управления,
уменьшение затрат в сфере управления, увеличение прибыли, уменьшение текучести кадров
и др. [6]
Исследование вопросов оценки кадров управления завершается анализом проблем
оценки эффективности управления. Если в системе управления персоналом происходит сбой,
хотя бы в одном из направлений, это отражается на деятельности всей компании в целом.
Одним из трех фундаментальных факторов, влияющих на эффективность системы
управления персоналом и на возникновение лояльности в частности, является внимание и
участие со стороны компании. Данный фактор начинает действовать и оценивается как на
этапе трудоустройства нового сотрудника в компанию, так и на всем протяжении его работы
в ней. Информирование сотрудника о его организационном статусе, структуре и истории
компании, существующих механизмах управления, а также нормах взаимоотношений и
поведения в организации, способствует укреплению его приверженности. И чем чаще
компания будет участвовать в данных процессах, тем сильнее нивелируется риск
возникновения текучести кадров в целом и, как следствие, повышается эффективность
системы управления персоналом.
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Результаты теоретических и практических исследований проблемы устойчивого
развития сельских территорий Казахстана свидетельствуют о качественном различии
экономического пространства страны. В связи с этим в развитии сельских регионов
значительно повышается роль государственного регулирования, являющегося основным
средством реализации региональной политики.
Эффективность и результативность региональной политики в значительной степени
обусловлена уровнем разработанности ее теоретических и методологических основ. При
формировании региональной политики существенно возрастает необходимость разработки
механизма, обеспечивающего согласование процессов оптимального разграничения сферы
государственных функциональных полномочий между центральными и региональными
уровнями управления в целях обеспечения эффективной властной вертикали и расширения
самостоятельной деятельности сельских регионов в области принятия управленческих
решений, направленных на реализацию приоритетных аспектов развития территорий и
совершенствования структуры регионального хозяйства. Следует отметить, что излишняя
централизация полномочий оказывает влияние на принятие правильных и обоснованных
управленческих решений, поскольку высокая концентрация властных функций на
центральном уровне не позволяет опираться на реальную ситуацию в регионе, учитывать
региональные особенности и осуществлять качественные аналитические расчеты.
Ключевой и стратегической целью регионального управления является обеспечение
динамичного развития регионов и повышение их конкурентоспособности. Для любой страны
принципиально важным вопросом является конкурентоспособность, которая характеризует
способность повышения благосостояния граждан. Достижение роста благосостояния
обусловливается необходимостью постановки новых социально-экономических задач и
совершенствованием методов их практической реализации. Достижение этой цели
предполагает выработку комплексных мер, направленных на снижение различий в
уровнях социально-экономического развития сельских территорий, сокращение
межтерриториальных различий в уровне и качестве жизни, создание для людей независимо
от места их проживания одинаковых условий для реализации их экономических и
социальных прав.
Региональная политика, представляя собой составную часть Стратегии
развития Казахстана до 2030 года, имеет важное значение для страны, поскольку
от того, насколько результативно на региональном уровне будут осуществляться
процессы реформирования и развития экономики, зависят итоги социально-экономического
роста республики в целом[1].
Региональному уровню отводится задача по активному формированию условий,
способствующих эффективной экономической деятельности, привлечению капитала,
подготовке высококвалифицированных специалистов, внедрению инновационных
технологий.
Для обеспечения результативного управления развитием сельских территорий и
достижения экономического роста требуется проведение анализа текущей ситуации и
наиболее полное использование комплекса имеющихся возможностей, оказывающих
позитивное влияние на динамику экономического, социального и экологического развития
сельского региона.
Эффективным инструментом формирования и успешной реализации стратегических
целей социально-экономического развития сельских территорий является стратегическое
планирование. Практическое применение механизмов стратегического планирования
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позволяет качественно определить приоритетные направления развития сельских
территорий, рационально использовать имеющиеся возможности и ресурсы, укрепить
уверенность в будущем для сельских жителей, индивидуальных предпринимателей и бизнесструктур, а также воплощать в действительность перспективное развитие сельских
поселений с учетом реализации намеченных целевых ориентиров.
В странах Европейского Союза решение вопросов развития сельских территорий
осуществляется в рамках национальной стратегии и различных программ, в разработке
которых принимают активное участие аграрные и промышленные объединения,
общественные организации по защите окружающей природной среды, представители
региональных органов управления, предпринимательства и сельского населения.
Опыт данных государств по разработке и реализации системы административных,
экономических, правовых и иных мер, направленных на развитие сельской местности,
учитывает комплексную оценку основных аспектов функционирования и дальнейшего
пространственного развития социально- экономической сферы при обязательном условии
сохранения качества окружающей среды. В Европейском Союзе применяется
многоуровневая и межведомственная система управления и финансирования сельских
территорий.
Разработанная Европейским Союзом модель «Лидер» имеет ключевое направление в
развитии сельских территорий. Программные периоды данной модели предусматривают
преемственность мероприятий, реализация которых на соответствующих территориях
позволяет решить имеющиеся проблемы при ограниченных ресурсах и стимулировать
дальнейшее развитие территорий.
С распадом социалистической системы экономика сельских территорий Казахстана
пережила структурный кризис, вызванный разрывом межотраслевых связей. Переходный
период сопровождался диспропорциями между потребностями и производством основных
видов продукции, требуемых для сбалансированного, устойчивого развития. Поэтому в
Казахстане одной из важных государственных задач является возрождение села путем
совершенствования политики развития сельских территорий, способствующей поиску новых
путей развития сельской местности. Исторический опыт стран Европейского союза в
развитии сельских территорий своими экономическими и организационными подходами,
накопленными знаниями и практическими навыками может оказаться важным и полезным
для Казахстана.
На сегодняшний день сельский поселенческий
потенциал Республики
насчитывает всего 6979 населенных пунктов [3]. Реализация мер, направленных на развитие
сельских населенных пунктов осуществляется в рамках действующей программы
«Занятость-2020», развития территорий, агропромышленного комплекса, образования,
здравоохранения, отраслевой программы «Ак булак», проекта «С дипломом в село».
Переход сельских территорий на траекторию устойчивого развития ставит перед
государством новые задачи и приоритеты. Целью реализации региональной политики
развития сельских территорий является создание приемлемых условий для проживания
сельского населения.
В целях решения вопросов стабильного развития инфраструктуры сельских
территорий в текущем году расширены направления реализации Программы «Занятость –
2020» [1]. Так, по данной программе начата реализация нового направления «Развитие
сельских населенных пунктов», которое предусматривает проведение реконструкции и
ремонта объектов коммунальной сферы, инженерно- транспортной и социальной
инфраструктур в сельских населенных пунктов, имеющих средний или высокий потенциал
социально-экономического развития. Реализация инфраструктурных проектов улучшит
условия проживания в сельской местности, способствует созданию дополнительных рабочих
мест и повышению занятости населения.
Одним из важных инструментов региональной политики в достижении социальной
стабильности является реализация мер по обеспечению социальных гарантий, оказанию
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социальной помощи уязвимым слоям населения и повышению доходов граждан путем
вовлечения их в активные программы содействия продуктивной занятости. Концептуальные
положения программы «Занятость – 2020» предусматривают реализацию мер по повышению
занятости населения посредством профессионального обучения кадров, организации
социальных рабочих мест, молодежной практики для выпускников высших учебных
заведений и колледжей.
Кроме того, данная программа предлагает осуществить маневр, призванный
задействовать факторы социально-экономической стабильности. Здесь речь идет о росте
деловой активности в сельской местности за счет предоставления образовательных услуг
начинающим и действующим предпринимателям, а также выдачи микрокредитов для
развития или расширения бизнеса.
В современных условиях развитие научно-технического прогресса предъявляет более
высокие требования к трудовым ресурсам. Поэтому для обеспечения рынка труда
высококвалифицированными специалистами необходимо проведение модернизации системы
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
Для решения актуальных проблем местного значения в соответствии с программой
«Развитие регионов» реализуется приоритет по оказанию финансовой поддержки
местному самоуправлению [4] в которого приоритета реализация проектов осуществляется
только в сельских населенных пунктах, имеющих высокий или средний экономический
потенциал, посредством привлечения
населения к выработке предложений по
определению проектов, которые будут реализовываться в рамках финансовой поддержки
местного самоуправления. По данному приоритету финансируются следующие виды работ:
1. Капитальный и текущий ремонт объектов образования, здравоохранения,
культуры, спорта, водоснабжения, газоснабжения.
2. Коммунальное хозяйство: освещение и озеленение улиц сохранение фонда жилых
домов и вывоз мусора, ликвидация несанкционированных свалок, снос бесхозных объектов,
обустройство полигонов твердых бытовых отходов, ремонт отопительной системы,
установка дворовых детских игровых площадок.
3. Транспортные коммуникации: текущий, средний и капитальный ремонт
внутрипоселковых дорог и мостов.
4. Сельское
хозяйство:
очистка
водоемов,
восстановление
бесхозных
гидротехнических сооружений.
5. Коммуникационная инфраструктура – телефонизация, Интернет.
Практическая реализация вышеназванного механизма финансовой поддержки
сельских регионов придаст импульс развитию конкурентных преимуществ перспективных
сельских территорий.
Список источников
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Роль бухгалтерского учета в агропромышленном комплексе
Нартбаева А.С., м.э.н, Мырзатаева А.А., студент
Алматинская академия экономики и статистики,г. Алматы
e-mail: nartbaeva_a@mail.ru
АПК является одним из важных секторов экономики, который формирует
продовольственную и экономическую безопасность страны, а также трудовой и
поселенческий потенциал сельских территорий.
АПК Республики Казахстан имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития:
усиливаются экспортные позиции масличного, мясного секторов, а по зерну и муке
Казахстан в кратчайшие сроки вошел в число крупнейших стран-экспортеров в мире.
Членство Казахстана в Евразийском экономическом союзе (далее - ЕАЭС) и Всемирной
торговой организации (далее - ВТО) создает возможности и одновременно предъявляет
высокие требования к конкурентоспособности как на внутреннем, так и внешних рынках. В
этой связи роль государственного регулирования АПК крайне важна.
За период независимости были разработаны девять программных документов, на
основе которых реализовывалась государственная политика в сфере АПК: Программа
социально-экономического развития "Аул" на 1991-1995 годы и на период до 2000 года,
Концептуальная программа развития АПК на 1993-1995 годы и до 2000 года, Программа
развития сельскохозяйственного производства на 2000-2002 годы, Государственная
агропродовольственная программа на 2003-2005 годы, Государственная программа развития
сельских территорий на 2004-2010 годы, Концепция устойчивого развития АПК на 20062010 годы, Программа первоочередных мер по реализации Концепции устойчивого развития
АПК РК на 2006-2010 годы, Программа развития АПК на 2010-2014 годы и Программа по
развитию АПК в РК "Агробизнес - 2017", Государственная программа развития АПК РК на
2017 - 2021 годы.
Аграрный сектор в экономике любого государства занимает важное место.
Специфичность роли, отведенного сельскому хозяйству, обуславливается производством
продуктов питания - основы жизнедеятельности людей и воспроизводства рабочей силы,
производством сырья для многих видов непроизводственных потребительских товаров и
продукции производственного назначения. Во многом, уровень развития сельского хозяйства
определяет уровень экономической безопасности страны.
Сельская экономика и сельское поселение неразрывно связаны, а именно сельские
поселения исторически формировались на основе сельскохозяйственной деятельности и
переставали существовать с прекращением последней. Новейшая история только
подтверждает эту закономерность: кризис в сельхозпроизводстве повлек за собой отток
населения и развал систем жизнеобеспечения сельских населенных пунктов [1]. На данный
момент глобальный кризис обострил проблемы сельского хозяйства Казахстана, поэтому
основные задачи развития сельскохозяйственного производства требуют первоочередного
решения, особенно обеспеченность кадровыми ресурсами, их использование и ценовая
политика.
Сельское хозяйство –важная сфера экономической деятельности. Для повышения
эффективности производственных ресурсов необходимо правильно устанавливать цели
бухгалтерского учета. Специфичность учета в сельском хозяйстве и определяет особенности
бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях
Развитие современной экономики Казахстана невозможно без эффективного
модернизирования сельского хозяйства, являющегося важной частью агропромышленного
комплекса. Сельское хозяйство – это важная сфера экономической деятельности, которая
играет стратегическую роль в национальной экономике, в целях обеспечения производства
продуктов питания и сырья для промышленности, в объемах, необходимых для обеспечения
продовольственной безопасности страны.
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Для повышения эффективности использования земли, производства товаров,
материалов, финансовых и трудовых ресурсов; реализация мер по укреплению учета затрат,
сокращение затрат, повышение рентабельности производства сельскохозяйственной
продукции и улучшения ситуации в финансово-экономической домохозяйств возможно
только, если целью учета является оперативное получение и обработка входящей
информации.
Основным
источником
информации
об
экономической
деятельности
сельскохозяйственных предприятий являются данные, содержащиеся в бухгалтерской
отчетности.
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван дать необходимую информацию о
производственном процессе, для содействия обеспечения сохранности собственности, росту
рентабельности, повышению эффективности и улучшению качества работы. Все
вышесказанное, можно выделить в две основные функции бухгалтерского учета:
информирование о положении дел и контроль.
Основной целью бухгалтерского учета является дифференциация расходов по
производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом, и выделение в
качестве особых объектов учета затрат прошлых лет под урожай текущего года или затрат
текущего года под урожай будущих лет. Неравномерность объемов сельскохозяйственных
работ оказывает влияние на бухгалтерский учет. В период основных сельскохозяйственных
работ трудоемкость учета возрастает, а в период сезонного снижения объема работ —
сокращается. Из-за биологических особенностей сельскохозяйственных растений и
животных от одной культуры или вида животных получают несколько видов продукции
(зерно, зерновые отходы и солома при выращивании зерновых культур, молоко и приплод
животных при разведении крупного рогатого скота и т. д.). Таким образом, для расчета
стоимости, возникает необходимость разграничения затрат на производство между видами
продукции, применения экономически обоснованных методов их распределения.
