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Медициналық қызмет көрсету нарығын маркетингтік зерттеу 

 

Қазақстан-Ресей Медициналық Университеті 

аға оқытушы Алманиязова Қ.Н. 

 

Маркетинг дегеніміз - нарықтық жағдайда медициналық мекемелердің 

өндірістік және коммерциялық қызметін басқару. Денсаулық сақтау 

саласында маркетинг тұжырымдамасын енгізу негізінен осы салада 

меншіктің әртүрлі нысандарының пайда болуымен байланысты болды, 

мысалы, мемлекеттік, муниципалды және жеке секторлардың пайда болуы, 

сонымен қатар міндетті медициналық сақтандыруды енгізу нарықтық 

қатынастардың алғышарттары болды. Медициналық қызметтер 

маркетингінің пайда болуының алғышарттары: 

• жаңа экономикалық механизмнің дамуына байланысты медициналық 

мекемелерді қаржыландыру тәсілдерінің өзгеруі. 

Функционалды қызметі пайдаға байланысты коммерциялық 

медициналық мекемелерді дамыту. 

Сақтандырудың жаңа көзі ретінде медициналық қызметтерді 

тұтынушы ретінде сақтандыру компанияларының нарыққа қатысуы. 

• Жаңа технологиялар мен есірткінің жаңа түрлерін қолдануға 

байланысты шығындардың өсуі. 

Ақылы қызметтерді көбейту арқылы медициналық қызметтер сапасына 

қойылатын талаптардың артуы.Медициналық мекемелердегі маркетингтік 

қызметтің міндеттерін төмендегі суреттерден көруге болады: 

• тұтынушылардың емдеу-алдын алу, санитарлық-гигиеналық және 

басқа да медициналық қызметтермен байланысты қажеттіліктерін 

қанағаттандыру; 

Медициналық қызметтерді ұсынуда бәсекелестік позицияға қол 

жеткізу; 

• медициналық қызметтер нарығында жоғары үлесті алу; 

• медициналық қызмет көрсету процесінде оң динамиканы қамтамасыз 

ету; 

• жаңа клиенттерді тарту. 

Медициналық қызметтер нарығы - медициналық қызметтер жиынтығы, 

медициналық жабдықтар шығаратын тауарлар, қызметтер, медициналық 

қызметті ұйымдастырудың әдістері, фармакологиялық агенттер, алдын-алу. 

Қазіргі дамыған қоғамда нарықтық қатынастар барлық салада маңызды 

рөл атқарады. Медициналық нарық дәрігер мен пациенттің өзара қарым-

қатынасы ретінде анықталады және негізі дәрі-дәрмектермен қамтамасыз 

етіледі. Тұтынушыға бағытталған нарықтық процестерді маркетингтік 

басқару нарықтық экономика жағдайында бәсекелі ортада медициналық 

қызметтерді дамытуға мүмкіндік береді (1-сурет). 
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Cyрет 1. Экoномикалық және медициналық тұрғыдан қарағандағы маркетинг 

түсініктер [2] 

Дeнсаулық сақтау саласындағы маркетингтік қызметтің міндеттері 

 
Сyрет 2. Дeнсаулық сақтау саласындағы маркетингтік қызметтің 

міндеттері [2] 

 

2-суретте көрсетілген диаграммадан денсаулық сақтау мекемесі 

науқастарды әлеуметтік қорғау қағидаларын белгілеу, демографиялық, 
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экономикалық және психологиялық ерекшеліктерін ескере отырып, 

пациенттердің қажеттіліктерін зерттеу арқылы денсаулық сақтау 

саласындағы маркетингтік мақсаттар нәтижесінде экономикалық тиімділік 

пен жоспарлауды жүзеге асыра алатындығын көреміз. 

Алдын алу мекемелеріндегі маркетингтік қызметтің бағыттары мен 

функциялары 3 суретте көрсетілген: 

1. Медициналық мекеменің сыртқы ортасын зерттеу, баға саясаты; 

2. Медициналық қызметтердің нақты және әлеуетті тұтынушыларының 

категорияларын анықтаңыз; 

3. Медициналық қызметтер мен көрсетілетін қызметтердің жаңа 

түрлерінің тізімін білу; 

4. Нақты зерттеулер, әлеуметтік жауапкершілік және қорғау; 

5. «Тұтынушы үшін күрес» әдісінің анықтамасы; 

6. Маркетингтік қызметті кешенді басқару. [2] 

1. Маркeтингтік іс-әрекеттің аспектілерін кешенді түрде басқару.[2] 

 

 
Сyрет 3. Денсаулық сақтау жүйесіндегі маркетинг функциялары  

Сурет 4. Медициналық маркетингті реттеу механизмі [3] 
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Сурeт 5. Eмдеу медициналық кешендегі  маркетингті басқаруды ұйымдастыру [3] 

 
4-суретте көрсетілген медициналық маркетингтік зерттеулер механизмі 

және 5-суретте көрсетілген ЭМО-дағы маркетингті басқару бір-бірімен тығыз 
байланысты. Медициналық маркетингті реттеу тетігі, жоғарыда айтылғандай, 
демографиялық жағдайды, халық арасындағы аурулардың үлесін ескере 
отырып, сұранысты зерттеуден және қызмет жоспарларын анықтаудан 
басталады. Жоғарыдағы суреттен байқағанымыздай, EMS маркетингін 
басқару маркетингтік қызметті уақтылы бақылайтын, жоспарлап және 
зерттейтін сатылым және маркетинг бөлімдерінен тұрады. EMC Маркетинг 
Менеджментінің көмегімен проблемалар туындаған кезде уақытылы шешім 
қабылдай аласыз.Медициналық маркетингті бес түрге бөлуге болады: 

 маркетингтік іс-шаралар; 

 Медициналық техниканың маркетингі; 

 Маркетингтік зерттеу жобалары. 

 медициналық қызметтер маркетингі.  
Зерттеу және нарықтың осы түрін анықтау медициналық қызметтер 

нарығындағы маркетингтің ерекшелігімен анықталатын демографиялық, 
әлеуметтік, экономикалық, құндылық параметрлері бойынша жүзеге 
асырылады. Денсаулық сақтау жүйесіндегі маркетинг функцияларына 
медициналық мекемелер, маркетингтік делдалдар және пациенттер кіреді. 
Бұл элементтер 4 негізгі ағынмен байланысты: медициналық қызметтердің 
ағымы, қаржылық ағындар (медициналық қызметтерге төлем мөлшері), 
ақпараттық және коммуникациялық ағындар. Медициналық мекемелердің 
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нарықтық құрылымы тұрғысынан медициналық қызметтерді өндіруші, б.а. 
медициналық қызметтер көрсетіледі және осы объектілерде қолданылады. 

• Фармацевтика саласындағы маркетинг (дәрі-дәрмек маркетингі) 
медицинаның басқа салаларынан өнімнің қатаң сандық өндірісінде және 
өнімнің тікелей тұтынушыға ұсынылмауында ерекшеленеді. Дәрі-дәрмектер 
маркетингі тек макро деңгейде (ірі мемлекеттік өндірушілер) ғана емес, 
сонымен бірге микро деңгейде, яғни дәріхана жүйесінде көрініс табуы 
мүмкін. Дәрі-дәрмектерді халыққа жеткізудің тиімділігі мен сапасы 
дәріханалардағы дәрі-дәрмектер жиынтығының толықтығымен және дәрі-
дәрмек қорларын оңтайлы басқарумен (жетіспеушілік пен қорларды басқару) 
анықталады. 

• Медициналық техниканың маркетингін келесі секторларға бөлуге 
болады: халыққа арналған медициналық құрылғылар (термометр сияқты үйде 
қолдануға арналған медициналық жабдық); жеке дәрігерлерге арналған 
медициналық жабдық; мекемелерге арналған медициналық жабдық (меншік 
түріне қарамастан). 

Медициналық технологиялар маркетингі - денсаулық сақтау 
экономикасының зерттелмеген саласы. Денсаулық сақтау саласында 
қарапайымнан күрделіге дейін (мысалы, қан құю және т.б.) кешендіге дейін 
(бауыр, ми трансплантациясы) түрлі медициналық технологиялар кеңінен 
қолданылады. Өкінішке орай, медициналық технологиялар нарығы тек келесі 
сегменттерде қолданылады: дәрі-дәрмектерді өндіру технологиясы, 
диагностикалық және емдеу кешендерінің технологиясы және т.б. 

• Ғылыми идеялардың маркетингі құқықтық қорғау процесінде жүзеге 
асырылады, яғни технологиялық шешімдерді патенттеу, ғылыми 
басымдылықтар мен авторлық құқықтарды жариялау жүйесі. Ғылыми 
идеялардың маркетингіне патенттік ақпарат, техникалық, экономикалық 
және құрылымдық зерттеулер, инновациялық процестерді зерттеу кіруі 
мүмкін. [3] 

Ең маңызды мәселе - халыққа медициналық көмек көрсету, яғни 
азаматтардың денсаулығын сақтау және жақсарту. Алайда медициналық 
көмекке жауапкершілік тек мемлекеттік органдарға ғана емес, сонымен қатар 
медициналық нарықта жұмыс істейтін барлық ұйымдарға жүктеледі. 

Медицина барлық салада маңызды рөл атқарады. Медицинаның көп 
салалы ғылыми базасының нәтижесінде ол адам қызметінің көптеген 
салаларында қалыптасты.  Денсаулық сақтау экономикасын денсаулық 
сақтаудың ұлттық экономикадағы рөлін, сондай-ақ денсаулық сақтау үшін 
ресурстарды пайдалануды оңтайландыру жолдарын дамытатын 
экономиканың бір саласы деп атаймыз. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі: 
1. Aдибаева Ғ.Қ., Aзембаев A.А., Абдуллин К.А. Состояние и 

перспективы лекарственного обеспечения граждан в условиях глобального 
кризиса.Маткериалы международной научно-практической кoнференции на 
тему:  Медицинадағыфармакоэкономикалықталдауәдістері. Алматы , 2009. – 
11- 16 б. 
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2. Бepдыбекова А.Л. Совершенствование механизма регулирования 
рынка фармацевтических услуг (на материалах Южно-Казахстанской 
области): Диссертациялықжұмыс. - Туркестан, 2016. – с.19. 

3. И.С. Абельская. Mаркетинг в здравоохранении. Предпосылки 
возникновения маркетинга медицинских услу / Казаxстанская правда. 2009, 1 
шілде.  

4. Доcкеева Г.Ж. Қазақстанның денсаулық сақтау саласын 
қаржыландыру жүйесінің даму кезеңдері // Аль-Пари. – Алмaты, 2017. - №4. 
– 166-169 б. 

 

Түйін. Мақалада медициналық қызмет көрсетудегі маркетингтің 

маңызы мен ерекшеліктері қарастырылған. Денсаулық сақтауға нарықтық 

экономика элементтерін енгізу, бәсекелестіктің пайда болуы және 

шығындардың өсуі жағдайында медициналық ұйымдар тарапынан 

маркетингке деген қызығушылық арта түсуде.  

Резюме. В статье рассмотрены особенности и значение маркетинга в 

оказании медицинских услуг. В условиях внедрения элементов рыночной 

экономики в здравоохранение, возникновения конкуренции и роста затрат 

возрастает интерес к маркетингу со стороны медицинских организаций.  

Summary. The article deals with the features and importance of marketing 

in the provision of medical services. In the context of the introduction of elements 

of the market economy in health care, the emergence of competition and rising 

costs increases the interest in marketing by medical organizations.  
 
 

 

Организация и управление внешнеторговой деятельностью АО 

«Рахат» 
 

Алтынбек Айжан - магистрант 2 курса ОП Экономика ААЭС 
Сейтхамзина Г.Ж. - к.э.н., профессор 

 
Продукция АО «Рахат» популярна на внутреннем рынке, также на 

рынках ближнего и дальнего зарубежья. АО «Рахат» реализует продукцию в 
Казахстане, через системы продаж в 18 городах, охватывая 14 региональных 
центров. В Алматы продукция реализуется крупными оптовыми 
покупателями и фирменными розничными магазинами. В остальных 
регионах республики доступность продукции АО «Рахат» снабжается путем 
образования развитой дистрибьюторской сети (дочерней компании). 

Структура объема продаж по каналам сбыта продукции АО «Рахат» по 
состоянию на 01.01.2020 года представлена на рисунке 1. 
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Как видно, доля экспорта продукции в объеме продаж продукции АО 

«Рахат» значительна, в 2019 году она составила 21%. АО «Рахат» стремится 

максимально охватить целевые сегменты рынка и более полно удовлетворить 

их потребности. 

Институционально компания состоит из материнской компании и 

группы дочерних компаний с различными профилями (рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2–Структура производства и управления АО«Рахат» 

Примечание  источник [1] 
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В структуру АО «Рахат» также входят 8 дочерних компаний, которые 

продают кондитерские изделия компании в различных регионах Казахстана, 

накоторые приходится 41,2 % продаж компании в денежном эквиваленте и 

40,9% в натуральном выражении, и одна компания, которая занимается 

перевозками товаров (рисунок 2). Торговые дочерние предприятия АО 

«Рахат» реализуют продукцию, производимую АО «Рахат» и ТОО «Рахат-

Шымкент». Они предлагают полный ассортимент продукции на месте в 

соответствии с характеристиками потребительского спроса и работают в 

рамках единой ценовой политики. 

Таким образом, анализ деятельности АО «Рахат» показал, что 

компания принадлежит холдингу с горизонтальной структурой. Основные 

продажи продукции осуществляются через головной офис. Компания очень 

активно занимается продвижением продукции на продовольственные рынки 

Республики Казахстан. Система менеджмента качества и модернизация 

оборудования позволяют высококачественной продукции АО «Рахат» 

конкурировать с отечественными и зарубежными производителями. 

Согласно перспективному плану развития компании АО «Рахат», 

демографические показатели страны растут. Тем не менее, большое значение 

придается развитию внешнеторговой деятельности. АО«Рахат» популярна 

как на казахстанском рынке, так и за пределами республики –а именно в 

России, Беларуси, Азербайджане, Узбекистане, Туркменистане, 

Кыргызстане, Таджикистане, Германии, Китае, Афганистане и Монголии. 

Из-за интереса к продукции АО «Рахат» из других республик СНГ и стран 

дальнего зарубежья компания планирует увеличить объемы производства и 

расширить рынки сбыта в будущем за счет увеличения объема экспорта. 

Для увеличения продаж на зарубежных рынках АО «Рахат» принимает 

участие в различных международных выставках. Например, АО «Рахат» 

принимает участие в ежегодной международной выставке сладостей ISM - 

International Sweets Market в Кельне уже 12 лет подряд. Это одна из лучших 

платформ для обмена опытом, изучения новых тенденций и демонстрации 

своих продуктов. В 2017 году Рахат принял участие в крупнейшей выставке 

продуктов питания и напитков ПродЭкспо 2017 в России и Восточной 

Европе. 

На выставках представители компании знакомят мировой 

кондитерский рынок с любимыми казахстанскими сладостями. Стенды АО 

«Рахат» пользуются большой популярностью у посетителей и 

профессионалов кондитерского рынка. Далее мы рассмотрим организацию 

внешнеэкономической деятельности анализируемой компании «Рахат», 

которая представляет импортно-экспортный бизнес. Процессы импорта – это 

процессы закупки оборудования и сырья для Производства продуктов 

питания. 

Для исполнения импортных процессов в отделе закупок есть должность 

Менеджера по импортным закупкам (рисунок1). 



12 
 

Отдел логистики Отдел закупок 

Отдел сопровождения 

договоров и контрактов 

Начальник департамента  

снабжения 

Старший менеджер 

Менеджер по внутренним 

закупкам 

Менеджер по импорту 

 

 

Рисунок 1 – Структура департамента снабжения АО «Рахат» 

Примечание–составлено автором 

 

Основные функции менеджера по внутренним закупкам и менеджера 

по импорту схожи. Стандартные функции менеджера по внутренним 

закупкам включают в себя: 

- Запросы отделов и раскрытие потребностей в ресурсах и услугах; 

- Бюджет закупок; 

- поставщики, переговоры; 

- условия доставки оплаты; 

- договора; 

- передача контракта в департамент для сопровождения контрактов и 

контрактов. 

В случае если внутренний менеджер по закупкам не может приобрести 

товары или услуги приемлемого качества и стоимости у внутренних 

поставщиков, запрос направляется менеджеру по импорту, который сначала 

ищет поставщиков во внутренней базе данных, а затем в открытых 

источниках. [2] 

Долгосрочные контракты на регулярные поставки уже заключены со 

многими зарубежными поставщиками. По мере того, как компания растет и 

развивается, нужно искать новых поставщиков для новых типов ресурсов. 

Менеджер импорта также выполняет следующие функции (рисунок 2): 
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Рисунок 2 – Функции по импортным операциям менеджера по импорту 

в АО «Рахат» 

Примечание–составлено автором 
 
Также внешнеэкономическая деятельность АО "Рахат" включает в себя 

экспортную деятельность, т.е. продажа и экспорт продукции зарубеж. 
При планировании экспортных процессов цели внешнеторговой 

деятельности компании подробно определяются в зависимости от ее общих 
целей. 

Экспортные операции АО Рахат включают в себя: 
- расширение производства, увеличение прибыли за счет открытия 

новых рынков; 
- достичь экономии на масштабе; 
- повышение или поддержание технико-экономического уровня 

производства под влиянием международной конкуренции; 
- увеличить валютные ресурсы компании; 
- диверсификация производства. 
Прежде чем разрабатывать стратегию развития маркетинговых систем, 

руководство АО «Рахат» убеждено, что цели, достигнутые с помощью этой 
стратегии, соответствуют фактическому состоянию внешней среды и 
возможностям компании. Компания осуществляет выбор зарубежных рынков 
с учетом рыночного потенциала, возможного риска, прогноза продаж, 
предполагаемых затрат и прибыли. 

Предпочтение отдается странам, с которыми существуют нормальные 
деловые отношения, поддерживаемые законодательной базой, а также 

Получение и подтверждение необходимых лицензий 

Заполнение деклараций, сертификатов, накладных 
в налоговых,статистических органах 

Прохождение таможенного контроля 

Таможенное оформление импортных процедур 

Представление интересов компании в 
таможенных органах 
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странам, с которыми у Казахстана имеются торговые отношения. Несмотря 
на небольшой объем, как уже упоминалось выше, на 01.01.2020 доля 
экспорта составляла 1%. Отношения с иностранными покупателями 
продукции также требуют специальных процедур документирования. Для 
этого сотрудники отдела продаж не предусматривают отдельную должность. 

Все экспортные операции и продажи продуктов на внутренних рынках 
через дистрибьюторов осуществляются менеджерами по продуктам, т.е. 
менеджер по каждому виду продукции. 

После заключения договора на поставку продукции на экспорт 
менеджер по продукции АО «Рахат» выдает трехсторонний сертификат 
сделки таможенному органу и представляет первоначальный договор 
таможенному органу. После получения авансового платежа от иностранного 
покупателя менеджер по продукту отправляет документы в бухгалтерию АО 
«Рахат», которая готовит сопроводительные документы на товары: счета-
фактуры, а также товары и заработную плату. 

После этого документы, принятые бухгалтерией, отправляются обратно 
менеджеру, и он регистрирует сделку в таможенных органах и заполняет 
следующие документы: сертификат происхождения, декларация о 
соответствии, спецификации и т.д. 

В целом процессы экспорта, импорта и реэкспорта сопровождаются 
первичными документами, выданными данной компанией: 

- принимаются счета компаний – поставщиков с приложением 
спецификаций, сертификатов соответствия, а также товаров и транспортных, 
воздушных и железнодорожных вагонов; 

- принятие законов для подтверждения получения товаров в портах 
(вокзалах) и на складах; 

- торговая деятельность, демонстрирующая недостатки, излишки и 
порчу товаров; 

- принятие законов иностранных экспортеров, 
отправителей, подтверждение перевозки экспортных товаров заграницу и др. 
[3] 

Для осуществления внешнеэкономической деятельности в структуре 
АО 

«Рахат» есть следующие должности: 
- менеджер по импорту - для поддержки закупок товаров и услуг у 

иностранных поставщиков; 
- менеджер по продукту - для поддержки торговых сделок с дилерами 

и иностранными покупателями. 

Список использованных источников: 
1. Годовой отчет АО «Рахат» за 2020 г. 
2. Внешнеэкономическая деятельность предприятия: Учебник / Под 

ред. Стровского Л.Е..-М.: Юнити,2017.-478c. 
3. Алексеев И.С. Управление внешнеэкономической 

деятельностью.—М.: 
«ДашковиК», 2012 - 134с. 
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                 Организация работы фирмы по участию в выставке 

 

Ануарбек Самат - магистрант 2 курса ОП Экономика ААЭС 

 Бекенова Л.М.  -  к.э.н., профессор 

 

Значение выставок трудно переоценить любому предприятию, 

реализующему товары или услуги, поскольку именно выставочные события 

позволяют компаниям заявить о себе, встретиться на одной площадке с 

существующими и потенциальными бизнес-партнёрами и покупателями, а 

также наладить связи с представителями отрасли. Именно выставки 

способствуют фирмам в налаживании долгосрочных связей со своими 

рынками. Задачи, которые ставят перед собой компании-участницы по 

осуществлению маркетинговой деятельности в ходе выставочно-ярмарочных 

событий, весьма разнообразны и представляют большой интерес для 

исследования. Для успешной же реализации маркетинговой деятельности, 

маркетинговая служба предприятия должна быть обеспечена всеми 

необходимыми ресурсами: кадровыми, информационными, 

технологическими. «Комплексное решение задачи информационно-

аналитического обеспечения маркетинга для совершения выставочной 

деятельности решается в рамках маркетинговой информационной системы» 

[1]. 

Участников выставки можно классифицировать по самым различным 

критериям, и, далее, исходя из классификации, определить наиболее 

эффективные способы организации работы фирмы по участию в выставке. 

Для успешной работы на выставке необходимо провести большую 

предварительную работу с потенциальной целевой аудиторией. Для этого 

компаниями-экспонентами проводится ряд мероприятий рекламного 

характера: комплексная рекламная кампания в средствах массовой 

информации, рассылка приглашений представителям деловых кругов, 

обеспечение информативной экспозиции, направленной на активное 

взаимодействие с целевой аудиторией, обеспечение присутствия на стенде 

действенного рекламно-информационного материала. 

Для успешного участия в выставке фирме необходимо провести ряд 

организационных и договорных мероприятий. Участие в выставке требует 

системного подхода, как и любая проектная деятельность. Причём выставка –

это не краткосрочное событие, как ошибочно считают многие компании, а 

многомесячный проект, включающий в себя три фазы: пред выставочную, 

непосредственно выставочную и после выставочную. На каждом этапе 

реализации данной проектной деятельности фирма решает определённые 

задачи, руководствуясь функциями управления, которые служат составными 

частями любого управленческого процесса: 

- планирование включает постановку целей и задач, направленных на 

их достижение; разработку соответствующей стратегии; составление 

промежуточных и финальных планов; 

- организация включает группирование задач и распределение 
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ресурсов, направленных на их реализацию; определение полномочий внутри 

проекта и распределение ответственности; проектирование структуры 

проектной группы; 

- координация подразумевает взаимосвязь действий людей и 

вовлечённых в реализацию подразделений; 

- контроль подразумевает сопоставление конечного результата с 

планами, а также их оценку и внесение корректив. 

Приняв принципиальное решение об участии в выставке, фирма 

определяет для себя цели участия в выставочном мероприятии и выбирает 

соответствующее этим целям событие. Далее начинается планирование 

участия компании в выставочном событии. Планирование также 

основывается на ряде универсальных принципов: 

- вовлечение максимального числа сотрудников в работе над планом; 

- непрерывность процесса планирования; 

- гибкость и возможность внесения в планы корректив; 

- согласование планов между всеми вовлечёнными подразделениями 

организации; 

- минимизация затрат на процесс планирования. 

Применяя принципы планирования, организация решает проблему 

возможной неопределённости, поскольку именно грамотное планирование 

позволяет вовлечённым в проект сотрудникам и подразделениям эффективно 

реагировать на возможные внешние изменения. «Одним из наиболее 

эффективных методов решения данной проблемы является использование 

инструментов выставочной деятельности» [2]. 

Правильно выбранное выставочное событие играет ключевую роль в 

достижении фирмой поставленных целей. Для этого маркетинговой службой 

и руководством предприятия проводится всесторонний анализ с точки зрения 

интересов и приоритетов фирмы, её возможностей по таким направлениям, 

как: 

- время и место проведения выставочного события, 

- престиж выставки на целевом рынке предприятия, 

- качественный состав участников выставки и целевой

 аудитории посетителей, 

- итоги предшествующей выставки с учётом количества и общего 

объёма заключённых контрактов, 

- варианты участия в выставочном событии, 

- составление сметы на участие фирмы в выставочном событии и 

соответствие затрат её финансовыми возможностями. 

Цели, которые ставит перед собой компания-участница, должны 

обладать следующими характеристиками: 

- быть конкретными и измеримыми, выражаясь в количественных 

или процентных показателях, что необходимо как для осуществления 

контроля за их выполнением, так и для определения эффективности 

выставочного события; 

- быть реалистичными и выполнимыми с учётом ресурсов 
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организации, поскольку именно реалистичность способствует 

максимальному приложению усилий сотрудников, вовлечённых в 

выставочный проект; 

- быть способными к корректировке, поскольку цель представляет 

собой предполагаемое состояние на основе прогнозов, и события могут 

развиваться в ином направлении, чем запланировано и требовать внесения 

изменений в первоначальную цель; 

- быть предельно ясными и понятными исполнителям; 

- иметь параметры, поддающиеся сравнению, поскольку всегда 

присутствует необходимость промежуточной и итоговой оценки степени их 

достижения; 

- совместимыми и соотнесёнными друг с другом; 

- удовлетворять потребности самой компании и внешней среды, быть 

полезными. 

Задачи, которые можно решать на выставке–самые разнообразные. И 

хотя ключевой задачей, стоящей перед фирмой-участницей, является 

увеличение продаж, выставки также призваны способствовать фирме в 

решении маркетинговых задач, включающих различные виды исследований, 

оценку и анализ обратной связи от целевой аудитории, укрепление имиджа, 

изучение конкурентов. «Цели выставочной деятельности совпадают с 

комплексом целей рекламы, сейлзпромоушн, паблик рилейшнз, директ-

маркетинга, брендинга и фирменного стиля» [3]. Как пиар-событие, выставка 

позволяет фирмам наладить коммуникации с представителями 

коммерческого и общественного секторов и укрепить связи с широкой 

общественностью. Выставка является действенным рекламным механизмом, 

способствующим продвижению и повышению узнаваемости бренда, что, в 

свою очередь, ведёт к решению первоочередной задачи– увеличению объёма 

продаж. 

На выставке решаются и производственные задачи, к примеру, это 

отличная возможность для решения кадрового вопроса, поскольку среди 

посетителей и участников выставки, как правило, высококвалифицированные 

специалисты. Выставки, безусловно, способствуют и решению задач, 

ориентированных на развитие бизнеса, ведь именно выставка является 

единой площадкой, способствующей налаживанию связей среди инвесторов 

и бизнес-партнёров. Если у фирмы стоит задача дистрибьютерства или 

франчайзинга, участие в выставке предоставляет отличную возможность 

наладить связи с зарубежными участниками. 

Таким образом, к основополагающим целям участия в выставочном 

событии можно отнести следующие: 

- анализ изменения продаж; 

- анализ сбытовой политики предприятия и его конкурентов; 

- анализ популярности продукции предприятия у целевых сегментов; 

- изучение решений и идей конкурентов; 

- анализ динамики рынка. 

Конкретизированная с учётом специфики отрасли глобальная задача 
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предприятия и уточнённая цель выставочной деятельности помогают 

выстроить грамотную стратегию участия в выставочном событии. К 

уточнённым целям относятся: 

- увеличение объёма продаж в количественном выражении; 

- поиск новых клиентов в количественном выражении; 

- представление нового товара; 

- апробация новинок; 

- поиск новых сегментов потребителей. 

Программа выставки включает бизнес- и социальные мероприятия: 

семинары, конференции, круглые столы, деловые обеды и вечерние приёмы, 

что способствует нетворкингу с VIP-посетителями. 

Как указано выше, участие в выставочной деятельности является по 

своей сути проектом, в котором задействованы значительные ресурсы 

компании. На подготовительно-организационном этапе проекта предприятие 

выстраивает взаимодействие с руководящими и рабочими структурами, 

обеспечивающими её проведение: с организаторами, подрядными 

организациями, средствами массовой информации. Разрабатывается план 

коммерческой работы и рекламно-маркетинговых мероприятий, определяется 

размер выставочной площади, объём материальных и финансовых ресурсов. 

Разрабатывается дизайн стенда, отбирается демонстрируемая продукция, 

определяется концепция и объём участия фирмы в выставке, утверждается 

бюджет, подписывается договор об участии и производится оплата. На этом 

этапе происходит отбор и подготовка персонала для работы на выставке, 

определяются его количественный и качественный состав – коммерческий, 

обслуживающий, технический персонал, стендисты, переводчики, и т.д. 

Состав сотрудников для работы на выставке зависит от размера предприятия 

и может варьироваться, но основное требование это умение 

квалифицированно и эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией 

выставки выстраивать коммуникации в зависимости от поставленных 

предприятием задач. Далее, на этом этапе идёт непосредственно пред 

выставочная рекламная кампания, направленная на привлечение бизнес-

партнёров и целевой аудитории посетителей стенда: проводится адресная 

рассылка приглашений и обзвон, идёт реклама офлайн и посредством 

электронных коммуникаций, готовится раздаточный сувенирный и 

информационный материал. На данном этапе грамотно выстроенная и 

реализованная маркетинговая стратегия продвижения определяет успешность 

следующей фазы. 

Следующий этап – выставочный – самый важный, требующий 

наибольшей отдачи от экспонента. От правильно выстроенной стратегии 

взаимодействия с целевой аудиторией зависит результативность и 

эффективность участия предприятия в выставке. Существенную роль на 

данном этапе играет и сам стенд его конфигурация, расположение, 

оформление и контент. Но не столько стенд определяет степень 

эффективности участия в выставке, сколько грамотное распределение   

кадровых   ресурсов.   Залогом   успеха   является   именно подготовленный и 
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правильно выбранный для работы на выставке персонал – как постоянные 

сотрудники фирмы, так и персонал, нанятый непосредственно на дни 

проведения мероприятия. Коммуникативные навыки, профессионализм и 

компетентность сотрудников трудно переоценить на данном этапе проекта. 

Также, большую значимость играет скорость обработки информации, 

полученной в ходе контактов с целевой аудиторией фирмы-участницы. 

Своевременная обработка информации, вовремя отправленный запрос и 

компетентно предоставленная информация, а также качество переговоров 

влияют на принятие посетителями стенда решения о сотрудничестве с 

компанией-экспонентом. 

После выставочная фаза включает подведение итогов участия фирмы в 

работе выставки – проводится анализ достижения целей выставки и 

изучаются объективные показатели: количественный и качественный состав 

посетителей стенда, объём заключённых договоров, качество установленных 

деловых контактов. Проводится обработка контактов и ввод в клиентскую 

базу данных, делается рассылка благодарственных писем всем партнёрам. На 

этом этапе проводится оценка эффективности участия в выставке в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также определяется 

материальная и нематериальная отдача. Краткосрочная перспектива 

представляет три-шесть месяцев, в течение которых отслеживаются сделки 

как с контактами, установленными в ходе выставки, так и динамика сделок с 

постоянными клиентами по поставляемой продукции. Долгосрочная 

перспектива составляет период более шести месяцев, в ходе которого, как 

правило, подводится окончательный итог об эффективности мероприятия и 

фирма принимает решение об участии в следующем выставочном событии. 

Постановка фирмой вопроса об участии в том или ином выставочном 

мероприятии является показателем достижения предприятием определённого 

успеха, свидетельствует о достигнутом уровне в сфере деятельности, 

сигнализирует другим игрокам рынка о репутации и надёжности торговой 

марки. Предприятия, заинтересованные участвовать в выставочных 

событиях, стремятся повышать свою конкурентоспособность совершенствуя 

продукцию и услуги, внедряя инновации. Поскольку участие в выставочном 

событии требует от предприятия существенных материальных затрат на 

рекламный бюджет–что может позволить себе не каждая фирма–в этой связи 

участие в выставке свидетельствует также о финансовой стабильности 

предприятия. Принимая во внимание этот фактор, организаторы 

выставочных событий предлагают широкий спектр услуг, включающий 

разнообразные формы участия по разной стоимости, разрабатывают 

специальные ценовые предложения и пакеты услуг. 
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Глобальный нефтедобывающий сектор является одним из наиболее 

привлекательных секторов для инвестиций, что обуславливается 

исторической высокой прибыльностью нефтегазовых проектов и устойчивым 

ростом мирового спроса на нефть. При этом, привлечение прямых 

иностранных инвестиций является одной из ключевых задач органов 

государственной власти. Это связано с тем, что национального капитала и 

финансовых ресурсов местных компаний обычно бывает недостаточно. 