Сельское хозяйство как отрасль экономики, характеризуется несколькими аспектами,
которые определяются в основном действием природных факторов.
Специфичность сельскохозяйственного учета заключается в том, что процесс
производства связан с природой, землей и живыми организмами – животными и растениями,
которые используются в качестве предметов труда. Значительную часть производственного
цикла составляет целенаправленное влияние на живые организмы – приобретения ими
необходимых человеку полезных свойств и качеств. Из-за перерывов, вызванных
климатическими условиями, производственный цикл в сельском хозяйстве намного больше,
чем в других отраслях. Таким образом, производство мяса крупного рогатого скота занимает
несколько лет, выращивание плодовых насаждений - многие годы, производство продукции
растениеводства длится в течение года.
Специфика отрасли и определяет особенности бухгалтерского учета на
сельскохозяйственных предприятиях, которые являются следующим образом.
1. Обеспечение точного учета земельных угодий и вложений, поскольку земля
является основным и незаменимым средством производства.
2. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве должен обеспечить учет поголовья
животных и происходящих в нем изменений (прирост живой массы, приплод и т.п.), а также
производственные процессы, протекающие в растениеводстве и животноводстве при всей их
специфичности и неповторимости[2].
Применение научно обоснованных систем земледелия позволяет не только
предотвратить снижение плодородия почвы, а, наоборот, значительно его увеличить.
Специфичность земли, является то, что оба субъекта (на ранних стадиях процесса
производства) и средств труда. Из-за большого роль земли как средства производства
должен оперативное и полное, чтобы организовать учет затрат обработки, удобрений,
извести, орошения и других мер для увеличения производства, эффектов, для
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предотвращения почв от эрозии и других нежелательных явлений, для продолжения поиска
путей повышения эффективности производства и труда.
3.Сельскохозяйственное производство является пространственно рассредоточенным.
Здесь используют сельскохозяйственную технику. Эта особенность влияет на организацию
производственных единиц и требует учета затрат и доходов не только по культурам и видам
животных, но и по самостоятельным единицам учета (отделения, фермы, цеха, бригады, и т.
д).
Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях является
такой же, как и в промышленности, строительстве, торговле, и должна соответствовать
система бухгалтерского учета действующей в Казахстане.
В условиях кризиса многократно повышается роль достоверной экономической
информации. Большая ее часть аккумулируется бухгалтерским учетом.
Указанные различия в какой-то мере определяют особенности сельскохозяйственного
учета, его отличия от учета в других отраслях народного хозяйства. Однако при всем
своеобразии учета в сельском хозяйстве ему присущи общие черты, характерные для учета в
любой отрасли народного хозяйства: он строится по единому Типовому плану счетов, в нем
применяются формы и методы организации учетных работ. Все это дает основание считать
сельскохозяйственный учет составной частью единого бухгалтерского учета в отраслях
народного хозяйства.
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«Эффективность цепочки поставок в ситуации Covid - 19»
Атейбеков Еркин,
2 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
Несмотря на значительные усилия по сдерживанию распространения вируса, в том
числе запрет на въезд и выезд из восьми городов провинции Хубэй COVID-19
распространился по всему миру. Полное влияние COVID-19 на цепочки поставок до сих пор
неизвестно.
Однако одно можно сказать наверняка – это будет иметь глобальные экономические и
финансовые последствия, которые будут ощущаться через глобальные цепочки поставок, от
сырья до готовой продукции.
Когда Китай подвергается воздействию, это влияет и на глобальные цепочки
поставок. Роль и значение Китая в мировой торговле значительно возросли – как основного
производителя дорогостоящих товаров и компонентов, как крупного потребителя мировых
сырьевых и промышленных товаров, а также как очень привлекательного потребительского
рынка [1].
Ухань, в частности, очень важен для многих глобальных цепочек поставок. Хотя он
был традиционной базой для производства на протяжении десятилетий, он также стал
областью современных промышленных изменений. Основные отрасли промышленности
включают высокие технологии (оптоэлектронная техника, фармацевтика, биологическая
инженерия и др. охрана окружающей среды) и современное производство
(автомобилестроение, производство стали и чугуна).
Очень немногие организации могут проследить свою цепочку поставок за пределами
поставщиков уровня 1, и, как правило, требуются передовые цифровые решения для
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надежного отслеживания сетей поставок на нескольких уровнях поставщиков, которые
необходимы для полного понимания рисков со стороны поставок. Эффект домино в
результате закрытия заводов и нехватки поставок по всей расширенной сети поставок может
быстро привести к значительному нарушению цепочки поставок.
Даже для тех компаний, которые непосредственно не зависят от производства или
поставщиков логистика в Китае пострадала. Многие крупные потребительские компании
понизили ожидания прибыли из-за COVID-19 и снижения потребительского спроса в Китае.
В отличие от этого влияние на производство до сих пор было относительно ограниченным. В
краткосрочной перспективе влияние заключается главным образом в препятствиях в цепочке
поставок и трудностях восстановления производства из-за задержки возвращения рабочей
силы, отсутствия мобильности персонала и трафика ограничения. Величина этих нарушений
возрастает по мере того, как удлиняется время восстановления. И воздействие на
промышленность будет гораздо более значительно. В долгосрочной перспективе
обрабатывающая промышленность должна вернуться в прежнее русло [2].
Некоторые компании лучше других готовы отреагировать на это событие. Эти
компании построили прочные отношения с ключевыми поставщиками и внедрили системы,
обеспечивающие видимость всей отрасли. Расширенная сеть поставок позволяет лучше
понять их риски и стимулировать конкретные действия, основанные на их приоритетах. Они
развили гибкость в своих производственных и распределительных сетях, чтобы быстро
реконфигурировать и поддерживать предложение в соответствии с глобальным спросом, и
они инвестировали в планирование цепочки поставок и решения диспетчерских вышек,
чтобы лучше понимать и реагировать на проблемы цепочки поставок и даже прогнозировать
их.
В то время как COVID-19 может стать катализатором для компаний пересмотреть
свою глобальную стратегию цепочки поставок и чтобы ускорить внедрение моделей и
возможностей цифровых сетей снабжения, необходимо принять краткосрочные меры для
реагирования на непосредственную проблему.
Для всех компаний, которые работают или имеют деловые отношения в Китае и
других затронутых регионах полагаем необходимо следующее:
1. Обучить сотрудников симптомам и профилактике COVID-19. Забота о людях – это
первый приоритет. Организации должны информировать своих сотрудников, а также своих
ключевых поставщиков о симптомах вируса. HR должен просмотреть медицинские карты
сотрудников, которые помогут им подготовиться к альтернативным условиям работы,
поскольку они наиболее подвержены риску. Если это невозможно, то коммуникация должна
быть запланирована и выполнена.
2. Усилить протоколы скрининга. Применять меры предосторожности там, где это
возможно, подкрепленные гибкой политикой отпусков по болезни. В то время как симптомы
могут в конечном счете не быть связаны с COVID-19 (то есть обычной простудой или
сезонным гриппом), компании должны ошибаться в сторону осторожности в это время.
Потеря производительности труда из-за отсутствия нескольких сотрудников из - за
больничного может быть значительно дешевле, чем возможный простой из-за закрытия
офиса, всего завода или распределительного центра из-за больных сотрудников или из-за
дезинфекции объекта.
3. Подготовиться к увеличению числа невыходов на работу. Прогулы будут
увеличиваться по мере того, как будут применяться протоколы медицинского обследования,
а сотрудники, у которых могут проявляться симптомы, останутся дома. Местная политика
сдерживания может также способствовать отсутствию работы, нехватке рабочей силы и
перебоям в работе. Это может варьироваться от карантина для тех, кто, возможно, подвергся
воздействию COVID-19, но еще не проявляет симптомы, ограничения на поездки, закрытие
школ, которые повлияют на родителей молодых семей, у которых нет альтернативных
вариантов ухода.
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4. Ограничить несущественные поездки и поощрять гибкие условия работы. Многие
компании уже внедрили политику ограничения несущественных поездок для защиты своих
сотрудников. Там, где это возможно, следует рассмотреть возможность удаленной и гибкой
организации работы, которая будет более применима для сотрудников бэк-офиса, чем для
работников производственной линии или распределительного центра.
5. Привести ИТ-системы и поддержку в соответствие с меняющимися требованиями к
работе.
По мере того, как компании расширяют политику удаленной работы и гибкую
организацию рабочей силы, ИТ-системы и поддержка должны быть согласованы. Внезапный
рост активности в Интернете может иметь серьезные последствия для стабильности системы,
надежности сети и безопасности данных, особенно в тех частях мира, где
телекоммуникационная и системная инфраструктура развита не так хорошо. Компании
должны будут действовать быстро, чтобы обеспечить наличие систем и вспомогательного
персонала для обеспечения бесперебойной работы по мере развития рабочего места и
рабочей силы.
6. Подготовить план преемственности на ключевых руководящих должностях.
7. Сосредоточиться на движении денежных средств. Компании должны немедленно
разработать казначейский план по наличным деньгам. Первоочередной задачей должно стать
сосредоточение внимания на сборе и сокращении устаревшей дебиторской задолженности.
Расширение кредиторской задолженности там, где это возможно, для экономии денежных
средств также будет иметь важное значение [3].
Будет важно получить как можно больше информации о статусе ключевого
поставщика уровня 2 и за его пределами, что повлияет на заказ ключевого поставщика
уровня 1. Для компаний со сложными сетями поставщиков и без систем и инструментов,
обеспечивающих расширенную видимость цепочки поставок, традиционные подходы к
получению видимости за пределами поставщиков уровня 1, скорее всего, займут слишком
много времени и будут недостаточны для снижения риска со стороны предложения.
Компании должны будут принять новые цифровые технологии подходы к освещению сети
поставщиков, чтобы как можно быстрее получить доступ к поставкам критических
компонентов
Для тех компаний, которые имеют много источников ключевых ресурсов, важно
быстро перейти к активизации отношений со вторичными поставщиками и обеспечить
дополнительные критически важные запасы и мощности. В рамках экосистемы могут
существовать возможности, включая создание общих пулов ресурсов для инвентаризации
сырья, что является подходом, который крупные компании в Китае использовали в прошлом
во времена кризиса. Тем компаниям, которые имеют значительное влияние на поставщиков,
будет важно определить альтернативных поставщиков в незатронутых регионах мира.
Альтернативные рынки сбыта будут сильно различаться в зависимости от цепочки
поставок и опыта производства. Однако такие страны, как Мексика, Бразилия, Индия и Чили,
являются
наиболее
вероятными
рынками,
поскольку
компании
стремятся
диверсифицировать географию за пределами Китая [4].
Большинство компаний не будут иметь буферов запасов для масштабных разрушений,
которые будут вызваны эпидемией COVID-19. Параметры запаса безопасности, которые
были настроены на исторические показатели, вряд ли будут уместны в ближайшем будущем,
поскольку изменчивость спроса и предложения значительно возрастает. Некоторые
компании смогли быстро получить дополнительные стратегические запасы от
альтернативных поставщиков в ожидании перебоев с ключевыми поставщиками. Все
компании должны быстро продумать, как они будут совершенствовать свою стратегию
инвентаризации, чтобы снизить риски дефицита предложения - сбалансировать ряд
факторов, таких как оцененный риск базы поставок, денежный поток, скоропортящийся
товар и т. д.
Для большинства компаний, которые не имеют полной электронной связи чтобы
ключевые прямые поставщики и контрольные вышки контролировали входящий поток
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продуктов и материалов, компании должны быстро получить доступ к данным и построить
панели управления для поддержки видимости и принятия решений. Создание «Командных
центров» с помощью экспертов по цепочке поставок, уполномоченных принимать решения
по цепочке поставок, максимизация производительности цепочки поставок в этот период
сбоев может быть эффективной тактикой.
При ожидаемом срыве поставок и спроса необходимо быть готовым к уточнению
производственных графиков на основе имеющихся запасов, меняющегося спроса и того, что
компания способна построить, в то же время гарантируя, что не используются компоненты,
которые ставят самые важные продукты под угрозу отсутствия запасов. Традиционные
процессы планирования, а также замороженные периоды для обеспечения эффективного
производства, вряд ли будут хорошо работать в этой среде.
Таким образом, компании должны работать над тем, чтобы обеспечить потенциал
своих логистических партнеров. В некоторых случаях компании ищут альтернативные
маршруты доставки продукции. В некоторых исключительных случаях компании
оправдывают экономичность чартерных рейсов.
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«Особенности проведения и использования результатов операционного анализа
деятельности компании»
Ван Фусин,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
Операционный анализ – это процедура, используемая для определения эффективности
различных аспектов бизнес-операции. Большинство отчетов включают в себя тщательное
изучение производственных методов компании, материальных затрат, внедрения
оборудования и условий труда. Профессиональные консультанты часто привлекаются из-за
пределов компании для проведения объективного операционного анализа, который
обеспечивает компанию надежными данными о проблемах отходов и операционных рисках.
Многие компании используют информацию, полученную в результате такого анализа, чтобы
решить, какие изменения необходимо внести для улучшения операционной деятельности.
Использование данных в современном бизнесе имеет решающее значение для оценки
успеха и сбора информации, необходимой для устойчивой компании. Определение того, что
работает, а что нет, является одной из бесценных управленческих практик, которые могут
снизить затраты, определить прогресс, достигнутый бизнесом, и сравнить его с целями
организации. Устанавливая четкие операционные показатели и оценивая эффективность,
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компании имеют преимущество в использовании того, что имеет решающее значение для
сохранения конкурентоспособности на рынке, а именно данных [1, с.26].
Бизнес-метрики используются для оценки производительности, сравнения
результатов и отслеживания релевантных данных для улучшения бизнес-результатов. Они
обычно используются операционными менеджерами, стратегическими лидерами,
финансовыми профессионалами или аналитиками для решения задач анализа и повышения
эффективности. По сути, они способны извлекать уроки из исторических данных и
приспосабливаться к текущим и будущим оперативным и стратегическим показателям.
Чтобы понять, что такое метрика, важно иметь в виду, что они бывают разных видов,
в зависимости от отрасли или функции, где они необходимы. Другими словами, анализируя
примеры KPI для конкретной отрасли или функции, компания может сократить время,
необходимое для оценки общей производительности. Еще одна важная вещь, которую
следует учитывать, - это то, что один бизнес должен реализовать, чтобы добиться
устойчивого успеха и сохранить свою конкурентоспособность на рынке.
Метрика важна по многим причинам; она помогает профессионалам и лидерам
оптимизировать онлайн-анализ, внимательно следить за ежедневным управлением бизнесом
и видеть, где команда стоит с точки зрения достижения и превышения бизнес-целей:
- они показывают истинное состояние работы: как мы уже упоминали,
производительность является одним из столпов успеха в деловой среде, и нужно определить,
что работает, а что нет. Устанавливая показатели операционной эффективности, станет
известно, что происходит на каждом этапе бизнеса;
- они помогают принять правильное решение: для обеспечения положительных
результатов бизнеса решающее значение имеют решения, основанные на данных. Что такое
ключевые показатели в данном случае enabling – это среда, которая фокусируется на
принятии правильного решения в нужное время, так как они представят данные и помогут
получить представление;
- они помогают контролировать финансовое здоровье: чтобы гарантировать
финансовые показатели компании, мониторинг финансовых показателей имеет важное
значение. Каждый бизнес должен сосредоточиться на финансах, и, делая это, можно будет
иметь возможность поддерживать свой денежный поток стабильным и устойчивым [2, с.17].
В то время как существуют примеры метрик, которые фокусируются на
стратегических инициативах, как мы уже упоминали, они также помогут измерить
повседневную или еженедельную деятельность, которая, в свою очередь, поможет сохранить
операции в графике и оптимизировать их для улучшения результатов. Операционные
ключевые показатели эффективности являются основой любого успешного бизнеса, и вы
должны сосредоточиться на них, чтобы обеспечить устойчивое развитие бизнеса.
На практике это означает, что руководители будут сосредоточены на стратегической
эффективности и более длительных периодах анализа, в то время как показатели
операционной эффективности и ключевые показатели эффективности будут сосредоточены
на более коротких периодах.
Операционный KPI – это количественно измеряемая величина, выражающая
эффективность бизнеса на более коротком временном уровне. Они используются в
различных отраслях промышленности для отслеживания организационных процессов,
повышения эффективности и помогают предприятиям понять и осмыслить результаты [3,
с.102].
Поскольку каждый бизнес индивидуален, важно установить конкретные показатели и
ключевые показатели эффективности для измерения, отслеживания, расчета и оценки. Как
уже упоминалось ранее, оба они используются для измерения эффективности бизнеса,
поэтому обсудим, какие из них следует использовать в каких сценариях и с чем следует быть
осторожным при выборе подходящего для бизнеса.
Ключевые показатели эффективности в среде управления бизнесом должны состоять
из 4 основных параметров, которые необходимо учитывать:
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Что именно нужно измерить?
Кто будет его измерять?
Каков временной интервал между измерениями?
Как часто информация направляется на уровень управления?
Превращение этих наборов данных в бизнес-панель мониторинга позволяет
эффективно отслеживать правильные значения и предлагать комплексное применение ко
всей бизнес-системе.
Анализ операционных ключевых показателей эффективности и метрик с помощью
правильного программного обеспечения KPI можно легко разработать, превратив
необработанные данные в аккуратную и интерактивную онлайн-панель мониторинга,
обеспечивая понимание, которое может быть легко упущено из виду при создании
традиционных средств отчетности и анализа, таких как электронные таблицы или простые
письменные отчеты. Операционные ключевые показатели эффективности и метрики могут
быть огромными и безграничными, если они не определены и не используются должным
образом [4, с.78].
Когда бизнес измеряет эффективность процесса, часто для проведения оценки и
анализа устанавливаются показатели и ключевые показатели эффективности. Ключевым
фактором, который необходимо учитывать, является также использование целостного
взгляда на операционные показатели, которые выявляются и используются. Бизнес не может
отслеживать только одно и рассчитывать на устойчивое развитие. Используя несколько
типов метрик, компании могут использовать больше данных и получать информацию,
необходимую для достижения успеха.
Процесс операционного анализа обычно начинается с периода наблюдения: человек
или группа, выполняющая анализ, наблюдает и делает подробные заметки обо всех
повседневных операциях бизнеса на этом начальном этапе. Некоторые детали производства
и обслуживания клиентов предприятия могут быть синхронизированы или отслежены в
течение периода наблюдения для получения статистической информации для отчета.
Обычно сотрудников просят выполнять задания так, как они обычно это делают, и они
стараются не обращать внимания на присутствие оценщиков. Наблюдение на месте может
длиться день или несколько недель, в зависимости от размера компании. Некоторые
автоматизированные системы инвентаризации позволяют отслеживать и анализировать
запасы с помощью сканирования штрих-кодов.
Сотрудники обычно привлекаются отдельно, чтобы высказать свои мнения и опасения
по поводу бизнеса сотрудникам отдела анализа операций во время второго этапа оценки.
Заметки со стадии наблюдения обычно рассматриваются для разработки полезных вопросов
для собеседований с сотрудниками. Те, кто проводит анализ, почти всегда ищут полезные
идеи и идеи от сотрудников, которые они могут позже включить в аналитический отчет.
Рабочих обычно просят полностью объяснить свою работу и уровень производства, который
они поддерживают. Некоторые сотрудники боятся этих оценочных интервью и считают, что
их заставляют отстаивать свою позицию в компании; четкое сообщение о цели анализа
может быть полезно не только для морального духа сотрудников, но и для получения
наиболее точной, правдивой информации [5, с.68].
Отчеты о прибылях и убытках и отчеты о контроле запасов также часто
просматриваются, чтобы найти закономерности и ошибки для завершения исследования.
Анализ этих цифр может дать сотрудникам «общую картину» того, что работает и не
работает для компании. Неограниченный доступ к отчетам компании предоставляет
сотрудникам оперативного анализа информацию о том, как все аспекты бизнеса влияют на
конечный результат на балансе.
Выводы составляются в окончательном отчете, который основывается на всех
исследованиях, проведенных сотрудниками отдела оперативного анализа. Изменения,
которые оказывают наибольшее влияние в кратчайшие сроки, обычно выделяются, а
улучшения чаще всего предлагаются для тех аспектов бизнеса, которые демонстрируют
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самый высокий уровень потерь и неэффективности. Кадровые, рабочие условия и
процедурные изменения являются одними из наиболее распространенных рекомендаций
анализа операций.
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Оценка стоимости компании в теории и практике
финансового менеджмента
Дуан Юнь,
3курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан
В современном мире термины «стоимость предприятия» и «оценка» имеют большое
значение. Знание того, сколько стоит предприятие, имеет фундаментальное значение, как для
собственника этой компании, так и для инвесторов при согласовании цены предприятия во
время проведения коммерческой сделки. Важно знать современные методы оценки, которая
качественно измеряет эффективность деятельности компании и определяет справедливую
стоимость компании. Так же значимым является изучение вопроса искажения стоимости
компании под воздействием внешних и внутренних факторов.
Современное управление финансами предприятия направлено на максимальное
увеличение его стоимости. Владельцы, вкладывая средства в собственные капитальные
ресурсы, рассчитывают получить определенные выгоды от приумножения, вложенного
капитала, что непосредственно ведет к увеличению стоимости принадлежащего им
предприятия. В современном мире стоимость компании и ее оценка имеют решающее
значение, так как:
-является неизменно важным вопросом экономической сущности собственности,
-является рыночным показателем эффективности и действенности действий,
предпринимаемых предприятием.
Методы оценки предприятий и их составных частей не регулируются
законодательством как строго обязательные [1]. Кроме того, отсутствуют единые правила
оценки, что связано с невозможностью полностью кодифицировать процесс, применимый в
компаниях различной спецификой, юридическими формами, активами. Однако существуют
стандарты, допускающие частичное структурирование процесса оценки. Они относятся к
методологии оценки и диапазону знаний, которыми должен обладать оценщик.
Современное управление корпоративными финансами заключается в максимизации
их ценности. Оценка бизнеса важна для принятия стратегических решений в отношении
организации деятельности, выпуска акций или размещения инвестиций. В то же время
можно признать, что стоимость компании является рыночным показателем, отражающим
эффективность деятельности предприятия. Следует помнить, что реальная рыночная
стоимость предприятия очень редко определяется исключительно активами, указанными в
балансе. Фактическая оценка определяется рядом переменных факторов, такие как
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экономическая ситуация в стране, привлекательность рынка, стратегическое развитие
компании, человеческие ресурсы, способ использования активов, находящихся в
собственности [3]. Следовательно, оценку необходимо проводить с учетом факторов,
которые могут исказить установление справедливой стоимости. Прежде всего, необходимо
определить стадию развития, так как молодые компании без налаженных партнерских
отношений, будут иметь меньшую стоимость, чем развитые предприятия, с устойчивыми
связями. Важным фактором является трудовой потенциал. Члены команды с
соответствующими компетенциями и положительным послужным списком с большей
вероятностью построят успешную компанию. Чем полнее и качественнее трудовой
потенциал, тем выше оценка. Также считается, что сильная команда менеджеров в сочетании
с более слабым бизнес-планом лучше, чем наоборот. Оценка также корректируется с учетом
таких факторов, как актуальность образования, полученного сотрудниками, опыт работы,
список соответствующих достижений. Сложным компонентом при оценке является растущее
значение интеллектуального капитала. Это связано с глобальными технологическими и
организационными преобразованиями, которые привели к экономике, основанной на
знаниях. Интеллектуальный капитал, среди прочего, состоит из юридических активов,
технологий и отношений с покупателями. Методология оценки нематериальных и
юридических активов подвержена постоянным изменениям, поэтому в настоящее время,
экономистами сделан вывод о необходимости оценивать отдельные компоненты, влияющие
на стоимость компании отдельными методами, которые лучше всего отражают характер их
стоимости. На рисунке 1, представлены факторы создания стоимости предприятия.
Факторы, определяющие стоимость
Доля на рынке

Конкурентоспособность

Финансовые показатели

Интеллектуальный
капитал

Ценность для акционеров

Капитализированная доходность

Трудовой
потенциал

Рыночная стоимость

Дивидендная доходность

Рисунок 1. Факторы, влияющие на стоимость компании [5]
Отраслевые ценности заключаются в доле на рынке, значимость, и развитие отрасли.
Важно учитывать отношение между спросом и предложением в секторе. Прежде,
чем
выбрать методы и подходы, необходимо определить цели оценки бизнеса, которые могут
быть как внутренними, так и внешними.
Внутренние цели оценки бизнеса: возможность контролировать вложенный капитал,
измерение стоимости акций для их продажи, принятие или исключение акционеров,
изменение организационно-правовой формы бизнеса, определение детерминант стоимости,
осуществлять стратегическое планирование
Внешние цели оценки бизнеса: покупка или продажа компании, трансформация
собственности, приватизация и реприватизация, передача компании под аренду, слияние
предприятий, продажа акций нового выпуска, заем и кредитное обеспечение
Выбор самого метода оценки является наиболее важной частью процесса оценки
фактической справедливой стоимости компании. Для определения стоимости бизнеса
используются три основных подхода: рыночный, затратный и доходный.
Затратный подход полезен при оценке недвижимости, собственности или
инвестиционной ценной бумаги. Финансовые профессионалы обычно не используют его для
оценки непрерывной деятельности компании. Рыночный подход является формой
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относительной оценки и часто используется в отрасли. Он включает в себя прецедентные
транзакции сопоставимого анализа. Доходный подход является формой внутренней оценки и
представляет собой наиболее подробный и тщательный подход к моделированию оценки.
Данные подходы основаны на методах анализа активов, финансовых показателях и доходах
компании (рисунок 2).
Соответствующая модель оценки стоимости экономического субъекта должна не
только информировать об общей стоимости, но также указать структуру источников ее
создания. На практике, обычно наблюдается одновременное использование, методов,
основанных на активах, доходах и сравнении. Использование нескольких методов оценки
приведет к желаемой гармонизации методики оценки основных параметров, с высокой
степенью качества, даст возможность принимать рациональные решения относительно
конечной стоимости предприятия.
ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА
Методы, основанные на анализе
активов (Затратный имущественный
подход)
- балансовой стоимости
-скорректированных чистых активов
- замены
- ликвидации

Методы,
основанные
на
дисконтировании и капитализации
(Доходный подход)
- дисконтированный дивиденд
-дисконтированный денежный поток
- будущее со скидкой
- метод заработка

Методы, основанные на анализе активов
и финансовых показателей деятельности
(Сравнительный, рыночный подход)

Смешанный подход

Рисунок 2. Классификационные походы и методы оценки стоимости предприятия [2]
Таким образом, оценка бизнеса дает возможность владельцам создать практический
график потенциальной продажи бизнеса, предоставляет дорожную карту о том, как
скорректировать краткосрочные или долгосрочные бизнес-цели и когда отступить в одних
или продвинуться вперед другие.
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ВЛИЯНИЕ ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ
Дун Вэньлун,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан.
Деловая репутация присутствует у каждого предприятия. Основы ее создания зависят
от самого предприятия и устанавливаются его отраслевым предназначением,
организационно-правовым видом, объемами деятельности, историей развития, типом
предпринимательства. В докладе рассмотрим влияние деловой репутации на деятельность
предприятия. Также необходимо рассматривать индивидуальность предприятия,
устанавливаемую стилем компании, а именно диапазоном атрибутов, которые позволяют
понимать её (наименование, имидж, символы компании, корпоративная культура и т.д.).