Кроме того, реализация нефтегазовых проектов характеризуется высокой 

технологической сложностью. Поэтому органы власти, как 

правило,заинтересованы в том, чтобы иностранные инвесторы участвовали в 

развитии предприятия. В этой связи,в рамках инвестиционной политики 

государства предпочтение, как правило, отдается привлечению ПИИ.  

В современных условиях в отношении нефтедобывающих стран 

наибольшее распространение получили именно прямые иностранные 

инвестиции. В нефтедобывающем секторе ПИИ являются наиболее 

востребованной формой капиталовложений, так как позволяют 

реализовывать долгосрочные и капиталоемкие проекты, 

привлекатьпередовые технологии, внедрять современные практики 

корпоративного управления. Это является характерным для всей 

нефтегазовой отрасли, в которой инвестиционные решения носят 

долгосрочный характер. 

Следует отметить, что в нефтегазовых компаниях и инвестиционных 

проектах нефтегазового сектора под инвестициями часто рассматриваются 

капитальные вложения. В целом,капитальные вложения являются более 

узким понятием, являясь одной из форм инвестиций. Вместе с тем, в 

нефтегазовом секторе использование понятия капитальных вложений имеет 

широко распространенный характер.  

Для нефтедобывающего сектора привлечение ПИИ дает возможности 

для формирования следующих преимуществ: 

http://www.researchgate.net/publication/327748618_Sovremennoe_sostoanie_vysta
http://www.researchgate.net/publication/327748618_Sovremennoe_sostoanie_vysta
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1) предоставляет доступ к более дешевому капиталу, дает значительные 

дополнительные возможности финансирования инвестиционных проектов в 

разведке и добыче; 

2) способствует внедрению передовых управленческих практик, 

притоку эффективных менеджеров; 

3) приводит к внедрению лучших технологий, развитию научно-

инновационного потенциала,  повышению производительности; 

4) позволяет построить необходимую наземную и подземную 

инфраструктуру, трубопроводы и др.; 

5) способствует снижению расходов на баррель нефти (маржинальную 

стоимость единицы продукции) за счет экономики масштаба; 

6) обеспечивает привлечение средств для поиска новых месторождений 

и увеличения ресурсной базы [36]. 

Под влиянием последнего глобального экономического кризиса 

наблюдается повышение конкуренции стран за ПИИ.Тем не менее, мировой 

нефтедобывающий сектор в течение многих десятилетий является одним из 

наиболее привлекательных секторов для инвестиций, что обуславливается 

исторической высокой прибыльностью нефтегазовых проектов и устойчивым 

ростом мирового спроса на нефть. Так, начиная с 1973 года, цен на нефть и 

другие энергоресурсы росли, что способствовало резкому росту интереса 

инвесторов к странам-нефтеэкспортерам.  

В начале 2000-х годов нефтедобывающий сектор получил 

дополнительный импульс с ростом цен на нефть на мировых рынках. В 2013 

году прямые инвестиции в нефтегазовую отрасль уже составили более 1 

трлн. долларов США, что стало подтверждениемважнейшей роли 

нефтегазового сектора в глобальной экономике.  

При этом, в последние годы мировая нефтегазовая отрасль проходила 

новый этап развития. Так, на глобальном рынкес середины 2018 года 

произошло снижение цен на нефть примерно со 110 до 60-65 долларов за 

баррель. Это кардинальным образом повлияло на инвестиционную 

привлекательность проектовнефтедобывающего сектора во всем мире.  

Вместе с тем, несмотря на текущее снижение мировых цен на нефть, 

инвесторы по-прежнему заинтересованы в инвестировании в 

нефтедобывающий сектор ввиду стабильно растущего спроса на 

углеводородное сырье в мире в долгосрочном горизонте, а также 

прогнозируемом повышении цен на нефть. Это позволяет нефтедобывающим 

странам принимать меры по привлечениюпрямых иностранных инвестиций.  

В мире имеется много стран с месторождениями нефти и газа, что 

позволяет инвесторам выбирать наиболее привлекательную для себя страну 

по инвестиционному потенциалу и с наименьшими рисками. Данное 

обстоятельство вынуждает нефтедобывающие страны улучшать свою 

инвестиционную привлекательность для привлечения иностранных 

инвесторов. 

Наряду со снижением цен, в последние годы мир наблюдал за 

активным развитием сланцевой революции, появлением новых прорывных 
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технологий, позволяющих вести разведку и добычу на месторождениях с 

труднодоступнымиили нетрадиционнымиресурсами. На рынкепоявлялись 

новые производственные компании, которые занимаются разведкой 

труднодоступных или нетрадиционныхресурсов. Однако, высокая 

капиталоемкость таких проектов, технические трудности, риски и 

неопределенность требуют новых путей к привлечениюдолгосрочных 

инвестиций.  

Сегодня в мире имеется много стран с месторождениями нефти и газа, 

что дает инвесторам выбор стран с наиболее высокой инвестиционной 

привлекательностью и наименьшими рисками. Данное обстоятельство 

вынуждает нефтедобывающие страны стремиться к повышению своей 

инвестиционной привлекательности для привлечения иностранных 

инвесторов. Ожидается, что конкуренция в мире за инвестиционный капитал 

будет усиливаться. 

В этой связи, на этом этапе можно ожидать, что правительства стран-

производителей углеводородов будут стремиться к повышению открытости и 

инвестиционной привлекательности своих экономик, включая модели 

ресурсной политики и фискальных режимов, для привлеченияпрямого 

иностранного капитала в сектора геологоразведкии добычиуглеводородов, а 

также сектор нефтепереработки. 

Для инвесторов одним из привлекательных направлений являются 

инвестиции в так называемую «трудную нефть», что связанно в большей 

мере с упрощением и предоставлением многочисленных льгот на такие 

месторождения. В свою очередь, национальные компании стремятся 

выкупать доли в месторождениях на суше.  

Для привлечения инвестиций в добычу нетрадиционной нефти при 

разработке месторождений тяжелой нефти нефтяных песков и сланцевой 

нефти государственная политика стран применяет смешанные стратегии, 

предусматривающие партнерства и привлечение иностранных компаний [38]. 

В целом, привлечение зарубежных инвестиций в нефтедобывающий 

сектор является приоритетом ввиду его высокой капиталоемкости и 

технологичности. В этой связи, повышение инвестиционной 

привлекательности должно рассматриваться нефтедобывающими 

государствами как ключевая цель инвестиционной политики. Для ее 

достижения необходимо учитывать влияние внешних и внутренних 

тенденций и факторов инвестиционной привлекательности. 

Несмотря, что привлечениеинвестицийв нефтедобывающий сектор 

является целью многих государств, обладающих углеводородными 

ресурсами, приток инвестиций в них происходит в различном объеме. Это во 

многом объясняется разным уровнем инвестиционной привлекательности. 

Инвестиционная привлекательность страны зависит как от мотивации 

иностранных инвесторов, так и от целей и инвестиционной политики страны, 

привлекающей инвестиции. Данное обстоятельство особенно важно 

учитывать при оценке перспектив привлечения ПИИ в экономику стран 

нефтеэкспортеров.  
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В научной литературе изучению вопроса инвестиционной 

привлекательности посвященомного трудов и исследованийотечественных и 

зарубежных авторов, однако, несмотря на высокую изученность темы, в 

экономической литературе нет единого подхода к определению данного 

термина. 

Существуют различные классификации инвестиционных рисков, так 

какстепень инвестиционного риска зависит от различных факторов. 

Например, их можно разделять на внешние и внутренние риски. Можно 

выделить следующие основные виды инвестиционных рисков: 

1) экономические риски: тенденции в экономическом развитии, 

включая инфляцию, степень сбалансированности бюджета, финансовая 

устойчивость предприятий и др.;  

2) политическиериски: политическая стабильность, результаты 

выборов, коррупция, изменение законодательства, защита прав инвесторов, 

защита интеллектуальной собственности и другое; 

3) социальные риски: уровень социальной напряженности, уровень 

преступности и др. 

Для инвесторов нефтедобывающего сектора 

привычнымиявляютсятакие экономические риски, как ценовой, валютный и 

операционный. Вместе с тем, эти риски нередко отходят на второй план 

после политических рисков. 

Анализ инвестиционной привлекательности предприятия проводится 

на основе комплекса различных факторов.  

Во-первых, это финансовые показатели предприятия: выручка, 

прибыль до налогов, чистая прибыль, уровень долга. Кроме того, 

используются также различныекоэффициенты финансовой эффективности, 

например, коэффициент соотношения заемных и собственных средств, 

коэффициент текущей ликвидности, коэффициент оборачиваемости активов, 

рентабельность продаж по чистой прибыли, рентабельность собственного 

капитала по чистой прибыли и многие другие. 

Наряду с финансовыми показателями, важно оценить уровень 

корпоративного управления, эффективность организационной структуры 

управления компанией, цепочки создания ее добавленной стоимости. В 

рамках такого анализа необходимо учитыватьроль и доли акционеров в 

структуре собственников компании, влияние государства, степень раскрытия 

информации и др. 

Немаловажным с точки зрения инвестора является степень 

технологичности и инновационности компании. При оценке можно 

рассматривать использование технологий и инноваций в производстве 

товаров и услуг компании, связь с научными и исследовательскими 

организациями, наличие патентов, технологических и конструкторских 

разработок и т.д. 

Еще одним важным направлением оценки инвестиционной 

привлекательности предприятия является эффективность управления 

человеческими ресурсами. В этом направлении важно оценить такие 
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факторы, как доля административных расходов и фонда оплаты труда в 

общих затратах, текучесть кадров, квалифицированность персонала, наличие 

трудовых конфликтов, соблюдение кодекса этики, эффективность системы 

мотивации персонала и т.д. 

В классификации UNESCAP факторы инвестиционной 

привлекательности делятся на следующие категории: 

1) факторы наличия экономических условий; 

2) факторы проводимой национальной инвестиционной политики; 

3) факторы учета стратегий иностранных инвесторов. 

В научной литературе применяют и другие разнообразные 

классификации. В целом на основеизучения различных классификаций, 

можно выделить пять следующих основных групп факторов привлечения 

ПИИ в экономику страны: 

1) макроэкономические факторы: размер рынка, валовой национальный 

продукт,себестоимость производства и др.; 

2) развитость инфраструктуры: транспортно-логичтическая, 

финансовая, коммуникационная, и др.; 

3) реализация экономической и инвестиционной политики 

(национальной,  региональной и др.); 

4) легкость ведения бизнеса в стране; 

5) географические особенности рынка. 

Понимание движущих факторов может помочь инвестору в выработке 

правильной стратегии инвестирования и реализации проекта. 

В нефтедобывающем секторесуществуют различные факторы, которые 

долженанализировать инвестор при принятии инвестиционного решения. 

Факторы инвестиционной привлекательностинефтедобывающего 

сектораможно разделить на факторы макроуровня и микроуровня.  

На макроуровнена инвестиционную привлекательность 

нефтедобывающего сектора влияют мировые цены на нефть, основные 

макроэкономические показатели страны, стабильность курса национальной 

валюты, а также политическая стабильность, уровень коррупции и 

бюрократии по отношению к инвесторам, защита прав инвесторов, 

независимость судебной системы, предсказуемость законодательной базы, 

уровень налоговой нагрузки, строгость экологического регулирования и др. 

На микроуровне инвестиционная привлекательность 

нефтедобывающего сектора, в первую очередь, зависит от имеющегося 

уровня запасов и добычи нефти. Кроме того, она может зависеть от 

географического расположения нефтедобывающих активов, наличия других 

природных ресурсов (воды и т.д.), наличия мощностей транспортной, 

наземной и подземной нефтегазовой инфраструктуры, присутствия на рынке 

необходимых сервисных компаний, квалифицированных инженерных 

кадров, финансовой устойчивости предприятий нефтедобывающего сектора 

и других факторов. 
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Понятия «система» и «системный подход» в современном мире 

используютсядостаточно широко в различных областях знаний и 

деятельности, хотя донастоящего времени отсутствует строгое, 

общепринятое определение системы.Это, на наш взгляд, объясняется 

чрезвычайной сложностью данного понятия, длякоторого трудно подобрать 

адекватную формулировку. Система (греч.systēma – составленное из частей, 

соединение) трактуется философией каксовокупность элементов, 

находящихся в отношениях и связях между собой иобразующих 

определенную целостность, единство. Но это определение не 

имеетограничений, так как причинно-следственными связями охвачены 

практически всеобъекты мира. Следовательно, под понятие «система» 

подходит чрезвычайноширокий круг явлений: от вселенной до предметов 

обихода. По этой причинемногочисленные дефиниции не нашли поддержки 

у научной общественности и донастоящего времени отсутствует 

общепринятая формулировка. При этом формальнопользуются широкой 

трактовкой термина, а конкретизируют понятие черезперечисление его 

свойств.Система часто определяется как совокупность взаимосвязанных 

элементов,объединенных в единое целое благодаря тому, что ее свойства не 

сводятся ксвойствам составляющих ее элементов. Основными чертами 

системыявляются: наличие разнообразных элементов, среди которых 

обязательно естьсистемообразующий, связи и взаимодействия элементов, 

целостность ихсовокупности (внешняя и внутренняя среда), сочетание и 

соответствие свойствэлементов и их совокупности в целом.Системе присуще 
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свойство развиваться, адаптироваться к новым условиям путемсоздания 

новых связей, элементов со своими локальными целями и средствами 

ихдостижения.Раскрывая сущность системного подхода, обычно имеют в 

виду, что речь идет непросто о наборе процедур, операций и приемов, а о 

совокупности (системе)принципов, которые определяют общую цель и 

стратегию теоретической ипрактической деятельности. Системный подход в 

настоящее время являетсянаиболее важным и продуктивным при 

исследовании различных социально-экономических явлений, в том числе 

управления.Системный подход к управлению базируется на совокупности 

принципов, которыепо своей сути отражают его содержание и особенности: 

целостности,совместимости элементов целого, функционально-структурного 

строения целого,развития, лабилизации функций, полифункциональности, 

итеративности,вероятностных оценок, вариантности. 

Системный подход к управлению качеством в настоящее время 

предусматриваетфункционирование системы качества, направленное на 

реализацию политики вобласти качества посредством осуществления 

основных управленческих функций наразличных стадиях жизненного цикла 

объекта управления в этой системе.Важнейшей составляющей данного 

подхода является устойчивость функционированиясистемы управления 

качеством. Устойчивость – это обобщающее понятие, котороескладывается 

из большой группы факторов, непосредственно на нее влияющих.Потеря 

устойчивости в общем случае может произойти из-за изменения 

параметровсистемы (в ходе бифуркации), из-за наличия не предусмотренных 

при созданиисистемы воздействий внешней среды либо из-за нарушения 

связей в системе,когда меняется ее структура.Необходимость формирования 

системного подхода к управлению качеством былафактически осознана к 

середине 60-х годов нашего столетия, когда всеявственнее стало ощущаться, 

что сам по себе контроль качества даже привсемерном его усилении, 

расширении масштабов, увеличении числа объектов иучастников не может 

существенным образом изменить состояние дел в лучшуюсторону. Усиление 

контроля не могло дать ответа на вопросы о том, какучитывать мнение 

возможных потребителей, характер их запросов; какиетребования к качеству 

предъявляются техническим и социальным прогрессом; чтодолжны делать 

для улучшения качества и своевременного обновления продукцииотдельные 

подразделения предприятий. А именно эти вопросы все чаще возникалиперед 

теми, кто занимался качеством. Именно в данный период начинает 

реализоваться важнейшая, по нашему мнению, тенденция, связанная со 

становлением и все более широким использованиемсистемного подхода к 

управлению качеством. Эта тенденция  заключается в том, чтоработы по 

качеству в своей совокупности неуклонно, объективно, естественнымобразом 

стали преобразовываться (на настоящий момент уже преобразовались) 

вспецифическую функцию организации и управления производством.  

Данное положение, на наш взгляд, требует более подробного 

рассмотрения.Согласно всем вышеперечисленным методам и конкретным 

подходам предприятиемнеобходимо управлять целостно, то есть системно, 
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но с учетом конкретнойситуации. Системный подход обусловливает 

создание на каждом предприятиигибкой системы менеджмента, которая 

включает определенный состав подсистем. Используя сложившуюся в 

отечественной теории и практике управлениятерминологию, среди таких 

подсистем можно выделить, например подсистемуобщего линейного 

менеджмента, целевые, комплексные функциональные иобеспечивающие 

подсистемы. При этом различные ученые, занимающиеся 

проблемамименеджмента, предлагают свое видение их содержания. На наш 

взгляд, наиболееполно состав приведенных подсистем характеризует В.М. 

Мишин. 

К комплексным функциональным подсистемам следует отнести: 

- во-первых, производственную подсистему, в которой реализуются 

такиефункции, как организация основного, обеспечивающего и 

обслуживающего 

производства, оперативное управление производством; 

- во-вторых, техническую подсистему, связанную с организацией работ 

по 

унификации и стандартизации, организацией технической 

подготовкипроизводства, технологических процессов, организацией 

метрологическогообеспечения, техническим контролем, испытанием и 

сертификацией продукции; 

- в-третьих, экономическую подсистему, связанную с реализацией 

таких функций,как долгосрочное, среднесрочное и оперативное технико-

экономическое исоциальное планирование, организация труда, заработной 

платы и финансовойдеятельности, учет и экономический анализ; 

- в-четвертых, внешнеэкономическую систему, которая включает 

материально-техническое снабжение, сбыт, организацию и обеспечение 

внешнеэкономическихсвязей; 

- в-пятых, подсистему капитального строительства; 

- в-шестых, подсистему, характеризующую кадровую и творческую 

деятельностьколлектива. 

Согласно вышеприведенной модели, к целевым подсистемам относятся 

такие, каккачество; выполнение поставок продукции, услуг и плана 

производства;регулирование затрат и ресурсов; развитие производства; 

совершенствованиеменеджмента; социальное развитие коллектива; охрана 

окружающей среды.И, наконец, к обеспечивающим подсистемам в системе 

менеджмента предприятияотносятся подсистемы, связанные с оснащением 

всех перечисленных подсистемтехническими средствами, оргтехникой, а 

также с нормативным, правовым иинформационным 

обеспечением.Основным назначением подсистемы общего линейного 

менеджмента являетсярациональная координация функционирования всех 

подсистем в рамках общейсистемы менеджмента для достижения целей, 

стоящих перед предприятием.Данная модель не является бесспорной, она 

имеет и свои ограничения. Но этотвариант интересен тем, что четко 

определяет место системы управлениякачеством в общей системе управления 



28 
 

предприятием. Это позволяетсформулировать сущность системного подхода 

к управлению качеством. 

Содержание системного подхода к управлению качеством заключается 

в том, что врамках системы менеджмента предприятия необходимым 

является формирование ипоследующее функционирование целевой 

подсистемы качества, являющейсясамостоятельной системой со всеми 

присущими ей свойствами. Ее наличие всистеме управления предприятием 

обусловлено тем, что цели последнего вобласти качества и 

конкурентоспособности продукции выдвигаются в числоприоритетных в его 

деятельности. Необходимость их достижения определяет вусловиях рынка и 

конкуренции направленность всей менеджерской деятельности 

наисследование потребностей, удовлетворение спроса на продукцию и 

запросовпотребителей. Требования фиксируются в технических условиях на 

продукцию, однако это не может быть достаточной гарантией того, что они 

будутудовлетворены, так как в процессе принятия и реализации решений, 

связанных суправлением качеством, могут возникнуть отклонения от 

задаваемых качественныхпараметров.  

Важнейшим инструментом, с помощью которого возможные 

отклонениямогут своевременно предотвращаться, а возникшие оперативно 

устраняться, иявляются системы управления качеством. Их 

функционирование направлено нареализацию политики предприятия в 

области качества посредством осуществленияосновных управленческих 

функций на всех стадиях жизненного цикла объектауправления в данной 

системе. Эта характеристика, на наш взгляд, отвечаеттребованиям не только 

системного, но и ситуационного подхода к управлению. Она отражает 

реализацию функций в системе управления качеством, что 

являетсятребованием процессного подхода к управлению.Гибкость системы 

управления качеством подразумевает принятие 

соответствующихуправленческих решений в системе в зависимости от 

конкретной ситуации, атакже способность системы своевременно 

реагировать на изменения во внешнейсреде. Это в свою очередь позволяет: 

- во-первых, интегрировать работы по качеству со всеми другими 

направлениямипроизводственно-хозяйственной деятельности, используя 

разнохарактерныефакторы, влияющие на качество; 

- во-вторых, применять к работам по качеству такие технико-

экономические 

Приведенная характеристика требует конкретизации таких понятий, 

как «политикапредприятия в области качества», а также «объект» и 

«субъект» управления всистеме управления качеством. Политика 

предприятия в области качества представляет собой основныенаправления и 

четко сформулированные цели в этой области, является элементомобщей 

политики предприятия, разрабатывается и утверждается его 

высшимруководством. Общеизвестно, что без цели нет системы. Система 

управления качеством должнаиметь четко сформулированные, ясные и 

конкретные цели, лежащие в основеполитики предприятия в области 
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качества. Они должны формироваться исходя изреально существующей 

социально-экономической ситуации и общих стратегическихцелей 

предприятия на момент разработки политики с учетом внутренних и 

внешнихфакторов. Ее реализация обязательна для всех работников данного 

предприятия, поэтому она должна быть определенной, реальной и понятной 

всем.Политика в области качества может быть оформлена в виде 

специальногодокумента, подписанного руководством, либо как раздел 

основного документасистемы качества.  

Сегодня качество в передовых странах столь важно, что компании, не 

внедрившие программы TQM, уже в ближайшем будущем не смогут 

эффективно продолжить конкурентную борьбу. Данный факт все чаще 

учитывается их потенциальными покупателями при выборе продавца. 

Процесс внедрения TQM включает все уровни управления организацией, 

предприятием, охватывает также контроль за поставщиком и системой 

распределения. Насчитывается семь основных этапов применения системы 

всеобщего контроля качества:  

Первое - определить потребность рынка для разработки и производства 

товара определенного уровня качества. Лидирующее место - отделу 

маркетинга. Желательно привлечение клиента к разработке и, особенно, к 

процессу дальнейшего совершенствования продукции. Обязательное наличие 

обратной связи с рынком для наблюдения за тем, насколько хорошо 

принимается ваш товар. Без всеобъемлющей информации о достоинствах и 

недостатках вашей продукции вы будете лишены перспективы, обречены на 

провал.  

Второе - организовать процесс разработки и проверки продукции или 

услуги. Уровень качества является определяющим при выборе вариантов. 

Необходимо тщательно проверить продукцию по завершении разработки. 

Желательно вовлечение в этот процесс потребителя.  

Третье - нацелить организационно-технологический процесс на 

производство бездефектной продукции, для сведения до минимума затрат на 

дальнейший ремонт и переработку.  

Четвертое - установить непрерывную связь с рынком. Вести 

документацию результатов контроля, продолжать процесс оценки товара. 

Организовать управление процессом поведения и оценки продукции 

потребителем.  

Пятое - формулирование четких требований, предъявляемых вами к 

качеству поставляемого сырья, оборудования и материалов. Их соответствие 

необходимым стандартам. Выдвижение требований вашим посредникам-

потребителям о гарантии сохранения качества продукции вашего 

предприятия в процессе транспортировки, складирования, хранения, 

упаковки, переупаковки и конечной доставке покупателю, заказчику.  

Шестое - введите различные формы поощрений и мотиваций. Если 

работники больше времени и сил будут уделять вопросами повышения 

самоконтроля, это в конечном результате сократит затраты, уменьшит объем 

работы контролеров.  
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Седьмое - организуйте работу групп качества.  

На основе общих подходов и критериев (TQM) каждое государство, 

национальная экономика разрабатывают свой собственный подход к 

достижению высокого уровня продукции. Специфика и возможности 

конкретного предприятия, организации вносят свою корректировку в его 

реализацию. Однако внедрение универсальных подходов, уже 

апробированных мировым сообществом методов и средств, и в дальнейшем 

будет оставаться залогом успешного решения задач по повышению качества 

продукции.  

На процесс внедрения ТQМ существенно влияет давление рынка, 

которое вызывает у руководства фирмы готовность внедрять систему 

управления качеством. Этот процесс должен возглавить президент фирмы, 

пользующийся полной поддержкой персонала.  

О критическом анализе TQM.  

В системе TQM не рассматриваются научные подходы и методы 

управления. Качество как фактор конкурентоспособности первого уровня не 

увязано с фактором нулевого уровня - конкурентоспособностью, а также с 

другими факторами первого уровня - ценой, затратами в сфере потребления и 

качеством сервиса продукции. Не отвечает требованиям системности и 

комплексности три подсистемы TQM: базовая система, система технического 

обеспечения, система совершенствования и развития. Например, в базовую 

систему следовало бы включить научные подходы, принципы и функции 

управления, в обеспечивающую систему - компоненты научно - 

методического, правового, информационного и ресурсного обеспечения. 

Приемы и средства, используемые для внедрения TQM, не отвечают в 

полной мере требованиям системности, комплексности и логичности. Во-

первых, почему рассматриваются приемы и средства для управления только 

качеством, процессами, персоналом и ресурсами? А где структуры, 

информация, средства производства, финансы и др.? Во - вторых, среди 

приемов и средств перечисляются понятия, методы, принципы системы и 

разные объекты. В - третьих, отсутствуют конкретные методы анализа, 

прогнозирования, оптимизации, мотивации, управления персоналом. 

Учитывая указанные недостатки, система TQM не может быть 

рекомендована для внедрения на казахстанских предприятиях в качестве 

глобальной системы. Она может быть рекомендована как подсистема 

системы обеспечения конкурентоспособности (СОК). 
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ЕҢБЕКТІ МОТИВАЦИЯЛАУ ЖӘНЕ ЫНТАЛАНДЫРУДЫҢ 

ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЖӘНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ЕМЕС ӘДІСТЕРІН 

ЖЕТІЛДІРУ 

 

Әкім Әсел  Азаматқызы  - «Экономика» мамандығының 

 1 курс магистранты, 

Джолдасбаева Г.К. - э.ғ.д., профессор, Кирбетова Ж.С. - іскерлік 

әкімшілік магистрі, лектор, Алматы технологиялық университеті 

 

Тәжірибе көрсетіп отырғандай, кадрлардың біліктілік деңгейін 

жоғарлату және дайындау бойынша жұмыстары дұрыс жүргізіліп отырған 

ұйымдарда қызметкерлердің мәдени-техникалық деңгейі мәнді жоғары 

болатыны байқалады, ал кадрлардың біліктілігін жоғарлату және дайындау 

еңбек өнімділігінің жоғарлауына оң әсерін тигізеді, бұл «Фирма 

«ИнтерТехСтрой» ЖШС-і үшін де мінезді. 

Сондықтан да күн сайын кадрлардың біліктілігін жоғарлату және 

дайындау жұмысын жетілдіру керек, ал ол үшін қажет: 

- кәсібі бойынша қызметкерлердің біліктілігін жоғарлату мен 

дайындауға қажеттілікті анықтау; 

- бекітілген тәртіпте кадрлардың біліктілігін жоғарлату мен дайындау 

бойынша жылдық жоспарларды құру және олардың орындалуын қамтамасыз 

ету; 

- өндірісте жұмысшыларды кәсіби оқыту үшін база құру; 

- оқытудың арнайы құралдарын дайындау мен енгізу бойынша іс-

шаралар құру; 

- тікелей ұйымда қызметкерлердің біліктілігін жоғарлату курстары 

мен курстық білім берулерді ұйымдастыру; 

- кадрларды даярлау нәтижелері мен тиімділгіне талдау жүргізу; 

- ұйымда кадрларды оқыту формалары мен әдістерін әрі қарай 

жетілдіру бойынша ұйым басқармасына бағытталған ұсыныстарды құруды 

зерттеу. 

Еңбек ресурстарын басқарудағы маңызды орынды басқарушы 

қызметкерлер мен мамандардың кадрлардың біліктілігін жоспралы дамыту 

алады. Кез келген маманнның үздіксіз кәсіби өсуі қажеттілігінің мәнділігін 

қайта бағалау өте қиын. Тек білімін тұрақты жаңарту қызметкерге қажетті 

шаруашылық қуатты сақтауға көмектеседі, жаңа идеяларды белсенді жүзеге 

асыруға мүмкіндік береді. 

Соныменен қатар, жұмысшы кадрларды даярлауды сәтті 

ұйымдастыруды жетілдірудің қажетті шарты оқу жоспарларын жетілдіру 

болып табылады. Оларкелесідейталаптарғажауап беру керек: 

1. Жүйелілік. Оқу жоспары теориялық оқытудан тәжірибелік 

оқытуға қатаң жүйелілікте оқытуға жататын оқу пәндерінің тізімінен тұрады; 

онда әрбір бөлімге оқу уақытын анықтау керек; 

2. Мамандық бойынша нақтылық. Оқу жоспарында тарифтік-

біліктілік анықтамасының талаптарына сәйкес оқытудың негізгі мақсаттары 
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мен тапсырмалары көрсетіледі, оқу жоспарлары мен бағдарламалары әрбір 

мамандық бойынша жұмысшы біліктілігін біртіндеп өсіруді қамтамасыз етуі 

қажет; 

3. Рационалдылығы. Үйренушілердің дайындық дәрежесіне сәйкес 

оқу жоспарлары үйренушілердің білімінің шеңберін кеңейтуге жағдай 

жасайды, оларды еңбекті рационализациялауға ұмтылуға ынталандыру.  

Кез келген ұйымның әрбір қызметкері өзінің кәсіби деңгейін 

жоғарлатуға ұмтылу керек. Сондықтан да «Фирма «ИнтерТехСтрой» ЖШС 

өзінің қызметкерлерін біліктіліктерін жоғарлату үшін оқуға жіберуі керек (1-

кесте). 

1-кесте – Жылына кәсіби оқытуға кететін шығындар 

 
№ р/н Көрсеткіштер Мәні 

1 Кәсіби оқудан өтуді жоспарлап отырған қызметкерлердің саны, 

адам 

60 

2 Бір қызметкерді оқытуға кететін шығындар, мың теңге 105 

 Барлығы, мың теңге 6300 

Ескерту – «Фирма «ИнтерТехСтрой» ЖШС-і мәліметтері негізінде құрылған 

 

Қызметкерлердің біліктілік деңгейін жоғарылату және даярлау 

ұйымның шығындарымен байланысты. Ол қызметкерлерінің оқуына төлейді. 

Кәсіби оқытуға шығындар оқытушының еңбекақысына, оқу 

бағдарламаларын құруға, Т.Рысқұлов атындағы қазақ экономикалық 

уриверситетінде  (ҚазЭУ) оқуға төлеуге, арнайы оқу орталықтарында 

біліктілікті жоғарлату курстарына төлеуге кетеді. Осы ұйымның тәжірибесі 

бойынша бір қызметкерді оқытуға кететін нақты шығындар 105 мың теңгені 

құрайды. 

Соныменен қатар «Фирма «ИнтерТехСтрой» ЖШС-нің қызметкерлері 

аттестациядан өтуі қажет. Бұл қызметкерлердің кәсіби білімін, дағдыларын, 

іскерлігін объективті бағалауға мүмкіндік береді, олардың кәсіби және 

жалпы адамдық қасиеттерін бөлуге, мансаптық және кәсіби өсуін 

жоспарлауға, қызметкерлердің оқуына мүмкіндік береді (2-кесте).  

Аттестация кадрлар бөлімі мамандарымен құрылған және бас 

директормен бекітілген аттестациялау жайлы Нұсқауға сәйкес жүргізіледі. 

Аттестациялау жайлы Нұсқауда қызметкерді мінездейтін белгілі бір 

құжаттарды (белгілі бір мерзімде жасалған жұмыстары туралы есептері, 

тікелей басқарушысының пікірі, жұмыс жоспарлары және т.с.с.) 

аттестациялау комиссиясына ұсыну қарастырылу керек. Осы құжаттардың 

барлығымен қызметкер танысу керек. Осы нұсқаумен танысқандығы туралы 

қызметкерлерден қолхат алынады. Кадрлар бөлімінің маманы аттестацияны 

жүргізу жоспары мен графигін құру керек және оларды аттестациялау туралы 

нұсқауда бекітілген мерзімде қызметкерлерге жеткізілу қажет. 

Аттестацияны арнайы құрылған комиссия өткізеді, оның құрамына 

бөлімшелердің меңгерушілері, жоғары біліктілік деңгейдегі қызметкерлер,  

кадрлар бөлімінің қызметкерлері, аттестацияланатын тұлғаның тікелей 
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басқарушысы және ұйымның басқа бөлімдерінің мамандары 

кіреді.Аттестациялауды жүргізу кезінде комиссия қызметкерлердің барлық 

кәсіби сапасын бағалауы керек. Жақын арада біліктілікті жоғарлату курсын 

бітіргендер немесе кәсіби бухгалтер аттестатын алған бухгалтерлер 

қызметкерді аттестацияға қатысудан босатпайды. Аттестациялау іс-жосығы 

аттестацияланатын қызметкердің иеленіп отырған лауазымына сәйкес 

жүргізіледі. Мысалы, аттестация әңгімелесу түрінде өтуі мүмкін. 

 

2-кесте – Біліктілікті бағалау үшін көрсеткіштер тізімінің үлгісі 

 
№ 

р/н 

Қызметкерлердің біліктілігін мінездейтін 

көрсеткіштер 

Қызметкерлер санаты 

басқар

ушыла

р 

маманд

ар 

Басқа да 

қызметк

ерлер 

1 Білімі  + + + 

2 Мамандығы бойынша жұмыс өтілі + + + 

3 Кәсіби жете білушілігі + + + 

3.1 саланы дамытуды реттейтін қажетті нормативті 

актілерді білуі 

+ + + 

3.2 қойылған мақсаттарға жету бойынша шешімдерді тез 

қабылдай білу 

+ +  

3.3 біткен жұмысының сапасы +   

3.4 жаңа жағдайға икемделу мүмкіндігі және пайда 

болған мәселелерді шешуге жаңа көзқарастарды 

қолдану 

+ + + 

3.5 лауазымдық міндеттемелерін өз уақытында орындау, 

жұмысының нәтижелеріне жауапкершілік 

+ +  

3.6 еңбек интенсивтілігі (қысқа мерзімде жұмыстың 

үлкен көлемін орындау мүмкіндігі)  

+ + + 

3.7 құжаттармен жұмыс істей білуі + + + 

3.8 қол астындағылардың жұмысын талдау және бақылау, 

үйлестіру мен реттеуді ұйымдастыру, жоспарлау және 

болжау мүмкіндігі 

+   

3.9 жұмыс сапасы мен еңбек өнімділігін арттыруды 

қамтамасыз ететін техникалық құралдарды қысқа 

мерзімде игеру мүмкіндігі  

+ + + 

4 Өндірістік этика, қарым-қатынас стилі + + + 

5 Шығармашылық мүмкіндігі, тапқырлығы + + + 

6 Коммерциялық қызметке қатысу + +  

7 Өзін-өзі бағалау мүмкіндігі + + + 

Ескерту – «Фирма «ИнтерТехСтрой» ЖШС-і мәліметтері негізінде құрылған 

 

Аттестациялау нәтижелері бойынша комиссиямен нақты қызметкерге 

байланысты «Лауазымына сәйкес келеді» немесе «Иеленіп отырған 

лауазымына сәйкес келмейді» деген тұжырымдамасы бар ұсыныстар 

беріледі. Аттестация аттестацияланатын қызметкердің қатысуымен өтеді. 

Қызметінің нәтижелері бойынша аттестациялық комиссияның шешімдері 

қызметкердің аттестациялық парағында баяндалады және ұсыныстық мінезге 
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ие, бірақ міндетті емес. 

Ұсыныстармен танысқан ұйым басшысы осының негізінде 

қызметкердің әрі қарайғы тағдыры туралы шешім қабылдайды – шығарып 

жіберу, неғұрлым жоғарғы немесе төменгі лауазымға ауыстыру, 

еңбекақысын жоғарылату, сыйлық беру, біліктілігін жоғарлату курсына 

жіберу және т.с.с. 

Сондай-ақ білімін, дағдысын және іскерлігін бағалау үшін емтихан 

жүргізеді. Ол қызметкердің кәсіби даындық деңгейін анықтау үшін қажет 

және оның нәтижесіне қарай әрі қарай оқыту керектігін анықтайды. 

Емтихан бағасына жеке пункт ретінде тәжірибелік жұмысын орындау 

қортындылары кіреді. 

Қызметтің мұндай талдауы негізінде қызметкерлердің негізгі санаттары 

үшін емтихандардың бағдарламалары құрылады. Бағдарламаға белгілі бір 

қызметкердің қызметімен тікелей байланысты сұрақтар кіреді. 

Қызметкерлердің әрбір санаты үшін сәйкесінше өз бағдарламасы 

құрылған, және санатының өсуіне қарай бұл бағдарлама қиындайды. 

Емтихандық бағдарламалар қызметкерлерге таратылып беріледі, сол арқылы 

олар емтиханға өз еріктерімен дайындала береді. Осыменен қатар, 

аттестациялау кезеңі кезінде емтиханға кіретін барлық курстар бойынша 

сабақтар жүре береді. 

Дұрыс құрылған іс-жосық қызметкерлердің дамуы, дау-жанжалдарды 

ескерту, жұмысшы топтарында күштеуді төмендету, мансаптық өсу жүйесін 

құру сұрақтарын шешуге мүмкіндік беретін бағалы материалдардың 

жеткілікті санын жинауға мүмкіндік береді. Ол басқарушыларға ұжымдағы 

өз орына сыр көзбен қарауға, бөлімше қызметіне өз қосқан үлесін бағалауға 

объективті қарауға, өз қызметкерлерінің қалай қарайтынына жаңа жағынан 

қарауға мүмкіндік береді. 

Персоналды басқарудың ұсынылып отырған жүйесі ұйым 

қызметкерлерінің кәсіби жылжуының келесідей түрлерін енгізеді: 

- кәсіби шеберлігін жетілдіру, аралас операциялар мен мамандықтарға 

ие болу; 

- біліктілікті жоғарлату; 

- ұйымның қызметкерлерін жоғарғы және орта кәсіби оқу орындарына 

бағыттауы бойынша оқыту. 

Еңбектік мотивацияны арттырудың маңызды резервтері материалдық 

марапаттау, кәсіби-біліктілік деңгейін жетілдіру, лауазымдық өсу жүйесін 

құру, еңбек мазмұндылығын арттыру және басқару процесіне тарту 

факторларында жатыр. 

Материалдық марапттауды ынталандыру үшін сыйақының өзгермелі 

бөлігінің (премия, бонустар, пайданы бөлуге қатысу) рөлін күшейту керек, 

еңбек өтілін және  өмірдегі қарбалас кездерді (өмірдегі маңызды жағдайлар) 

есепке алуды тәжірибеге енгізу, «кафетерия принципі бойынша сыйақы 

жүйесін» енгізу қажет. Кәсіптік-біліктілік деңгейді жаңа компьютерлік 

технологиялар мен виртуализациялауды қолданумен оқытудың замануи 

әдістерін енгізу арқылы арттыруға; қызмет бабында көтерілуді «карьераның 
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екіжақты сатысын» қолдану арқылы қамтамасыз етуге; еңбек 

мазмұндылығын басқарушылық шешімдерді жасау және жүзеге асыру 

процесіне тарту есебінен арттыруға болады[1]. 
Нақты уақытта кәсіпорын персоналының шығармашылық белсенділігін 

арттыруға, өндірістік мәселелерді шешуге тартуға мүмкіндік беретін 
материалдық, моральдық және әлеуметтік сыйақылардың әралуан формалары 
кешенін біріктіретін еңбекті мотивациялау және ынталандыру үлгілері қажет. 
Ұжымдағы қалыптасқан әлеуметтік-психологиялық факторларды, сондай-ақ 
ұйымдық-экономикалық әдістерді есепке алатын мұндай үлгілерді құру және 
тәжірибеде қолданукәсіпорынтік персоналдың еңбек өмірінің сапасын 
арттыруға мүмкіндік береді. Ынталандырудың материалдық әдістерін 
қолданумен қатар, материалдық емес әдістерін қолдану қажет, өйткені 
мотивация құралы ретінде ақшаның мәні уақыт өте төмендейді де, 
экономикалық ынталандыру күтілген тиімділік бермейтінін есепке ала 
отырып, біз материалдық ынталандырудың дәстүрлі формаларын, сондай-ақ 
қазіргі уақытта аз көңіл бөлінетін пайдаға қатысу, еңбек өтілін және өмірдегі 
қарбалас кездерді (өмірдегі маңызды жағдайлар) есепке алумен төлем, 
«кафетерия принципі бойынша сыйақы жүйесін» (қызметкерлердің өзіне 
жеңілдіктер пакетін таңдауға мүмкіндік беру) енгізу, жай маманнан жоғары, 
басты және бас маманға дейін, одан әрі бөлімдердің бастығы және оның 
орынбасарлары, одан кейін кәсіпорын директорының кеңесшілеріне дейін 
қызмет бабында көтерілуді қамтамасыз ететін «карьераның екіжақты 
сатысын» енгізу сияқты еңбекті ынталандыру формалары қарастырылған 
кәсіпорында еңбекті мотивациялау мен ынталандыру үлгісі ұсынылады. Жас 
қазақстандықтар үшін «әлеуметтік жеделсаты» механизмін құру 
маңыздылығы жайлы Елбасы Н.А. Назарбаев өзінің сөйлеген сөзінде көрсетті 
[2, 3-бет]. 
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Аңдатпа.Берілгенмақаладакәсіпорынныңеңбекті мотивациялау және 

ынталандырудың экономикалық және экономикалық емес әдістерін 
жетілдіру жолдары қарастырылған. Сондай-ақ, еңбекті ынталандырудың 
«кафетерия принципі бойынша сыйақы жүйесі», «карьераның екіжақты 
сатысын» енгізу ұсынылған.  

Аннотация. В данной статье рассмотрены пути совершенствования 
экономических и неэкономических методов мотивации и стимулирования 
труда предприятия. Также предлагается внедрение «системы 
вознаграждения по принципу кафетерии», «двухсторонней ступени 
карьеры» стимулирования труда. 

Abstract. In this article, ways to improve economic and non-economic 
methods of motivation and motivation of the enterprise's work are considered. It is 



36 
 

also proposed to introduce a "reward system based on the principle of cafeteria", a 
"two-stage career" of labor incentives. 

 

 

 
Оценка роли внешних и внутренних инвестиций  в обеспечении 

конкурентоспособности и экономического роста 
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В условиях глобализации и международной интеграции успех 

социально-экономического развития любой страны во многом зависит от 
эффективности использования и функционирования как национальных, так и 
иностранных инвестиций. Для Казахстана инвестиции – это не только один 
из источников роста, но также своеобразная предпосылка для вступления в 
мировую экономику. В условиях обеспечения перехода к устойчивому 
экономическому росту объем инвестиций должен ежегодно увеличиваться не 
менее чем на одну четверть. Всего же для вывода экономической системы на 
траекторию устойчивого экономического развития необходимо, как 
минимум, 4-5-кратное увеличение объема инвестиций. При этом главным 
отличием нового направления экономической политики от прежнего курса 
должна стать ориентация на широкомасштабное инвестирование 
национальных хозяйств и отраслей, производств и территорий страны как за 
счет внутренних, так и внешних инвестиций. Другими словами, государство 
должно обеспечить создание условий, стимулирующих привлечение 
источников инвестирования. 

Необходимым условием развития роста конкурентоспособности 
национальной экономики является привлечение прямых иностранных 
инвестиций (ПИИ), которые приносят новые технологии и современные 
методы управления, а также способствуют развитию отечественных 
инвестиций, которые в состоянии сыграть огромную роль в экономическом 
подъеме cтpaны. Сегодня с уверенностью можно сказать, а также это 
подтверждает опыт многих развивающихся стран Юго-Восточной Азии, что 
инвестиционный бум в экономике начинается с прихода иностранного 
капитaлa. Среди факторов, оказывающих влияние на необходимость 
привлечения иностранного капитала можно выделить следующие: крайняя 
ограниченность инвестирования за счет внутренних ресурсов; стремление 
насыщать внутренний рынок дефицитной продукцией; объективная 
необходимость более тесного включения в мировые хозяйственные связи [1]. 

Казахстан, занимая лидирующие позиции среди стран региона по 
уровню социально-экономического развития и обладая значительным 
территориальным преимуществом, может сыграть ключевую роль в регионе, 
направленную на превращение Центральной Азии в достойный и 
самостоятельный регион цивилизованного и благополучного мира, 
выступить в качестве движущей силы, посредником в диалоге с крупными 
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ТНК, плацдармом интересов мировых инвесторов по развитию всего региона 
Центральной Азии.  

Сегодня, по экспертным оценкам, казахстанской экономикой получено 
более восьмидесяти процентов всех прямых инвестиций, поступивших в 
Центральную Азию. Всемирный Банк включил нашу страну в двадцатку 
наиболее привлекательных в инвестиционном отношении стран мира. 
Казахстан последние несколько лет находится на первом месте по объему 
прямых иностранных инвестиций на душу населения среди стран СНГ[2]. 

Приведенные показатели позволяют охарактеризовать инвестиционный 
режим Казахстана как либеральный, обеспечивающий доступ иностранным 
инвесторам практически во все отрасли экономики. Принятые 
законодательные акты и организационные мероприятия способствовали 
укреплению инвестиционной привлекательности страны и, соответственно, 
притоку иностранных инвестиций в казахстанскую экономику. Как 
результат, Казахстан уже на протяжении нескольких лет является лидером 
среди стран СНГ по объему привлекаемых прямых иностранных инвестиций 
на душу населения, а также первым среди стран СНГ получил 
международный рейтинг инвестиционного класса. О благоприятном 
инвестиционном климате и имидже нашей страны свидетельствует факт 
включения Казахстана в двадцатку наиболее привлекательных стран мира по 
версии Всемирного банка. В Казахстане существует разветвленная и 
взаимосвязанная система законодательства, которая позволяет достаточно 
эффективно регулировать отношения, связанные с деятельностью 
иностранных юридических лиц и граждан на территории страны. Принят 
комплекс нормативно- правовых актов, регулирующих инвестиционную 
политику государства. Основные вопросы правового положения 
иностранных инвестиций регулируются Законом РК «Об иностранных 
инвестициях» [3]. 

Стратегические проблемы формирования конкурентоспособной 
национальной экономики неотделимы от всемерной корпоратизации её 
отраслей и сфер, как организационной формы современного 
высокоэффективного производства. В этой связи намечен новый подход к 
управлению государственными активами. И теоретическая, и научно-
практическая разработка вопросов формирования и укрепления 
государственной собственности, безусловно, позволит значительно укрепить 
экономический потенциал страны.  
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Первый подводный камень при работе с брендами - это имидж 

торговой марки. Имидж, некое сиюминутное впечатление о бренде, может 
превратиться в его суть, индивидуальность. Проблема состоит в том, что 
имидж сориентирован на конкретную ситуацию на рынке, которая сложилась 
именно сегодня, например, появился новый, активно развивающийся сегмент 
рынка - люди, увлекающиеся туризмом. Компания-производитель 
автомобилей вполне может создать автомобилю имидж "туриста", который 
обеспечит ей подъем продаж именно в этом секторе. Однако в случае, если 
это увлечение пройдет, компания сможет сменить имидж автомобиля на 
"дачника", при этом основные характеристики бренда - экономичность, 
неприхотливость и надежность останутся без изменения. Подобное же 
положение складывается и с позиционированием, которое может меняться в 
зависимости от ситуации на рынке, в то время как суть бренда остается без 
изменений. Специалист всегда должен помнить о различиях между имиджем 
бренда и индивидуальностью [1].  

Стоит заметить, что имидж обычно диктуется потребителем, его 
увлечениями, стилем жизни. Если компания-держатель бренда станет слепо 
следовать за всеми увлечениям потребителей, она рискует "потерять главное 
за мелочами". 

Имидж торговой марки (BRAND IMAGE) - то, как торговая марка 
сегодня воспринимается потребителями. 

Уникальность марки (BRAND IDENTITY) - то, как специалисты по 
брендингу хотят, чтобы потребители воспринимали торговую марку. 

Позиционирование марки(BRAND POSITIONING) - место бренда на 
рынке на текущий момент [2]. 

Создание уникальности бренда - это нечто большее, чем просто 
узнавание, чего хотят пользователи. Она также должна отражать "душу" и 
видение бренда, предвосхищать то, что потом понравится потребителям. 
Этот набор основных характеристик должен оставаться неизменным в 
течение продолжительного времени, только тогда компания имеет 
возможность создать действительно сильный бренд.  

Индивидуальность бренда - это не только и не столько характеристики 
продукта, сколько ассоциации и символы, связанные с брендом. Так дорогой 
автомобиль - это не только безопасность, комфорт и скорость, но и престиж, 
принадлежность к определенному социальному слою.  

Одно из условий существования эффективного бренда - это постоянная 
его корректировка, уточнение внутри самой компании. Однако трудно 
ожидать от сотрудников какого-то видения торговой марки, если они не 
понимают ее. Это случается тогда, когда компания перестает осознавать ту 
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роль, которую индивидуальность бренда может сыграть в формировании 
базовых ценностей и целей компании.  

Компании, желающие иметь сильный и устойчивый бренд должны 
постоянно поддерживать в умах своих сотрудников ощущение значимости 
бренда. 

Четвертая, наиболее распространенная ошибка - это зацикливание на 
свойствах продукта, при котором стратегическое и тактическое управление 
концентрируется на свойствах товара.  

Утверждение, что только эти свойства и есть причина 
потребительского выбора и средство конкурентной борьбы, ошибочно само 
по себе, и часто ведет к недоиспользованию оптимальных стратегий, а 
иногда и к критическим ошибкам, поскольку зачастую свойства товара 
меняются гораздо быстрее, чем сам бренд. Так, например, индивидуальность 
бренда состоит из следующих элементов: высокое качество, надежность, 
долговечность и хорошая цена. На самом деле торговая марка, кроме всего 
прочего, вносит ощущение приобретения и использования лучшего. 
Использование этого товара создает покупателю возможность 
самовыражения перед собой или другими людьми [3]. 

Понимание того, что торговая марка это больше, чем товар, имеет 
серьезное применение в ценовой политике, сегментации рынка и стратегии 
коммуникаций. В рассмотренном выше примере компании не стоило бы 
направлять свои усилия на сегменты, чувствительные к цене, а нужно 
сконцентрироваться на тех, кто желает иметь лучшее, и использовать те 
средства коммуникации, которые помогут ассоциировать эти два понятия - 
рассматриваемый товар и "самое лучшее". 

Что касается рекламы, то наиболее распространенным видом 
рекламных объявлений является реклама в СМИ и  на Web-страницах 
размещение так называемых рекламных баннеров. Как правило, рекламный 
баннер представляет собой прямоугольное графическое изображение, 
размещаемое в верхней или нижней части хорошо посещаемых страниц Web-
сайта. Обычно баннеры служат гипертекстовыми ссылками на Web-сайт 
рекламодателя, или на Web-страницы с той или иной информацией о 
рекламируемом товаре. 

Все наиболее конструктивные предложения рассматриваются и 
принимаются для дальнейшего усовершенствования рекламной компании по 
продвижению бренда, так как выживание в конкурентной борьбе требует 
сфокусированного внимания на решении проблем каждого покупателя, как в 
целом, так и в отдельности. 
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В последние годы проблема развития корпоративной социальной 

ответственности (далее – КСО) приобретает  все  большую  значимость в  

Центральноазиатском  регионе.  По  сравнению  с другими странами,  

Республика  Казахстан (РК) ведет  более  активную  политику  в  этом  

отношении.  Тем  не менее,  концепция  КСО  в  Казахстане  является  

относительно  новой и  пока  еще  не  приобрела   должного распространения 

среди местных организаций.  Однако  необходимо  помнить,  что  социальная  

ответственность бизнеса  существовала ранее – просто  называлась  она  по-

другому  и  осуществлялась  в  несколько  других   формах,  чем  на 

современном  этапе. В  советское  время  государственные  предприятия  

активно  оказывали  поддержку больницам,  детским  садам  и  базам  отдыха,  

тем  самым  внося  значительный  вклад  в  социальное благосостояние  

различных регионов [1]. Социальная направленность  советских предприятий  

основывалась на  так  называемой  "национальной  модели  социальной  

ответственности",  которая  включала  этические, филантропические,  

экономические  и  политические  обязательства  [2].  

В  независимом  Казахстане  вопрос  о  развитии  КСО  впервые  был  

принят   на  II  съезде предпринимателей в г. Астане. На этом съезде первый 

президент Республики Казахстан Н.А. Назарбаев заявил, что Казахстану  

нужна  своя  модель  развития  КСО,  основывающаяся  на  лучшей  мировой  

практике,  но  в  то  же время  принимающая  во  внимание  особенности  

экономики,  социальные  аспекты,  многонациональную культуру  и  

традиции  страны.  По  мнению  Президента,  казахстанская  модель  должна  

включать  в  себя решение  экологических,  социальных  и  региональных  

проблем  и  быть  направленной  на достижение экономического процветания 

и благосостояния граждан Казахстана.  

В этой  связи, в качестве одной из главных  правительственных 

инициатив  министерством труда  и  социальной  защиты  населения  РК  

было  проведено  исследование,  по  результатам  которого общественности  

был  представлен  отчет  о  социальной  ответственности  40  крупных  

предприятий  в  семи промышленных  отраслях  Казахстана.  Также,  в  

настоящее  время  традиционно  проводится конкурс  корпоративной  

социальной  ответственности  "Парыз". Заинтересованность  компаний  в  

конкурсе  растет  с  каждым  годом  – так,  в  2014  году  участие  в  конкурсе 

приняли 584 малых, средних и крупных предприятий. В июне 2020 года 

провиден конкурс «Парыз» по следующим номинациям:  

1. «Лучшее социально ответственное предприятие» 

2. «Лучшее предприятие в области охраны труда». 
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3. «Лучший коллективный договор». 

4. «За вклад в экологию». 

 На сегодняшний  день   социальная  ответственность  бизнеса  

признана  важнейшей  составляющей  долгосрочной стратегии  устойчивого  

развития  Республики  Казахстан.  Об  этом  удостоверяет  создание  

Национальной концепции  корпоративной  социальной  ответственности  

бизнеса  в  Казахстане на  2015-2020  гг.,  целью которой является  выработка  

единого  подхода  к  системному  развитию  КСО  и  созданию  

благоприятных условий для  интеграции КСО в деятельность компаний. 

Характерная отличительная черта концепции состоит в том, что в  ней 

рассматривается общий аспект, к продвижению КСО, базирующийся в 

углублении партнерства между страной, бизнесом и гражданским сектором 

Трудности и возможности развития КСО в Казахстане активно 

обсуждаются не только на правительственном уровне, но и в научной среде. 

На это указывает ряд исследований, проведенных российскими и 

иностранными учеными, сравнительно разнообразных аспектов социальной 

ответственности предприятий РК. В стране проводятся не только обще 

направленные исследования, но также  в разрезе отдельных отраслей, 

например, таких как нефтегазовая, табачная, туризм. Большинство 

предыдущих исследований были направлены на изучение политики в 

области КСО, исполняемой казахстанскими компаниями, и ее доступности 

широкой общественности [3]. 

Компании в Казахстане понимают КСО прежде всего как рабочие 

практики (социальные программ/пакеты, улучшение условий труда 

персонала, формирование и обучение его), как благотворительность. 

Упускаются такие важные пункты КСО как раскрытое предоставление 

информации о компании и противостояние коррупции, этичное отношение к 

партнерам, покупателям и поставщикам, установление экологических 

проектов.  Однако необходимо выделить также позитивные направленности в 

формировании КСО вКазахстане: КСО имеет поддержку Президента РК, 

получает распределение практика подготовки нефинансовых отчетов, 

адаптирован и принят национальный стандарт «ИСО 26000»,  продвижение 

КСО как инструмента между бизнеса, а вопросы КСО будут,  еще 

подниматься и инициироваться на самом высоком уровне.  

Разработка механизма регулирования социально ответственного 

поведения бизнеса определена развитием гражданского общества в 

Казахстане, его зрелостью [4]. 

Организация KazEnergy впервые в Казахстане приготовил системный 

анализ деятельности нефтегазовых компаний в области социальной 

ответственности. Наиболее важными аспектами социальной ответственности 

для государства, бизнеса и общества приходят снижение травматизма, 

реагирование на аварии и прозрачность в отношении распределения доходов 

от добычи природных ископаемых. Организация видит своей задачей 

продвижение доброхотных инструментов, которые позволяют стимулировать 

казахстанские нефтегазовые компании к совершенствованию практик 
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управления и деятельности в области социальной ответственности и 

способствовать устойчивому развитию Казахстана. 

По конечным результатам  исследований в РК слабо развита правовая 

инфраструктура в отношении внедрения института корпоративной 

социальной ответственности. Решение данного вопроса 

вероятноприусилениепроцессуальной значимости объединений народа при 

рассмотрении исков о защите прав и свобод, усиление корпоративного 

контроля, сосредоточение важности защиты прав и независимостей в рамках 

общественных дискуссий. 

Проведенный анализ показал слабую развитость правовой 

инфраструктуры РК в отношении введения института корпоративной 

социальной ответственности. По моему  мнению, внедрение данного 

института потребует цельного ряда правовых реформ на основе целого 

подхода к регулированию защиты основных прав и свобод. Подобным 

способом многообещающими тенденциями коллективной общественной 

ответственности казахстанских фирмах обязаны быть:  

 проведение процессуальной реформы, направленной на 

укрепление процессуальной роли объединений народа при рассмотрении 

исков о защите прав и свобод. 

 реформа корпоративного полномочия и прежде всего укрепление 

корпоративного контроля.  

 акцентирование важности защиты прав и независимостей в 

рамках общественных дискуссий. 
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Аннотация: в статье рассмотрены актуальность и необходимость 

развития корпоративной социальной ответственности в РК, направления и 

разработка механизма регулирования социально ответственного поведения 

бизнеса. 

Андатпа: Мақалада ҚР-да корпоративтік әлеуметтік 

жауапкершілікті дамытудың өзектілігі мен қажеттілігі, бизнестің 
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әлеуметтік жауапты мінез-құлқын реттеу бағыттары мен тетігін әзірлеу 

қарастырылған. 

Abstract: the article considers the relevance and necessity of the 

development of corporate social responsibility in the Republic of Kazakhstan, the 

directions and development of a mechanism for regulating socially responsible 

business behavior. 
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Елімізде 2020 жылдың наурыз айында пандемияға байланысты 

енгізілген шектеулер барлық бизнес өкілдеріне дерлік әсер етті. Компаниялар 

үшін бұл шектеулер шешуші факторына айналды: бірі жабылса, біріне 

жұмыс үдерісіне цифрландыруды енгізуге себеп болды. 

Цифрландыру еңбек әлемін өзгертсе, ал технология жұмысшылар мен 

машиналар арасындағы қарым-қатынасты өзгертуде, сонымен қатар ол 

жұмыстардың ұйымдастырылу үдерісін қайта қарауды талап етті, яғни 

жұмыс орындарында жаңа дағдылар өзекті бола бастады.  

Экономикада болып жатқан цифрлық трансформациялар персоналмен 

жұмыс істеу технологияларын жаңғырту үшін мүмкіндіктер ашты, бұл өз 

кезегінде кәсіпорын қызметінің тиімділігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік 

береді. Цифрлық технологиялардың арасында ең танымалы - қызметкерлерді 

іріктеу және бағалау үшін жасанды интеллектті пайдалану, виртуалды 

шындық, деректердің үлкен көлемімен жұмыс істеу, қызметкерлердің онлайн 

режимінде кері байланысын ұйымдастыру және тағы сол сияқты интернет 

ресурстарды атап кетуге болады. Осыған орай, Deloitte сарапшылары 

персоналды басқару саласына цифрлық технологиялардың әсер етуінің үш 

негізгі бағытын бөліп көрсетті (1 сурет) [1]: 

 



44 
 

 
 

1-сурет – Адам ресурстарын басқару саласына цифрлық технологиялардың әсер 

етуінің бағыттары 

 

Аталған цифрлық технологияларды HR-салаға енгізу адам ресурстарын 

басқару тиімділігін бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді, бұл ұйымның 

еңбек өнімділігі мен кадрлық әлеуетінің артуына алып келеді. Мысалы, 

қазіргі кезде  жасанды интеллект элементімен қамтамасыз етілген бағдарлама 

белгілі бір қызметкердің компьютерлік белсенділігіне талдау жүргізе отырып 

(электрондық пошта, кіріп қараған веб-сайттар, электронды құжаттармен 

жұмысы, мобильдік қосымшалар т.б.) оның еңбек өнімділігін төмендететін 

әрекеттерді анықтай алады.  

Сондай-ақ жасанды интеллект жүйесі арқылы ең тиімді 

қызметкерлердің дағдыларын, мінез-құлқы мен іс-әрекеттерін зерттеп, талдай 

алады және осы мәліметтер негізінде қызметкерлерге арналған білім беру 

траекторияларын құра алады [2].  

Сонымен қатар, заманауи байланыс құралдарын пайдалана отырып әр 

қызметкердің үлгерімін көрсететін онлайн-платформаларын қолдануға және 

жұмыс іздеушілердің түйіндемелері, сертификаттары, дипломдары мен 

кәсіби жетістіктері көрсетілген қызметті құруға мүмкіндік береді. Әрине, 

мұның барлығы үлкен жетістік, бірақ адам ресурстарын басқаруды 

цифрландырудың өзіндік артықшылықтарымен қоса кемшіліктерін де атап 

кеткен жөн (1 кесте). 

 

 

 

 

 

 

• басқарудың жаңа әдістерін енгізу

• инновациялар мен "алмасу" мәдениеті

• жаңа желілік ұйымды құруға ықпал ететін 
практикалық дағдылар жиынтығы

цифрлық 
жұмыс күші

• жұмыс ортасын жобалау

• заманауи байланыс құралдарын пайдалану
(Microsoft Teams, Zoom, Google Meet, WhatsApp, 
Telegram және т.б.) 

сандық жұмыс 
кеңістігі

• шешімдерді жеткізу үшін сандық құралдар мен 
қосымшаларды пайдалану

• инновацияларды өзгерту және енгізу

сандық 
персоналды 

басқару
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1-кесте - Адам ресурстарын басқаруды цифрландырудың 

артықшылықтары мен кемшіліктері 

 
Артықшылықтары Кемшіліктері 

жұмыс процестерін автоматтандыру және 

оңтайландыру арқылы HR бөлімінен 

жүктемені азайтады 

Цифрландаралған технологияларды 

енгізуге арналған шығындардың жоғары 

болуы 

HR маманның персоналмен тиімді жұмыс 

істеу үшін өзіне цифрландырудың 

арқасында тиімді құралдарды таңдауға 

мүмкіндігі пайда болады 

Кибер-шабуылдар, вирустардың 

кесірінен жүйенің істен шығуы 

Персоналды басқару шығындары азаяды Арнайы мамандардың тапшы болуы. 

Әлеуметтік қорғау және жұмыспен қамту 

деңгейінің төмендеуі 

Цифрландыру көптеген операцияларды 

жүзеге асырудағы адами факторды 

болдырмауға мүмкіндік береді 

Жұмыс орнының қысқаруы (мұғалімдер, 

сатушылар-кассирлер, банктер және т.б.) 

Уақыт ресурсын үнемдейді Техникалық ақауларына байланысты 

ақпараттарды сақтаудың электрондық 

нысанының жоғалу қаупі 

Ескертпе: автормен құрастырылған 

 

1-кестеде көрсетілген мәліметтерді ескерсек, әрине цифрландыру адам 

ресурстарын басқаруда көмегі өте үлкен, бірақ та HR үдерістерін 

цифрландыру кезінде сандық қауіпсіздік мәселелеріне көп көңіл бөлу керек, 

себебі виртуалды кеңістікте ұсынылған ақпарат көбінесе әртүрлі сипаттағы 

кибершабуылдарға ұшырауы мүмкін. 

Қазіргі таңда адам ресурстарын басқару саласын цифрландыру үшін 

көптеген сандық өнімдер бар (KPI жүйесі, персоналды басқаруға арналған 

Модульдік платформа, электрондық кадрлық құжат айналымы, цифрлық 

қолтаңба және т.б.) және олардың саны күн сайын артып келеді десек 

болады. Бірақ HR цифрландыру бойынша қазақстандық көп компаниялар әлі 

күнге дейін қызметкерлерді тек жалдау, оларды дамыту және жұмыс орнында 

ұстап қалу міндеттерімен ғана шектеледі [3]. Мысалы, Қазақстандық 

компаниялардың 73%-ы және шетелдік компаниялардың шамамен 60%-ы 

жұмысқа қабылдаудың стандартталған тәсілдерінің бар екендігі туралы 

хабарлайды. Сонымен қатар, кадрларды іріктеу және жалдау аясында күрделі 

процестерді автоматтандыру үрдісі байқалады. Қазақстандағы және әлемдегі 

компаниялар рекрутменттегі өз мүмкіндіктерін келесідей бағалайды: 

таяудағы үш жылда қазақстандық компаниялар мынадай бағыттарды қоса 

алғанда, рекрутменттің барлық кезеңдерінде технологияларды пайдаланудың 

өсуін күтуде (сурет 2) [4]: 

 Бос орынға жауап және пікірлерді өңдеу -100% 

 Үміткерлерді іздеу және бос жұмыс орындарын орналастыру -92% 

 Резюме скринингі-100% 

 Үміткерлерді бағалау -92% 

 Үміткерлерді іріктеу -75% 
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 Жұмыс ұсынысын қалыптастыру / ұсыныс-92% 

 Позицияны жабу -67% 

Адам ресурстарын басқару саласы біртіндеп икемді бағдарламаларға 

ауысып, технологиялық тұрғыдан жетілдірілуде. Қайталанатын үдерістерді 

автоматтандыру арқылы: 

1) еңбек интеллектуализациясын дамытуға; 

2) қызметкерлер өзінің көңілін шығармашылық мәселелерге және 

бизнесті дамыту идеяларын алға жылжытуға көбірек көңіл бөлуге мүмкіндік 

ала алады.  