Присутствие данных элементов дает возможность не только эффективно
позиционировать предприятие, но и объяснить клиентам какую деятельность предприятие
осуществляет. Воздействие деловой репутации бывает, как благоприятным, так и
негативным [1].
При негативной репутации:
- уменьшается результативная стоимость компании;
- наименьшее количество партнеров имеют интерес для сотрудничества с компанией;
- инвесторы не стремятся вкладывать свои денежные средства;
- партнеры не хотят покупать франшизу;
- покупатели могут уходить к другим конкурентам;
- уменьшается воздействие компании на появляющиеся тренды;
- снижается мотивация работников [2].
Если же точки зрения о предприятии позитивные, все данные направления, напротив,
могут улучшаться:
- Увеличивает ценность продукции либо услуги.
- Формируется больше возможных покупателей, увеличивается спрос.
- Наибольший интерес от высококвалифицированных сотрудников.
- Увеличивается интерес от инвесторов.
- Повышается уровень конкурентоспособности и др.
Всем компаниям необходимо сохранять позитивную деловую репутацию, поскольку
она воздействует на уровень спрос и конверсии (в непосредственном либо косвенном плане).
Сохранение репутации – это главная область деятельности компании. Это целая
совокупность мер, ориентированных на рост лояльности и доверия не только целевых
потребителей продукции, но и партнеров по бизнесу.
На деловую репутацию компании воздействуют такие условия, как:
- Уровень ответственности предприятия.
- Навык устранять кризисы и конфликтные моменты.
- Открытость компании.
- Публикация актуальных данных о продукции, новостей предприятия.
- Этика поведения как компании, в общем, так и ее определенных работников.
- Реакция на возникновение негативных сведений СМИ, социальных сетях.
- Подверженность «выбросам» информации от конкурентов, умение распознавать
подобные сведения [3].
- Навык работы с отдельными возражениями, обработка отрицательных отзывов.
- Организация безопасности финансового характера самой компании и потребителей.
- Применение инноваций и инновационных процессов.
- Навык приспособляться к трендам сегмента рынка.
- Уровень воздействия на создание трендов сегмента рынка [4].
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Деловая репутация компании считается одним из типов нематериального актива - это
оценивание компании, предпринимателя с позиции контрагентов, покупателей; точка зрения
партнеров о компании, которая благоприятствует её работе и учитывается в реалиях
хозяйственной деятельности; «позитивный имидж» компании. Также исследуется как
элемент нематериальных активов вместе с авторскими правами, имиджем. Зачастую деловая
репутация компании анализируется качественными параметрами, однако используются и
количественные параметры, к примеру, в форме разности между доходом, который получает
компания, и средним уровнем дохода в отрасли, которая выпускает похожую продукцию [5].
На сегодняшний день являются актуальными вопросы регламентации корпоративных
документов, а также анализ вероятных рисков и прибыли либо убытков в результате
вероятного страхования.
Правило создания деловой репутации предприятий основывается на создании и
осуществлении потенциала и способностей компании противостоять воздействию условий и
компонентов внешней сферы. Итогом обнаружения и формирования составных компонентов
сопротивления внешней сфере, создания и применения приемов воздействия на компоненты
внутренней и внешней сферы считается обеспечение задач работы компании, повышение ее
стоимости, рост финансовой стабильности и уровня конкурентоспособности, повышение
уровня доверия общества к компании, ее деятельности [6].
Экономическое значение деловой репутации компании содержит в себе не только
направления работы финансового либо информационного характера, но и деятельность с
работниками компании, в данной ситуации экономическая суть деловой репутации имеет
связь с навыком, уровнем образования работников, его определенными разработками и
уровнем потенциала. Так как высококвалифицированные работники – основа
высококачественной продукции или услуг, устойчивой деятельности компании. Ценность
работников для репутации компании выражается в точности и обеспечении социальных
нормативов.
Различают два типа репутации – благоприятная либо негативная.
Благоприятная
репутация
предполагает
доверительные
взаимоотношения
предприятия с заинтересованными лицами. Когда у компании формируются позитивные
взаимоотношения со всеми контрагентами, которые участвуют в ее деятельности, то можно
предположить благоприятный результат данного сотрудничества. Благоприятная репутация
может выражаться в надбавке к цене товаров и услуг, которые покупают потребители.
Данный тип подразумевает присутствие у предприятия некоторых конкурентных
достоинств: профессиональные работники, огромный капитал, большое количество
ресурсов, акции и т.д. Все это дает возможность предприятию приобретать максимальный
доход.
Негативная репутация значит, что с экономической позиции положение предприятия
неустойчиво, а у заинтересованных лиц нет доверия к предприятию.
Если репутация компании имеет тенденцию к снижению - то об этом можно узнать в
результате отсутствия таких условий, как: отсутствуют постоянные клиенты, качество
товаров и услуг не удовлетворительно, у предприятия отсутствуют партнеры, не
сформирована стратегия маркетинговой деятельности, нет квалифицированных работников и
др. В определенных ситуациях является также итогом интеллектуальной работы компании
[7].
Характерная черта данного термина состоит в том, что функционировать в отдельном
плане от компании репутация не будет – она считается неотделяемой. Представить
репутацию объектом для осуществления продажи невозможно.
Для установления рейтинга предприятий с самой позитивной репутацией нужно
акцентироваться на таких условиях, как:
- уровень образования руководителей. Опыт деятельности не только на
казахстанском, но и на западном сегменте рынка;
- определенные финансовые достижения предприятия;
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- лидерство на сегменте рынка;
- успешность в осуществлении инвестиционной деятельности;
- присутствие результативной маркетинговой деятельности для продвижения бренда
предприятия;
- определенная узнаваемость компании;
- эффективно установленная обратная взаимосвязь с клиентами.
Для обеспечения благоприятной репутации предприятия, нужны как финансовые
ресурсы, а также старания руководителей и работников. В соответствии с изучениями
экспертов,
для
получения
благоприятной
репутации
малому
и
среднему
предпринимательству нужен продолжительный период времени [8].
Показателем репутации считается определенный авторитет как внутри компании, так
и за ее границами, который устанавливается многими условиями в частности: степенью
руководства и финансовой стабильностью компании, навыком устранять результаты
кризисных явлений, сформированными факторами для деятельности работников,
функционирующей культурой отношений внутри компании и т.д.
Другим компонентом репутации выступает уровень известности компании на том или
ином сегменте рынка, что является следствием эффективной маркетинговой стратегии
компании, уровнем лидерства в отрасли. Уровень престижности компании как места работы
подразумевает формирование определенного доверия между руководством и работниками,
организацию факторов трудовой деятельности лучше, чем в других компаниях, организацию
необходимых социальных условий, формирование позитивного рабочего климата,
установление успешности работы компании [9].
Финансовая открытость компании отображает устойчивое финансовое положение и
увеличивающийся доход. Управление репутацией компании ориентировано на рост
результативности ее работы, а также на формирование, сохранение репутации на сегменте
рынка, что устанавливается при формировании стратегии деятельности компании [10].
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Тірек-қимыл аппараты бұзылған балаларды « Жылқы терапиясы»
арқылы емдеу
У.К.Есембаева,
мұғалім дефектолог-логопед, аяқ –қолы кемтар балаларға арналған
№2 арнайы (түзету) метеп-интернаты, Алматы қ.
Қазіргі кезде елімізде тірек-қимылы бұзылған балалар саны жыл сайын өсіп келеді.
Оның үстіне тірек-қимылы бұзылған тұлғаларға арналған мекемелер, ұйымдар өте аз,
жоқтың қасы десе де болады. Әсіресе ауылдық жерлердегі мұндай тұлғаларға арналған
арнайы жағдай жаңадан қолға алынып келеді. Сондықтан жылқы терапиясын қолдану ауыл
адамдарына оңайға соқпақ. Яғни осы терапия ауыл тұрғындарына тиімді болмақ.
Қазіргі уақытта жыл өткен сайын тірек – қимылы бұзылған балалардың саны көбеюде.
Мұның алдын алмаса кейін бұл айықпас дертке айналуы мүмкін. Мұндай балалар мәңгі
мүгедек арбасына таңылмасын десек осы терапияны ертерек қолға алуымыз керек. Бұл тек
тірек-қимыл қозғалысы бұзылған тұлғалардың мәселесі емес, бұл бүкіл халықтың мәселесі
болып табылады.
Бұл аурудың алдын алу үшін ерте жастан емдеген жөн, ерте бастан бастап қолға
алынбаса кеш қалуы мүмкін немесе түзету жұмыстарын жасау қиынға соғады. Сондықтан
бұл терапияны ерте жастан бастап пайдалану керек.
Негізінен жылқы малы сезімтал, ақылды, әсіресе адамның ауруын тез сезе алатын
қасиеті бар жануарлардың бірі. Бұл терапия жайлы ата-бабаларымыз бұрыннан білсе керек.
Ата-бабаларымыз кезінде ат үстінде ойнап, ат үстінде ұйықтаған. Сонымен бірге біздің атабабаларымыз жылқы құлағында ойнап, жылқы малын қадірлеп, пір тұтқан халықтың бірі
болған. Қазақ еліне жылқы туралы ннақыл сөздер, өлең жырлар, аңыздар, ертегілер көп
тараған. Қазақтың ақын жыраулары осы асыл жануар туралы өлең жырларын жырлап кеткен.
Сонымен қатар біздің елде ат үстінде ойнайтын әртүрлі ойын түрлері бар. Мәселен көкпар,
аламан, қыз қуу, теңге алу, жорға жарысы, жамбы ату т.б.кіреді.
Қазіргі уақытта жылқы терапиясынан басқа дельфин,мысық, ара т.б.жануарлар емдік
терапияда қолдануда. Бұл терапия шет елдерде енді жүзеге асуда. Бірақ толығымен қолға
алынбады. Ал, жылқы терапиясыбұрыннан келе жтқан терапия деседе болады. Бірақ бұл
емдеу жұмысы енді қолға пайдаланылып келеді.
Жылқы терапиясы жаңа терапияның бірі болып саналатындықтан, бұл терапия түрі
біздің елде жаңадан қолға алынуда. Ал, батыс елдерінде бұл терапия түрі 90-жылдардың
басында қолға алынып келеді. Бұл терапия айтарлықтай мол нәтиже бермек. Бұл терапияның
жетістігі батыс елдерінде, соның ішінде АҚШ, Англия, Германия елдерінде дәлелденген.
Жылқы терапиясының маңыздылығы мен пайдалылығын атап көрсетсек:
Қанның айналымын жақсартады;
Жүрек соғысының жүйелілігін реттейді;
Ірі және ұсақ моторикаларының дамуына өз себебін тигізеді;
Аяқ, қол бұлшықеттерін дамытады;
Тыныс алу жүйесін дамытады;
Зат алмасу процесін нығайтады.
Яғни жылқы терапиясы арқылы осы жоғарыда аталған процестерді жүзеге асырады.
Тірек-қимылы бұзылған тұлғаларға нағыз осындай терапия жолдарын қолданған жөн. Бұл
терапия бұлшықеттердің дамуына септігін тигізеді. Бұл терапияны ерте бастан пайдаланған
жөн, бұл терапия курсы қзаққа созылады. Себебі бұл курс бала толығымен емлелгенге дейін
пайдаланылады. Жылқы терапиясы тірек-қимылы бұзылған тұлғалардың қан айналымын, зат
алмасуын, тыныс алуын, ірі және ұсақ бұлшықеттерінің дамуына септігін тигізеді. Алдымен
бұл тұлғаларды ат үстіне жатқызып, ептеп жүргіземіз, сол кезде баланың бүкіл денесі
қозғалысқа түседі. Кейін баланы ат үстіне отырғызып жүргіземіз, сол кезде баланың аяқ,
дене және қол бұлшықеттері қимылға түседі. Осындай процестер қайталанып, әртүрлі
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қалыпта жасалады. Сонымен жылқыны сипалау, өз қолымен тамақтандыру, жалынан ұстау
т.б.баланың қол моторикасының дамуына өз себебін тигізеді. Жылқы терапиясының түрлері
тірек-қимылында бұзылыстары бар адамдармен жүргізіледі. Мұндай емдеу шаралары ісәрекеттің емдеу координациясының жақсаруына ықпал етеді.
Жылқы терапиясы соңғы жылдарда клиникада және терапиевтік тәжірибенің жеке бір
әдісі ретінде қолданылып жүр.сонымен қатар, Алматы қаласындағы «Аяқ-қолы кемтар
балаларға арналған №2 арнайы (түзету) мектеп-интернатында осы жылқы терапиясы
қолданыла бастады. Бірақ бұл терапияны арнайы жағдайда арнайы мамандар жүргізеді.
Арнайы мамандар ішінде психологтар,дефектологтар, логопедтер, маман дәрігерлер,
әлеуметтанушылар кіреді. Бұл жұмыс жасауда міндетті түрде ата-анасы мен туыстары болуы
қажет және де бұл жұмыста баланың келгеннен бастап емлегенге дейінгі жаттығулары
арнайы таспаға түсіріледі. Кейін оны мамандар салыстырып нәтижелерін шығарады. Бұл
жұмыс төрт бес жастан бастап жүргізілсе де болады. Терапия міндетті түрде өз пайдасын
береді. Сондықтан бұл өте тиімді, нәтижелі терапияның бірі.

УПРАВЛЕНИЕ КРЕДИТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА:
ОЦЕНКА КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ И АНАЛИЗ НОРМАТИВОВ
Ли Бо,
2 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, Алматы, Казахстан
Кредитный риск — это риск невозврата или просрочки платежа по банковской ссуде.
Кредитный риск возникает по каждой отдельной ссуде, которая предоставляется кредитной
организацией, или по всему кредитному портфелю банка (совокупный кредитный риск).