Цифрлық технологияларды пайдалануға негізделген жаңа HR 

стратегиялары басқарушылық шешімдердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік 

береді. Осылайша, адам ресурстарын басқару саласындағы цифрландыру: 

- жұмыс орындарын, атап айтқанда цифрлық жұмыс орындарын 

енгізуді; 

- жұмыс әдістері мен компания қызметкерлері арасындағы өзара іс-

қимылды өзгертетін технологиялардың пайда болуын қамтиды.  

Қорытындылай келе, адам ресурстарын басқарудағы негізгі үрдістер 

HR аналитикасы мен сандық технологияларды пайдалану екенін атап өткен 

жөн. Адам ресурстарын басқаруды цифрландыру үдерісі жаппай жалдау 

рәсімдерін, корпоративтік оқыту процесін жеңілдетеді, адами ресурстардың 

тиімділігін басқару саласында жаңа мүмкіндіктер ашады. Сонымен қатар, 

цифрлық технологиялардың таралуы білім беру саласында жаңа трендтер 

қою арқылы цифрлық дағдыларға деген сұранысты арттырады. Осылайша, 

бүгінгі таңда болашақтың практикасын анықтай алатын және осыған сәйкес 

жаңа цифрлық шешімдерді, атап айтқанда HR саласында енгізе алатын 

компаниялар айқын бәсекелестік артықшылыққа ие болады. 
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Түйіндеме. Адам ресурстарын басқаруды цифрландыру қазіргі кезде 

өзекті мәселелерінің бірі. Мақалада адам ресурстарын басқару саласына 

цифрлық технологиялардың әсер етуінің бағыттары, цифрландырудың 

артықшылықтары мен кемшіліктері және оның болашағы туралы 

қарастырылған. 
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Резюме. Цифровизация управления человеческими ресурсами является 

одной из актуальных проблем в настоящее время. В статье рассмотрены 

направления влияния цифровых технологий на сферу управления 

человеческими ресурсами, преимущества и недостатки цифровизации и ее 

перспективы. 

Abstract. Digitalization of Human Resource Management is one of the most 

pressing issues at the moment. The article discusses the directions of the impact of 

digital technologies on the field of Human Resource Management, the advantages 

and disadvantages of digitalization and its prospects. 

 

 

 

Роль бренд-менеджера в маркетинговой службе 

 

Дуйсен Галымжан Мустахимович  - д.э.н., профессор  

Босатбек Ернар Нұрланұлы - магистрант  ОП М075  

«Маркетинг и реклама» 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы. 

 

Управление брендом (BrandManagement) - это процесс управления 

торговыми марками с целью стратегического увеличения стоимости бренда. 

Кроме того под управлением брендом также может пониматься персонал, 

ответственный за создание индивидуальных черт бренда, изменение их для 

достижения максимальной эффективности, проверку, что индивидуальные 

черты не корректируются в угоду тактической выгоде, а также за составление 

планов антикризисного управления брендом в случае необходимости.  

Если компания не имеет возможности быть первой (не хватает 

финансовых ресурсов или она пришла на этот рынок позже других), то она 

всегда должна учитывать, что нельзя предпринимать лобовую атаку на 

компании, уже имеющие лидирующие позиции на рынке. Если у нее есть 

желание стать первой, то сначала необходимо закрепиться как лидер в 

другой области, а потом уже выходить на желаемый рынок. Другой вариант 

завоевания брендом лидирующего положения - создать принципиально 

новый товар (он должен выглядеть принципиально новым в глазах 

потребителя) и стать лидером благодаря ему. Компания, обладающая 

сильным брендом, может провести ряд мероприятий, которые позволят ей 

увеличить доходы от имеющегося бренда. Прежде всего, бренд может быть 

применен к более широкому целевому сегменту потребителей, 

географическому рынку или каналу дистрибуции. Это действие называется в 

западной практике расширение бренда (BrandExpansion) [1]. Примером 

расширения бренда может служить любой импортный бренд, продающийся 

на казахстанском рынке - Mars, L'Oreal, Palmolive или Camel.  

Управляя своим брендом, компании достаточно часто сталкиваются с 

ситуацией, что их бренд не полностью соответствует потребностям рынка. 

Причин этому может быть несколько: рынок перенасыщен брендами и 
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потребители не видят особой разницы между ними; товар продается через 

розничные торговые сети, которые неохотно берут дорогой бренд, 

предпочитая более дешевые товары; происходят технологические пере-мены, 

позволяющие компании-держателю бренда производить и продавать с 

высокой прибылью новый, более дешевый товар.  

Как правило, основное давление приходится на нижний сегмент рынка, 

и компаниям приходится либо снижать цены, либо смириться с падающей 

долей рынка.  

Для того, чтобы противостоять этой тенденции (или, если угодно, 

получить из нее максимум выгоды), компании предлагают "облегченные" 

версии своих традиционных продуктов с сильным брендом. Однако подобная 

политика должна проводиться с особой осторожностью, иначе компания 

рискует ослабить свой бренд [2].  

Как любой предмет согласно законам гравитации падает вниз с гораздо 

меньшим усилием, чем поднимается наверх, так и бренды быстро и легко 

оказываются на самых нижних сегментах рынка (иногда даже ненамеренно), 

где их поджидают большие проблемы. Самое сложное при этом - не 

повредить торговую марку, особенно в той ее части, которая связана с 

качеством представляемого ею товара. Проблема состоит в том, что 

снижение цены влияет на восприятие пользователя сильнее, чем любая 

другая акция, связанная с брендом. Психологами давно установлено, что на 

людей гораздо большее впечатление производит отрицательная, чем 

положительная информация. Первоначальная негативная информация о 

человеке, например, будет сильно влиять на последующую позитивную 

информацию, в то время как позитивное первоначальное впечатление может 

быть легко испорчено последующей негативной информацией [3]. 

Однако не стоит полагать, что движение вниз всегда слишком 

рискованно - умелое управление брендом на нижних сегментах рынка может 

принести компании немалый доход. Существует ряд средств, позволяющих 

разделить основной бренд и его более дешевую модификацию в сознании 

потребителей.  

Есть свидетельства лабораторных испытаний, подтверждающие, что 

люди могут изолировать родственные торговые марки друг от друга, даже 

если одна из них находится в более низкой категории качества или качество 

товара вызывает нарекания.  

Ключ к уменьшению риска повредить бренд при создании его дешевых 

вариаций - отстроить новый продукт от предыдущей категории. Суть в том, 

что потребители могут разделять индивидуальность торговых марок по 

классам продуктов, но им надо в этом помочь. Если товары очень сильно 

отличаются друг от друга (например, продукты и одежда), риск переноса 

негативного качества будет меньше. С другой стороны, естественно, есть 

риск, что столь отдаленно стоящие продукты под одной торговой маркой 

друг другу ничего не добавят, а лишь создадут у покупателя чувство 

дискомфорта.  
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Если бренд потерял все доверие потребителей как носитель особых 

ценных качеств товара, снижение цены абсолютно безопасно. Если компания 

и так уже занимает нишу low-end на рынке и ее товар известен как 

низкокачественный, то ей нечего терять.  

Тем не менее, многие бренды пока по-прежнему находятся на верхних 

ступенях рынка. Эти товары обладают уникальными качествами, которые не 

позволяют им встать на одну доску с более дешевыми конкурентными 

товарами. Если владельцы торговых марок подобных товаров решат снизить 

цену, они должны продумать шаги по сохранению в умах потребителей 

восприятия высокого, отличного от конкурентов качества их товаров. 

Сложность в том, чтобы начать конкурентную борьбу с новыми ценами без 

изменения позиционирования товара. Суть этой политики снижения цены 

при сохранении восприятия качества в том, чтобы убедить розничных 

продавцов и покупателей, что качество остается прежним.  

Собираясь вывести продукт на рынок, компания должна начать с 

создания торговой марки. Это достаточно длительный процесс. Для того, 

чтобы получить готовую торговую марку, компания - создатель продукта 

может обратиться в специализированное агентство по продаже торговых 

марок - бренд-брокера и приобрести готовую к использованию полностью 

зарегистрированную марку. 
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ОБ магистранты 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Жаһандану, технологияның революциялық дамуы, электрондық 

коммерция, аутсорсинг рөлдердің оның қатысушылары арасында қайта 

бөлінуіне алып келеді және бәсекелестікті бірнеше есе арттырады. Тауарлар 

мен қызметтер арасындағы, өндірушілер мен дистрибьюторлар арасындағы 

айырмашылықтар жойылуда. Көптеген жағдайларда бірегей бәсекелестік 

артықшылыққа ие болу ұзақ мерзімді перспективада экономикалық пайда 

табудың жалғыз мүмкіндігі болады. Мұндай алмастырылмайтын бәсекелестік 

артықшылықтарға бренд кіреді [1]. 
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Бренд (ағылш. brand-тауар белгісі, сауда маркасы)- маркетингтегі 

компания, өнім немесе қызмет туралы ақпараттар кешенін білдіретін термин; 

қандай да бір өндірушінің немесе өнімнің танымал, оңай танылатын және 

заңды түрде қорғалған символикасы. 

 Брендті анықтауға екі тәсіл бар: 

- тапсырма және жеке атрибуттар: атауы, логотипі және 

бәсекелестермен салыстырғанда компанияны немесе өнімді ерекшелеуге 

мүмкіндік беретін басқа да көрнекі элементтер (әріптер, дизайн, түс 

схемалары және символдар); 

- клиенттердің, серіктестердің, қоғамның көз алдында компанияның, 

өнімнің немесе қызметтің бейнесі, имиджі, беделі. 

Брендке өндіруші ел айтарлықтай әсер етеді. Өндіруші ел әсерінің 

тауарларды қабылдау және сатып алу туралы шешім қабылдау тұрғысынан 

тұтынушының мінез-құлқына әсері жақында ғалымдар мен маркетинг 

өкілдерінің қызығушылығын тудырды. Бұл нарықтардың жаһандануының 

өсіп келе жатқан процестеріне, әртүрлі нарықтарда ұсынылған тауарларды 

сатып алуға және иеленуге дағдыланған тұтынушылардың білім деңгейінің 

кеңеюіне байланысты [2]. Тұтынушылардың халықаралық тауарлар мен 

брендтер туралы білім деңгейі, әрине, халықаралық туризмнің, ғаламдық 

ақпараттық жүйелердің және ақпарат пен тауарлардың таралуына ықпал 

ететін басқа процестердің дамуына әсер етеді. Бүгінгі таңда әртүрлі елдердегі 

тұтынушылар Германия, Италия, Франция, Ұлыбритания, Жапония, АҚШ-та 

өндірілген тауарлар мен брендтерді жақсы біледі және анықтайды. Бұл 

сериядағы Ресей шетелдік тұтынушылар танитын жеке брендтер мен 

тауарлармен ұсынылуы мүмкін. Бұрын халықаралық маркетингтік ғылыми 

пікірталас тұтынушының сатып алу туралы шешім қабылдауына "... ішінде 

жасалған" танымының әсерін қарастырды. Бұл тұтынушы нақты өндіріс елін 

өнім өндірісінің соңғы сатысы ретінде қарастырған жағдайға қатысты болды. 

Қазіргі уақытта өндіруші елдің әсерімен қатар, өнімнің дизайнын жасау 

әсерін де қарастыру қажет, өйткені көптеген өндірушілер өз өнімдерін 

тұтынушылардың бұл ақпаратты теріс қабылдағанына назар аудармай, 

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің нарықтарына өткізеді. 

Өндіруші елдің танымал тауарларды тұтынуға әсерін қарастырыңыз. 

Танымал тауарлардың көптеген брендтері үшін бренд (аты, маркасы) 

"өндіруші елдің имиджінің" жан-жақты сипаттамасынан гөрі маңызды, бірақ 

оның әсерін толығымен жою мүмкін емес, әсіресе көптеген өндірушілер өз 

өнімдерін Қытайға және басқа елдерге Шығыс Еуропа немесе Оңтүстік-

Шығыс Азия орналастырған жағдайда. Егер тұтынушыларға "люкс" 

класындағы өнімнің дизайны қай жерде жасалғандығы туралы ақпарат 

берілсе, онда жоғары ықтималдылықпен өнімді кешенді бағалау және "люкс" 

класына жатқызу оң болады деп болжауға болады, ал тұтынушы сатып алу 

туралы шешім қабылдайды [3]. 

Сонымен, брендтің қалыптасуы мен дамуының теориялық негіздерін 

зерттей отырып, зерттеудің бірінші бөлімі бойынша келесі жалпылама 

тұжырымдар жасауға болады, оның мақсаты брендтің мәнін анықтау және 
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анықтамаларын зерттеу, брендтің қалыптасу кезеңдерін және брендке әсер 

ететін факторларды қарастыру болды. 

Біз бренд дегеніміз-бір сатушының немесе сатушылар тобының 

тауарларын немесе қызметтерін сәйкестендіруге, сондай-ақ тауарлар мен 

қызметтерді бәсекелес тауарлардан немесе қызметтерден ажыратуға арналған 

атау, термин, белгі, символ немесе дизайн немесе осының бәрінің тіркесімі 

екенін анықтадық. 

Брендті қалыптастыру кезеңдері келесідей екендігі анықталды: мақсат 

қою; жобаны жоспарлау; брендтің қазіргі жағдайын талдау; нарықтық 

жағдайды талдау; брендтің мәнін тұжырымдау; стратегия брендті басқару; 

брендті жылжыту; брендті бақылау және іс-әрекеттің тиімділігін бағалау. 

Біз брендті қалыптастыруға әсер ететін негізгі факторлардың ішінде 

мыналарды бөліп көрсетуге болады: өндірушілер, дистрибьюторлар және 

тұтынушылар үшін брендтердің құндылығы; брендтерді жоспарлау 

ерекшелігі; корпоративтік мәдениеттің ерекшеліктері; макроэкономикалық 

жағдай. 
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Сегодня применяемые за рубежом приемы оценки инвестиционных 

проектов являются неотъемлемой составляющей многочисленных 

переводных и отечественных изданий в области финансового менеджмента. 

В мировой практике сложились подходы к оценке эффективности 

инвестиционных проектов, предусматривающие моделирование потоков 

продукции, ресурсов и денежных средств; учет результатов анализа рынка, 

финансового состояния предприятия, претендующего на реализацию 

проекта, степени доверия к руководителям проекта, влияния реализации 

проекта на окружающую природную среду; определение эффекта 

посредством сопоставления предстоящих интегральных результатов и затрат 

с ориентацией на достижение требуемой нормы доходности на капитал или 
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иных показателей; приведение предстоящих разновременных расходов и 

доходов к условиям их соизмеримости по экономической ценности в 

начальном периоде; учет влияния инфляции, задержек платежей и других 

факторов на ценность используемых денежных средств; учет 

неопределенности и рисков, связанных с осуществлением проекта [1]. 

Однако в современных условиях сложилась ситуация, когда 

предприятия, проектные и научно-исследовательские институты, банки и 

другие коммерческие организации отечественной экономики, не вооружены 

современной методикой экономического обоснования инвестиций, что 

естественно, отрицательно влияет на эффективность их использования.  А 

проблемы адаптации этих классических инструментов анализа стоят весьма 

остро и обусловливаются такими специфическими характеристиками 

отечественной инвестиционной сферы, как несопоставимость доходности 

вложений в реальный и финансовый секторы экономики; требуемый сегодня 

короткий срок (1-2 года) окупаемости инвестиций; относительно высокая 

стоимость капитала, выступающего инвестиционным источником; наконец, 

высокая сложность прогнозирования доходов и расходов по долгосрочным 

проектам ввиду действия фактора инфляции, непредсказуемости изменения 

курса иностранной валюты, действующего порядка налогообложения и ряда 

других факторов. 

Однако в условиях новой экономической системы в Казахстане, такой 

подход оценки экономической эффективности перестал удовлетворять 

требованиям современных аналитиков в инвестиционной сфере, так как 

величины нормативных коэффициентов эффективности капитальных 

вложений в значительной степени занижены и не соответствуют рыночным 

требованиям. 

В рыночной экономике явление «снижение себестоимости продукции» 

не равнозначно явлению «увеличение прибыли в распоряжении 

предприятия», а в условиях становления конкуренции именно максимизация 

прибыли выступает главным мотивом деятельности предпринимателей. 

Следовательно, прежняя отечественная методика не принимала во внимание 

планируемые доходы и прибыль от реализации продукции, вокруг чего, 

собственно, и «вертится» весь инвестиционный анализ в рыночной 

экономике [2]. 

На сегодняшний день в основном в анализе инвестиций применяются 

показатели, в большей степени, задающие определенный «порог» при 

прохождении экспертизы. Общепринятого же критерия экономической 

эффективности как конечного показателя для осуществления отбора 

конкретных инвестиционных проектов для финансирования, к тому же 

учитывающего получение прибылей по проектам в долгосрочном аспекте, по 

единому мнению ученых,  нет. 

Кроме анализа и проверки соответствия различных проектов, 

осуществляемых за счет привлеченных источников, определенным 

критериям и условиям  является оценка состоятельности и способности 

реализации проекта инициатора.  Обычно для проверки такой способности 
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кредиторы (банки, государственные организации и др.) применяют широко 

распространенные в отечественной практике методики анализа ликвидности, 

оборачиваемости, прибыльности и финансовой устойчивости предприятий. 

По нашему мнению данный коэффициент мог бы дополнить 

рекомендуемые сегодня  для инвестиционного анализа ограничения, 

например, по сроку окупаемости, экологические, социальные, отраслевые, 

экспортно-импортные.   

Для предотвращения возможной ошибки в результате осуществления 

субъективного выбора тех или иных финансовых критериев из ряда 

предложенных, при принятии решения о целесообразности реализации 

проекта рекомендуется принимать во внимание дополнительные 

объективные и субъективные факторы. 

Наиболее соответствующими современным потребностям в 

инвестициях и инновационному обновлению реального сектора экономики 

являются два последних метода, так как с их помощью можно рассчитать 

показатель экономической эффективности, а дополнительные преимущества 

их проявляются в том, что количественные и стоимостные выражения и 

показатели могут определяться бухгалтерскими расчетами. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о 

необходимости комплексного подхода к решению проблемы методического 

обеспечения оценки и отбора инвестиционных проектов для 

финансирования. При этом, под комплексным подходом следует понимать 

анализ, учитывающий совокупность выходных результатов реализации 

инвестиционных проектов как финансового, так и нефинансового характера 

[3]. 

Обобщая различные подходы, предлагаемые отечественными и 

российскими учеными в области исчисления общей эффективности 

инвестиций, можно сделать вывод. Все они сводятся к расчету и применению 

абсолютной и  сравнительной эффективности: сопоставлением 

национального дохода, чистого продукта, чистого дохода или прибыли (или 

их прироста) с общими затратами на инвестиции в виде капитальных 

вложений в основной капитал. Расширение, реконструкция и техническое 

перевооружение действующих предприятий, приобретение машин, 

оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские работы и 

другие затраты, с учетом фактора времени, путем сравнения национального 

дохода и производственных фондов материального производства или 

прироста того и другого – на уровне народного хозяйства; сравнения чистого 

продукта и производственных фондов или прироста того и другого – на 

уровне отрасли; сравнения чистого дохода (если не рассчитывается чистый 

продукт) и производственных фондов или прироста того и другого – на 

уровне научно-производственного комплекса; сравнения прибыли или 

чистого дохода и затрат на капитальные вложения или производственные 

фонды – на уровне отдельных предприятий. Общая эффективность также 

может определяться на основе показателя срока окупаемости с учетом 

факторов материалоемкости, трудоемкости и фондоемкости продукции. 
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На основе критериев, аналитических показателей и способов оценки 

эффективности инвестиционных процессов, на наш взгляд, возможно 

произвести:  

-  оценку эффективности нововведений  путем сравнения показателей 

новой техники с показателями действующей в производстве техники, а если 

имеется множество вариантов её, то сопоставлением их между собой; 

- расчет показателей действующих технологических процессов в тех же 

условиях, для которых запроектированы показатели новых технологических 

процессов, а их расчеты вести в условиях полного освоения сопоставляемых 

технологических процессов, обеспечивающих получение полной 

эффективности их применения; 

-  расчет показателей для эффективных и вместе с тем достаточно 

реальных способов внедрения новой техники в производство, так как от  

принятых за основу расчета способов внедрения зависит величина срока 

окупаемости капиталовложений, что обязывает в проектах новых 

технологических процессов предусматривать также способы внедрения 

новой техники в производство. 

Социальный эффект выражается в росте знаний, квалификации, опыта, 

культуры, в улучшении здоровья и продлении жизни людей. Особенно в той 

части, которую получают работники материального производства. 

В мировой практике уже несколько десятилетий продолжается 

дискуссия о роли и месте в экономике материально неосязаемых 

интеллектуальных активов. В отличие от физических активов они не 

отражаются в отчетности, но вносят возрастающий вклад в коммерческий 

успех все большего числа фирм. 

Мерилом состоятельности и благополучия нации в настоящее время 

становится уровень её интеллектуального и духовного развития. 

Интеллектуальные ценности косвенно находят отражение в величине 

национального дохода. Знания определяют прогресс науки техники, от 

которых зависит развитие производства. Овладение современной сложной 

техникой,  технологией возможно при наличии квалифицированных кадров. 

Высокий уровень здоровья также важный фактор успешного развития 

производства. Уровень материального благосостояния влияет на 

производительность труда, а тем самым и на объемы продукции. 

Все эти факторы влияют на экономический рост, на объем 

национального дохода, хотя количественно измерить  роль каждого фактора 

в экономических показателях можно лишь приближенно. 

Итак, совершенствование оценки эффективности инвестиций является 

неотъемлемой составляющей всего комплекса мероприятий государственной 

политики в целях активизации отечественного инвестиционного процесса. 

Оценка эффективности инвестиции отражает важнейший аспект их 

стимулирования в казахстанскую экономику. Она служат экономической 

основой для принятия конкретных управленческих решений о реализации 

того или иного инвестиционного проекта; задают определенный уровень   

эффективности инвестирования. Такая оценка выступает одновременно 



55 
 

экономической основой принятия инвестиционных решений и «мерилом» их 

эффективности. При этом специфика современного переходного периода в 

казахстанской экономике объективно предъявляет свои требования к 

разработке адекватных подходов оценки инвестиций в реальную экономику. 
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Нарықтық жағдай шарттарында бизнестің тиімді дамуын жоспарламай, 

жеке мүмкіндіктер мен басымдылықтар жайлы ақпараттарды талдамай, 

мақсаттық нарықтың жағдайын білмей, нарықтағы бәсекелестердің орнын 

анықтамай тұрақты жетістікке жету мүмкін емес.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бұл тұтынушылар 

қажеттіліктерін қанағаттандыру саласындағы басқа бәсекелес 

кәсіпорындардан дәл осы кәсіпорынның ерекшелік деңгейін көрсететін 

қатыстық сипаттама.  

Кәсіпорынның жоғары деңгейлі бәсекеге қабілеттілігі аталған 

кәсіпорын өнімін тұтынушылар екінші рет сатып алғанда, қоғам, 

акционерлер, әріптестер тарапынан ешқандай көңіл толмаушылықтың 

болмаған жағдайында ғана байқалады.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі тек өндірістік өнімнің сапалық 

және бағалық параметрлерін қарастырмай, сонымен қатар, менеджменттің 

деңгейіне, қаржылық ағындарды, кәсіпорын іскерлігінің инвестициялық және 

инновациялық құраушыларын басқарудың жүйесіне де байланысты болады. 

Сонымен қатар, кәсіпорынның бәсекеге қабілетіллігіне қандай да бір нарықта 

қалыптасқан конъюнктура, нарықтың басқа қатысуышыларының тарапынан 

болған бәсекелестік деңгейі, техникалық жарақтану, инновацияны енгізілу 

деңгейі, персоналдың ынталануы мен квалификациясы, қаржылық 

тұрақтылық та әсерін тигізеді.  
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Басқа да бірдей шарттар жағдайында ең маңызды орынға кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігінің маркетингтік құраушылары шығады. Маркетинг 

тұтынушылардың ең маңызды қажеттіліктерін анықтауға, нарық 

сегменттерінің артықшылықтарын бағалауға, бәсекеге қабілеттілікті арттыру 

арналған стратегияны әзірлеуге бағытталған.  

Бәсекеге қабілеттілікті анықтауда ең маңызды мәнге бәсекенің болуы 

шығады. Бәсекелестік нарықта келесі жағдайда орын алады – нақты тауар 

түрінің сатып алу-сату орнында, этикалық және құқықтық ережелерді сақтай 

отырып, бәсекелестіктің анықталған шарттарында жүзеге асатын белгілі бір  

сауда келісімшарттарына отырғанда.  

Тауардың бәсекеге қабілеттілігі – бәсекелік нарық талаптарына, 

нарықта ұсынылған басқа да ұқсас тауарлармен салыстырғанда 

тұтынушылардың сұраныстарына тиісті деңгейде жауап беру қабілеті. Ол бір 

жағынан, тауар сапасымен, техникалық деңгейімен, тұтынушылық 

қасиеттерімен анықталса, екінші жағынан – тауар сатушылармен орнатылған 

бағамен анықталады. Сонымен қатар, бәсекеге қабілеттілікке сән, сату және 

бөлшектеп сату қызмет көрсетуі, жарнама, өндірушінің беделі, нарықтағы 

жағдай, сұраныстың ауытқуы әсер етеді.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның барлық ресурстарын 

пайдаланудың тиімділігін және шамасын сипаттайды. 

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі уақыт бойынша дамып, ішкі 

және сыртқы факторлар байланысты өзгереді. 

 Бәсекеге қабілеттілік – қатыстық көрсеткіш. Салыстыру базасы 

ретінде бәсекелес немесе мінсіз эталондық кәсіпорындардың бәсекеге 

қабілеттілік көрсеткіштері алынады.  

 Тауар мен кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – бір-біріне ұқсас 

түсініктер.  

 Бәсекеге қабілеттілік – осы нарықтағы ұқсас кәсіпорынмен 

салыстырғанда қажеттіліктерді қанағаттандыру деңгейімен сипатталатын 

объектінің қасиеті.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі – нақты нарықтағы ұқсас 

объектілермен салыстарғанда бәсекелестікке төтеп бере алу қаблеті. 

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі осы фирманың ұқсас дамыған 

кәсіпорындарға қарағанда тұтынушылар қажеттіліктерін қанағаттандыра алу 

қабілетін сипаттайды.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі оның инвесторларды 

қызықтыру деңгейімен сипатталады.  

 Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне экологиялық және 

әлеуметтік орта әсер етеді.  

Бәсекеге қабілетті өнімді басқаруға мүмкіндік беру және басқару керек. 

Себебі, ол кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінде маңызды орынға ие болып 

табылады. Бәсекеге қабілеттілік көрсеткіштерін модельдеу тауарды жобалау 

деңгейінде жүзеге асырылады. Жұмыстың осы саласындағы марекетинг 

мамандарының тапсырмасы тауардың сапа параметрлерін, сатылымнан 
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кейінгі қызмет көрсетуді, сервисті, бұйымның бәсекеге қабілеттілігіне 

шарттастырылатын бағаны болашақтағы жетістікке болжап анықтауға 

негізделген.   

Нарықтаға тауардың бәсекеге қаблеттілігіні қамтамасыз ету негізінде 

сапа, қызмет көрсету және бағаны үйлестіру жатыр. Әрине, сәтсіздіктің 

немесе жетістіктің себебі басқа да факторлар болуы мүмкін (жарнама, 

марканың беделі және т.б.). Алайда, бәсекеге қабілеттілік жобалау кезеңінде 

қалыптасқандықтан, өткізу іскерлігі кезінде маркетингтың әсеріне шектеулі 

ұшырайды.  

Бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету – бұл шешімі тауар өндіруді, 

дайындауды, сатылым мен техникалық қызмет көрсетуді жетілдірумен 

байланысты өте маңызды мәселе.  

Заңдылық бойынша жетілдірулер келесі мақсаттарға жетуге 

бағытталады: 

 сапаны арттыру; 

 өндіріс шығындарын төмендету; 

 сатудан кейінгі құрылымның жеделділігі мен үнемділігін көтеру; 

 маркетингтік шарттарын ынталандыру. 

Бәсекеге қабілеттіліктің құраушы элементтері болып  көп факторлық 

сипаттамалары табылады, олар басқарудың дербес объектілері ретінде 

қарастырылады.  

М.Портердің бәсекелік басымдықтардың теориясында басымдықтың 

екі негізгі көздерін қарастырады: маркетинг пен шығындар. Маркетингтегі 

басымдықтар – бұл,  бәсекелік тауарларына қарағанда, көп деңгейде 

тұтынушыларды қанағаттандыратын,  тауарлар мен қызметтердегі бәсекелік 

басымдықтар болып табылады. Шығындардағы басымдылық – бұл 

бәсекелестерге қарағанда, өте төменгі маркетингтік  және өндірістік 

шығындарға орай, пайда болатын компанияға бағаларды төмендетуге немесе 

үнемділікті жарнамаға және бөлісуге  пайдалануға мүмкіндік беретін 

көрсеткіш.  

Маркетингте басымдықтарға  қол жеткізген фирма, көп жағдайда  

шығындардың басымдықтарына ұмтылған фирмаға қарағанда, басым 

жағдайда болады, алайда,  ол да тұтынушыларды  толығымен ысырып тастай 

алмайды. Алайда  басымдылық  берік бола алмайды. [1] 

Нарықтағы маркетингтік басымдылық жалпы бәсекелес-компанияға 

қарағанда, аталған компаниядағы кейбір тауардың немесе қызметтің  

қасиеттері артығырақ болып көрінеді. Көбінесе ол өнімнің бірегейлігіне 

негізделеді.  

Кәсіпорынның  бәсекеге қабілетілігін қамтамасыз ету үшін  бәсекеге 

қабілеттілікті қамтамасыз ету  жүйесін  ескерген жөн. Теориялық тұрғыда 

шығарылатын тауарлардың  бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз ету 

мәселелері  олардың бірдей үрдісі және құрылымы ретінде қарастырылады. 

Бәсекеге қабілеттіліктің құрылымы ретінде қарастырылуы – бұл  ұйымның 

сыртқы  қоршауынан тұратын (кіруі, шығуы, сыртқы ортамен байланысы, 
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кері байланыс) және ішкі орта құрылымымен байланысты шығарылатын 

тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін  қамтамасыз етуге бағытталып 

жүргізіледі.  Бәсекеге қабілеттіліктің  үрдіс ретіндегі жүйесі – бұл өзара 

үйлесімді  шығарылатын тауарлардың бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз 

етуге бағытталған, басқарушылық объектілердің, өмірлік кезеңдері мен 

басқару функциялары бойынша жасақталған ғылыми тәсілдердің, 

қағидалардың, әдістердің,  құралдар мен іс-шаралардың жүзеге асырылуы.   

Бәсекелес-фирмалардың маркетингтік қызметінің тиімділігін 

бағалауын салыстыру кезінде (бүтіндей жеке тауарлар мен барлық нарықтағы  

қызметтердің жиынтығы бойынша)  маркетингтің кешенді топтастырылған 

элементтері пайдаланылады.  

Осы орайда, тауардың бәсекеге қабілеттілігі – нарықтық сипаттамасы, 

ұтымды бәсекенің жүзеге асырылуға мүмкіндік туғызатын, оның нарықтағы 

басымдылығының жиынтығы. Аталған түсініктер  техникалық, 

тұтынушылық және экономикалық көрсеткіштермен анықталады:  өнімнің 

техникалық, функционалдық, әлеуметтік, эстетикалық және тұтынуға  

пайдалы қасиеттерімен  деңгейімен анықталады. Бағалау бұл 

көрсеткіштердің тауарлық-бәсекелестік көрсеткіштерімен салыстырылатын, 

келешектегі сипаты мен нормативтеріне  жүргізіледі. [2] 

Әр түрлі авторларда бәсекеге қабілеттілікті анықтауда  маңыздылығы 

бойынша сапасы, пайдалылығы, «баға-сапасы» арақатынасы, тартымдылығы,  

жүзеге асырылу қабілеттілігі, бәсекеге қабілеттілігін ұстап тұру қабілеті және 

т.б. ескеріледі. Бізге, бәсекеге қабілеттілік – нарықтағы бәсекелік 

басымдылғын қамтамасыз ететін, маркетинг элементтерінің барлық 

жұмыстарының нәтижесін анықтайтын тауардың кешендік көрсеткіші 

ретінде түсіндіріледі. 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін анықтау – өзінің қызметінің 

мүмкіндіктерін жүзеге асыру  бойынша  және осыдан өндірістің ғылыми-

техникалық жетілдірілуіне табыс алу бойынша, жұмысшылардың 

ынталандыру  және өнім сапасының  жоғарғы деңгейде ұстап тұруын қолдау 

шарттарын жүзеге асыру болып табылады.  

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігі негізінде  оның бәсекелік 

басымдықтарының жүйесі жатыр. Бәсекелік басымдықтардың жіктелуі түрлі 

тәсілдері базасында  оларды қасиеттері бойынша жүзеге асыру келесідей 

ұсынылады:  

 Жүйелік қарым-қатынасы 

 Басымдық факторының саласы; 

 Басымдық факторының мазмұны; 

 Басымдықтардың  жүзеге асырылу уақыты; 

 Басымдықтардың жүзеге асырылу орны; 

 Соңғы алынған нәтижелердің түрі.  

Бәсекелік басымдықтарды тізбектеу жіктемесі олардың объектілердің 

бәсекеге қабілеттілігін талдау және есептеу үрдістерін автоматтандыру үшін 

кодтауға қажетті болып келеді.  
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Ұйымның бәсекеге қабілеттілік факторлары  сыртқы (кем дегенде оның 

деңгейі ұйымға қатысты болады) және ішкі (толығымен ұйымның 

басшылығымен анықталады )болып бөлінеді.  

Типтік бәсекелестік  басымдықтарға құрылымдық, ресурстық, 

техникалық, басқарушылық, нарықтық тиімділігі бар басымдықтары қатысты 

болады.  

Бәсекеге қабілеттілік индикаторлары есебінде  Т.Данько нарықтық 

қатыстық үлесін, шығындар көлемін, тауардың ерекше қасиеттерін, іргелі 

технологиялардың  игерілу деңгейін,  саты тәсілдерін, фирма 

танымалдылығын, және беделін  пайдалануды ұсынды.  

Көптеген әртүрлілікте  кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігінде 

келесідей сипатты қасиеттерін ерекшелеп көрсетуге болады:  

1. Өнім: өнім маркасы; өнім номенклатурасының алуан түрлілігі 

(ассортиментер); өнім сапасы деңгейінің интегралдық көрсеткіші; оралым 

сапасы; сату алдындағы дайындық деңгейі; сатылымнан кейінгі қызмет 

көрсету деңгейі; нарық үлесі; сатылым көлемінің өзгеру жылдамдығы. 

2. Баға: баға деңгейі; баға саясатының иілгіштігі; жаңа тауарларға 

бағаның белгіленуі. 

3. Өнімнің бөлінуі: өткізудің түрлі арналары арқылы сату көлемі; өткізу 

қызметі мен сауда агенттерінің құрамының саны; олардың біліктілік деңгейі; 

өткізу арналары жұмысының тиімділігі (сату көлемі мен өткізу арналарына 

кеткен шығындардың қатынасы); тікелей маркетинг құралдарын пайдалану. 

4. Өнімді жылжыту (жарнамалық іскерлік деңгейі) келесі көрсеткіштер 

арқылы бағаланады: жарнамалық іскерлік бюджеті; жарнама түрлері; 

пайдаланылатын БАҚ; жарнама компанияларының жекелеген бағыттарының 

сипаттамалары; өткізуді ынталандыру тәсілері мен деңгейі (кәсіпорынның 

өткізу қызметтерінің жұмысшыларына); персоналдық сатылымды қолдану 

(тартылатын сауда агенттерінің саны, сатудың жалпы көлеміндегі олардың 

сатқан үлесі, олардың еңбектеріне ақы төлеу және ынталандыру); қоғаммен 

байланыс орнату құралдарын пайдалануы (қоғаммен байланысты жүзеге 

асыратын арнайы бөлімшенің немесе жекелеген қызметкерлердің болуы, 

олардың еңбектеріне ақы төлеу және сыйақы беру, қолданылатын құралдар: 

презентациялар, пресс-релиздер және т.б.).[3] 

Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігіне қол жеткізу үшін келісілер 

қажет: 

1) Нарықтық мақсаттық сегменттерінде шығарылатын өнімнің бәсекеге 

қабілеттілігін қамтамасыз ету. Тауардың бәсекеге қабілеттелігі дегенде 

тауардың негізгі қасиеттері алға шығады.  

2) Кәсіпорынның бәсекеге қабілеттілігін, жекелеп алатын болсақ, оның 

бөлімшелерінің бәсекеге қабілеттілігін әлемдегі осы саланың алдыңғы 

қатарлы өндірушілерінің деңгейіне жеткізу. Аталған көрсеткіш ұйымның 

болашақтағы ұтымды қызмет етуін сипаттайды.  

Кәсіпорында бәсекеге қабілеттілікті қамтамасыз ету үшін кәсіпорын 

белгілі бір бәсекелік артықшылықтарды иемдену керек. Факторлардың 

сандық бағалауын келесі түрде көрсетуге болады: 
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 бұйымның бәсекеге қабілеттілігі; 

 кәсіпорынның қаржылық жағдайы; 

 маркетингтік іскерліктің тиімділігі; 

 сатылымның рентабельділігі; 

Бәсекелестікті жоғарғы деңгейде ұстап тұру кәсіпорынның 

маркетингтік  құралдарын қамтамасыз етеді . Бәсекеге қабілетті тауарлар мен 

қызметтерді – өндіру және оларды тиімді өткізу кәсіпорынның өндірістік 

ғылыми – техникалық қаржылық және еңбек потенциалының 

көрсеткіштерінің тұрақтылығы болып табылады 
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Особое и значительное влияние надеятельность 

перерабатывающихпредприятий АПК Казахстанаоказывает стратегия 

развития данной отрасли – направленная на импортозамещение или 

экспортно-ориентированная.  

Импортозамещение– это производство отечественной продукции 

внутри страны и замещение импорта товаров. Для замещения импорта 

продукцией перерабатывающих предприятий АПК могут быть использованы 

таможенно-тарифное (пошлины) и нетарифное (квоты, лицензирование 

ввоза) регулирование, а также субсидирование производства продукции 

перерабатывающих предприятий АПК внутри страны. 

При импортозамещении на внутренний рынок страны поставляют 

продукцию отечественного производства перерабатывающих предприятий 

АПК, аналогичную импортной или обладающую более высокими 

потребительскими свойствами, стоимость которой не превышает стоимость 
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импортных товаров. Экономическая целесообразность импортозамещения 

определяется тем, что отечественное производство позволяет создать новые 

рабочие места своим гражданам и сохранить прибавочную стоимость, 

которая утрачивается, если приобретать продукцию за рубежом. 

Политические соображения продиктованы интересами безопасности: 

стране даже себе в убыток приходится производить то, без чего она не может 

жить, и в первую очередь, это касается продуктов питания [1]. 

Отличительной особенностью политики импортозамещения является 

активное использование внутренних ресурсов страны для выпуска 

продукции, ориентированной на внутренний рынок. По опыту мировых 

стран, если вкладывать средства и усилия в 

перспективные производственные направления, то можно 

получить большую выгоду, с учетом интересов всех участвующих 

сторон.Для поддержания конкурентоспособности локального 

товаропроизводителя государство часто вводит меры по ограничению 

конкуренции со стороны импортной продукции, например, вводятся 

дополнительные налоги на импортируемые товары.  

Среди стран СНГ большой опыт в реализации программ по 

импортозамещению имеют Республики Беларусь и Казахстан. В этих 

государствах программы импортозамещения законодательно закреплены на 

государственном уровне.  

Для отечественных перерабатывающих предприятий в среднесрочной 

перспективе поставлена задача развивать потенциал роста, в том числе путём 

импортозамещения.  

 

В долгосрочной перспективе к основным целям государственной 

аграрной политики отнесены: 

- обеспечение потребностей населения сельскохозяйственной 

продукцией и продовольствием казахстанского производства;  

- повышение конкурентоспособности казахстанского аграрного 

комплекса; 

- эффективное импортозамещение на рынке сельскохозяйственной 

продукции и создание развитого экспортного потенциала (особенно в 

растениеводстве), позволяющего в перспективе занять устойчивые позиции 

на мировом рынке аграрной продукции. 

Для достижения этих целей предусматривается реализация ряда 

приоритетных направлений, поддержание экспортного потенциала 

конкурентоспособной на мировом рынке продукции посредством 

совершенствования мер государственного регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и защиты интересов отечественных 

производителей, в том числе с учетом требований ВТО, а также посредством 

распространения мер поддержки экспорта на отдельные виды 

продовольственной продукции. 

Одной из важнейших целей является усиление позиций РК на мировом 

рынке в качестве экспортера аграрной продукции, снижение зависимости от 
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импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Таким образом, 

в среднесрочной перспективе планируется применение стратегии 

импортозамещения, в долгосрочной – развитие экспорта 

сельскохозяйственной продукции и продовольствия. 

Экспортная направленность – это направленность агропродоволь-

ственной политической деятельности государства, направленное   на 

формирование новейших сверхтехнологичных предприятий и организаций в 

пищевой и перерабатывающей промышленности, способных производить 

пищевую продукцию, конкурентоспособную не только в отечестве, но и на 

мировом продовольственном рынке.  

Экспорт продукции переработки даёт значительно большую 

общественную отдачу, чем отдача от предприятий, осуществляющих 

экспортную деятельность сельскохозяйственного сырья. 

Сущностьмодели направленной на развитие экспортного потенциала 

перерабатывающих предприятий АПК РК состоит в разностороннем 

поощрении производств, ориентированных на экспорт своей продукции: 

внедрения налоговых и таможенных льгот, кредитование предприятий-

экспортёров, поддержку низкого валютного курса и других благоприятных 

условий для функционирования и развития экспортоориентированной 

отрасли. Это даст возможностьввести Казахстан вовсемирное хозяйство, 

совершенствовать технологии переработки сельскохозяйственного сырья, 

сформироватьмощныеконкурентоспособныеотрасли перерабатывающей 

промышленности,которые обеспеча тмультипликативный результат 

формирования аграрных сфер[2]. 

 
Рисунок 1 - Меры стимулирования «экспортной зрелости» предприятий 
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Стратегические планы охватывают все сферы – от агропереработки до 

семеноводства и технического переоснащения. С помощью внедрения таких 

карт в Минсельхозе надеются поднять агропромышленный комплекс страны 

на качественно новый уровень, а также укрепить стабильность на внутреннем 

рынке и усилить экспортную ориентацию отрасли. Новая модель 

экономического роста будет направлена на 

созданиеэкспортоориентированной экономики с высокой добавленной 

стоимостью.Учитывая небольшую емкость отечественного рынка 

потребления, ориентация наэкспорт позволит расширить границы рынка 

сбыта растущего объема товаров иуслуг и встроиться в глобальные цепочки 

создания стоимости[3]. 

Стимулирование приобретения новой техники, смена техники, 

внедрение новых технологий будет влиять на увеличение 

производительности, качество выпускаемой продукции и, прежде всего, 

подстегнет развитие нашего собственного казахстанского 

сельхозмашиностроения. А это даст большой стимул для развития и 

смежных отраслей промышленности. Если машиностроение создает 1 

рабочее место, то в смежных отраслях обрабатывающей промышленности, в 

том числе и сельском хозяйстве, создается до 10 рабочих мест[4].  

Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности 

Казахстана наиболее активно развивают экспорт муки и растительного масла, 

так как именно в производстве данной продукции в течение последних 

десяти лет проводились мероприятия по модернизации переработки 

сельскохозяйственного сырья. Инновационная деятельность 

зерноперерабатывающих предприятий РК, выразившаяся в модернизации 

производства, внедрении новых технологий, создании принципиально новых 

производств по выпуску макаронных изделий, круп, комбикормов и кормов 

для домашних животных, позволила повысить показатель доли импорта 

зерновых в общем объёме зерновых, доступных на рынке до 0,3 %. 

Именно с этого подхода необходимо разрабатывать план по 

техническому переоснащению предприятий – определение ассортимента, 

необходимого: 

– на региональном и межрегиональном уровне; 

– на конкретном сегменте мирового продовольственного рынка;  

– в других отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности; 

– для создания эксклюзивного продукта, востребованного на 

национальном рынке. Только после этого должен разрабатываться план 

модернизации конкретных предприятий в рамках выделенных бюджетных 

средств и с использованием собственного капитала предприятия.  

В системе поддержки экспорта Республики Казахстан необходимо 

выделить следующие государственные институты: АО "Банк Развития 

Казахстана", АО «Аграрная кредитная корпорация» АО «Экспортно- 

кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант», АО «Национальное 

агентство по экспорту и инвестициям «KAZNEX INVEST». Страховую и 

финансовую поддержку экспортеров в Республике Казахстан осуществляет 
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АО «Экспортно-кредитная страховая корпорация «КазЭкспортГарант». 

«КазЭкспортГарант» является институтом развития Республики Казахстан и 

единственная специализированная страховая организация, осуществляющая 

функции экспортно-кредитного агентства. «КазЭкспортГарант» 

осуществляет страхование кредита экспортера, доступное всем 

казахстанским экспортерам несырьевых товаров, работ и услуг. Также 

«КазЭкспортГарант» осуществляет финансовую поддержку покупателей 

казахстанской несырьевой продукции путем предоставления им торгового 

финансирования на выгодных условиях. Финансирование предоставляется 

опосредованно через банки второго уровня Республики Казахстана в рамках 

аккредитивной формы расчетов. Как в случае со страхованием кредита 

экспортера, покрываются коммерческие и политические риски, но уже до 

100% от суммы аккредитива.  

Финансовую поддержку экспортеров в Республике Казахстан 

осуществляет также АО "Банк Развития Казахстана", один из крупнейших 

финансовых институтов Казахстана. Институтом по содействию развития и 

реализации экспортного потенциала является АО «Аграрная кредитная 

корпорация». Одним из стратегических направлений деятельности 

Корпорации является содействие развитию и реализации экспортного 

потенциала АПК Казахстана. Национальный институт развития Республики 

Казахстан - АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям 

«KAZNEX INVEST» - оказывает содействие развитию и продвижению 

казахстанского несырьевого экспорта и привлечение прямых иностранных 

инвестиций в приоритетные сектора экономики Казахстана. В Республике 

Казахстане создана база государственной поддержки экспорта, включая сеть 

институтов развития, законодательную базу, приведенную в соответствие с 

международными требованиями. Однако потенциал государственной 

поддержки не используется в полной мере, часто по причине недостаточной 

информированности потенциальных бенефициаров, а также ограниченности 

портфеля мер или круга бенефициаров или недостаточной проработанности 

механизмов практической реализации[5].  

Таким образом, работа по продвижению продукции предприятий 

пищевой и перерабатывающей предприятий на мировой продовольственный 

рынок, развитию экспортного потенциала отрасли, посредством 

совершенствования мер государственного регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции и защиты интересов отечественных 

производителей как в сфере применяемых технологий переработки, фасовки 

продукции, так и в сфере сбытовой коммерческой деятельности и управлении 

качеством продукции. 
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Аннотация: в статье рассматривается развитие экспортного 

потенциала перерабатывающих предприятий, основные цели аграрной 

политики государства и возможные пути поддержки эскпорта продукции 

АПК. 

Аңдатпа: Мақалада өңдеуші кәсіпорындардың экспорттық әлеуетін 

дамыту, мемлекеттің аграрлық саясатының негізгі мақсаттары және АӨК 

өнімдерінің эскпортын қолдаудың мүмкін жолдары қарастырылады. 

Abstract: the article discusses the development of the export potential of 

processing enterprises, the main goals of the state's agricultural policy and possible 

ways to support the export of agricultural products. 

 

 

 

МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТТІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯЛАРЫ 

 

Еспенбетов Р.М. - MBA бағдарламасы, «Іскерлік әкімшілік» 

мамандығының магистранты,  Абдулина Г.А. - PhD, қауымдастырылған 

профессор, Нархоз Университеті 

 e-mail: s20014462@narxoz.kz, gulnar.abdullina@narxoz.kz 

 

Аннотация. Мақалада маркетинг тұтынушылардың тапсырыстарын 

қанағаттандыруға және пайда табуға бағытталған компанияны басқаруды 

ұйымдастыру қызметі ретінде қарастырылып, заманауи маркетингтік 

тенденцияларға шолу жасалынған. 

 

Қоршаған ортадағы өзгерістердің жеделдеуі, жаңа сұраныстардың 

пайда болуы және тұтынушының жағдайының өзгеруі, ресурстар үшін 

бәсекелестіктің артуы, бизнестің интернационализациясы және жаһандануы, 

ғылым мен техниканың жетістіктерімен ашылған бизнес үшін күтпеген жаңа 

мүмкіндіктердің пайда болуы, ақпаратты тез тарату мен алуға мүмкіндік 

беретін ақпараттық желілердің дамуы, заманауи технологиялардың кең қол 

жетімділігі, адам ресурстарының рөлінің өзгеруі және басқа да бірқатар 

себептер басқару мәнінің күрт өсуіне әкелді. 

Қазіргі уақытта кез-келген компанияның сауда қызметінің бағыты 

тауарлардың алуан түрлілігі мен сатып алушының қалауына байланысты 
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жан-жақты және күрделі бола бастады. Бүгінде нарықта  жұмыс өнімдері мен 

қызметтері сатылатын фирмалар нарықтағы позициясы үшін және нарық 

сегменті үшін бәсекелестік күрес жүргізуде. Осы жағдайды ескере отырып, 

маркетингтік қызмет компаниядағы өндірістік процесс негізделетін бағдарға, 

негізге айналады. 

Кез-келген компанияның жұмыс істеуі-бұл маркетингке негізделген 

қызмет. Маркетингтік қызмет баға белгілеуге, қоймаға қоюға, буып-түюге, 

сауда белгісін жасауға, сауда персоналын басқаруға, кредиттерге, 

тасымалдауға, әлеуметтік жауапкершілікке, сауда нүктелерін орналастыру 

үшін орындарды таңдауға, тұтынушыларды зерттеуге, сауда, жарнама, 

нарықтық зерттеулер ережелеріне және т. б. қатысады. 

Маркетингтің заманауи тұжырымдамаларында ғылыми - техникалық 

революцияның жылдам процесі, қажеттіліктердің өсуі, тауарлар 

ассортиментінің кеңеюі, технологиядағы инновациялар, алмастырғыштар 

өндірісі, нарықтың ауытқуы мен тұрақсыздығы, жаңа қызмет түрлерінің 

пайда болуымен сипатталатын экономикалық дамудың жаңа жағдайларында 

ұзақ мерзімді кірісті қамтамасыз ету бойынша фирмалардың күш-жігерінен 

көрініс табады. 

Кең мағынада, маркетинг – бұл тұтынушылардың тапсырыстарын 

қанағаттандыруға және пайда табуға бағытталған стратегиялық жоспарлау 

саласындағы компанияны басқаруды ұйымдастыру [1]. 

Осылайша, кәсіпорынды басқарудың маңызды бөлігі кәсіпорынның 

маркетингтік қызметін ұйымдастыру болып табылады. 

Маркетингтік қызметтің стратегиясын таңдау үшін осы нақты жағдайда 

маркетинг қызметі келесі сұрақтарға жауап беруге көмектесетін тиісті 

нарықтық зерттеулер жүргізуі керек: 

- неліктен кейбір клиенттер компания өнімін сатып алады, ал 

басқалары бәсекелестердің өнімін сатып алу кезінде оны сатып алмайды; 

- сатып алушылар компанияның өнімін қалай пайдаланады, оған не 

ұнайды және не ұнамайды; 

- фирманың өніміне қандай қосымша әрекеттер назар аударуы мүмкін; 

- сатып алушылардың қандай топтары бұл өнімді мүлдем тұтынбайды 

және неге және т. б. 

Нарықтық ортада маркетингті қолданудың ерекшеліктері мен серпіні 

және экономикалық субъектілердің қағидаларын пайдалану барысында 

ықпал ету сипаты көбіне өтпелі кезең жағдайына орай анықталады. 

ХХ ғасырдың басында пайда болған маркетинг категориясы өзінің 

әрекет етуі уақытында кешенді кәсіпорынның тауар нарықтары дамуы 

мөлшері бойынша нарықтық ортамен өзара әрекет етуіне біртіндеп көшуімен 

байланысты бірқатар өзгерістерге ұшырады. Бүгінгі таңда Қазақстандағы 

өнімді өткізу қызметінің дамуында келесі сипатты тенденцияларды бөліп 

көрсетуге болады: 

 өнімді өткізу қызметі ғылыми-техникалық прогрестің айтарлықтай 

әсерінде болғандықтан, жекелей айтқанда ақпараттардың көптігіне қарай 

технологиялар ерекше орынға ие; 
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 тұрғындар топтарының әлеуметтік белсенділігінң өсуі өнімді өткізу 

қызметі сипатын анықтайтын айтарлықтай фактор ретінде қарастырылуда; 

 қазіргі уақыттағы өнімді өткізу қызметі ашық инновациялық сипатта 

болып, үнемі жаңартуға негізделген; 

 өнімді өткізу қызметінің кең тарауы тек салалық, коммерциялық 

аумақта ғана емес, сондай-ақ барлық адам іскерлігі аумақтарын қамтуда [2]. 

Өнімді өткізу қызметінің дамуының маңызды факторы нарық шартын 

сатып алушы белгілеп, билік жүргізетіндей, ұсыныс сұраныстан жоғары 

болатындай жағдай жасау. 

Соңғы жылдары көптеген компаниялар өсу мүмкіндігі ретінде 

бәсекелестерді басу арқылы нарықта үстемдік етуге ұмтылудың орнына, 

тұтынушылардың адалдығына және сенімділігіне қол жеткізуді көреді. 

Бәсекелестік позицияларды күшейту стратегиясы ретінде қарастыруға 

болатын бірігу мен сатып алу бірдей табысқа да, сәтсіздікке де әкеледі. 

Аутсорсинг маркетингтен асып түседі (маркетинг функцияларын 

мамандандырылған компанияларға беру). Көбінесе оны шығаратын зауыт 

емес, тауар маркасына ие болу үлкен құндылық болып табылады. Егер біреу 

жақсы және арзан өндірсе, мүмкін ештеңе жасамағаныңыз жөн: компания 

брендтен басқа ештеңеге ие болмауы мүмкін. Бұл жағдайда негізгі 

проблемалар басқару мәселелері болып табылады. Демек, қарым-қатынас 

маркетингінің рөлі артып келеді. 

Ірі сауда делдалдарының, тауар өндірушілерден тауарларды 

төмендетілген бағамен сатуды талап ететін және басқа дүкендерге қауіп 

төндіретін сауда ұйымдарының желілерінің күші артып келеді. 

Соңғы тенденцияларда жарнама тиімділігінің төмендеу үрдісі 

байқалады. Жарнамаға теріс көзқарас оның «тітіркендіргіш» сипатына 

байланысты күшейе түсті. Осы жағдайларды ескере отырып, көптеген 

тауарлар топтары үшін сатуды ынталандыру әдістері кеңінен қолданылады - 

ең алдымен делдалдар (бұл жағдайда түпкілікті нәтиже нақты болып 

табылады - сату, мәміле жасау үшін алынған тауарлар) қызметінің өзектілігі 

артқандығын атап өтуге болады. 

CRM технологиясына негізделген маркетингтің рөлі артып келеді. 

CRM-бұл тұрақты бизнесті құруға бағытталған тұжырымдама және бизнес-

стратегия, оның өзегі «клиентке бағытталған» тәсіл. Бұл стратегия алдыңғы 

қатарлы басқару және ақпараттық технологияларды қолдануға негізделген, 

оның көмегімен компания сатып алу туралы шешім қабылдаудың барлық 

кезеңдерінде (тарту, сақтау, адалдық) өз клиенттері туралы ақпарат жинайды, 

одан білім алады және клиенттермен өзара тиімді қарым-қатынас құру 

арқылы осы білімді өз бизнесінің мүддесі үшін пайдаланады [3]. 

Осылайша, бүгінгі таңда маркетинг компанияны басқарудың нарықтық 

тұжырымдамасы ретінде қарастырылады, ол компания қызметінің барлық 

аспектілерін анықтайтын негізгі, мақсатты функцияға айналады, сондықтан 

қарапайым экономикалық функциядан мазмұнның өзіне, максималды пайда 

алуға ұмтылатын компанияның маңызды функциясына айналады. 
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Самого пристального внимания заслуживает опыт зарубежных стран, 

так называемого классического рынка (например, Франции, Швеции, Японии 

и др.). Основными формами регулирования зарплаты там являются: 

 государственное   регулирование-   установление   минимальной   

зарплаты,предельных размеров ее роста период инфляции, налоговая 

политика; 

 коллективно-договорное регулирование на общенациональном и 

отраслевомуровне   на   договорном   основе   между   правительством,   

руководствомотраслей и профсоюзами определяются общий порядок 

индексации доходов,формы  и  системы  заработной  платы,  размеры  

разовых  повышении  ееуровня, социальных выплат и льгот (в том числе 

пособий по безработице). 

 фирменные   коллективные   договоры-    фирмы   устанавливают   

размерытарифных ставок и окладов, доплат и надбавок, утверждают систему 

участияв прибылях и т.д. 

 рынок рабочей силы определяют среднюю заработную плату и др. 

Все перечисленные формы тесно взаимосвязаны, взаимодействуют и 

влияют друг на друга, создавая единый механизм регулирования заработной 

платы. Рассмотрим подробнее особенности и конкретные инструменты 

регулирования и организации оплаты труда в некоторых развитых 

зарубежных странах. 

Опыт Франции. Государственное регулирование оплаты труда 

осуществляются по трем направлениям: через налоговую систему, 

законодательство соглашения по труду, а также установление зависимости 

роста фонда оплаты труда от динамики инфляции. Одним из элементов, 

образующих базу исчисления местных налогов, служит фонд оплаты труда 
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(18% его величины). С фондом оплаты труда связаны и некоторые другие 

налоговые платежи предприятий. Так 2,6%фонда перечисляются 

государственным организациям, занимающимся переподготовкой кадров 

(если предприятие не имеет такого центра), и 1% - специализированным 

организациям, строящим жилье (если нет своего строительства). Это 

означает, что даже небольшое увеличение средств на оплату труда может 

привести к заметному снижению чистого дохода, остающегося в 

распоряжении предприятия. Избежать этих потерь можно, улучшая 

использование имеющихся трудовых ресурсов, внедряя прогрессивную 

технологию, современные методы организации и управления производством. 

Центральным звеном регулирование роста фонда оплаты труда служит 

кодекс о труде и договорные отношения по вопросам оплаты труда между 

профсоюзами, министерствами, предприятиями конкретными работниками. 

Кодексом о труде, принимаемым парламентом, устанавливаются основные 

социальные гарантии трудящихся: минимальный уровень заработной платы, 

условия назначения пособий по безработице, размер пенсии и необходимый 

трудовой стаж для ее получения, продолжительность оплачиваемого отпуска, 

принципы найма на работу, на его основе решаются и другие вопросы. 

Прямо 

или косвенно влияющие на формирование фонда оплаты труда и 

расходы социального характера. 

В зависимости от качества и эффективности труда на многих 

предприятиях работникам выплачиваются ежегодная премия (тринадцатая 

зарплата). Один раз в три года им на основании особого соглашения о 

заинтересованности в доходах выплачивается премия за полученный доход, 

как правило, не более 1,5 тарифной ставки. Годовое вознаграждение 

выдается работникам на руки через пять лет. В течение этого времени сумма 

вознаграждений зачисляется на специальный счет в банке, проценты по 

которому не облагаются налогом, что создает заинтересованность в работе на 

предприятии. 

Во Франции есть и механизм регулирования фонда оплаты труда в 

зависимости от инфляции. Конференции предприятий и финансовая 

администрация договариваются и фиксируют сумму фонда оплаты труда на 

предстоящий год, но прирост фонда оплаты труда не должен опережать 

прироста инфляции. 

Опыт Швеции. Система определения уровня заработной платы в 

промышленности и сфере услуг представляет собой из элементов довольно 

сложной «шведской модели» социально-экономической модели развития. 

Основой этой системы является периодически проводимая кампания по 

перезаключению коллективных трудовых соглашений, в ходе которой между 

представителями работодателей и профсоюзов проводятся переговоры о 

содержании нового трудового соглашения, в частности, об оплате труда. 

О масштабах этой кампании можно судить по тому, что общее число 

работающих по найму в Швеции составляет 4,4 млн. человек. Более 90% всех 

рабочих состоят в профсоюзах, которые входят в Центральное объединение 
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профсоюзов Швеции, тесно связанное с социал-демократической партией. 

Около 75% служащих-члены двух отдельных центральных профсоюзных 

организаций - Центрального объединения профсоюзов служащих и 

Объединения профсоюзов работников с высшим образованием. 

Последние не связаны с политическими партиями. 

С начала 50-х годов шведские профсоюзы на переговорах о 

перезаключении коллективных договоров проводят политику так называемой 

солидарной заработной платы, основой которой являются следующие 

принципы: равная оплата за равный труд и сокращение разрыва между 

размерами минимальной и максимальной заработной платы. 

Принцип равной оплаты за равный труд предусматривает сквозные по 

народному хозяйству тарифные условия для работников, выполняющих 

одинаковую работу одной квалификации с одинаковой интенсивностью. Он 

не имеет ничего общего с уравниловкой. При этом важно отметит, что эта 

система не исключает дифференциацию заработков в зависимости от 

конкретных трудовых ресурсов. 

Со стороны работодателей в переговорах о заработной плате и о других 

условиях труда участвуют Шведский союз работодателей, объединяющий в 

основном предприятия и фирмы частного сектора, а также другие 

организации работодателей, представляющие государственные, 

муниципальные, кооперативные организации и частные фирмы. В результате 

этих переговоров между профсоюзами и организациями работодателей 

заключаются коллективные договоры, определяющие рамки заработной 

платы и иные условия труда. 

Переговоры, как правило, трехэтапные. На первом этапе в них 

участвуют центральные профобъединения и организации работодателей. 

Главное тут -достичь соглашения об общих размерах повышения заработной 

платы для всех работников того или иного профобъединения. На следующем 

этапе переговоры ведут уже соответствующие отраслевые профсоюзы и 

организации работодателей с целью конкретизировать условия общей 

договоренности применительно к данной отрасли. Последний этап 

переговоров проводится непосредственно на предприятиях между 

администрацией и профсоюзными комитетами. 

Политика солидарной заработной платы направлена на решение ряда 

целевых задач. Прежде всего, она наряду с рыночной конкуренцией 

дополнительно стимулирует процесс постоянного обновления производства 

на основе последних достижений науки и техники. При этом соблюдается 

принцип равной оплаты за равный труд, который в шведской интерпретации 

означаете, что работники равных предприятий, имеющие одинаковую 

квалификацию и выполняющие аналогичную работу, получают одинаковую 

заработную плату вне зависимости от результатов хозяйственной 

деятельности предприятия. Если из десяти предприятий одной отрасли три 

работают высоко рентабельно, пять - на среднем уровне, а два - убыточно, то 

рабочие на любом из этих предприятий получают одинаковую плату за 
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одинаковый труд, а именно на среднем уровне, зафиксированном в 

отраслевом соглашении. 

На практике это реализуется через принципиальную позицию 

профсоюзов на переговорах с предпринимателями, которая заключается в 

том, что профсоюзы стремятся к установлению одинокого роста заработной 

платы на 

соответствующий период (в %) для всех предприятий, исходя из 

возможностей средних рентабельности. Речь идет о таком уровне оплаты 

труда, когда предприятиям со средней рентабельностью обеспечивается 

нормальная норма прибыли, позволяющая им при прочих равных условиях 

поддерживать необходимую конкурентоспособность. Шведские профсоюзы 

не дают возможности хозяевам низко рентабельных предприятий снижать 

заработную плату против установленного на переговорах по 

перезаключению коллективных трудовых соглашений общего уровня. Это 

побуждает предпринимателей осуществлять модернизацию производства или 

закрывать предприятия. Таким образом, политика солидарной заработной 

платы способствует ускорению процесса ликвидации низко рентабельных 

предприятий[59]. 

Следование политике солидарной заработной платы, стимулирующей 

постоянное обновление производства и структурную перестройку 

экономики, безусловно, могло бы привести к массовой безработице. Но этого 

не происходит благодаря уникальной практике обеспечения занятости 

населения. Государство осуществляет высокоэффективную систему мер по 

профессиональной переподготовке, перераспределению трудовых ресурсов, 

социальной поддержке временно незанятых. 

Еще одна характерная особенность так называемой солидарной 

заработной платы - сокращение разрыва между размерами минимальной и 

максимальной зарплаты. Сама система определения единого уровня 

повышения зарплаты действует в направлении его выравнивания: поднимая 

заработки низкооплачиваемых и сдерживая рост высокооплачиваемых. 

Кроме того, в ходе переговоров о перезаключении коллективных договоров 

профсоюзы, как правило, добиваются включения в них специальных пунктов 

об опережающих темпах роста зарплаты низкооплачиваемых категории 

трудящихся. И налоги отчисляются по такой шкале, что соотношение 

доходов после их уплаты между любыми категориями населения не 

превышает 1:2. Ни в одной стране мира нет столь малой дифференциации. 