В условиях рынка любой коммерческий банк может столкнуться с необходимостью
решения вопросов устойчивого функционирования, одной из составляющих элементов
которой является управление банковскими рисками. Кредитные операции являются
основанием банковской деятельности. С этими операциями связывается риск невозврата как
основного долга, так и процентов в определенные сроки, то есть кредитный риск [1].
Хотя финансовые учреждения на протяжении многих лет сталкивались с трудностями
по множеству причин невозврата денежных средств, основная причина серьезных
банковских проблем по-прежнему напрямую связана со слабыми кредитными стандартами
для заемщиков и контрагентов, плохим управлением портфельными рисками или
недостаточным вниманием к изменениям экономических или иных обстоятельств, которые
могут привести к ухудшению кредитного положения контрагентов банка.
Кредитный риск наиболее просто определяется, как вероятность того, что заемщик
или контрагент банка не выполнит свои обязательства в соответствии с согласованными
условиями.
Целью
управления
кредитным
риском
является
максимизация
скорректированной на риск доходности банка путем поддержания подверженности
кредитному риску в пределах приемлемых параметров. Банки должны управлять кредитным
риском, присущим всему портфелю, а также риском, связанным с отдельными кредитами
или сделками. Банки также должны учитывать взаимосвязь между кредитным риском и
другими рисками. Эффективное управление кредитным риском является важнейшим
компонентом комплексного подхода к управлению рисками и необходимым условием
долгосрочного успеха любой банковской организации [2].
Банки все чаще сталкиваются с кредитным риском (или риском контрагента) в
различных финансовых инструментах, отличных от кредитов, включая акцепты,
межбанковские операции, торговое финансирование, валютные операции, финансовые
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фьючерсы, свопы, облигации, акции, опционы, а также при продлении обязательств и
гарантий и расчетах по сделкам.
Поскольку подверженность кредитному риску по-прежнему является основным
источником проблем, банки и их надзорные органы должны иметь возможность извлечь
полезные уроки из прошлого опыта. Кредитные организации должны четко осознавать
необходимость выявления, измерения, мониторинга и контроля кредитного риска, а также
определения того, обладают ли они достаточным капиталом для защиты от этих рисков и
получают ли они адекватную компенсацию за понесенные риски.
Чтобы оценить кредитоспособность любого заемщика, банк должен проверить
1) кредитную историю заемщика,
2) платежеспособность,
3) капитал,
4) условия кредита,
5) обеспечение [3].
При отсутствии какой-либо из вышеперечисленных сведений кредитоспособность
заемщика не может быть точно оценена. В таком случае банк должен проявлять
осторожность при кредитовании [4].
В современное время в Республике Казахстан осуществляется процесс экономических
изменений во всех областях деятельности. Естественно, что проблематика риска является
одной из основных концепций в экономической и производственной деятельности каждого
банка.
Кредитный риск существует в явной форме при кредитовании, формирования
портфеля ЦБ, работе с гарантиями и поручительствами, производными ценными бумагами и
в дилерской деятельности. Кредитный риск исследуется как один из самых крупнейших
рисков, которые присущи банковской деятельности. Небольшие темпы увеличения объемов
и рентабельности кредитования заставляют банки в систематическом плане и планомерно
формировать и совершенствовать методику управления кредитными рисками и
организовывать оптимальные структуры управления для ее реализации в каждодневной
банковской практике [5].
Перед банками Казахстана существуют большие сложности в деле управления
кредитным риском. Управление рисками в кредитных организациях - сложнейшая проблема,
это процесс идентификации, оценки (измерения) и контролирования за рисками. Управление
и риск – взаимообусловленные параметры экономической системы. Первый может являться
источником второго.
Чтобы уменьшить кредитный риск, банк может провести проверку
кредитоспособности потенциального заемщика и обратиться за обеспечением по некоторым
активам заемщика или обеспечением от третьей стороны. Кредитор также может принять
страховку от риска или продать долг другой компании. В общем, чем больше риск, тем выше
будет процент по кредиту, который заемщику предлагается выплатить по долгу. Кредитный
риск в основном возникает, когда заемщики не могут или не хотят платить.
Проверка кредитоспособности проводится кредитором для снижения кредитного
риска для потенциального заемщика и может потребовать от заемщика принять страховку,
гарантирующую от третьей стороны выплату кредитору. В других случаях для получения
кредита может быть использовано ипотечное страхование или обеспечение активов. В
общем, процентная ставка будет зависеть от кредитного риска, а значит, чем выше будет
процент, тем выше будут проценты [6].
Риск убытков, который возникает из-за того, что должник вряд ли погасит сумму в
полном объеме или, когда должник просрочил срок погашения кредита более чем на 90 дней,
порождает риск дефолта по кредиту. Риск дефолта по кредиту влияет на все чувствительные
операции, основанные на кредите, такие как кредиты, производные финансовые
инструменты или ценные бумаги. Риск кредитного дефолта также проверяется банками
перед одобрением любых кредитных карт или личного кредита.
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Риск концентрации - это тип кредитного риска, который связан с подверженностью
любого отдельного лица или группы лиц потенциальным крупным убыткам, угрожающим
основным операциям банка [7].
Управление риском - это процесс определения уровня принятия управленческих
решений, дающих возможность предотвращать, или понижать отрицательное влияние на
процесс возникновения случайных факторов, в одновременном плане гарантируя большой
уровень доходности банка. Одна из главнейших функций управления кредитными рисками
кредитных организаций - организационная. Под управлением кредитными рисками
предполагается систематика взаимообусловленных методов целевого недопущения
вероятностного несоответствия действительности от ожидаемых результатов.
Цель нахождения необходимого параметра для количественного оценивания
(«стоимости риска») находится в основе исследования рисковой позиции не только как
конкретного потока платежей и определенной динамики стоимости, но и как метода
денежного определения вероятностного отклонения с учетом от выбранного сценария [8].
Для оптимального управления кредитным риском и уменьшения его отрицательного
влияния недостаточно определить причины, факторы и специфичность вероятных угроз.
Объективно нужна оценка результатов наступления кредитного риска с концепции
масштабности их воздействия и вероятности наступления.
Оцениваются кредитные риски, которые выявляются на этапе идентификации, в
аспекте таких временных категорий:
1.Данные прошлых периодов. Должны быть собраны статистические сведения,
дающие возможность производить оценку результатов наступления кредитных рисков и
сделать выводы о статистической особенности событий, которые связываются с
проявлениями данных рисков [9].
2.Настоящий момент. Собирается сведения, дающие возможность сделать
корректирование оценок, определенных на основании исторических данных, с задачей их
использования в настоящий период, так как данная информация дает возможность учитывать
временные изменения в операционной среде кредитного учреждения.
3.Прогнозирование будущих позиций. Собирается сведения, которые нужны для
прогнозирования, а также сведения, дающие возможность учитывать будущие изменения,
которые будут оказывать влияние на характерные особенности операционной среды банка.
Оперативная оценка кредитного риска является важнейшей задачей для
коммерческого банка, от ее четкости и оперативности во множестве случаев зависит рост
доходности банковской деятельности. Оценка кредитного риска является первым этапом в
системе управления риском. На оценке рисков основана их минимизация. В результате
оценки кредитного риска банк подразделяет клиентов по степени риска, на основе этого
выносит решение о возможности кредитования, а также определяет лимит кредитования.
Помимо представленного, от величины параметра кредитного риска находится в
зависимости также размер процентов по кредиту [10].
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СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ
Лю Гуантао,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан,
В современное время в условиях рыночной экономики бизнесу для эффективного
действия нужно принимать во внимание некоторые условия, которые выходят за рамки
определенной экономической теории. Результативное управление состоит в разработке
оптимальных взаимоотношений, взаимодействий подразделений, и определенных
коммуникаций. На данный момент на финансовую успешность предприятия воздействуют
параметры успеха взаимоотношений с заинтересованными лицами, способность вести
эффективный диалог, искать выгодные формы сотрудничества и результативно внедрять их.
При оценивании работы предприятия также принимаются во внимание и риски, которые
обусловлены воздействием социального и экономического характера предприятия на
социум. Разумеется, что в таких экономических реалиях одним из главных аспектов
современной экономики является корпоративная социальная ответственность (КСО). В
докладе исследована корпоративная социальная ответственность как фактор стабильного
развития предприятия.
На сегодня нет общего точного определения «корпоративной социальной
ответственности». Но все точки зрения ученых сведены к тому, что корпоративная
социальная ответственность - это определенная ответственность компании перед социумом.
Данное определение содержит в себе определенную ответственность предприятия во
взаимодействиях с партнёрами, во взаимоотношениях с клиентами, эффективную политику
относительно сотрудников, ответственность в экологической сфере, помощь бизнеса
стабильно развивать общество [1].
В ходе изменения понятия социальной ответственности образовались три его главных
определения. В соответствии с первым традиционным подходом ответственность компании
состоит в повышении доходов для своих отдельных акционеров. Данную позицию, которая
называется правилом корпоративного эгоизма, предложил нобелевский лауреат Милтон
Фридман. В форме главного недостатка этой позиции можно исследовать временное
ограничение. Например, если предприятие в краткосрочном промежутке времени может
нести определенные затраты, то в долгосрочной перспективе получит развитие имиджа
компании, совершенствование взаимоотношений с местными сообществами.
Вторая точка зрения, которая получила наименование концепции альтруизма,
является непосредственно противоположной концепции М. Фридмана и возникла
параллельно с его исследованиями. Главная основа этой концепции - компания должна
стараться не только повышать доходы, но и вносить свой вклад в обеспечение общественных
норм, увеличение качества жизнедеятельности общества, а также в поддержку природной
среды [2].
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В результате этого, КСО - это ответственность бизнеса в добровольном плане
реализовывать свой вклад в совершенствование социума, в том числе в области
экономического, социального, экологического характера, осуществляемого предприятием
больше того, чем требует этого от предприятия государство и законы [3].
Изменение термина КСО привело к настоящему его осознанию как ответственности
предприятия за влияние его работы на природную сферу посредством правильного и
этического поведения, которое:
- параллельно позволяет увеличивать коммерческую успешность предприятия и
благосостояние социума, обеспечивает социальное и экономическое стабильное
совершенствование окружающей среды;
- принимает во внимание ожидания стейкхолдеров – деятельность компании может
соответствовать используемым законам и согласовываться с международными нормативами
работы [4].
В казахстанских компаниях социальная ответственность устанавливается, как правила
поведения, разработанные деловой сферой, определенными предпринимательскими
субъектами по таким аспектам, как:
- реализация высококачественных товаров и услуг для покупателей;
- формирование необходимых рабочих мест, выдача оптимальных заработных плат,
направление инвестиций в совершенствование человеческих ресурсов;
- обеспечение норматив определенного законодательства;
- результативное осуществление бизнеса, направленное на формирование прибыли и
повышение благосостояния определенных акционеров;
- принятие во внимание ожиданий общества и установленных этических нормативов в
каждодневной практике;
- вклад в создание гражданского общества посредством программ с партнерами и
проектов совершенствования местного общества [5].
Главная целевая установка социальной ответственности – обеспечение целевых
установок стабильного совершенствования общества, под которыми подразумевается
обеспечение требований настоящего поколения, без формирования ущерба для обеспечения
требований последующих поколений.
Эффективная концепция социальной ответственности принимает во внимание
интересы и дает возможность увеличивать качества жизнедеятельности главных
заинтересованных лиц предприятия, к которым относят работники, акционеры, отдельные
инвесторы, структура гос. власти, потребители, партнеры компании, местные общества,
социум и др.
Также предприятиям нужно совершенствовать регулярные взаимоотношения с
заинтересованными лицами, учитывая их точки зрения и определенные ожидания в ходе
установления решений. Осуществление механизма введения правил КСО в работе
предприятий должно реализовываться на системном основании и быть объединенными со
всеми отдельными бизнес-процессами.
При утверждении решений предприятиям нужно принимать во внимание условия не
только экономического, социального и экологического характера, что даст возможность им
управлять воздействием своей работы на социум и природную среду и являться
подотчетным за данные действия. Также компаниям нужно осознавать, что КСО не
считается неотъемлемым элементом к их главной деятельности и не заканчивается
благотворительностью [6].
Основополагающим правилом КСО считается непосредственное соблюдение
корпоративных законов компании, поэтому в первую очередь, что должно выполнить
предприятие, которое стремится укрепить социальную ответственность, - это исследовать
свою работу и приводить ее в соотношение с законодательными нормативами. Это основная
правовая стадия КСО.
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В последующих стадиях осуществляется регулярное увеличение социальной
ответственности в результате осуществления добровольных решений, ориентированных на
устранение проблем социально-экономического характеры, улучшение экологии, рост
качества товаров, внедрения инноваций и др.
На начальной стадии создания структуры КСО такие решения, разумеется, обладают
единичным характером и не имеют связь с обеспечением стратегических целевых установок
предприятия - это функциональный этап совершенствования КСО.
Но поэтапно структура КСО внедряется во всю работу предприятия, является ее
важной задачей и в результате эффективно используется в ее длительной стратегии в
структуре организационного управления [7].
Вследствие этого КСО направляется на стратегический этап совершенствования.
Последний и более распространенный этап совершенствования КСО подразумевает
активные цели предприятия, ориентированные на распространение правил КСО в деловой
сфере, в частности среди партнеров компании, отдельных поставщиков, проф. сообществ,
работников и т.д. [8].