Опыт Японии. Многочисленные исследования, проводимые в 

последнее время в области заработной платы, свидетельствует о том что 

середины 70-их годов в Японии произошли существенные изменения в 

механизме ее организации и регулировании прежде всего на уровне 

предприятий. Однако до того, как начать анализировать те характерные 

сдвиги, которые имеют место в системах стимулирования труда, необходимо 

кратко остановиться на главных чертах традиционной японской модели 

заработной платы. 
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Как известно, главная роль тарифной ставки в любой системе 

заработной платы заключается, в конечном счете, в установлении 

соотношения между размерами оплаты простого, неквалифицированного и 

сложного труда. Японская практика выработала свои принципы тарификации 

работников, и с успехом пользовались ими, на протяжении всего 

послевоенного периода. Ведущим показателем уровня квалификации 

работника и, следовательно, критериев его оплаты в Японии длительное 

время считался возраст. 

До тех пор, пока повозрастная тарификация работников 

соответствовала нарастанию квалификации и уровня результативности труда 

в зависимости от стажа, традиционная организация заработной платы 

укрепляла систему пожизненного найма. Однако по мере углубления 

противоречий между содержанием труда, с одной стороны, и его оценкой по 

возрастному критерию исполнителя, - с другой, положение стало меняться. В 

настоящее время подвергается перестройке вся система управления кадрами, 

существенными элементом которой является организация заработной платы. 

Среди множества факторов, обусловивших необходимость 

преобразований в организации заработной платы, японские 

специалисты выделяют три основных: кардинальные изменения в технологии 

производства в связи с внедрением микроэлектронной техники; изменения в 

структуре рабочей силы в результате ее старения; нарастание несоответствия 

между уровнем образования работников и возможностями их карьеры в 

условиях традиционной системы управления. 

Под влиянием новой техники и технологии в целом происходит 

усложнение труда. Сложный же труд на современном этапе научно-

технической революции постоянно приобретает качественно новые 

характеристики, в связи, с чем падает роль практических навыков и знаний, 

накапливаемых в течение длительного периода, и одновременно возрастает 

значение знаний и навыков, приобретенных в самое последнее время. 

Включение в организацию оплаты труда новых элементов, 

отражающих индивидуальные качества работников, и создание системы, 

сочетающей эти элементы с элементами традиционной повозрастной 

тарификации, становятся, таким образом, первоочередной задачей для 

японского менеджмента. 

Таким образом, использование трудовой ставки исключает 

возможность автоматического роста заработной платы вне связи с 

повышением квалификации и трудовым вкладом работников, усиливая тем 

самым зависимость вознаграждения от результатов работы. 

Современное производство требует от трудящегося не только знаний и 

умений, но и таких черт, как воля, инициативность, организаторские 

способности, интуиция, творческий подход к делу. 

Совершенствование производства в условия рынка невозможно без 

всесторонней активизации работника. Его деятельность должна выйти за 

рамки исключительно исполнительских функций. Резкое повышение 

активности человека - ключевой момент экономического роста, поэтому 
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эволюция трудовых отношений в развитых индустриальных системах идет в 

направлении активизации потенциала работника. 

Экономические характеристики «человеческого фактора» тесно 

переплетаются с социальными. Высокая производительность труда не может 

быть обеспечена требованиями беспрекословного следования инструкциям, 

распоряжениям и приказам. Тотальный контроль и непосредственное 

наблюдение за работниками не могут быть гарантами мотивации высокой 

производительности. Как в силу значительных организационных издержек, 

так и потому, что наблюдатели зачастую сами являются работникам 

(исполнителями), что, в свою очередь, требует обеспечения их собственной 

мотивации, эти меры не могут быть эффективны. 

Разумеется, нельзя механически перенести шведский, японский или 

какой-то иной опыт в нашу экономику. Однако анализ его полезен. Он 

поможет активизировать поиск новых подходов и моделей организации и 

регулирования оплаты труда в современных условиях. Но не только за 

рубежом разрабатываются и внедряются новые модели оплаты труда. В 

некоторых странах накоплен опыт по внедрению такой достаточно 

оригинальной и перспективной системы оплаты труда как «бестарифная». 

Особо ответственная работа — создание сетки соотношений в оплате 

труда разного качества как основы организации данной модели и 

дополняющих ее суть материалов. От этого во многом будет зависеть 

эффективность внедряемой модели, восприимчивость ее к количеству, 

качеству и результатам труда работников, а значит способность 

заинтересовывать их в том, чтобы высокопроизводительно трудиться, 

полностью реализовывать на своем рабочем месте интеллектуальный и 

физический потенциал. Совершенство и обоснованность сетки в 

значительной степени определит полноту реализации принципа социальной 

справедливости при распределении заработанных средств между 

работниками, надежность их социальной защищенности в условиях 

рыночной экономики. 
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Кәсіпорынның дағдарысқа қарсы жүйесі 

 

Исмағұлова Айгерім Нәсіпбекқызы 

Алматы технологиялық университетінің 

«Экономика және бизнес» кафедрасының 

«Менеджмент» мамандығының магистранты 

Ғылыми жетекшісі – к.э.н. PhD, Разакова Д.И. 

 

Түйіндеме. Мақалада дағдарысты басқарудың мәні, «дағдарысты 

басқару» ұғымын талдау нәтижелері қарастырылған. Басқарудың негізгі 

тәсілдерін талдауға ерекше назар аударылған. Олар, дәстүрлі, процесс, 

жағдайлық, жүйелік және профилактикалық. Нәтижесінде оларды кешенді 

қолданудың орындылығы туралы қорытынды жасалды. 

Резюме. В статье рассматривается сущность антикризисного 

управления, результаты анализа понятия "антикризисное управление". 

Особое внимание уделено анализу основных подходов к управлению. Они 

традиционные, процессные, ситуационные, системные и профилактические. 

В результате был сделан вывод о целесообразности их комплексного 

применения. 

Resume. The article considers the essence of anti-crisis management, the 

results of the analysis of the concept of "anti-crisis management". Special attention 

is paid to the analysis of the main approaches to management. They are 

traditional, process, situational, systemic and preventive. As a result, a conclusion 

was made about the expediency of their complex application. 

Кілт сөздер: дағдарысты басқару, дәстүрлі тәсіл, процесс тәсіл, 

ситуациялық тәсіл, жүйелі тәсіл, басқарудың профилактикалық тәсілі. 

 

Теорияда дағдарыс жағдайындағы кәсіпорынды басқару «кәсіпорынды 

дағдарысқа қарсы басқару» деп аталады. Бұл тұжырымдаманың әртүрлі 

анықтамалары бар. Мысалы, «кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару» -бұл 

формалар мен әдістердің жиынтығы және нақты кәсіпорынға қатысты 

дағдарысқа қарсы рәсімдерді іске асыру ".  

Өндіріс тиімділігін арттырудың ең маңызды шарты және негізгі 

факторларының бірі дағдарысқа қарсы басқару жүйесін жетілдіру болып 

табылады. Кез келген басқарушылық қызмет соңғы нәтижелерге қол 

жеткізуге бағытталған, ал дағдарысты басқару нәтижелері мыналар болуы 

керек.Біріншіден, өндірілетін өнімнің сапасын арттыру, екіншіден, өндірістің 

қарқынды өсу факторларынмаксималды пайдалану.Дағдарысты басқарудың 

әртүрлі кезеңдерінде компанияның  дамуының нақты қажеттіліктеріне сәйкес 

тиісті міндеттер шешілуі керек. Мұндай басқаруды үнемі жетілдірубарлық 

қоғамдық қатынастардың өсуі мен жетілуін қамтамасыз ететін заңды процесс 

болып табылады[1]. 

Ұйымдарда дағдарысқа қарсы басқаруды жетілдіру жөніндегі іс-

қимылдар кезең-кезеңімен жүзеге асырылуға тиіс: 
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1. Дайындық жұмыстары. Кәсіпорынның қаржылық жағдайы 

талданады. Бұл процессте ұйымның қаржылық жағдайына тұрақты 

мониторинг, банкроттықтың қаржылық диагностикасына терең мониторинг 

жүргізіледі. Сонымен қатар, компанияның дағдарыс жағдайының қауіп-

қатері анықталады және іс-шараларды енгізудің нақты мүмкіндіктері 

анықталады. 

2. Басқаруды оңтайландыру бойынша іс-шаралар әзірлеу.Іске 

асырудың негізгі бағыттары мен мазмұндары бойынша нақты іс-шараларды 

жетілдіру. Орындауға жауаптылар тағайындалады 

және күрделі салымдарды ескере отырып, іс-шараларды енгізуге 

арналған шығындар айқындалады. 

Қаржыландыру көздері мен іс-шараларды орындау мерзімдері, сондай-

ақ жоспарланған басқарудың өсу тиімділігі анықталады. 

3. Іс-шараларды енгізу. Әзірленген іс-шаралар бір рет немесе кезең-

кезеңімен енгізіледі. Қажетті материалдық құралдар сатып алынады және 

кадрларды оқыту жүргізіледі. 

4. Іс-шаралардың орындалуын бақылау.Дағдарысқа қарсы 

басқаруды жетілдіру жөніндегі міндеттердің орындалуын бақылау жүзеге 

асырылады. Нәтижесінде мәлімделген іс-шараларды енгізуден алынған, 

нақты нәтиже анықталады. Қандай да бір кемшіліктер табылса, онда 

басқаруды одан әрі жетілдіру жөніндегі іс-қимылдар жоспарланады[2]. 

Дағдарысқа қарсы тиімді басқару іс-шараларын әзірлеу, енгізу және 

оны бағалау кезектілігін 1- суретте схемалық түрде ұсынамын. 

 
Сурет 1 – Кәсіпорынды дағдарысқа қарсы басқару бойынша 

жұмыстарды жүргізу кезектілігі 
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Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жүйелі талдау және 

бағалау,банкроттық қауіпін тудыруы мүмкін жағдайларды анықтауға 

көмектеседі. Осындаймониторингті 3-6 айда бір рет жүргізген 

жөн.Кәсіпорынның қаржылық жағдайын «Экспресс-талдау» (1-кесте)  

арқылы толығырақ зерттеубанкроттықтың ықтималдылығын, ұйымның 

дағдарыс жағдайының ауқымын анықтауға мүмкіндік береді. 

 
Процесс кезеңдері Құрал-саймандар 

1. Кәсіпорындардың қаржылық 

жағдайларыңың тұрақты мониторингі  

Кәсіпорынның қаржылық жағдайын жедел 

талдау.Әр жарты жыл сайын жүйелі түрде 

өткізіледі 

2. Банкроттықтың терең қаржылық 

диагностикасы, 

дағдарыс жағдайының қауіп-қатерінің 

ауқымын анықтау 

Z-Альтман әдісі арқылы тереңдетілген 

қаржылық талдау 

3.Дағдарыс жағдайының ауқымын 

анықтау,дағдарысты тудыратын 

факторларды анықтау және кәсіпорынның 

дамуын зерттеу 

 

Маркетингтік зерттеулер 

Әлеуметтік-экономикалық талдау 

Ресурстық талдау 

4.Тұжырымдама мен мақсаттарды әзірлеу Мақсат ағашы 

Ұйымдық құрылымды бағалау 

Сценарийлерді құру 

Бағдарламалық өнімдерді пайдалану 

(ProjectExpert) 

5. Дағдарысқа қарсы саясатты анықтау Жобаларды әзірлеу және бағалау 

Қаржылық логистика 

Екі жақты есеп 

Қайта құрылымдау 

Санация 

6. Дағдарысқа қарсы басқарудың 

антиципативті жоспар құру 

 

Желілік және ленталық жоспарлау 

7. Жүзеге асыру Қаржылық мониторинг 

Бюджеттеу 

Жеткізу және өткізу логистикасы 

1-кесте – Ұйымдардың антиципативті даму жоспарын іске асыру процесінің 

кезеңдері 

 

Бұл процесстің (1-кесте)кезеңдері мен құрал-саймандары арқылы, 

кәсіпорынның дағдарысқа қарсы басқару шараларын алдын-ала қарастыруға 

мүмкіндік береді[3]. 

2020 жылдың жартысынан бастап әлемде пандемия салдарынан 

көптеген ұйымдар дағдарысқа ұшырады. Қазақстанда да зардап шеккен 

ұйымдар саны артты. Мысалы , «Ханкелді & K »ЖШС-де дағдарыс 

жағдайлары орын алды. Себебі, карантин уақытында ұйымның «Керуен 

Сарай» атты қонақ үйінің жұмысы тоқтап қалды. Соның салдарынан, 
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ұйымның табысы күрт азайып кетті. Дағдарыстан шығу үшін, бірнеше 

жұмыстар жүргізілді. 

1. «Керуен Сарай» қонақ үй қызметін қайта қалпына келтіру бойынша 

жоспар құрылды. Мысалы, карантин кезінде рұқсат етілген шараларға 

байланысты қонақ үйдің кейбір қызметтерін қалпына келтіру. Ең алдымен, 

қонақ үйдің асханасы қолға алынды. Тұтынушылардың санын қайта көбейту 

үшін , сәл жарнама керек болды. Бұл жерде әлеуметтік желілер арқылы 

жарнама жүрмейды. Яғни, көмегін бермейді. Сол үшін негізгі трасса бойына, 

яғни тасымалдаушы жүк көліктері жүретін жолға асхана бар екендігі және 

толық түскі ас берілетіндігі туралы баннерлер ілінді. 

2. Асхана жұмысын қайта қалпына келтіре бастағасын, тұтынушылар 

да келе бастады. Ол жерде карантиннің талаптары мен шектеулерін ұстау өте 

маңызды болды. Сол үшін, клиенттер бір-бірінен арақашықтық сақтау үшін, 

өз-өзіне қызмет ету алынып тасталды. Яғни, асхана ресторан секілді жұмыс 

жасай бастады. Тұтынушылар тамақ алуға кезекке тұрмайды. Келе 

салысымен өз орынына жайғасып, даяршы арқылы тапсырып беріп, тамағын 

жеп, демалып кете береді.  

3. Бұрын соңды бұлай қызмет жасамаған асхананы қатаң басқару 

керек болды. Басқару бойынша жаңа әдістер енгізілді. Осылайша «Керуен 

Сарай» қонақ үй комплексінің жұмысы жандана бастады.  

Кәсіпорын, кез-келген жағдайға әрқашан дайын және дағдарыстың 

алдын болжап білу қажет. Ол үшін ақпараттық құралдермен қатар, теориялық 

құралдарды әрқашан пайдаланған жөн.Сонымен қатар, мамандардың тез 

шешім қабылдай білгені өте маңызды. Сол кезде ғана, дағдарыстың алдын 

алып басқаруға болады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 
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Особенности методологии управления проектами 

 

Кезембаев Данат - магистрант 2 курса ОП Экономика ААЭС, 

Бекенова Л.М. - к.э.н., профессор 

 

Эффективность технологий проектного менеджмента во многом 

зависит от вида проекта, его функциональной и отраслевой направленности. 

Поэтому очень важным является идентификация проекта. Существует 

множество классификаций проектов в зависимости от использования того 

или иного критерия (основная цель проекта, его масштаб, длительность, 
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сфера деятельности, сложность проекта и др.). Различают коммерческие и 

некоммерческие проекты, государственные и частные, мегапроекты, средние 

и крупные проекты, среднесрочные и долгосрочные проекты, технические, 

организационные, социальные, инвестиционные, инновационные, 

маркетинговые и иные проекты. В зависимости от уровня реализации 

проекты классифицируются на международные, интеграционные, 

национальные, региональные и муниципальные проекты. Всю большую роль 

в решении социально-экономических вопросов играют государственно-

частные и муниципально-частные проекты [12, 13, 14, 15]. 

Следует отметить, что реализация многих проектов и программ требует 

создания специальной временной организационной структуры, 

формирования и развития команды проекта. Ведение проектной деятельности 

стимулирует развитие множества небольших инновационных фирм, 

мобильность рабочей силы, выполнение взятых обязательств. 

Проектная деятельность вследствие ее уникальности характеризуется 

высокой степенью неопределенности, образующей основу для возникновения 

потенциальных рисков. Поэтому выявление и классификация рисков, 

управление ими представляют неотъемлемую составляющую проектного 

менеджмента [16, c.90]. 

На сегодняшний день методологий управления проектами существует 

множество. Для каждого проекта можно подобрать именно то, что нужно. 

Все имеющиеся на сегодняшний день варианты можно разделить на такие 

группы [17, c.88]: 

 традиционный последовательный менеджмент; 

 классический менеджмент; 

 гибкий менеджмент; 

 изменяемый менеджмент; 

 процессный менеджмент (Lean, Lean Six Sigma, Process-Based 

Project Management); 

 другой, как показано на рисунке 1. 

Для успешного завершения проекта необходимы не только 

квалифицированные и мотивированные сотрудники, но и соответствующие 

инструменты, которые    позволят    фиксировать    достигнутые    результаты 

и своевременно менять приоритеты. 

Выбирать инструменты стоит после того, как определена методология, 

наиболее подходящая для проекта. Но есть и универсальные решения, 

подходящие для управления практически любыми проектами. Выбирая 

один из них, обратите внимание на то, чтобы продукт мог составлять 

диаграммы     Ганта и распределять полномочия и задачи исполнителям с 

разными ролями. 
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Рисунок 1 – Варианты проектного менеджмента, их методы 

Примечание – составлено автором на основе [18, с.102]. 

 

Проектное  управление как система состоит из трёх систем,                   

представленных на рисунке 2. 

1. Управляемая система (объект); 

2. Управляющая система (субъект); 

3. Управляющее воздействие (процессы управления). 

К управляемой подсистеме относятся совокупность проектов, 

реализуемых в организациях или предприятиях. К управляющей системе 

относят проектный офис, либо менеджера проекта. 
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Процесс управления представляет собой осуществление прямой и 

обратной связи между управляемой и управляющей системой. Он включает в 

себя стадии процесса управления и функции управления. 

 

 

Рисунок 2 - Системы управления проектами 

Примечание – составлено автором на основе [19, с.75]. 

 

Процедура управления проектом в общем виде выглядит следующим 

образом (рисунок 3). Первой составляющей проектного управления являются 

стадии процесса управления. Проектное управление производится исходя из 

этапов жизненного цикла начинания [20, c.44]: 

 Инициация (предварительное оценивание сроков, необходимых 

ресурсов, постановка задач и анализ рисков). 

 Планирование (поиск инвестора, расчет бюджета, целевых 

показателей, рисков и расписания действий). 

 Реализация (контроль над выполнением плана и достижением 

промежуточных результатов, поэтапное финансирование, внесение 

необходимых изменений в план). 

 Закрытие (оценка степени выполнения поставленных задач, 

потраченного времени, прибыльности замысла, работа над ошибками). 

Использование проектного менеджмента (Project management) в 

международной практике является инструментом реализации новаторских 

замыслов и высокоэффективной технологией управления в нестабильных и 

неопределенных системах, которые быстро развиваются и изменяются. Это в 

первую очередь относится к налоговым, законодательным, ресурсным 

системам. Применяя такую систему управления, можно разрешить сложные 

проблемы производственного, научного и социального характера. 

Второй составляющей проектного управления являются функции 

управления, которые характеризуют сферу определённой управленческой 
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деятельности, осуществляемую на всех уровнях управления 

предприятием. К ним, как правило, соотносят 10 основных областей знаний. 

 

 
 

Рисунок 3 – Процедура управления проектами 

Примечание – составлено автором на основе [20, c.46]. 

 

Данные области взаимодействуют со стадиями процессов управления 

[21, c.125]: 

1. Управление интеграцией проекта. Описывает необходимые 

мероприятия, обеспечивающие координацию различных элементов проекта, 

и включает в себя: разработку устава проекта; разработку плана управления 

проектом; руководство и управление работами проекта; мониторинг и 

контроль работ проекта; интегрированный контроль изменений; закрытие 

проекта или фазы. 

2. Управление содержанием проекта. Описывает действия, 

необходимые для четкого определения, что именно должно быть сделано в 

ходе выполнения проекта, а что выходит за рамки проекта. Включает в себя 

следующие процессы: сбор требований; определение содержания; создание 

иерархической структуры работ (иср); подтверждение содержания; контроль 

содержания. 

3. Управление сроками проекта. Определяет мероприятия, 
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обеспечивающие выполнение проекта в установленные сроки и включает в 

себя: планирование управления расписанием; определение операций; 

определение последовательности операций; оценка ресурсов операций; 

оценка длительности операций; разработка расписания; контроль расписания. 

4. Управление стоимостью проекта. Описывает процессы, 

необходимые для соблюдения утвержденного бюджета проекта. Включает в 

себя следующие процессы: планирование управления стоимостью; оценка 

стоимости; определение бюджета; контроль стоимости. 

5. Управление качеством проекта. Регламентирует содержание 

мероприятий, направленных на удовлетворение целей проекта: планирование 

управления качеством; обеспечение качества; контроль качества. 

6. Управление человеческими ресурсами проекта. Описывает 

необходимые процессы для более эффективного использования людей, 

задействованных в проекте. Включает в себя: набор команды проекта; 

развитие команды проекта; управление командой проекта. 

7. Управление коммуникациями. Определяет мероприятия, 

обеспечивающие своевременное и достоверное составление, сбор, 

распределение, хранение и использование информации. Включает в себя 

процессы: планирование управления коммуникациями; управление 

коммуникациями; контроль коммуникаций. 

8. Управление рисками проекта. Описывает процессы 

идентификации, анализа и реагирования на риски, возникающие в ходе 

реализации проекта. В данную область входят процессы: планирование 

управления рисками; идентификация рисков; качественный анализ рисков; 

количественный анализ рисков; планирование реагирования на риски; 

контроль рисков. 

9. Управление закупками проекта. Описывает действия по 

управлению процессом получения необходимых для проекта товаров и услуг 

со стороны внешних по отношению к проекту организаций и лиц: 

планирование управления закупками; проведение закупок; контроль закупок; 

закрытие закупок. 

10. Управление заинтересованными сторонами проекта. Включает в 

себя процессы, необходимые для выявления людей, групп и организаций, 

которые могут оказывать или на которых может оказывать воздействие 

проект. Включает: определение заинтересованных сторон; планирование 

управления заинтересованными сторонами; управление вовлечением 

заинтересованных сторон; контроль вовлечения заинтересованных сторон. 

Таким образом, после рассмотрения проектного управления как 

системы, можно сказать, что проект - это сложный процесс взаимосвязанных 

между собой систем, направленный на создание уникального продукта, 

услуги или результата. 
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Организация труда и повышение производительности труда являются 

одними из самых исследуемых тем научным познанием современности. 

Однако теоретические представления о способах повышения эффективности 

труда становятся все более приспособленными и узконаправленными к 

действительности, которые имеются на сегодняшний день. 

Теоретические разработки систем оценки деятельности и аттестации 

сотрудников организации не стало исключением и развивается путем 

обеспечения потребностей, которые имеются на определенный отрезок 

развития или жизненного цикла организации (таблица 1) 
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Таблица 1 – Цели оценки персонала на разных стадиях развития 

организаций  

(в % от опрошенных) 

 

Цель оценки персонала 

Стадия развития организации 

создание рост 
зрелост

ь 
угасание 

выход из 

кризиса 

Повысить обоснованность принятия 

кадровых решений 
55 44 46 50 52 

Повысить производительность труда 

работников 
44 48 56 60 26 

Установить более тесную 

зависимость должности, заработной 

платы от результата труда 

44 60 43 40 56 

Способствовать развитию персонала, 

личностному росту 
37 40 47 43 49 

Удовлетворить потребности 

сотрудников в признании, уважении 10 7 5 0 17 

Примечание – Составлено автором по источнику [2] 

 

В каждой стадии развития организации проведение оценки преследует 

свои цели в зависимости от приоритетов необходимости совершенствования 

той или иной области деятельности. Например, на стадии создания 

организации наиболее востребованной целью оценки является повышение 

обоснованности кадровых решений, так как на этой стадии активно 

набирается персонал. На стадии роста, когда требуется обеспечить 

результативность деятельности  организации, наибольшая потребностью 

оценки является установление более тесной зависимости должности, 

заработной платы от результата труда и т.д. 

Теоретические взгляды на развитие системы оценки и аттестации 

государственных служащих имеют свои особенности и более узкие 

направления, чем в любой другой деятельности. 

Определение качеств, которыми обладает государственный чиновник, 

во все времена оставалось непременным атрибутом технологии власти и 

управления. Еще с древних времен, когда управление приобрело форму 

искусства подбора людей на государственные должности, появилась 

потребность в наиболее точном выявлении способностей людей, 

определении их профессионально необходимых качеств, обязательных для 

исполнения тех или иных служебных трудовых функций [3]. 

Л. фон Берталанфи был одним из первых, кто создавал общую теорию 

систем, который дает следующее определение системе – комплекс 

взаимосвязанных элементов, образующих некоторую целостность, либо как 

совокупность объектов, находящихся в устойчивом взаимодействии друг с 

другом и средой [4]. 
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Изучение имеющихся определений понятий «оценка персонала» и 

«аттестация» позволило выявить ряд особенностей их трактовки, а также 

разделить их на группы. Во-первых, в определениях понятиям «аттестация» и 

«оценка персонала» присутствуют зависимость от целей, задач организации 

и функции управления. Например, аттестация и оценка персонала – это 

управленческая технология, направленная на достижение целей компании и 

на реализацию ее стратегии, а также на повышение эффективности 

деятельности организации по основным функциям управления.Другое 

определение во главу угла ставит определение эффективности управления 

персоналом через функцию управления: «оценка сотрудников организации – 

одна из функций по управлению персоналом, направленная на определение 

уровня эффективности деятельности и получение необходимой информации 

о кадровом потенциале организации в целом». 

Необходимость оценки персонала с потребностью накопления 

информации для принятия решений,дает следующее определение: «оценка 

персонала – процесс определения эффективности деятельности сотрудников 

в реализации задач организации с целью последовательного накопления 

информации, необходимой для принятия дальнейших управленческих 

решений» [5]. 

Во-вторых, нижеуказанные трактовки дают определение понятиям 

«аттестация» и «оценка персонала»,исходя из получаемой информации по 

конкретному сотруднику организации. 

К примеру, аттестация персонала организаций основного звена 

управления - процедура определения квалификации, уровня знаний, 

практических навыков, деловых и личностных качеств работников, качества 

труда и его результатов и установления их соответствия (несоответствия) 

занимаемой должности. Другая схожая трактовка прослеживается в другом 

определении: «аттестация персонала – это проверка, определение 

соответствия деловой квалификации, уровня знаний и навыков работника, и 

общественно значимых качеств занимаемой должности». 

Определение количественных и качественных характеристик персонала 

предусматривает следующее определение: «оценка персонала – это 

деятельность субъекта оценки по оцениванию объекта оценки для получения 

информации о его качественных и количественных характеристиках, 

необходимой для проведения различных управленческих воздействий, 

осуществления обратной связи между субъектом и объектом управления 

персоналом в организации». 

Такая же формулировка определена к понятию «аттестация», где 

аттестация – это форма комплексной оценки кадров, по результатам которой 

принимаются решения о дальнейшем служебном росте, перемещении или 

увольнении работника [7]. 

Предоставление информации об эффективности для объекта оценки 

сформулирован в следующих определениях, таких как:«оценка работы 

персонала – это процесс, который включает в себя выявление и доведение до 
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сведения работника информации о том, как он выполняет свою работу, и в 

идеале разработка плана улучшения его работы» и «аттестация – это 

вынесение суждения об эффективности работы сотрудника, основанного не 

только на его производительности труда. Иногда аттестацию называют 

рейтингом заслуг (достоинств), но преимущественно в тех случаях, когда 

речь идет только о выборе кандидатур, достойных повышения заработной 

платы или вознаграждения» [8]. 

В-третьих, наряду с указанными группами, более распространенными 

определениямипонятий «аттестация» и «оценка персонала» это суждение в 

контексте выявления соответствия сотрудников установленным требованиям, 

стандартам и квалификации. Например, аттестация (лат. attestatio– 

свидетельство) кадров – это проверка, определение соответствия деловой 

квалификации, уровня знаний и навыков работника, иных общественно 

значимых качеств занимаемой должности [9] или аттестация персонала – 

кадровые мероприятия, призванные оценить соответствие уровня труда, 

качеств и потенциала личности требованиям выполняемой деятельности. 

В данной группе также присутствуют формулировки определения 

понятия «аттестация персонала» в контексте соответствия установленным 

стандартам, т.е. оценка соответствия занимаемой должности, процедура 

систематической формализованной оценки согласно заданным критериям 

соответствия деятельности конкретного работника четким стандартам 

выполнения работы на данном рабочем месте, в данной должности за 

определенный период времени. Некоторые трактовки определения 

«аттестация» сужают их до уровня руководителя:аттестация – это 

организационно-правовой порядок установления квалификации 

руководителя, его способности к самостоятельной научной и практической 

работе, осуществляемый с помощью аттестационной комиссии, на основе 

оценки проделанной руководителем работы за какой-либо период [11]. 

Как мы отмечали выше, аттестацию также применяют для определения 

возможностей сотрудников для дальнейшего продвижения их по службе. 

Например, под аттестацией понимается процедура оценки результатов 

деятельности (за определенный период времени) и определение 

квалификации и деловых качеств работника с целью выявления его 

соответствия занимаемой должности, а также потенциальных возможностей 

дальнейшего использования и служебного продвижения. 

Наряду с этим, в отношении понятия «оценка персонала» применяются 

определения не только по вопросам качества или эффективности служебной 

деятельности, но и индивидуальных характеристик сотрудников.  

К примеру, оценка работы персонала – это процесс сбора, анализа и 

оценки информации о том, как работники выполняют порученную работу, и 

выяснение того, в какой степени их рабочее поведение, рабочие показатели и 

индивидуальные характеристики отвечают установленным требованиям. 

Кроме того, в настоящее время имеются определения понятия 

«аттестация» сформулированных таким образом, что с одной стороны, это 
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процедура предоставляет информацию работодателю для дальнейшего 

принятия управленческих решений, с другой стороны предоставляет 

информацию работнику о возможностях выявления резервов.  

В данном контексте рассмотрены два определения: первое, аттестация 

– это периодическая комплексная оценка персонала. Основной смысл этой 

процедуры состоит в определении в соответствии с установленными 

отраслевыми нормативами соответствия знаний и квалификации работников 

занимаемой ими должности. Аттестация призвана способствовать также 

повышению ответственности и исполнительской дисциплины аттестуемых, 

развитию их самостоятельности и готовности к проявлению инициативы 

[12], второе, аттестация персонала представляет собой одно из мероприятий 

HR-менеджмента, проводимое на основе оценки персонала и призванное 

оценить соответствие уровня труда, качеств и потенциала работника 

требованиям выполняемой деятельности. Главное назначение аттестации – 

выявление резервов повышения уровня отдачи работника. 

Учитывая вышеуказанные определения можно сделать вывод, что 

толкование понятий «оценка персонала» и «аттестация» зависит в первую 

очередь от их роли в организации (таблица 2). 

Один из классиков менеджмента Д. Мак-Грегор разделил цели оценки 

персонала на три категории: 

1. Административные – принятие управленческих решений на 

объективной и регулярной основе (планирование обучения, изменение 

оплаты труда, трудовые перемещения и др.). 

2. Мотивационные – способность механизма оценки увязывать 

материальное вознаграждение и моральное поощрение с эффективным 

трудовым поведением. 

 

Таблица2 – Распределение понятий «аттестация» и «оценка персонала» 

в зависимости от их роли в организации 

 

Толкование понятий Роль в организации 
Отношение к 

эффективности 

Отношение к 

управлению 

Зависимость от 

целей, задач и 

функции управления 

Инструмент достижения и 

реализации 

Повышение 

эффективности 

организации 

Функция 

управления 

Сбор информации Инструмент получения 

информации для 

дальнейшего принятия 

управленческих решений 

Повышение 

эффективности 

управленческой 

деятельности 

Технология 

управления 

Установление 

уровня соответствия 

стандартам и 

требованиям 

Инструмент определения 

соответствия 

Повышение 

эффективности 

деятельности 

персонала 

Метод 

управления 

Примечание – Составлено авторами. 
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3. Информационно-аналитические – обеспечение руководителей 

различного уровня управления необходимыми данными о работе своих 

подчиненных, а также всех оцениваемых работников об относительном 

уровне их работы (индивидуальных достижениях и недостатках) в 

ретроспективном, текущем и перспективном периоде [13]. 

В данном случае, определения понятия «оценка персонала», которые 

были представлены выше, разделяют цели оценки по Мак-Грегору. Более 

широкое понимание целей оценки работников по Мак-Грегору 

представленов таблице 3 

 

Таблица 3– Цели и характеристика применения оценки работников по 

Мак-Грегору 

 

Цели 
Контроль и 

управление 

Руководство и 

развитие 

Выявление 

потенциала 

Оценка по 

критериям 

Что 

оценивается 
Результаты 

Реальное 

поведение 

Личностные черты 

и способности 

Исполнительское 

поведение 

Точка зрения 

Отношение к 

целям и 

средствам 

Качественный 

аспект 

Предсказательный 

аспект 

Количественный 

аспект 

Временная 

ориентация 

Предыдущий 

период 

Прошлое и 

ближайшее 

будущее 

Отдаленное 

будущее 
Настоящее 

Акцентирова

ние 

Позитивные 

аспекты 

Позитивные и 

негативные 

аспекты 

Ожидаемый рост 
Нейтральные 

показатели 

Требования 
Всесторонность 

и объективность 

Специфичност

ь и ясность для 

участвующих 

Достоверность 

прогноза 

Объективность и 

надежность 

Примечание –Составлено автором по источнику [13]. 

 

В настоящее время, уже недостаточно рассматривать государственный 

орган как бюрократическую структуру.  

Кроме того, отдельно можно выделить следующие цели аттестации 

(таблица 4): 

1) административные решения; 

2) потенциал (развитие); 

3) деятельность (текущая, за определенный прошедший период). 
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Таблица 4 – Основные цели аттестации 

 

Административные 

решения 
Потенциал (развитие) 

Деятельность 

(текущая, за 

определенный 

прошедший период) 

Изменение заработной 

платы 

Изменение системы 

поощрения (наказания) 

Соответствие 

занимаемой 

должности (для 

последующих 

административных 

решений) 

Получение обратной связи от 

сотрудников 

Выявление потенциала сотрудников 

Информирование сотрудников о том, 

чего ждет от них фирма 

Развитие карьеры 

Личное развитие 

Корректировка планов организации 

(способны ли наши сотрудники 

выполнять изменившиеся задачи) 

Информация для планирования 

человеческих ресурсов организации 

Установление стандартов 

Деятельности 

Прошлая 

деятельность за 

определенный 

период 

Достижение 

результатов за 

прошедший период 

Потребность в 

обучении  

Выявление рабочих 

проблем 

Улучшение текущей 

деятельности 

Примечание – Составлено авторами по источнику [14]. 

 

В связи с этим, мы можем также отнести к целям оценки на 

государственной службе как стимулирующие и результативные. 

Стимулирующая цель предусматривает проведение оценки для определения 

наиболее эффективных сотрудников и дальнейшего вознаграждения.  

К основным задачам аттестации, посредством решения которых 

достигаются ее цели, относятся: 

-всесторонняя агрегированная (комплексная) оценка 

профессиональных и профессионально-этических качеств аттестуемых 

специалистов (работников); 

-установление степени служебного соответствия (несоответствия – по 

каким конкретно параметрам) работника занимаемой должности; 

-эффективность использования работника в соответствии с его 

специальностью, специализацией и квалификацией; 

-выявление потенциальных способностей и возможностей работника, 

перспектив их применения в организации; 

-стимулирование роста профессиональной компетентности и 

повышения эффективности деятельности работников организации; 

-определение необходимости повышения квалификации, 

профессиональной подготовки и переподготовки работников; 

-исследование характера требований, предъявляемых к 

профессиональным качествам различных категорий персонала, в том числе 

управленческого; 

-установление перспектив развития карьеры и подготовка предложений 

руководителям по перемещению или продвижению по службе работников, 
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исходя из адекватности их профессионально-деловых и личностных качеств 

определенной нормативно-заданной модели. 

Не проводя оценку соответствующих деловых, личностных или 

профессиональных качеств работников, невозможно осуществить управление 

персоналом ни по одному из направлений: планирование персонала, отбор, 

адаптация, стимулирование труда, развитие способностей, трудовые 

перемещения и планирование карьеры, сплочение коллектива, 

высвобождение персонала и др. 

Таким образом, на основе вышеуказанного изучения теоретических 

взглядов к оценке деятельности и аттестации государственных служащих 

можно сделать следующие выводы: 

- понятие «система», связывающая с собой понятия «оценка 

деятельности» и «аттестация» в нашем исследовании является наиболее 

часто применимым понятием в научной деятельности и подход к ней самый 

разнообразный в зависимости от направления исследования, но контекст 

исследования должен иметь связи, заложенные в самом понятий; 

- изучение существующих определений понятиям «оценка персонала» 

и «аттестация» позволил разделить их на три группы,  где управление 

выражается в понятиях в зависимости от степени проникновения в процессы 

управления персоналом. Если в первой группе определений «аттестация» и 

«оценка персонала» непосредственно зависит от управления. Во второй 

группе, понятия «аттестация» и «оценка персонала» является технологией 

управления, где она выступает в качестве косвенного средства управления. В 

третьей группе определения «аттестация» и «оценка персонала» 

представлены в качестве метода управления трудовыми ресурсами; 

-теоретические взгляды предусматривают формирование системы 

оценки деятельности и аттестации государственных служащих в зависимости 

от поставленных задач, выполняемых функции и соответственно 

определяемых критериев. 
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ВЛИЯНИЕ COVID-19 НА МИРОВОЙ РЫНОК ТРУДА 

 

Кирбетова Ж.С.  - лектор, магистр делового администрирования, 

Алматинский технологический университет 

 

Аңдатпа: Бұл мақалада 2020 жылғы COVID-19 пандемия кезіндегі 

еңбек нарықтарындағы болған өзгерістер көрсетілген. Мақаладағы 

статистикалық деректер Статистикалық қызметті үйлестіру 

комитетінен алынған. 

Аннотация: В этой статье показаны изменения на рынках труда во 

время пандемии COVID-19 2020 года. Статистические данные в статье 

взяты из Координационного комитета по статистике. 

Annotation: This article shows the changes in labor markets during the 

2020 COVID-19 pandemic. The statistics in the article are taken from the 

Coordinating Committee for Statistics. 

 

COVID-19 перевернул мир с ног на голову. Он оказал влияние 

абсолютно на все. На то, как мы живем и взаимодействуем друг сдругом, как 

мы работаем и общаемся, как мы передвигаемся и путешествуем. Были 
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затронуты все аспекты нашей жизни. Хотя мирнаходится в изоляции, 

правительства, эпидемиологи, директора школ, предприниматели и семьи по 

всему миру уже планируютследующие шаги: как безопасно открыть школы и 

предприятия, как добираться до работы и путешествовать, не передавая 

инфекциюи не заразившись ей, как поддержать тех, кто больше всего 

пострадал от кризиса - миллионы, которые потеряли средства 

ксуществованию или своих близких, как предотвратить дальнейшее 

усугубление и без того серьезного неравенства. 

Беспрецедентный шок для рынков труда с самым большимснижением 

занятости со времен Второй мировой войны.  

Прекращение деятельности из-за пандемии COVID-19 оказало 

немедленное и радикальное воздействие на занятость.Общее количество 

отработанных часов сократится на 10,5 процента в этом квартале, что 

эквивалентно 305 миллионамработающих полный рабочий день с 48-часовой 

рабочей неделей(рисунок 1) [1]. 

В ответ на экспоненциальный рост числа случаевзаражения COVID-19 

многие страны в разных регионахвводят запреты, ограничения на поездки, 

политикусоциального дистанцирования,  а  также  закрытиерабочих мест и 

школ. Эти необходимые мерынаправлены на то, чтобы замедлить 

распространениевируса, свести к минимуму гибель людей и избежать 

катастрофических  последствий  для  национальныхсистем здравоохранения, 

но они также оказываютвнезапное и резкое воздействие на работников 

ипредприятия. 

К началу апреля 81 процент мировой рабочей силы проживал  в  

странах  с  обязательным  илирекомендуемым закрытием рабочих мест. К 22 

апреляих доля сократилась до 68 процентов, главнымобразом благодаря 

отмене закрытия рабочих мест вКитае. Однако в других местах ситуация 

ухудшилась (таблица 1). 

 
Рисунок 1 - Предполагаемое сокращение совокупного рабочего времени,% 

Источник: данные МОТ(Международная организация труда) 
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С целью оценки глобального сокращения занятости,которое это 

повлечет за собой, МОТ разработалановую  ныне  действующую  модель,  

которая,основываясь на экономических данных и данных орынке труда в 

реальном времени, предсказываетсокращение рабочего времени. Его выводы 

далеко необнадеживают:  общее  количество  часов,отработанных  рабочими  

по  всему  миру,  можетсократиться в текущем квартале примерно на 

10,5процента.  Это  эквивалентно  305  миллионамработающих полный 

рабочий день с 48 часовойрабочей неделей. Это худший глобальный кризис 

современ  Второй мировой войны. Действительно,сокращение количества  

отработанных  часов  ужеопережает темпы финансового кризиса 2008-

2009годов. Вызывает тревогу тот факт, что COVID-19 в настоящее  время  

также  оказывает  влияние  наразвивающиеся страны, где возможности и 

ресурсысерьезно ограничены. 

Последствия  COVID-19  для  занятости  являютсяглубокими, далеко 

идущими и беспрецедентными. Какправило, существует некоторая задержка 

пока падение экономической  активности  перейдёт  в  падениезанятости, но 

в нынешнем кризисе воздействие назанятость было немедленным и 

всеобъемлющим врезультате закрытий и других мер. 

Падение занятости означает, что многие работники вовсем мире 

сталкиваются или будут сталкиваться спотерей дохода, что во многих 

случаях приводит кусугублению уровня бедности. 

В 2020 году было потеряно 8,8 процента рабочего времени в мире, что 

эквивалентно 255 миллионам рабочих мест с полной занятостью. Эти убытки 

были в четыре раза больше, чем во время мирового финансового кризиса 

2009 года [2]. 

Годовые оценки МОТ подтверждают, что пандемия вызвала массовые 

перебои в сфере труда в течение 2020 года. 

Таблица 1 -Занятость в странах с закрытием рабочих мест 

(По состоянию на 22 апреля 2020 года. Относится к странам, 

осуществляющим обязательное или рекомендуемое закрытие рабочих мест) 
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 Занятые 

встранах 

сзакрытиемр

абочих 

мест(млн.) 

 

Доля 

заняты

хв 

страна

х 

сзакры

тиемра

бочих 

мест(%

) 

 

Работодат

ели 

встранах 

сзакрытие

мрабочих 

мест(млн.

) 

 

Доляраб

отодател

ей 

встранах 

сзакрыт

иемрабо

чих 

мест(%) 

 

Самозаня

тыев 

странах 

сзакрытие

мрабочих 

мест(млн.

) 

 

Долясам

озаняты

х 

встранах 

сзакрыт

иемрабо

чихмест

(%) 

 

Весь мир 2259 68 71 82 740 66 

Страны с низким 

уровнем дохода 

 25   40 27 

Страны с 

уровнем дохода 

ниже среднего 

1119 98 32 100 540 97 

Страны с 

уровнем дохода 

выше среднего 

502 39 19 62 115 31 

Страны с 

высоким 

уровнем дохода 

563 96 19 96 44 94 

Африка 265 56 11 77 117 51 

Америка 460 98 17 98 87 95 

Арабские 

государства 

49 89 1 76 4 69 

Азиатско-

Тихоокеанский 

регион 

1092 57 29 71 486 65 

Европа и 

Центральная 

Азия 

393 95 13 96 45 94 

Мир без Китая 2259 88 71 93 740 84 

Источник: ILOSTAT, смоделированныеоценкиМОТ, ноябрь 2019 г. и The Oxford COVID-

19 Government Response Tracker. 

 

Хотя нарушение было глобальным, между регионами наблюдались 

существенные различия. Потери рабочего времени в 2020 году были 

особенно большими в Латинской Америке и Карибском бассейне, Южной 

Европе и Южной Азии. Напротив, Восточная Азия и Центральная, Западная 

и Восточная Африка понесли относительно меньшие потери, что отражает 

менее строгие меры изоляции в этих субрегионах. 

Сбои на мировом рынке труда в 2020 году намного превзошли влияние 

финансового кризиса 2009 года. 

Средняя продолжительность рабочего времени на человека 

трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) резко снизилась (с 27,2 часа в 

неделю в 2019 году до 24,7 часа в 2020 году). Напротив, во время 

финансового кризиса среднее рабочее время сократилось всего на 0,6 часа в 
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период с 2008 по 2009 год. Таким образом, влияние шока COVID-19 на 

глобальное рабочее время было примерно в четыре раза больше, чем влияние 

финансового кризиса 2008-09 годов. 

Примерно половина потерь рабочего времени в мире связана с потерей 

рабочих мест, а другая половина - с сокращением рабочего времени (среди 

работников, которые остались работать, но не работали). Потери занятости в 

2020 году составили 114 миллионов рабочих мест по сравнению с 

докризисным уровнем занятости в 2019 году. Однако эта оценка занижает 

полный масштаб потери рабочих мест: сравнение со сценарием «без 

пандемии» показывает гораздо больший дефицит в 144 миллиона рабочих 

мест. 

В отличие от предыдущих кризисов, основная часть потерь занятости в 

2020 году вылилась в рост бездействия, а не безработицы, что привело к 

тому, что еще 81 миллион человек перешли в режим бездействия наряду с 33 

миллионами дополнительных безработных. Как следствие, глобальный 

уровень участия в рабочей силе снизился на 2,2 процентных пункта из-за 

кризиса COVID-19 по сравнению с 0,2 процентным пунктом в период с 2008 

по 2009 год. 

В глобальном масштабе и во всех регионах и группах стран с доходами 

женщины в большей степени страдают от потери занятости, чем мужчины. 

На глобальном уровне потеря занятости среди женщин составит 5,0 процента 

в 2020 году по сравнению с 3,9 процента среди мужчин. В абсолютных 

цифрах потери больше для мужчин (80 миллионов), чем для женщин (64 

миллиона) из-за давнего гендерного разрыва в уровнях участия в рабочей 

силе. 

Во всех регионах женщины чаще, чем мужчины, становились 

экономически неактивными, то есть выпадали из рабочей силы во время 

этого кризиса. 

Молодые работники особенно сильно пострадали от кризиса во всех 

регионах и группах стран с доходами, что привело к потере рабочих мест на 

8,7% в 2020 году по сравнению с 3,7% для взрослых. Пандемия усугубила 

отрыв молодых людей от рынка труда, высветив слишком реальный риск 

потерянного поколения. 

Забегая вперед, можно ожидать, что во второй половине 2021 года 

произойдет устойчивое восстановление, особенно с учетом последних 

событий, касающихся разрешений на вакцины. Однако существует также 

большая неопределенность вместе с рисками, которые могут замедлить или 

сорвать восстановление. Фактическая скорость и качество выздоровления 

будет зависеть от широкого спектра политических, экономических и 

медицинских факторов, включая масштабы вакцинации, то, как страны 

продолжают контролировать пандемию, и могут ли быть приняты меры 

политики для содействия восстановлению экономики и рынка труда. 

Политические меры должны быть сосредоточены на устойчивом и 

широкомасштабном восстановлении путем решения проблем занятости, 



96 
 

доходов, прав трудящихся и социального диалога: восстановление, 

ориентированное на человека. 
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Жалпы елдің орнықты экономикалық дамуын қамтамасыз ету жеке 

кәсіпкерліктің және бірінші кезекте шағын және орта кәсіпкерліктің жай-күйі 

мен даму деңгейіне тәуелді. Мемлекеттің экономикалық өсуіне ықпалын 

тигізетін бәсекелестің дамымауы, материалдық және материалдық емес 

ресурстарды тиімсіз пайдалану, ішкі сұраныстың импортқа тәуелділігі, 

жұмыссыздық, кедейшілік және басқалары сияқты көптеген проблемаларды 

шешу үшін экономиканың нақ осы секторының әлеуетті мүмкіндіктері 

орасан зор. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің экономиканы әртараптандырудағы 

рөлі де маңызды. Индустриялық-инновациялық даму жағдайында жұмыс 

процестеріне шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің қатарынан 

көптеген қосалқы мердігерлер тартылуы мүмкін ірі өндірістер көбірек 

қалыптасатын болады. Ауылдарда, шағын қалалар мен моноқалаларда 

кәсіпкерлік субъектілері халықтың тұтынушылық сұранысын 

қанағаттандыруға бағдарланған секторларда жұмыс істей отырып, дамуға 

жаңа импульс беруі тиіс [1]. 

Бүгінгі таңда мемлекетте шағын және орта бизнесті дамытуға және 

қолдауға бағытталған бірқатар бағдарламалар жүзеге асырылып жатыр. 

Бизнес Бағдарламаға қатысушыларға арналған экономиканың басымды 

салаларының тізіміне енсе, екінші деңгейлі банктерде несие рәсімдеу кезінде 

пайыздық мөлшерлемені субсидиялау, несиеге кепіл беру сияқты 

мемлекеттік қолдау шарасын пайдалана алады. Сыртқы желілерге (кәріз, 

сумен жабдықтау және т.б.) сыртқы желілеріне мемлекеттік сараптама болған 

жағдайда, нысанға жетіспей тұрған инфрақұрылымды тарту бойынша 

мемлекеттік қолдау ала алады.  
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Егер инновациялық жоба ұсынылған жағдайда  мемлекеттік гранттар 

бөлу жобасына қатысуға болады. Сонымен қатар, «Даму» кәсіпкерлікті 

дамыту қоры» АҚ арқылы әйелдер кәсіпкерлігін дамыту қарастырылған, 

Даму-көмек бағдарламалары жүзеге асырылуда [2].  

БЖК-2020 іске асырылған кезеңде шамамен 95 мың жаңа жұмыс орны 

құрылып, 340 мыңнан астам жұмыс орны сақталды. 

 Жұмыс орындарын құру және сақтап қалу кәсіпкерлер жобаларының 

бизнес жоспарларындағы жұмыс орындарының мәлімделген санына 

байланысты екенін атап өту қажет. Жоғарыда көрсетілген деректер 

мемлекеттік қолдау шараларын алу кезінде Бағдарламаға қатысушылар 

міндеттемелерінің бір бөлігі болып табылады. 

Қалыптасып отырған ағымдағы жағдайдан мемлекет инвестициялар 

үшін барлық жағдай мен мүмкіндіктер жасап отырғанын, алайда айналым 

қаражатын толықтыруды қалайтын шағын және орта кәсіпкерлік 

субъектілеріне қолдау болмай отырғанын көруге болады. Кредиттеу 

құрылымы жөніндегі деректерді негізге ала отырып,  

Бағдарлама құралдарын осы бағытта кеңейту шағын және орта 

кәсіпкерлік субъектілерін қолдау деңгейін айтарлықтай жоғарылатып, 

осылайша елдегі шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің айтарлықтай 

өсуіне алғышарт жасайды деп айтуға болады. 

Оқыту түрінде қаржылай емес мемлекеттік қолдау көрсету БЖК-2020-

ға 2011 жылы енгізілді. Осы бағыт іске асырылған жылдары аталмыш қолдау 

танымал бола түсті. 2019 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша "Шағын және 

орта бизнестің топ-менеджментін оқыту" жобасы бойынша 2 949 кәсіпкер 

оқытылды.  

Кәсіпкерлікті қолдау инфрақұрылымын жасау бойынша жұмыс 

жүргізілді. Мәселен, 2019 жылғы 1 маусымдағы жағдай бойынша облыс 

орталықтары мен ірі қалаларда кәсіпкерлерге қызмет көрсететін 20 орталық, 

моноқалаларда, шағын қалалар мен аудан орталықтарында кәсіпкерлерді 

қолдайтын 191 орталық жұмыс істейді, оларда 468 мыңнан астам кәсіпкер 1 

198 мыңнан астам консультация алып, 373 мыңнан астам кәсіпкерге 689 мың 

сервистік қызмет көрсетілді. Өңірлік деңгейде кәсіпкерлікті қолдаудың 14 

мобильді орталығы жұмыс істейді, олар 52 мың клиентке 73 мыңнан астам 

көшпелі консультация берді [3]. 

Осылайша, ағымдағы жағдайды талдау Бағдарлама ірі қалалардан тыс 

жерлерде шағын және орта кәсіпкерлікті мақсатты түрде қолдауы әрі 

кәсіпкерлік әлеуетті күшейтуді көздеуі тиіс екенін көрсетіп отыр. 

2015 жылдан бастап Ұлттық кәсіпкерлер палатасы "Бизнестің жол 

картасы-2020" бірыңғай бағдарламасы шеңберінде қаржылай емес қолдау 

операторы болып табылатынын атап өту керек. Осылайша, 2015 жылдан 

бастап Ұлттық кәсіпкерлер палатасы мынадай жобаларды іске асыруда: 

1. Бизнес-Кеңесші  

2. Бизнес-Өсу 

3. Іскерлік қатынастар  
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4. Аға сеньорлар 

5. Бизнес-Насихат  

6. Кәсіпкерлерге арналған сервистік қолдау 

7. Ақпараттық-консультациялық көрсетілетін қызметтер [4]. 

Бағдарлама шеңберінде "Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік 

субъектілерін қолдау" бағыты бойынша шағын, оның ішінде 

микрокәсіпкерлік субъектілерінің қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру 

мәселелері шешіледі. 

Шағын, оның ішінде микрокәсіпкерлік субъектілерінің 

қаржыландыруға қолжетімділігін арттыру үшін шағын, оның ішінде 

микрокәсіпкерлік субъектілеріне банктер/микроқаржылық қызметті жүзеге 

асыратын ұйымдар берген кредиттер/микрокредиттер бойынша портфельдік 

сыйақы мөлшерлемесінің бір бөлігін субсидиялау және ішінара кепілдік беру 

жүзеге асырылады. 

Өңдеу өнеркәсібі өндірген өнім көлемін ұлғайту үшін 

банктердің/лизингтік компаниялардың кредиттер/лизингтік мәмілелер 

бойынша сыйақы мөлшерлемесін субсидиялау және банктердің 

кәсіпкерлерге берген кредиттеріне ішінара кепілдік беру, сондай-ақ 

мемлекеттік гранттар беру жүзеге асырылуда. 

Бәсекеге қабілетті жаңа өндірістерді құру үшін кәсіпкерлердің 

жобаларын және индустриялық аймақтарды жетіспейтін инфрақұрылыммен 

қамтамасыз ету жүзеге асырылатын болады. 

Шағын және орта кәсіпкерлікте халықты жұмыспен қамтуды ұлғайту 

үшін банктердің / даму банкінің / лизингтік компаниялардың 

кредиттері/лизингтік мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін 

субсидиялау және банктердің/даму банкінің кәсіпкерлерге берген 

кредиттеріне ішінара кепілдік беру, кәсіпкерлер жобаларының және 

индустриялық аймақтардың жетіспейтін инфрақұрылымын қамтамасыз ету 

жүзеге асырылатын болады. 

Шетелдік валюталардың құбылмалы болуына байланысты валюталық 

тәуекелдердің кредиттік тәуекелдерге өзгеруіне жол бермеу үшін 

банктердің/даму банкінің/лизингтік компаниялардың кредиттері/лизингтік 

мәмілелері бойынша сыйақы мөлшерлемесін ұлттық және шетелдік 

валюталарда субсидиялау жүзеге асырылатын болады. 

Кәсіпкерлікке қаржылай емес қолдау көрсету жөніндегі 

проблемалардың шешімі кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз 

ету, кәсіпкерлердің құзыретін арттыру, кәсіпкерлердің өнімділігін арттыру, 

іскерлік байланыстарды кеңейту болып табылады. 
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Кесте 1 - Бағдарлама шеңберінде кәсіпкерлікті дамытудың SWOT-талдауы  
Күшті жақтары Әлсіз жақтары 

1. Бәсекеге қабілетті жұмыс күшінің болуы, 
Қазақстан халқының жартысынан астамы 
экономикалық белсенді болып табылады. 
2. Инфрақұрылымдық және салалық 
мемлекеттік бағдарламаларды іске асыру 
шағын және орта бизнесті дамытуға 
мүмкіндік береді. 
3. Мемлекеттік қолдау шараларын ұсынуды 
цифрландыру. 
4. Бизнесті жүргізу үшін реттеу мен 
әкімшілік кедергілерді төмендету. 
5. Қолайлы салық және кеден саясаты. 

1. Кредит бойынша өтімділікті 
қамтамасыз етудің болмауына, сондай-ақ 
инфрақұрылымның нашар дамуына және 
мемлекеттік бағдарламалар шеңберінде 
цифрлық көрсетілетін қызметтерге 
қолжетімділіктің болмауына байланысты 
ауылдық елді мекендерді, шағын қалалар 
мен моноқалаларды қаржылық дамытуға 
екінші деңгейдегі банктер тарапынан 
қызығушылықтың болмауы. 
2. Қазіргі уақытта отандық өнеркәсіптің 
нашар дамуына байланысты өнеркәсіптік 
тауарлар импорты үлесінің жоғары 
болуы байқалады. 
3. Кәсіпкерлер үшін шетел валюталары 
бағамының құбылмалылығына 
байланысты валюталық тәуекелдердің 
болуы. 

Мүмкіндіктер Қауіп-қатерлер 

1. Отандық тауарлар өндірісін дамыту, 
кәсіпкерлер үшін валюталық тәуекелдерді 
төмендету, денсаулық сақтау, білім беру, 
өнер, ақпараттық технологиялар сияқты 
әлеуметтік маңызы бар салаларда 
көрсетілетін қызметтерді дамыту, сондай-ақ 
инфрақұрылымды дамыту, ауылдық 
жерлерде, моноқалаларда және шағын 
қалаларда өмір сүру деңгейін арттыру. 
2. Шағын және орта бизнестің кредиттерге 
қол жеткізуін кеңейту: 
1) кредит құнын төмендету (сыйақы 
мөлшерлемесін субсидиялау), бұл екінші 
деңгейдегі банктердің ШОК кредиттері 
бойынша сыйақы мөлшерлемесін 
төмендетуіне алып келеді; 
2) кепілмен қамтамасыз ету жетіспеген кезде 
кредиттер бойынша кепілдік беру. 
3. Ел экономикасындағы шағын және орта 
бизнестің рөлін арттыру: 
1) жұмыс істеп тұрған ШОК субъектілері 
санының өсуі; 
2) ШОК-де жұмыспен қамтылғандар 
санының өсуі; 
3) шағын бизнестің салық төлемдерінің өсуі. 
4. Шағын және орта кәсіпорындарды, оның 
ішінде өңдеу өнеркәсібі секторында, дамыту 
жолымен экономиканы әртараптандыру, бұл 
өңделген өнімнің экспортын ұлғайтады және 
шикізат экспортының үлесін азайтады. 

1. Кәсіпкердің мемлекеттік қолдау 
қаражатын мақсатты пайдаланбауы. 
2. Тұрақсыз экономикалық жағдай. 
3. Отандық тауарлар сапасының 
төмендігі. 
 

Ескерту - [5]. 
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Кәсіпкерлікті ақпараттық-талдамалық қамтамасыз ету үшін  

"Бизнес-Насихат" жобасы бойынша мемлекеттік қолдау шараларын 

Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттерде кәсіпкерлік қызметті 

жүргізу шарттары туралы және агроөнеркәсіптік кешен субъектілерін 

мемлекеттік қолдау шараларын түсіндіру жүзеге асырылатын болады. 

Кәсіпкерлердің құзыретін арттыру үшін кәсіпкерлік қызмет негіздеріне 

оқыту, кәсіпорындар мамандарының, топ-менеджерлерінің біліктілігін 

арттыру, кәсіпкерлік қызметті жүргізуге сервистік қолдау көрсету, рұқсат 

беру құжаттары мен техникалық шарттарды алу мәселелері бойынша 

кеңестер беру жүзеге асырылады. 

Шағын және орта кәсіпкерлік субъектілерінің өнімділігін арттыру үшін 

басқарудың жаңа әдістерін енгізу, өндіріс технологиясы, өнімділікті арттыру 

және кәсіпорынның энергия үнемдеу мәселелері бойынша сыртқы және ішкі 

консультанттарды тарту жүзеге асырылатын болады. 

Іскерлік байланыстарды кеңейту үшін шетелдік әріптестермен іскерлік 

байланыстар орнату және отандық өңделген тауарларды ілгерілету жүзеге 

асырылады. 

Әдебиеттер: 

1 «Бастау Бизнес» жобасы аясында кәсіпкерлік негіздерін оқыту 

бойынша оқу құралы / «Атамекен» ҰКП. – Астана: «Шаңырақ-Медиа» 

ЖШС, 2018, – 250 б. 

2 «Даму» кәсіпкерлікті дамыту қоры» АҚ материалдары 

https://damu.kz/ 

3 БЖК-2020 бағдарламасы 

4 «Атамекен» Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының ресми материалдары https://atameken.kz/ 

5 "Бизнестің жол картасы-2025" бизнесті қолдау мен дамытудың 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы ҚР Үкіметінің 2019 жылғы 24 

желтоқсандағы № 968 қаулысы 
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В условиях глобализации и расширения мирохозяйственных связей 

значительную роль для обеспечения устойчивого развития национальной 

экономики играет экспортный потенциал, формирование которого 

происходит на предприятиях, являющихся самостоятельными участниками 
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внешнеэкономической деятельности. Именно от реализации экспортного 

потенциала предприятия зависит его успех на внешнем рынке и поступление 

валютной выручки за проданную продукцию, что обусловливает 

актуальность исследования и определение научных подходов к разработке 

методики его оценки[1]. 

Экономическая категория “экспортный потенциал” предприятия стала 

рассматриваться в научной литературе сравнительно недавно, с начала 90-х 

гг. прошлого столетия, когда основным субъектом народного хозяйства, 

осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, стало отдельно 

взятое промышленное предприяФормирование и оценка экспортного 

потенциала промышленных предприятий тие. По мнению исследователя Ю. 

Токарева, экспортный потенциал можно определить как “совокупную 

способность предприятия создавать и производить конкурентоспособную 

продукцию на экспорт, продвигать ее на внешние рынки, выгодно 

реализовывать там товары и обеспечивать требуемый уровень 

обслуживания”. 

Следовательно, потенциал подразумеваеткак наличие ресурсов, 

возможностей, так ицелевую направленность их использования.Важно 

подчеркнуть, что потенциал представляет собой меру единства достигнутого 

(возможно, использование с определенной целью)и возможного, т.е. 

достижимого при определенных условиях. 

Из этого определения видно, что конкурентоспособность является 

основным элементом экспортного потенциала, и поэтому ученый предлагает 

вести расчет последнего через оценку конкурентоспособности 

промышленной продукции и производителя. В современной экономической 

литературе существуют два подхода к оценке экспортного потенциала: 

оценивается либо он сам, либо весь потенциал внешнеторговой деятельности 

предприятия. Однако часто эти понятия отождествляются или понятие 

“экспортный потенциал” заменяется понятием “внешнеэкономический 

потенциал”. При этом акцент делается на необходимость более полного 

включения предприятия в процессы глобализации и международного 

экономического сотрудничества. Однако при обозначении показателей 

потенциала внешнеэкономической деятельности фигурируют показатели, 

характеризующие в основном экспортный потенциал. Таким образом, 

происходит смешение двух экономических категорий, которые хотя и 

взаимосвязаны, но все-таки требуют отдельного рассмотрения [2]. 

Исходя из существующих на данный момент подходов и проведенных 

исследований, можно дать следующее определение данному понятию. 

Экспортный потенциал предприятий - настоящая или возможная способность 

предприятия, определяемая совокупностью его производственного, 

финансового, кадрового и рыночного потенциалов осуществлять под 

влиянием эндогенных (внутренних) и экзогенных (внешних) факторов 

торговую деятельность на внешнем рынке. На основании данного 
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определения можно выстроить главные направления формирования 

экспортного потенциала в виде схемы, представленной на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 - Состав экспортного потенциала предприятия 

 

Внутренний экспортный потенциал предприятия включает в себя 

совокупность ресурсов,необходимых для производства продукции на эк- 

спорт. К ним можно отнести природные, трудовые, материальные, 

финансовые и информационные ресурсы. Однако, чтобы успешно проводить 

экспортную деятельность, предприятиям мало обладать той или иной 

совокупностью ресурсов. Важно умело и эффективно использовать эти ре- 

сурсы, установить возможности интенсификации производства, что и будет 

определять конкурент- ные преимущества выпускаемой продукции. 

Внешний экспортный потенциал предприятия связан с реализацией 

конкурентоспособной про- дукции и обеспечивается маркетинговой, логис- 

тической и сервисной деятельностью предприятия. 

Маркетинговая деятельность, связанная с экспортом, в отличие от 

внутреннего маркетинга, имеет свои особенности, определяемые спе- 

цификой внешней среды. В рамках такого маркетинга экспортер 

систематически обрабатывает заграничный рынок и приспосабливает свое 

про изводство под требования и стандарты этого рынка. 

Логистика через цену экспортного товара может оказывать 

существенное влияние на оптимизацию затрат, связанных с реализацией 

продукции. Рациональный выбор вида транспорта, перевозчика, экспедитора, 

оптимальная маршрутизация и другие решения, принимаемые в логистике, 

могут значительно сохранить издержки реализации, расширив возможность 

маркетингового ценового маневра. 

Послепродажное обслуживание экспортной продукции (сервис) также 

оказывает влияние на формирование экспортной цены, что побуждает 
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менеджмент предприятия постоянно проводитьработу по 

совершенствованию как производственной деятельности, так и развития 

соответствующего информационного обеспечения. 

Управление эффективностью формирования и реализации экспортного 

потенциала предприятия ― достижение максимально возможного результата 

производственно-коммерческой деятельности предприятия на зарубежном 

рынке. При управлении таким сложным экономическим объектом, как 

экспортный потенциал предприятия, необходим учѐт многообразных 

факторов различного уровня, влияние которых обусловлено как 

воздействием внешней по отношению к предприятию среды, так и 

внутренним состоянием самого предприятия. На стадии формирования 

экспортного потенциала к ним можно отнести:  

 стратегическое планирование;  

 маркетинговое планирование;  

 организация производства;  

 качество продукции, работ, услуг;  

 соотношение издержек и цен;  

 инновационные возможности.  