Вследствие этого предприятие является инициатором основ социальной
ответственности, создавая положительную сферу для последующих коллективных задач по
организации благоприятных перемен. Разработанная и результативно функционирующая
структура КСО даст возможность предприятиям не только внедрять благоприятный вклад
в общественное благополучие и экологическую обстановку, но и дает возможность
увеличивать эффективность и стабильность деятельности [9]. Среди главных направлений
благоприятного воздействия КСО на повышение результативности бизнеса можно
подчеркнуть:
- рост репутации, то есть улучшение имиджа предприятия как итог политики в сфере
КСО:
- создание взаимоотношений со стейкхолдерами, что создает вокруг предприятия
благоприятную сферу и предоставляет поддержку со стороны обширного круга
заинтересованных лиц;
- введение инноваций, поскольку понимание требований заинтересованных лиц дает
возможность компании реализовывать необходимую продукцию;
- рост лояльности работников как итог формирования позитивных факторов трудовой
деятельности, способностей для карьерного роста в компании и создания организационной
культуры;
- рост инвестиционной деятельности и выход на зарубежные рынки, поскольку
результативность стратегии КСО предприятия увеличивает его привлекательность для
направления инвестиций. В результате этого, является очевидной непосредственная
зависимость между осуществлением правил КСО и стабильным совершенствованием
предприятия [10].
Корпоративная ответственность является основанием результативного бизнеспроцесса, который способствует тому, чтобы компания стабильно развивалась, увеличивался
ее уровень конкурентоспособности, чтобы она являлась результативной и могла отвечать
целям развития общества.
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ВЛИЯНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМ ПОТОКОМ НА СТОИМОСТЬ
КОМПАНИИ: АНАЛИЗ, РАСЧЕТ, ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Сы Чжанфэн,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, Казахстан, г. Алматы
На данный момент нет однозначного мнения по вопросам прогнозирования денежных
потоков, необходимость анализа деятельности предприятия в ретроспективе подчеркивает
важность не только выбора инструмента прогнозирования, но и определения метода расчета
для исследования. На основе таких методов прогнозирования, как метод среднего роста,
метод скользящего среднего и метод экспоненциального сглаживания, в докладе
представлено прогнозирование денежных потоков на примере организации, также выявлены
основные проблемы, возникающие при прогнозировании в процессе подготовки
инвестиционных проектов [1].
В процессе планирования денежного потока может возникнуть ряд проблем: вопервых, доведение будущих платежей и остаточной стоимости активов, созданных в ходе
реализации инвестиционного проекта на момент его завершения, до настоящего времени; вовторых, определение эффективности инвестиционного проекта, связанное с оценкой
потенциального риска и чистого дисконтированного дохода. Кроме того, стоит отметить
влияние слабо развитого фондового рынка, отсутствие оптимальной базы для
прогнозирования, высокую инфляцию и экономическую нестабильность.
Денежный поток сильно варьируется между компаниями и отраслями. На денежный
поток компании может влиять целый ряд факторов. Например, неадекватное финансовое
управление, падение продаж и плохое обслуживание клиентов могут привести к слабой
прибыли или убытку [2].
Операционная маржа денежного потока - это вознаграждение или получаемая
прибыль в процентах от оборота компании. Операционная маржа денежного потока обычно
выражается в процентах, но может также принимать десятичную форму. Операционная
маржа денежного потока может быть рассчитана путем вычитания стоимости проданных
товаров, операционных расходов, уплаченных процентов и налогов из выручки для
определения чистой прибыли, она также учитывает общую выручку и исходящий денежный
поток, включая платежи по долгам компании.
Управление денежными потоками - это процесс получения оценки или прогноза
будущего финансового положения компании, который является основным компонентом
планирования финансового менеджмента внутри компании. Это может показаться
очевидным, но основным результатом или результатом процесса управления денежными
потоками является именно прогноз денежных потоков. Прогноз движения денежных средств
- это прогноз будущего финансового положения организации, основанный на ожидаемых
платежах и дебиторской задолженности [3].
Основная цель управления денежными потоками состоит в том, чтобы помочь
управлять ликвидностью внутри организации и обеспечить наличие у бизнеса необходимых
денежных средств для выполнения своих обязательств, а также избежать проблем с
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финансированием. Под высокоуровневой целью управления ликвидностью компании в части
оборота денежных средств часто скрывается ряд причин, по которым компании
устанавливают процесс прогнозирования денежных потоков, в том числе:
1. Прогнозирование ковенантов и наглядность отчетности за полугодие/ полный год.
2. Снижение процентов и задолженности.
3. Краткосрочное планирование ликвидности.
4. Цели долгосрочного планирования.
5. Методы прогнозирования денежных потоков [4].
Существует, по существу, два основных типа методов прогнозирования денежных
средств – прямые или косвенные. Прямое прогнозирование денежных средств - это метод
прогнозирования денежных потоков и остатков для краткосрочных целей управления
ликвидностью, обычно продолжительностью менее 90 дней.
Косвенное прогнозирование денежных средств часто носит более долгосрочный
характер и опирается на различные косвенные методы построения прогноза денежных
средств, такие как использование прогнозируемых балансов и отчетов о прибылях и убытках
[5].
Дополнительные денежные потоки - это чистые дополнительные денежные потоки,
генерируемые компанией в результате осуществления проекта. Решения по капитальному
бюджету основываются на сравнении первоначальных инвестиционных затрат проекта с
будущими приростными денежными потоками проекта и его конечным денежным потоком.
Дополнительные денежные потоки оцениваются путем сравнения чистых денежных
потоков компании, если проект принят, и ее денежных потоков, если проект не принят. При
такой оценке важно учитывать влияние принятия одного проекта на денежные потоки
другого. В некоторых случаях принятие нового проекта может привести к сокращению
денежных потоков другого проекта [6].
Дисконтирующие модели бюджетирования капитала, такие как чистая приведенная
стоимость и внутренняя норма прибыли, сравнивают приведенную стоимость будущих
приростных денежных потоков и терминальных денежных потоков с первоначальными
инвестиционными затратами. Если текущая стоимость будущих денежных потоков
превышает требуемые инвестиции, проект принимается, в противном случае отклоняется.
Недисконтирующие модели, такие как период окупаемости, сравнивают номинальную
стоимость дополнительных денежных потоков с первоначальными инвестициями.
Оценка дополнительных денежных потоков проекта является первым и, возможно,
самым важным шагом в процессе составления бюджета капитала.
Денежный поток от операционной деятельности измеряет способность основной
деятельности компании генерировать денежные средства (а не ее способность привлекать
капитал или покупать активы) [7]. Другими словами, денежный поток от операционной
деятельности - это сумма денежных средств, которую компания приносит от своих
повседневных деловых операций (например, продажи товаров, производства продукции).
Движение денежных средств от операционной деятельности - это раздел отчета о
движении денежных средств, который разбивает приток и отток денежных средств компании
на три категории:
1.Денежные потоки от операционной деятельности.
2.Денежные потоки от инвестиционной деятельности.
3.Денежные потоки от финансовой деятельности.
Денежный поток от операционной деятельности также определяется как:
1.Операционный денежный поток (OCF)
2.Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Существует два способа расчета денежного потока от операционной деятельности в
отчете о движении денежных средств: Косвенный метод начинается с чистого дохода и
применяет корректировку для таких элементов, как амортизация [8].
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Прямой метод относится к отчету о прибылях и убытках компании для отслеживания
всех кассовых операций, он использует операции, основанные на наличных деньгах (приток
и отток денежных средств).
Основное различие между этими двумя методами заключается в типах транзакций,
используемых для формирования финансового отчета компании. Косвенный метод
преобразует доход в денежный поток и учитывает неденежные корректировки. И наоборот,
прямой метод учитывает только кассовые операции.
Отчет о движении денежных средств - одна из трех основных финансовых отчетов,
которые компании используют для оценки состояния своей компании, который составляется
по категориям, чтобы показать доходы, затраты на проданные товары, валовую прибыль,
расходы, налоги и чистую прибыль/убыток.
Отчет показывает доходы и расходы компании в краткосрочном периоде черным по
белому и разбивается на приток и отток денежных средств, таким образом, руководство
компаний может видеть, куда идут деньги в каждом отчетном периоде.
Создание отчета о движении денежных средств позволяет анализировать свой бизнес
и принимать финансовые решения, кроме того, инвесторы и кредиторы используют
финансовые отчеты, чтобы определить, должны ли они давать или одалживать денежные
средства [9].
Управление денежным потоком означает внесение необходимых изменений в
финансы компании. Управление денежным потоком также означает поиск путей увеличения
объема продаж.
Здоровый, растущий бизнес подразумевает эффективное управление денежными
средствами. Компании, которые постоянно имеют больше потерь, чем прибыли, должны
вносить изменения. Возможно, им придется скорректировать условия оплаты, сократить
расходы или увеличить продажи. Управление денежным потоком влияет на бизнес-стратегии
компании и принятие решений.
Таким образом, управление денежными потоками - это процесс получения оценки или
прогноза будущего финансового положения компании, который является основным
компонентом планирования финансового менеджмента внутри компании. Основная цель
управления денежными потоками состоит в том, чтобы помочь управлять ликвидностью
внутри организации и обеспечить наличие у бизнеса необходимых денежных средств для
выполнения своих обязательств, а также избежать проблем с финансированием [10].
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ КОМПАНИИ И ЕГО ОЦЕНКА
Сунь Тецзюнь,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
Стратегический потенциал компании имеет фундаментальное значение для
выживания бизнеса, примерно 66% предприятий переживают свои первые два года работы,
около половины доживают до пятилетнего рубежа, и только 33% отметят свой десятый
юбилей. Эти цифры удивительно последовательны в большинстве отраслей, но они также
подчеркивают, насколько важно планировать стратегический потенциал развития компании
с первого дня [1].
Стратегический потенциал формируется в соответствии с целями компании и для
достижения более сильного конкурентного преимущества по сравнению с конкурентами.
Для эффективного формирования стратегического потенциала на динамичную внешнюю
среду необходимо определить следующие воздействия: политические факторы (изменения в
законодательстве, новые реформы и т. д.); экономические факторы (экономическая ситуация
в стране); географические факторы (расположение бизнеса, близость к поставщикам и т. д.),
демографические факторы (определение возрастной группы потребителей товаров или
услуг); рыночные факторы (позволяют руководству компании совершенствовать стратегию и
укреплять рыночные позиции); конкурентные факторы (действия конкурентов и их
положение); социальные факторы, к которым относятся такие факторы, как изменение
социальных ценностей, образа жизни, интересов и т. д.
Стратегический потенциал компании позволяет компаниям расширять свой бизнес и
может быть достигнут с помощью таких практик, как добавление новых инвестиций,
привлечение клиентов или расширение продуктовой линейки. Отрасль и целевой рынок
компании влияют на то, какие стратегии роста выберет компания.
Стратегический потенциал компании должен быть ориентирован на конкретные
области роста. Общие направления стратегических инициатив роста могут включать:
1. Рост численности персонала.
2. Расширение существующих офисных, торговых и/или складских площадей.
3. Добавление новых локаций или филиалов бизнеса.
4. Расширение мест покупки (например, продажа в новых магазинах или запуск
интернет-магазина).
5. Рост выручки и/или прибыли [2].
6. Рост клиентской базы и/или скорости привлечения клиентов.
Стратегический потенциал компании преследует цель снижения себестоимости
продукции на единицу продукции и предполагают значительное увеличение целевых
показателей эффективности. Эти факторы принимаются, когда компании значительно
расширяют сферу охвата своих групп клиентов и альтернативных технологий либо по
отдельности, либо в сочетании друг с другом [3].
Основная классификация стратегий стратегического потенциала компании:
1.Стратегия проникновения на рынок. Фирма, преследующая стратегию
проникновения на рынок, направляет свои ресурсы на прибыльный рост существующих
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продуктов на текущих рынках. Это наиболее распространенная форма стратегического
потенциала компании.
2.Стратегия развития рынка. Основная цель этой стратегии - расширение рынка.
Компания пытается увеличить долю рынка для существующих продуктов на текущих
рынках за счет увеличения маркетинговых усилий, таких как увеличение расходов на
стимулирование продаж и рекламу, назначение квалифицированного торгового персонала,
надлежащая поддержка клиентов и послепродажное обслуживание
3.Стратегия разработки продукта. Вариант этой стратегии такой: увеличить продажи
текущим клиентам, представляя новые и качественные продукты.
Одна из проблем, связанных с планированием стратегического потенциала компании,
заключается в установлении реалистичных и амбициозных ожиданий того, что достижимо в
последующем периоде, существует очень эффективная стратегия для постановки и
достижения целей роста компании, и, следуя этой стратегии, компания может точно
предсказать, чего можно достичь [4].
Процесс определения и достижения основных бизнес-целей стратегического
потенциала компании можно разбить на пять этапов:
Шаг 1: Определение и постановка целей высокого уровня.
Шаг 2: Понимание того, какие входы и направления влияют на эти цели.
Шаг 3: Проведение экспериментов для воздействия на эти входные данные.
Шаг 4: Проверка правильности этих экспериментов.
Шаг 5: Укрепление подотчетности и корпоративного духа в команде.
К концу этого пятиэтапного процесса у руководства компании должно быть не только
очень четкое представление о том, какие цели ставиться перед собой на год, но и также
определение того, что требуется от компании и ее команды, чтобы достичь этого.
Всегда полезно начинать с очень высокой и амбициозной цели. Многие успешные и
быстрорастущие компании делают это, и все они имеют разные термины и обозначения для
обозначения этих целей высокого уровня [5].
ТНК придерживаются более практичного подхода и представляет постановку целей
высокого уровня использованием нисходящего подхода для информирования перспективных
моделей роста [6].
Оценка стратегического потенциала компании включает в себя следующие этапы:
1. Определение целей развития компании и ее основных задач.
Руководству компании следует подумать о целях, которые имеют смысл для развития
бизнеса, и о том, на какой стадии жизненного цикла компания находится.
Новая компания может использовать стратегию привлечения клиентов, что будет
являться ключевой целью стратегии роста. Если компания планирует расшириться в B2Bпространстве, ей придется учитывать факторы выполнения B2B-продаж и выхода на новый
рынок. Чтобы знать, идет ли план развития компании в нужном направлении нужна
количественная цель.
2. Определение сроков развития стратегического потенциала компании.
При постановке цели необходимо учитывать ее целевые ориентиры: краткосрочные и
долгосрочные цели.
Более короткие сроки позволяют компании быстро пройти процесс планирования,
поскольку компания работает над ближайшими достижимыми целями, ей не нужно тратить
время на то, чтобы выяснить, какие показатели приемлемы будут через год, что даст
возможность постоянно совершенствовать свой план развития.
3. Исследование конъюнктуры рынка. Приобретая знания в ходе исследований,
компания сможет лучше оценивать риски и собирать данные, которые могут быть
использованы для следующего шага [7].
4. Создание модели прогнозирования стратегического потенциала компании.
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Модель предсказывает траекторию, которую компания пытается достичь с помощью
своей стратегии роста. Это может показаться ненужной работой, но она служит двум
важным целям.
Во-первых, измеряет прогресс в достижении целей. Во-вторых, модель служит
эффективным средством коммуникации. Например, если руководство компании полагается
на команду по продажам, чтобы привлечь клиентов, заставить их согласиться с целями
модели стратегии роста - это ключ к увеличению шансов на успех, и обратная связь, которую
компания получит, бесценна для обеспечения точности модели. Определение
стратегического потенциала компании начинается с анализа того, как определяется бизнес
компании, принимая во внимание динамику отрасли. Важно не полагаться на общепринятые
определения отрасли, а вместо этого использовать более аналитический подход.
Существует три способа представления стратегического потенциала компании:
Органический рост-это когда бизнес улучшается, а сопоставимые продажи растут от
квартала к кварталу или из года в год. Органический рост может произойти в любом бизнесе,
точно так же органический рост может стать отрицательным, если условия изменятся [8].
Экспансионистский рост-это когда бизнес реинвестирует и наращивает свою
деятельность. Это может быть связано с инвестициями в оборудование для производителя,
более крупными мощностями для переработчиков и упаковщиков или новыми местами для
розничной торговли [9].
Приобретательский рост-это когда компания расширяет свою сферу деятельности.
Таким образом, подведем итог.
Определение стратегического потенциала компании начинается с анализа того, как
определяется бизнес компании, принимая во внимание динамику отрасли. Важно не
полагаться на общепринятые определения отрасли, а вместо этого использовать более
аналитический подход. Данный показатель позволяет компаниям расширять свой бизнес и
может быть достигнут с помощью таких практик, как добавление новых инвестиций,
привлечение клиентов или расширение продуктовой линейки. Отрасль и целевой рынок
компании влияют на то, какие стратегии роста выберет компания.
В соответствии с целями, критериями реализации этих компонентов являются:
уровень достижения целей; уровень исследования источников конкурентных преимуществ;
относительно высокая эффективность процессов компании, уровень ценности товаров или
услуг для потребителей, повышающая вероятность получения дохода
Обобщая вышеизложенное понятие стратегического потенциала, можно выделить
такие подходы к определению его сущности: целевой потенциал рассматривается не только
как ресурс, но и как возможность для его эффективного использования в достижении целей,
он используется при формировании и реализации стратегии; структурно-функциональный, в
который потенциал рассматривается как совокупность элементов, каждый из которых
предоставляет продукт / услугу;
- конкурентный потенциал, при котором потенциал рассматривается как источник
конкурентного преимущества, определяющего оптимальное развитие предприятия в
будущем [10].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РИСКАМИ КОМПАНИИ НА ОСНОВЕ ИХ
ВСЕСТОРОННЕГО АНАЛИЗА И ОЦЕНКИ
Хан Жуй,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
В современных условиях многие компании стали уделять больше внимания
управлению инвестиционными рисками, большинство компаний считают, что управление
рисками должно оставаться обязанностью линейных менеджеров. Существующие стандарты
управления рисками для компаний по-прежнему сосредоточены в основном на функциях
внутреннего контроля и аудита, и в первую очередь на финансовом риске, а не на
идентификации и комплексном управлении рисками [1].
В настоящее время одним из факторов, сдерживающих инвестиционную активность в
казахстанской экономике, является наличие значительных инвестиционных рисков.
Актуальной проблемой компаний является тщательное изучение инвестиционных проектов,
оценка рисков и управление инвестиционными рисками. Инвестиционный риск представляет
собой вероятность и возможность потери вложений капитала, уменьшения его текущей
стоимости в итоге не эффективного риск-менеджмента компании, макроэкономических
факторов. Инвестиционный риск-это систематический риск, который уменьшает реальную
доходность из-за снижения покупательной способности.
Некоторые инвестиционные риски являются секторальными рисками, которые могут
повлиять на каждую компанию в конкретном секторе, в то время как другие бизнес-риски
влияют только на конкретную компанию.
Если компания инвестирует в проект, она принимает определенные риски, то есть в
тех вопросах, когда руководство компании концентрируется только на самых рискованных
инвестициях, вполне возможно, что данное обстоятельство создаст вероятность появления
риска инвестиций.
Стандарты корпоративного управления должны уделять достаточное внимание
предварительной идентификации рисков, а управление рисками должно охватывать как
стратегические, так и операционные риски. В настоящее время стандарты управления
рисками, как правило, имеют очень высокий уровень, ограничивающий их практическую
полезность, и/или ориентированы в основном на финансовые институты.
Существует возможность сделать стандарты управления рисками более
оперативными, не ограничивая их гибкость в их применении в разные компании и ситуации.
В то же время необходимость укрепления практики управления рисками стала одним из
главных уроков финансового кризиса для компаний любого типа собственности [2].
Управление инвестиционными рисками является важным процессом, поскольку оно
предоставляет бизнесу необходимые инструменты для адекватного выявления
потенциальных рисков и борьбы с ними. Как только риск идентифицирован, его легко
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смягчить. Кроме того, управление инвестиционными рисками обеспечивает бизнесу основу,
на которой он может принимать обоснованные решения [3].
Для бизнеса оценка и управление инвестиционными рисками - лучший способ
подготовиться к неожиданностям, которые могут возникнуть на пути прогресса и роста.
Когда бизнес оценивает свой план борьбы с потенциальными угрозами, а затем
разрабатывает структуры для их устранения, он повышает свои шансы стать успешным
предприятием [4].
Для проведения комплексной оценки рисков инвестиционных проектов в деловой
практике необходимо использовать как количественные, так и качественные методы. Знание
методологии в этой области является необходимым условием для точной оценки риска, т. е.
совместное использование количественных и качественных методов обеспечивает более
точную оценку риска. Иногда лучшие результаты дают качественные методы. Это связано,
прежде всего, с типом конкретного инвестиционного проекта и отраслью, в которой он будет
реализован [5].
В общем, если количественно результаты дополняются качественным подходом,
руководство компаний имеет лучший обзор и принимает решения, способные более
эффективно управлять проектными рисками. В частности, риск-менеджеры должны быть
осведомлены о преимуществах и недостатках количественных и качественных методов.
Знание их сильных и слабых сторон необходимо для того, чтобы адекватно реагировать на
любые потребности бизнеса в этом отношении и правильно применять методы в деловой
деятельности. Эти знания также жизненно важны для точности таких методов в конкретных
случаях и типах проектов [6].
Эффективная программа управления инвестиционными рисками может помочь
организациям управлять своими рисками и максимизировать возможности успеха.
Существует слишком много преимуществ управления инвестиционными рисками в
организации, таких как оптимизация затрат времени и затрат труда.
Потенциальные преимущества управления инвестиционными рисками заключаются в
поддержке бизнес-планирования, эффективном использовании ресурсов, постоянном
совершенствовании бизнеса, уменьшении опасностей и угроз, увеличении новых
возможностей, расширении коммуникации между персоналом и руководством, помощи и
целенаправленности программы внутреннего аудита и т.д.
Этапы управления инвестиционными рисками в компании:
1. Обзор текущей деятельности и внутренней среды компании.
Анализируя внутреннюю среду компании, руководство должно рассматривать все
предположения, то есть то, как оно сможет идентифицировать риски, является приемлемым
или неприемлемым тот или иной риск, если это неприемлемо, то, как необходимо управлять
этим риском, чтобы избежать предстоящей опасности или угрозы.
Инвестиционный риск может повлиять на внутреннюю среду организации. Это
зависит от персонала организации, от того, насколько хорошо он обучен руководством, от
навыков персонала, от того, как он будет справляться с этим.
В организации должен быть постоянный контроль за деятельностью по управлению
рисками, то есть эффективно действующая система риск-менеджмента компании.
2. Постановка и реализация целей. Все организации сталкиваются с рисками,
исходящими от внутренней и внешней среды. Цели должны быть определены до того, как
руководство сможет определить риски, влияющие на достижения организации.
Независимо от характера инвестиций, необходимым условием долгосрочного
развития компании является доходность, превышающая стоимость затраченных ресурсов в
соответствии с их наилучшим альтернативным использованием. Эффективное и
своевременное инвестирование в проект приводит к достижению нового уровня
рентабельности, повышению стоимости и конкурентоспособности компании. И наоборот,
инвестиции в проект, риски которого были недооценены, в будущем могут негативно
сказаться на финансовых результатах и стабильности компании [7].
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При разработке конкретных мер по снижению инвестиционного риска и
неопределенности получения планируемых экономических результатов следует учитывать
способность организации передавать риск страховой компании; перераспределение рисков
между всеми участниками самострахование – создание резервных фондов для покрытия
непредвиденных расходов и убытков [8].
Снижение рисков при финансировании инвестиционного проекта заключается в
достижении положительного сальдо денежных потоков на каждом этапе расчетов. По
возможности должна быть разработана система гарантий для инвестора – со стороны
государства, банков, инвестиционных компаний и т. д. На всех этапах управления
инвестиционными рисками следует стремиться к получению дополнительной достоверной
оперативной информации.
Это та же методология, которая используется при выборе портфеля, но применяется
для другой цели. В управлении инвестиционными рисками ключевой идеей для понимания
риска является дисперсия доходности.
Расширение этого подхода позволяет понять процесс формирования цен на
финансовые активы, а также то, как оцениваются производные финансовые инструменты по
этим активам [9]. Знание степени реагирования на источник риска (в сочетании с его
воздействием) имеет важное значение для управления инвестиционным риском.
Управление инвестиционными рисками является важным процессом, поскольку оно
предоставляет бизнесу необходимые инструменты для адекватного выявления
потенциальных рисков и борьбы с ними. Как только риск идентифицирован, его легко
смягчить. Кроме того, управление инвестиционными рисками обеспечивает бизнесу основу,
на которой он может принимать обоснованные решения.
Эффективная программа управления инвестиционными рисками может помочь
организациям управлять своими рисками и максимизировать возможности успеха.
Снижение рисков при финансировании инвестиционного проекта заключается в
достижении положительного сальдо денежных потоков на каждом этапе расчетов. По
возможности должна быть разработана система гарантий для инвестора – со стороны
государства, банков, инвестиционных компаний и т. д. На всех этапах управления
инвестиционными рисками следует стремиться к получению дополнительной достоверной
оперативной информации [10].
Подводя итог, отметим, что управление инвестиционными рисками система,
включающая в себя процесс ее идентификации, измерения и оценки, представляет собой
основные предпосылки и альтернативы действий по достижению намеченных целей проекта,
анализу и предотвращению возможных угроз от недостижения заявленных стратегических
или тактических целей предприятия.
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«Стратегии выхода компании на международный рынок»
Цю Гуанюань,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
Рассмотрим несколько способов и примеров продвижения продукции на рынки
других стран. Как правило, выделяют три основных стратегических метода этого процесса:
создание новой бизнес-структуры, экспорт, посредничество. Рассмотрим каждый из этих
способов расширения бизнеса и выявим их преимущества, недостатки и риски для компании.
Стратегия развития местного бизнеса - метод выхода на международный рынок также
называется прямым инвестированием. Он предполагает полный контроль над бизнесом на
внешнем рынке, то есть полное владение дочерней компанией в стране назначения. Это
может быть филиал или отдельное юридическое лицо, но материнская компания полностью
контролирует его. Здесь можно пойти двумя путями: купить существующий бизнес или
построить новую компанию с нуля [1, с.115].
Покупка готовой компании на целевом внешнем рынке может быть осуществлена
путем слияния или приобретения контрольного пакета акций компании. В любом случае
такая стратегия выхода на внешний рынок будет быстрее, чем построение аналогичного
бизнеса с нуля, и может сразу обеспечить компании определенную долю на целевом рынке.
Приобретение бизнеса также снижает будущую конкуренцию, так как это потенциальный
конкурент, обычно приобретаемый. При покупке готового бизнеса необходимо знать все
правовые ограничения и правила этого процесса; иметь отличный штат специалистов,
которые грамотно проведут слияние и организуют интеграционные процессы между
компаниями; выполнить полный анализ приобретаемого объекта.
Налаживание бизнеса с нуля - стратегия выхода на международный рынок, которая
называется «стратегией зеленого поля», что означает расширение бизнеса компании на
внешний рынок путем строительства нового объекта (производство, продажи, сервис и т. д.).
Этот путь представляет собой минимальный риск и максимальный контроль для компании
(ведь она может сделать все так, чтобы максимально оптимизировать бизнес-процессы
между двумя компаниями), но это решение занимает довольно много времени.
Также среди способов выхода на международный рынок можно выделить экспортную
деятельность. При таком подходе производство товаров и услуг осуществляется на основном
внутреннем рынке компании, а реализация этих товаров и услуг идет на целевом внешнем
рынке. Если компания выбрала экспортную деятельность в качестве своей стратегии выхода
на международный рынок, то необходимо решить, какие функции продвижения товаров
компания будет выполнять сама, а какие будут переданы посредникам на внешних рынках.
Степень делегирования полномочий определяет уровень ответственности и рисков.
Существует несколько вариантов организации экспортной деятельности:
- прямой экспорт,
- косвенный экспорт,
- совместный экспорт.
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Прямой экспорт – это когда компания продает свои товары на внешний рынок,
заключая прямые контракты с дилерами и реселлерами внешнего рынка. В этом случае
компания берет на себя всю оперативную деятельность по работе, поиску посредников,
документированию и сертификации продукции.
Косвенный экспорт - компания находит посредника на внутреннем рынке; такой
посредник продает товары на местном рынке. Этот посредник знает все тонкости работы в
целевом регионе и имеет налаженный набор дилеров для продажи [2, с.96].
Совместный экспорт - компания сотрудничает с другими компаниями на внутреннем
рынке с целью организации прямых поставок на целевой внешний рынок. Такой подход
особенно хорош для небольших компаний, не имеющих достаточных ресурсов и уровня
производства для выхода на внешние рынки. Поэтому сотрудничество позволяет им
восполнить недостающие ресурсы.
Основным преимуществом выбора данной стратегии выхода на международный
рынок является минимальный риск и затраты, которые несет компания при реализации
данного способа выхода на внешние рынки. Основным недостатком экспортной
деятельности является низкий уровень контроля выбранных реселлеров в целевой стране.
Экспортная деятельность часто представляет собой тестовый подход, который
помогает предприятию оценить реальный спрос на свою продукцию, понять недостатки
продукта с учетом местной специфики потребления. Если продукт пользуется спросом,
компания может перейти к более контролируемой деятельности на внешних рынках.
Посредничество – это еще одна стратегия выхода на внешний рынок-посредничество,
или вид работы с международными рынками, который не предполагает полного владения
компанией, работающей на внешнем рынке, но делит с ней определенную ответственность и
контроль над процессом. В результате основная компания передает посреднику свои знания,
опыт, навыки и часть ресурсов, а взамен получает гарантию трансляции определенной
стратегии и определенную гарантию продаж на целевой внешний рынок. Существует четыре
вида сотрудничества: лицензирование, франчайзинг, контрактное производство или
совместное предприятие.
Лицензирование – это такой вид сотрудничества, в соответствии с которым компания
в одной стране передает право компании в другой стране использовать свои уникальные
производственные процессы, патенты, товарные знаки, технологические достижения и
другие ценные навыки за плату, которая устанавливается в рамках соглашения [3, с.70].
Франчайзинг – это вид лицензионной деятельности, для осуществления которой
компания-франчайзер передает своему посреднику (компании-франчайзи) лицензию на
осуществление деятельности под своим товарным знаком. Можно передавать как
возможность использования товарного знака или продуктов компании, так и весь бизнеспроцесс (как это делают McDonalds или KFC).
Контрактное производство предполагает перенос производства компании на местный
рынок, а также сохранение оставшихся функций (маркетинг, сбыт, дистрибуция)
материнской компании. ИКЕА использует этот тип стратегии выхода на рынок. Она находит
небольшие местные компании для производства своих товаров в пределах целевого рынка и
значительно экономит на транспортных расходах (экспорт товаров на внешний рынок).
Совместные предприятия – это отдельные компании, созданные двумя или более
предприятиями, в которых степень ответственности и риска между собственниками
разделена. Компания может создать совместное предприятие с одним из игроков на целевом
внешнем рынке с целью получения доступа к ресурсам, знаниям, контактам или
технологиям. В этом случае компания делит риски со своим партнером, но также делит
будущий доход от деятельности в отрасли [4, с.85].
Важным шагом в разработке стратегии экспансии на международные рынки является
выбор правильной юрисдикции для регистрации компании, бренда или поиска партнеров.
Естественно, логично предположить, что наилучшей юрисдикцией для регистрации бизнеса
является целевой рынок, то есть регистрируются там, где собираются работать. Но все не так
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просто. Во-первых, налоговая ставка в выбранной стране может быть настолько высокой, что
это сведет на нет потенциальные выгоды. Особенно это касается развитых стран Европы и
Северной Америки. Во-вторых, условия для ведения бизнеса в выбранной стране могут быть
очень неблагоприятными, например, из-за высокого уровня коррупции или отсутствия
необходимой инфраструктуры. В-третьих, в юрисдикции может существовать
неблагоприятная правовая база, которая не защищает от посягательств на бизнес или
препятствует его нормальному функционированию посредством различных запретов и
ограничений. В связи с этим, оценивая имеющиеся варианты выхода на новые внешние
рынки, можно обратить внимание на ОАЭ, в частности, на его экономические зоны. Это дает
довольно много преимуществ для иностранных инвесторов: никаких корпоративных и
личных налогов. Кроме того, в стране подписано более 70 договоров об избежании двойного
налогообложения, поэтому вам не придется платить дополнительные налоги. Регистрация
компании в свободных зонах ОАЭ займет от двух дней до двух недель, в зависимости от
структуры бизнеса. Требования к инвестору здесь гораздо мягче, чем в других странах,
возможность полного владения компанией и беспрепятственного вывода капитала.
Таким образом, интернационализация стала обычной деловой практикой для
расширения бизнеса в других странах, но стратегия или способ входа в новый бизнес могут
отличаться в зависимости от характера бизнеса. Существует пять основных способов выхода
на международный рынок, и каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. В
объяснении всех методов подчеркивалось, что фирма может использовать франчайзинг
только тогда, когда она обладает уникальными ценностями бренда и идет на партнерство,
если имеет международное признание.
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Новые технологии в нефтегазовой отрасли
Чю Чаншен,
3 курс, докторантура DBA «Деловое администрирование»,
Университет Нархоз, г. Алматы, Казахстан
Исследования и разведка нефтяных и газовых пластов требуют использования и
адаптации большого количества различных технологий, распространенных на
многочисленных
инженерных
месторождениях.
Из-за
интенсивных
ресурсов,
задействованных в такой операции, сектор разведки и добычи (E&P) становится
энергозатратным, и особое внимание следует уделять тому, чтобы сделать его более умным и
эффективным.
В исследованиях технологических новшеств, как восходящих, так и нисходящих,
нефтегазовая промышленность всегда искала внешние инновации даже в области
информационных технологий и робототехники. Сейчас популярно использование ROV
(remote operated vehicle) для подводной разведки на этапе его сборки. ROV изготавливаются
из роботизированных рук, известных как манипуляторы, камеры для визуального анализа
подводной среды, электрических драйверов для управления движением и батарей или
внешних устройств. ROV для разведки были введены в ходе 70-х и представляли собой
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значительные обновления техники своего дела: благодаря тому, что они могут быть
рассчитаны на работу при очень высоком давлении и низкой температуре, они позволили
обнаружить большое количество новых нефтяных месторождений, которые ранее
невозможно было исследовать, увеличивая возможности для нефтегазовых компаний.
Внедрение ROV также снизило стоимость геологоразведочных работ и, помимо
экономического аспекта, повысило безопасность за счет замены людей-операторов. ROV
также представляют собой пример передачи технологий из внешних секторов (в данном
случае военного сектора) в добычу нефти и газа. Технологии, которые приходят в
нефтегазовый сектор, часто входят в цепочку инноваций и становятся более совершенными
коммерциализированными. То же самое относится и к ROV, которые, будучи в течение
многих лет инкорпорированными в сектор восходящего потока, нашли новое применение
для научных исследований в области морской биологии, и они использовались на
протяжении многих лет для поиска известных кораблекрушений и открытия новых морских
видов [1, с.78].
Инновации и передача технологий в нефтегазовом секторе, в частности в
добывающих
операциях,
открывают
широкие
возможности
для
повышения
энергоэффективности и снижения воздействия деятельности на окружающую среду.
Перед инженерами всегда стояла задача моделировать и графически представлять
геометрию подповерхностного пласта. Данные дистанционного зондирования впервые были
использованы для моделирования недр, и геологи смогли составить карты и модель свойств
горных пород на основе интерпретации полученных изображений. Регинал Фессенден был
первым, кто вывел геологическое строение из сейсмических данных, и запатентовал этот
метод в 1917 году. Позже для анализа внутренней части скважины были использованы
другие методы, например электродные измерения, измерения на электромагнитных волнах,
высокочастотные
измерения,
производительность
вычислительных
методов
и
нанотехнологий с целью улучшения анализа и моделирования коллекторов [2, с.52].
Основные технологии, задействованные в реконструкции подводных структур,
включают в себя генерацию и сбор поверхностных сейсмических данных, другими словами,
отражательную сейсмологию. Но не все технологии, направленные на улучшение
разрешения
изображений,
включают
традиционную
сейсмологию.
Например,
микрогравитация представляет собой недорогую альтернативу. Гравитационное поле,
связанное с коллектором, изменяется в зависимости от движения пластовых флюидов
контрастных плотностей через пластовые образования. Способность гравитационных
приборов контролировать гравитационное поле с более высокой точностью в сочетании с
высокой точностью GPS повысила эффективность использования гравитации для
мониторинга резервуаровю
Работа по моделированию для регистрации закачки CO2 для извлечения нефти и
улавливания углерода показывает, что сигнал микрогравитации временного интервала
возникает, когда нефть и вода вытесняются закачкой: данные были дополнительно
подтверждено отдельным сбором сейсмических данных. Микрогравитация может помочь в
поиске и моделировании неглубокого резервуара [3, с.48].
Геоуправление является одним из примеров программных технологий «умного
бурения», направленных на сопряжение современных вычислительных методов для
нефтегазовых операций; результатом является чистое увеличение производительности
нефтяной скважины и сокращение вдвое сроков строительства. Важным примером
применения технологии геоуправления является программное обеспечение Geonaft – пакет,
способный определять стратиграфическое положение скважины и рассчитывать изменения в
структурообразовании в процессе эксплуатации. Это программное обеспечение в основном
используется в качестве инженерной поддержки направленного и горизонтального бурения,
помогая найти оптимальное положение ствола скважины в пределах целевого горизонта. Это
программное обеспечение уже внесло свой вклад в около 4000 случаев бурения, а рынок
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технологий «умного бурения» будет продолжать расти, по крайней мере, в течение
следующих 10 лет.
Сверление тонких отверстий (или, что то же самое, сверление небольших отверстий) это метод бурения, который заключается в установке скважинной трубы диаметром менее 6
дюймов и очень короткой длиной (менее 4 ¾ дюйма). Бурение тонких скважин направлено
на снижение стоимости бурения и воздействия на окружающую среду, так как оно
значительно уменьшает объем пробуренных пород. Инновационным примером применения
тонких отверстий является установка микроскважинных спиральных труб на реверсе Ниобра
в западном Канзасе и восточном Колорадо. Формации Найобрара был особенно
труднопроходимый резервуар природного газа, для проникновения в который требовалось
пробурить 25 пробных скважин. Было обнаружено, что газовый резервуар составляет 1
триллион кубических футов (около 30 миллиардов кубических метров) неглубокого газа, что
считалось невозможным при обычном бурении, и вместо этого было сделано экономичным
за счет использования бурения тонких скважин. Можно сказать, что основными
преимуществами сверления тонких отверстий являются: меньшее оборудование (это снижает
эксплуатационные расходы оборудования и затраты на рабочую силу); завершение бурения и
необходимые материалы сокращаются; объемы бурового раствора также уменьшаются в
одну пятую раза (что приводит к экологической выгоде благодаря меньшему количеству
удаляемой жидкости) [4, с.65].
Тем не менее, эта технология все еще нуждается в совершенствовании:
- производство допускает только небольшие темпы (максимум 4000 баррелей в
сутки);
- это ограничивает потенциал для выбора бокового пути;
- ECD (Эквивалентная циркуляционная плотность) высока, и это может ограничить
вес грязи.
Гидроразрыв пласта (ГРП) - это инновационный метод добычи, при котором вода
высокого давления вместе с дополнительными химическими веществами используется для
разрушения структуры породы и высвобождения захваченных нефти и газа. Однако
гидроразрыв считается современной проблемой для большинства экологов из-за потребления
пресной воды и необходимости удаления отработанных растворов, которые могут быть
токсичными после контакта с подземным грунтом, а также из-за непредсказуемого
поведения гидроразрыва горных пород, при котором трещина может простираться на
неопределенную длину под землей. Тем не менее, технология гидроразрыва пласта может
предложить преимущества по сравнению с обычным бурением, позволяя разработку запасов
природного газа. Таким образом, разрабатываются инновационные технологии ГРП,
позволяющие избежать воздействия на окружающую среду и снизить потребление ресурсов
[5, с.31].
GasFrac, новая технология гидроразрыва пласта, введенная Калгари, улучшила
традиционную технологию гидроразрыва пласта, избегая использования пресной воды для
проведения процесса добычи. Вместо этого жидкость для гидроразрыва состоит из геля на
основе пропана, который естественным образом присутствует в почве, и других безвредных
химических веществ, таких как оксид магния и сульфат железа. GasFrac был использован
2500 раз в Канаде и США с положительными результатами. Использование жидкости для
гидроразрыва на углеводородной основе позволяет лучше эксплуатировать образующиеся
микроканалы в породах, поскольку раствор пропана способен почти полностью покидать
гидроразрываемую породу, в то время как вода менее склонна опорожнять каналы.
Не только информатика и электроника улучшили управление операциями и
автоматизацию, но и благодаря экспоненциальному росту вычислительной мощности,
который произошел в последние годы, анализ и интерпретация данных принесли новые
возможности в реализации усовершенствований технологий.
Инновации в секторе добычи нефти и газа связаны с концепцией трансфера
технологий: Нефть и газ представляют собой инкубатор для ранних стадий развития
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технологий, которые после тестирования и совершенствования в секторе E&P обычно
достигают зрелой фазы и находят применение в других областях, отличных от тех, где они
сформировались. Инвестиции в добычу нефти и газа являются, по этой причине,
значительными. Инвестиции распределяются между широким спектром частных отраслей,
которые стремятся к наиболее эффективным и инновационным технологиям,
представляющим для них возможность выйти на рынок, и крупными компаниями, которые
хотят сохранить свои позиции и статус.
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