Прежде всего, на эффективность развития экспортного потенциала 

предприятий оказывают влияние факторы уровня государства в целом. 

Данные факторы можно считать факторами макроуровня [3]. 

Так, при рассмотрении экспортного потенциала в видепроцессов 

можно представить производство, маркетинг, сбыт, логистику, 

послепродажное обслуживание также и др элементы. Таким образом, 

методыформирование экпортного потенциала направлены на видение не 

отдельных, а всей системы связей и отношений, определяющих экспортную 

деятельность предприятия. 
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Аннотация: в статье рассмотрены некоторые категории определения 

«экспортного потенциала» предприятия, основные элементы, состав и 

факторы формирования экспортного потенциала. 
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Андатпа: Мақалада кәсіпорынның "экспорттық әлеуетін" анықтаудың 

кейбір санаттары, экспорттық әлеуетті қалыптастырудың негізгі элементтері, 

құрамы мен факторлары қарастырылған. 

Abstract: the article considers some categories of determining the" export 

potential " of an enterprise, the main elements, composition and factors of the 

formation of export potential. 
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Аннотация. Ұсынылып отырған мақалада кадрларды жинақтау және 

іріктеу процесі кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуде 

қажетті ресурстарды жоспарлау негізінде көздейтін және сәйкесінше 

қамтамасыз ететін қызмет саласы ретінде қарастырылады. Сонымен 

қатар персоналды жинақтау және іріктеу технологияларына шолу 

жасалынады. 

Қазіргі заманғы ұйымның негізі адами ресурстар болып табылады, 

нарықтық қатынастар жүйесінде олар «персонал» ұғымымен белгіленеді, 

өйткені олар элементтердің өзара байланысын, ресурстардың басқа түрлерін 

тиімді пайдалануды қамтамасыз етеді және экономикалық көрсеткіштер мен 

бәсекеге қабілеттілікті анықтайды. 

Заманауи жағдайда персоналды басқару - бұл белгілі бір мақсаттарға 

қол жеткізуге бағытталған арнайы әдістерді қолдана отырып, ұйымның 

қызметкерлерге әсер ету процесі. Персоналды басқарудың сәттілігі екі негізгі 

міндетпен анықталады: ұйымның мақсаттарына жету үшін не қажет екенін 

(қызметкерлердің мінез-құлқы) нақты анықтау мүмкіндігі; қызметкерлерді 

қандай мінез-құлыққа итермелейтінін анықтау мүмкіндігі. 

Еңбек ресурстарын қалыптастыру процесі, әрине, кез-келген ұйымға 

тән. Компаниялар өндірілетін өнімнің немесе қызметтердің сапалық 

көрсеткіштерін жақсартуға қол жеткізе отырып, күш-жігеріне өкінбейді, 

өндірістік және басқару процестерін оңтайландыру үшін табанды жұмыс 

істейді. Ұйымның еңбек ресурстарын қалыптастыру саласы да назардан тыс 

қалмайды. Оның ең жауапты салаларының бірі - кадрларды іріктеу. 

Компанияда болып жатқан кез-келген процесс сияқты, ол тиімді басқаруды 

қажет етеді. 

Қызметкерлерді іріктеу процесі ұйымның стратегиясын жүзеге 

асыруды функционалды түрде қамтамасыз етуі үшін оны компанияның 
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стратегиялық даму жоспарларын әзірлеу кезеңінде ескеру қажет. 

Қызметкерлерді іріктеу стратегиясы ұйымның персоналды басқарудың 

жалпы стратегиясына біріктірілген; оған сүйене отырып, іріктеу 

стратегиясын іске асыру үшін жедел және ағымдағы ұйымдастырушылық іс-

шаралар жоспарлары жасалады. Осылайша, кадрларды іріктеу процесін 

жоспарлау қызметкерлерді іріктеудің жалпы ұзақ мерзімді стратегиясын 

құрудан бастап, нақты іс - шараларды, оларды іске асырудың әдістері мен 

мерзімдерін, сондай-ақ қажетті ресурстарды көздейтін іріктеу 

жұмыстарының ағымдағы жоспарына дейінгі қызмет саласын қамтиды [1]. 

Қызметкерлерді іріктеу бойынша ұйымдастыру іс-шараларының 

жоспары келесі аспектілерді қамтиды: 

 іріктеудің жедел мақсаты; 

 іріктеу жөніндегі іс-шараларды іске асырудың ұйымдастыру тетігі; 

 іріктеу бойынша нақты іс-қимылдар жиынтығы; 

 іс-шараларды орындау үшін қажетті материалдық, ақшалай және 

басқа да ресурстардың жиынтығы; 

 іс-шараларды іске асыру кестесі. 

Қызметкерлерді іріктеу-бұл қызметкердің белгілі бір жұмыс орнында 

немесе лауазымда міндеттерді орындауға жарамдылығын анықтау және оның 

біліктілігіне, мамандығына, жеке қасиеттері мен қабілеттеріне сәйкестігін 

ескере отырып, үміткерлердің жиынтығынан ең қолайлы таңдау мақсатында 

қызметкердің психологиялық және кәсіби қасиеттерін зерттеу процесі.іс-

әрекет сипаты, ұйымның мүдделері және оның өзі [2]. 

Қызметкерлерді іріктеуді персоналды жинақтаудан ажырата білу 

маңызды. Жинақтау процесінде әлеуметтік институттың белгіленген 

талаптарын, қызмет түрлерін ескере отырып, белгілі бір лауазымдарға 

адамдарды іздеу жүзеге асырылады. Іріктеу кезінде-адамның белгілі 

мүмкіндіктері, жинақталған кәсіби тәжірибесі, тәжірибесі мен қабілеттері 

үшін әртүрлі лауазымдардың, қызмет түрлерінің талаптарын іздеу, 

сәйкестендіру жүзеге асырылады. 

Қызметкерлерді іріктеудің заманауи әдістері ретінде мыналарды бөлуге 

болады: 

 Әлеуметтік желілерде үміткерлерді таңдау - өзекті, арзан, бірақ 

уақытты қажет ететін таңдау әдісі. Жас мамандар мен орта буын мамандарын 

іздеуге жақсы келеді. 

 Интернетте үміткерлерді таңдау (форумдар, мамандандырылған 

қауымдастықтар) арзан, бірақ көп уақытты қажет ететін әдіс. Мамандардың 

тар шеңберіне жүгінуге, сондай-ақ қызықты кандидаттарға ұсыныстар алуға 

мүмкіндік береді. 

 Интернет желісіндегі Бос орындар туралы хабарландыруларды 

бейне форматында орналастыру - бүгінгі таңда ең танымал әдістердің бірі. 

Компания/жұмыс ролигін құру құны дәстүрлі әдістердің құнымен 

салыстырылады. Бұл әдістің тиімділігі өте жоғары. Интернеттің таралуы 

арқасында көріністердің максималды саны қамтамасыз етіледі.  
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Бұл әдістерді белсенді қолдану ғаламдық желінің дамуымен 

байланысты. Үміткерлердің соңынан ғаламторға рекрутерлер де кетті деуге 

болады. 

Соңғы уақытта мынадай әдістер де кеңінен таралуда:  

 Персонал лизингі - ұйымның өндірістік міндеттерін шешу үшін кадр 

агенттіктері ұзақ мерзімге беретін уақытша еңбек ресурстарын пайдалану; 

 Аутсорсинг - ұйым үшін бейінді емес болып табылатын кейбір 

бизнес-процестерді бөгде ұйымға беру; уақытша персонал-лизингке 

қарағанда ұйым қысқа мерзімге (бір күннен бірнеше айға дейін) қосымша 

қызметкерлерді қажет ететін жағдайларда қолданылады);  

 Аутстаффинг - қандай да бір себептермен немесе басқа себептермен 

оларды бұдан былай өзінде ұстағысы келмейтін компанияда жұмыс істейтін 

қызметкерлерді мамандандырылған агенттіктің штатына ресімдеу.  

Әрине, бұл әдістер ұйымға жалдау әдісі емес, бірақ олар оның 

жетіспеушілігі мәселесін тиімді шешпейді. 

Кандидаттарды іріктеу туралы, атап айтқанда әр түрлі сынақтар туралы 

айтатын болсақ, енді тікелей жұмыс берушілер мен агенттіктерге шектеу 

қоюға болмайды. Іріктеудің барлық әдістерін олар бірдей қолданады және 

оларды таңдау белгілі бір жалдау маманының білімі мен тәжірибесіне 

байланысты. 

Сонымен, үміткерлерді іріктеудің негізгі әдістері: түйіндемені және 

басқа құжаттарды талдау - ресми критерийлер бойынша скрининг; 

телефонмен сұхбат-ресми талаптар бойынша скрининг, күтілетін жалақы 

деңгейін анықтау; сұхбат - қажетті құзыреттіліктерден басқа, үміткердің 

сыртқы түрі де, мінез-құлқы да бағаланады; стресстік сұхбат-стресске 

төзімділік деңгейі, стресстік жағдайдағы мінез-құлық схемасы; сауалнама-

рәсімдерді сақтау, байланысқа дайын болу; тестілеу-психологиялық, 

интеллект деңгейі және т. б.; эссе-өз ойларын жазбаша түрде жеткізе білу; 

бизнес-кейстерді шешу - берілген жағдайдағы мінез -құлық моделі; 

логикалық және ассоциативті міндеттер - мінез-құлық, сұрақтарға жауап, 

логикалық ойлау қабілеті; жұмыс топтарына енгізу-коммуникацияларды, 

жұмыс ұсыныстарын бағалау; ұсынымдар жинау-алдыңғы жұмыс 

орындарындағы жұмыс берушілерден, әріптестерден ұсынымдар; әлеуметтік 

желілерде ақпарат жинау [3]. 

Қызметкерді басқарудың заманауи жүйесі басқаруды бірнеше өзара 

байланысты функциядан тұратын үдеріс ретінде қарастырады. Қазіргі 

уақытта өндірістің, кірістің, еңбек өнімділігінің артуының басты факторы, 

бәсекелік күрестегі ұйымның құнды ресурсы ретінде адамға деген 

қызығушылық едәуір артты. Ұйымдағы персоналды басқару жүйесі – жалпы 

және желілік басшылық жасаудың қосалқы жүйесін қамтитын, қызметкерді 

басқару функциясы жүзеге асырылатын жүйе. Әдістерді қолданубарлық 

жағынан жетілдіруді терең қарастыруға және есептеудегі қателіктердің 

алдын алуға мүмкіндік береді. 
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Қорытындылай келе, қызметкерлерді іріктеу көптеген факторларға 

байланысты: еңбек нарығының жағдайы, жұмыс профилі, ұйымның 

корпоративтік мәдениеті, оның қаржылық мүмкіндіктері. Бұл ретте 

рекрутерлер де өз жұмыстарын тоқтатпастан, тиімді әдістерді іздестіре 

отырып, оларды кешенді түрде пайдаланады. 
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Историческими предпосылками туризма  в Казахстане  являются 

ста новление  и развитие  Великого Шелкового пути, начало формирования 

которого относится к третье му тысячелетию до н.э. 

До обретения Казахстаном независимости туризм, как и все    был   

жестко   регламентирован   центром.    Основными регионами туристской 

деятельности в СССР были Кавказ, Крым, Прибалтика, исторические  центры 

России, Средней Азии. В то же время историческая 

значимостьцелогоряда архитектурных,археологических,культурных 

памятников и  природных  достопримечательносте й  Казахстана   

фактически е   ставалась    невостребованной.     

Одной из причин неразвитости индустрии туризма  в Казахстане  

является то, что на  государственном уровне  ею не  занимались 

целенаправленно как отраслью экономики.  

С приобретением независимости в Казахстане была заложена основа 

для регулирования туристской деятельности и возрождения исторического и 

культурного наследия народа. 

Казахстан отличается стабильностью внутриполитической обстановки 

и межнациональных отношений. По оценке Всемирного банка, Казахстан 

входит в 20-ку стран мира, наиболее привлекательных для инвестиций. По 

объему прямых иностранных инвестиций на душу населения Казахстан 

занимает первое место в СНГ и опережает ряд стран Восточной Европы. 

Улучшение благосостояния населения и позитивные тенденции 
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Казахстанской экономики, несомненно, являются предпосылкой резкого 

развития туристcкого бизнеса в стране. 

Казахстан с 1993 года является действительным членом Всемирной 

Туристской Организации. Правительства многих государств находят 

Казахстан перспективным партнером, обладающим богатым туристским 

потенциалом, и количество двусторонних и многосторонних соглашений о 

сотрудничестве в области туризма увеличивается из года в год. 

Огромные возможности для развития международного и внутреннего 

туризма в республике открывает участие Казахстана в туристском 

трансконтинентальном маршруте «Шелковый Путь», осуществляемый под 

эгидой UNWTO в сотрудничестве с UNESCO. 

Экономическая, политическая и инвестиционная привлекательность 

Казахстана обеспечивают устойчивое и динамичное развитие туризма в 

Казахстане. В Стратегии развития Казахстана до 2050 г. туризм признан 

одной из приоритетных отраслей экономики. Согласно статистическому 

анализу, в 2019 году основные показатели развития туристской отрасли 

выросли. По сравнению с прошлым годом увеличился объем выездного 

туризма на 15,3%, 

внутреннего туризма на 10,2 % и составил 6,2 миллиона человек, общее 

количество субъектов туристской отрасли увеличилось на 19% . 

Весь цивилизованный мир старается привлечь основные туристские 

потоки, поскольку туризм является одним из немаловажных источников 

пополнения доходной части бюджета государства. Поэтому Казахстану 

необходимо увеличить поток иностранных туристов. В этих целях требуется 

переориентация деятельности турорганизаций на развитие въездного 

туризма, что, в первую очередь, зависит от состояния транспорта, средств 

размещения, кадрового обеспечения. 

Максимально приспособленными к кризису станут отели, 

реализованные с учетом рыночных реалий, у которых не была завышена 

стоимость входа на рынок и земельного участка и есть партнер – 

гостиничный оператор с сильным брендом. 

По исследованиям КАГиР, туристы внутреннего рынка ищут в первую 

очередь комфорт, чистоту, практичные гостиничные номера, 

удобства с «прикосновением» к казахскому стилю и, конечно, 

качество предоставляемых услуг. 

В Алматы в 2019 году насчитывалось 260 гостиниц, которые 

обслужили 1 084 991 посетителя. Из них категории 5* обслужили 324 002 

человека, 4* - 348  843, 3* - 341 403, 2* - 70 743. Все они оказали услуг на 103 

948 256,9 тыс. тенге . 

После анализа статистических данных, можно добавить кое-что и о 

будущем развитии туризма в Казахстане. В данное время действует 

несколько многообещающих проектов в рамках программы развития туризма 

в различных странах. В первую очередь, планируется обустроить 

существующие зоны отдыха в Алматинской, Южно-Казахстанской, Северо-
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Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Несомненно, это 

хороший шанс продвинуть Республику Казахстан на международном 

туристском рынке. И, прежде всего, познакомить массу иностранных 

туристов с Алматы. Ведь все города, где проходили крупные культурные, 

научные или спортивные международные мероприятия — различные 

фестивали, ярмарки, выставки, форумы, симпозиумы, Олимпийские и 

Азиатские игры, а также соревнования рангом пониже, но весьма 

престижные, становились притягательными для гостей как в момент самого 

события, так и позже, когда люди приезжали сюда исключительно из 

собственного интереса — как туристы. 

Работы по преображению высокогорного катка «Медеу» и 

горнолыжной базы «Чимбулак» в современные спортивные комплексы 

международного класса пройдут в три этапа и завершатся ближе к началу 

Азиатских игр. Планируется, что после обновления спорткомплекс «Медеу» 

будет принимать гостей круглый год . 

Что касается горнолыжного курорта Чимбулак, то здесь появятся 

современная гостиница с конференц-центром для деловых людей и фитнес- 

клубом, рестораны, коттеджи, магазины, будут улучшены существующие 

лыжные трассы. 

Реализация проекта даст возможность заниматься зимними видами 

спорта не только спортсменам, но и людям любого возраста и дохода, 

поскольку цены на проживание и отдых на этих курортах будут вполне 

умеренными. 

На базе Медеу и Чимбулака реально развивать различные виды спорта, 

проводить тренировки и состязания спортсменов, в том числе и крупные 

международные. Что примечательно, географические параметры этих 

спортивных комплексов очень выигрышные по сравнению со многими 

европейскими и американскими зимними курортами из-за их расположения 

на значительно большей высоте над уровнем моря. 

Учитывая недостаточное развитие инфраструктуры туризма, а также 

ограниченность финансовых средств, необходимо определить приоритеты 

первоочередного строительства сети гостиниц, гостевых домов и мотелей, а 

также кемпингов в рамках реализации проекта "Еврокемпинг" на 

региональном уровне, направленного на строительство сети гостиниц 

категории трех-, двухзвездочные и туркласса в следующих регионах: 

Акмолинская область-г. Кокшетау,п. Зеренда Зерендинского р-наи г. 

Щучинск; 

Алматинская область - г. Текели, г. Жаркент; 

Жамбылская область - г. Тараз (на территории архитектурного 

комплекса "Тектурмас"), Байзакский р-н (на территории древнего городища 

"Акыртас"), с. Б. Момышулы Жуалынского р-на. 

Следует обеспечить создание сети гостиниц категории туркласса, 

гостевых домов и кемпингов: 

в Восточно-Казахстанской области - у озер Алаколь и Маркаколь, на 
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водохранилище Бухтарма; 

в Кызылординской области - на участке Великого Шелкового пути 

вдоль трассы Шымкент-Самарканд; 

в Атырауской области - на городище Сарайчик; 

в Мангистауской области - в с. Шетпе Мангистауского района; в 

Павлодарской области - на территории Баянаульского ГНПП. 

Таким образом, можно сказать, что туризм только начинает 

развиваться. 

И это развитие не произойдет самостоятельно, обязательно в развитии 

туризма должно быть заинтересованно само правительство 

государства, ведь частные предприниматели не в состоянии самостоятельно 

поднять такую значимую для всей страны отрасль. 

Важно и продвижение казахстанского турпродукта на рынки развитых 

стран. Рынок международного туризма - это арена жесткой конкурентной 

борьбы, развернувшейся между странами, для многих из которых 

иностранный туризм является важнейшей статьей национального экспорта. 

Результаты этой борьбы напрямую зависят от конкретных усилий каждой 

страны по продвижению национального турпродукта. Туристский имидж 

Казахстана должен создаваться и укрепляться с помощью различных 

рекламно- пропагандистских мероприятий, проводимых национальной 

туристской администрацией - Агентством по туризму и спорту Республики 

Казахстан. 

Одна из основных причин, мешающих развитию туризма в Казахстане - 

это слабая государственная поддержка туристского бизнеса. Без нее туризм 

не сможет стать доходной отраслью экономики. Действующий Закон «О 

туристской деятельности в Республике Казахстан» не охватывает все 

стороны туристской деятельности и сведен лишь к регулированию 

финансовых, валютных и лицензионных отношений в сфере международного 

туризма, основным правам и обязанностям туристов, въезжающих в 

Казахстан и выезжающих из него. О внутреннем туризме, в том числе 

спортивном, в нем нет ни слова. Закон, по сути, направлен на развитие 

выездного, коммерческого туризма. Действие такого закона на перспективу 

пагубно отразится  на развитии активного отдыха казахстанцев . 

Ключе вой пробле мой являе тся подготовка  ка дров для индустрии 

туризма . На ча ло профе ссиона льному обра зова нию в сфе ре  туризма  в 

Ка за хста не  было положе но в 1992 г.  В  на ча ле   XXI  ве ка   в  ре спублике   

на считыва лось де сятков   учре жде ний,   выпуска ющих   спе циа листов   для  

индустрии туризма .   Не смотря   на    за ме тные     сдвиги    в    этой обла сти,   

проце сс формирова ния   на циона льной    систе мы 

профе ссиона льнойподготовки. 

В Ка за хста не  та к много удивите льных ме ст, что вряд ли ихможно 

«осилить» да же  за  не сколько отпускных се зонов. «Коче ва ть» можно 

всю жизнь.  

Ка за хста н ра спола га е т огромным поте нциа лом, ка к для ра звития 



111 
 

внутре нне го туризма , та к и для прие ма  иностра нных путе ше стве нников. У 

не го е сть все  не обходимое  - огромна я те рритория, бога тое  историче ское  и 

культурное  на сле дие , а  в отде льных ре гиона х - не тронута я, дика я природа . 

Въе здной и внутре нний туризм в Ка за хста не  пре дста вле н большим 

ра знообра зие м е го видов. На иболе е  а ктивно ра звива ются экологиче ские , 

а ктивные , экстре ма льные , историче ские  и позна ва те льные  виды туризма . 

Та кже  на бира е т силу бизне с-туризм.  

Въе здной и внутре нний туризм являются на иболе е  выгодными для 

госуда рства , та к ка к при их ра звитии происходит приток де не жных ма сс в 

стра ну, те м са мым пополняя е е  бюдже т. 

Та ким  обра зом  конста тируя  фа кты  состояния  туризма   Ка за хста на    

сле дуе т отме тить не обходимость уде ле ния особого внима ния ра звитию 

внутре нне го и въе здного туризма . 
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Позиционирова ние  Ка за хста на  на мировом рынке туризма  

 

Манасова Бакыт Сериккуловна -  магистрант  

2 курса ОП Экономика ААЭС 

 

Имидже ва я ре а льность Ка за хста на  в сфе ре  туризма  должна  

выступить ка к те рриториа льный ре сурс и источник конкуре нтных 

пре имуще ств. В да нном случа е  

принципиа льно ва жным являе тся осозна ние  того, что при та ком  

понима нии  в  це нтре   конкуре нтоспособности  стра ны  ока зыва е тся  

конкуре нтность продукции, сколько са ма  стра на  ка копре де ле нна я 

«символиче ска я це нность». Попа да я в информа ционную сре ду, под 

влияние м информа ционно-коммуника тивных те хнологий та ка я 

«символиче ска я це нность»  ста новиться  ча стью  имиджа   госуда рства    и   

приобре та е т це ночную стоимость. 

Одна ко постиндустриа льный урове нь ра звития обще ства  обусловил 

возра ста ние  информа ционно-зна ковых компоне нтов во все х сфе ра х 
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обще стве нно-политиче ской жизни. В том числе  это на ходит отра же ние  в 

не огра ниче нном экспорте  мировой экономики (экспортируе тся пра ктиче ски 

все : обра зова ние , ме дицина , юстиция, культура , тра диции, стиль жизни и т. 

д.). 

Мирова я пра ктика  стра нового имиджирова ния в туризме  

де монстрируе т свою экономиче скую и политиче скую эффе ктивность. 

Пре жде  все го, это 

созда е т возможности для формирова ния конкуре нтоспособности 

стра ны в сфе ре  туризма  и подде ржки на циона льного бизне са . 

Созда ние  положите льного туристского имиджа  стра ны може т 

пре сле дова ть ра зные  це ли. Одни ре гионы только ста новятся на  путь 

созда ния свое го позитивного обра за , другим же  доста точно лишь 

не больших усилий по популяриза ции свое го культурного (в широком 

смысле ) поте нциа ла  ка к це нного а ктива  и ва жной соста вляюще й 

сохра не ния своих конкуре нтных пре имуще ств. 

Созда ние  имиджа  Ка за хста на  ка к туристского це нтра  с уника льным 

поте нциа лом, открытого все му миру, бе зопа сного для туристов являе тся 

одним из гла вных фа кторов их привле че ния в стра ну. Только широка я 

имидже ва я не комме рче ска я ре кла мна я ка мпа ния туристских возможносте й 

Ка за хста на , сосре доточе нна я на  ключе вых на пра вляющих вне шних и 

внутре нних туристских рынка х и носяща я ста бильный ха ра кте р, позволит 

сде ла ть въе здной и внутре нний туризм доходной соста вляюще й все й 

туристской  сфе ры  на ше й  бога той   туристскими   ре сурса ми   стра ны.  

Та ким обра зом, за да ча  госуда рства  состоит в продвиже нии 

ка за хста нского туристского продукта  на  внутре нне м и мировом рынка х. 

Ча стный бизне с не  може т проводить не комме рче скую имидже вую  

ре кла мную ка мпа нию все й стра ны, та к ка к продвига е т и прода е т только 

свой собстве нный продукт, а  созда ние  обра за  Ка за хста на  ка к стра ны, 

бла гоприятной для туризма , являе тся исключите льно госуда рстве нной 

за да че й. Это подтве ржда е т мирова я пра ктика . 

В ра мка х формирова ния туристского имиджа  Ка за хста на  и 

продвиже ния на циона льного тур продукта  на  мировой  рынок 

туристскихуслуг Министе рством туризма  и спорта   ра зра бота на 

 Конце пция  имидже вой стра те гии, согла сно которой 

обе спе чива е тся уча стие  в крупне йших ме ждуна родных туристских 

ме роприятиях, выста вка х, форума х иза се да ниях. 

Прове де ние  инфо-туров для пре дста вите ле й иностра нных сре дств 

ма ссовой информа ции являе тся одним из доступных и де йстве нных 

инструме нтов продвиже ния на циона льного туристского продукта  на  

мировой туристский рынок. 

Пре дста вле ние  о Ка за хста не  в мире  в сре дне м име ют 58% 

опроше нных ре спонде нтов. В а зиа тском ре гионе  на илучшие  пока за те ли 

узна ва е мости у Ка за хста на  в Японии – 79%. Это за кономе рно объясняе тся 
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высоким уровне м де лового сотрудниче ства  на ших стра н, и ка к сле дствие , 

доста точно хороша я информирова нность жите ле й Японии о на ше й стра не . 

В Е вропе  лучше  все х о Ка за хста не  осве домле ны жите ли 

Ве ликобрита нии. Это та кже  являе тся за кономе рным фа ктом, поскольку в 

Ве ликобрита нии прожива е т са ма я многочисле нна я в Е вропе  ка за хска я 

диа спора , котора я на считыва е т около пяти тысяч че лове к (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 20 - Пре дста вле ние  о Ка за хста не  в Е вропе  иА зии 

 

Основные  а ссоциа ции, которые  вызыва е т Ка за хста н на  мировой 

а ре не : Россия/бывший СССР, обширна я те рритория, исла м, 

сте пна яме стность. 

Та кже  Ка за хста н зна ют из-за  не фти, поле зных ископа е мых, зе рна , 

Ба йконура . То е сть ниче го боле е  или ме не е  связа нного с туризмом 

не изве стно широкому кругу мировой обще стве нности. Это объясняе тся те м, 

что туризму долгое  вре мя не  уде лялосьвнима ние . 

Ра ссма трива я имидж Ка за хста на  на  мировом туристском рынке  

можно сде ла ть вывод, что позиционирова ние  на ше й стра ны, ка к 

привле ка те льного туристского на пра вле ния не доста точно ра звито и име е т 

сла бые  ре зульта ты. 

В сре дне м в мире  42% опроше нных ре спонде нтов име ют 

пре дста вле ние об имидже  Ка за хста на . 

Боле е  высока я узна ва е мость Ка за хста на  коне чно же  в А зии. Та к из 

стра н да льне го за рубе жья в А зии лучше  все х зна ют Ка за хста н японцы – 

75% опроше нных ре спонде нтов. 

В Е вропе  де ла  с имидже м Ка за хста на  на много хуже . Та к лучший 

ре зульта т узна ва е мости на ше й стра ны пока за ли а нглича не  – 41% 

уча ствова вших в опросе  (рис.2). 
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Рисунок 21- Имидж Ка за хста на  

 

Та ким обра зом, оце нива я совре ме нное  состояние  туристской отра сли 

Ка за хста на , не обходимо отме тить основные  те нде нции е е  ра звития. 

Туризм в Ка за хста не  призна н пе рспе ктивным на пра вле ние м ра звития 

не сырье вого се ктора  экономики и включе н в число се ми на циона льных 

приорите тных кла сте ров. Туризму уде ляе тся большое  внима ние . 

На  ре гиона льном уровне  приняты ре гиона льные  програ ммы ра звития 

туризма . Выде ле ны прорывные  туристские  прое кты ме ждуна родного 

зна че ния, та кие  ка к Жа на -Иле , А кта у-Сити, Ка пша га й. Для ре а лиза ции 

да нных прое ктов Ка за хста н а ктивно привле ка е т ча стных инве сторов, в том 

числе  и иностра нных. 

Име нно ре ше ние  да нных пробле м позволит Ка за хста ну боле е  

дина мично ра звива ть туризм и выйти на ме ждуна родный рынок со своим 

уника льнымпродуктом. 

Сове рше нствова ние  систе мы подготовки ка дров 

Рынок туризма  Ка за хста на  ра звива е тся уве ре нными те мпа ми. Но, 

чтобы он ста л цивилизова нным, нужны гра мотные  спе циа листы. Уче бных 

за ве де ний по подготовке  туристских ка дров и курсов повыше ния 

ква лифика ции в на ше й стра не  доста точно. Но соотве тствуе т ли урове нь 

зна ний их выпускников тре бова ниям, пре дъявляе мымтуриндустрие й? 

Ста новле ние  и да льне йше е  ра звитие  туристской систе мы 

не пре рывного обуче ния за кономе рно тре буют объе дине ния усилий и 

координа ции, а  в отде льных случа ях - не посре дстве нной коопе ра ции 

суще ствующих орга низа ций, уче бных це нтров, высших уче бных за ве де ний, 

институтов повыше нияква лифика циика кгла вныхуче бно-

ме тодиче скихце нтров,се ти 

курсов по подготовке  и пе ре подготовке  орга низа торов и 

функционе ров, школ, се мина ров, уче бных групп. 

В ходе  ра звития происходит отра сле ва я инте гра ция все х видов 

туристской де яте льности ме жду собой, а  та кже  с другими вида ми 

экономиче ской де яте льности (ме жотра сле ва я инте гра ция). Эти 

вза имодополняющие  проце ссы на ходят отра же ние  в соде ржа нии 

профе ссиона льного туристского обра зова ния, поскольку приводят к 

изме не нию ха ра кте ра  и соде ржа ния труда , профе ссиона льно- 

ква лифика ционной структуры туризма . 
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В условиях посткризисного (поствирусного) развития нам 

представляется очень важным изучение многих дисциплин на английском 

языке, поскольку работники туркомпаний должны уметь ориентироваться 

свободно в мировом информационном пространстве. 

 

 

 

ЕҢБЕК ӨНІМДІЛІГІН АРТТЫРУДЫҢ  ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ЖӘНЕ БАСҚАРУШЫЛЫҚ ТӘСІЛДЕРІН ҚОЛДАНУ 

 

Момынкулова С.М., АТУ, SulyaMadi@mail.ru,  

Арғынбай А.М., магистрант АТУ 

 

Аңдатпа: Мақалада еңбек өнімділігін арттырудың басқарушылық 

жолдары, қызметкерлердің жұмысқа деген ынтасын арттыру бағыттары 

қарастырылған, сыйлықақы жүйесін әзірлеуге ұсыныстар ұсынылған 

Аннотация: В статье рассмотрены управленческие пути повышения 

производительности труда, направления   повышения  мотивации 

сотрудников к работе, предложены рекомендации к разработке 

премиальной системы 

Abstract: The article considers management ways to increase labor 

productivity, directions for increasing employee motivation to work, and offers 

recommendations for the development of a bonus system 

 

Кәсіпорында еңбек өнімділігін арттыру жолдары экономикалық және 

басқарушылық болып табылады. 

Экономикалық жол өнім бірлігін шығару үшін еңбек шығыны мен 

жұмыс уақытын, сондай-ақ уақыт бірлігіне өнімнің қосымша көлемін азайту 

үшін өндірістік процестерді жақсарту және оңтайландырумен байланысты. 

Басқару жолы қызметкерлерді тиімді және нәтижелі жұмыс істеуге 

ынталандыруға бағытталған. 

Экономикалық жолдарды толығырақ қарастырсақ. 

Экономикалық әдістерді бөлуге болады: 

1) Материалдық-техникалық әдіс (еңбекті капиталмен ауыстыру).  

Бұл әдіс көмегімен жүзеге асырылады: 

- жаңа тиімді жабдықтар мен технологияларды енгізу; 

- ғылыми-техникалық прогресс нәтижесінде өндірістің техникалық 

деңгейін арттыру; 

- шикізат сапасын арттыру; 

- жаңа конструктивті материалдарды қолдану. 

2) Ұйымдастыру-экономикалық әдіс (еңбекті қарқындату, еңбекті 

ұйымдастыру тиімділігін арттыру). Бұл әдіс кәсіпорында жұмысшылардың 

жұмысын жеделдетуге бағытталған, бірқатар әкімшілік шараларды қолдану 

арқылы жүзеге асырылады. Ол өндірістік шығындарға әкелетін барлық 
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факторларды анықтауды және жоюды, жұмыс тиімділігін арттырудың 

ұтымды әдістерін анықтауды, сондай-ақ кәсіпорында өндірістік процестерді 

ұйымдастырудың оңтайлы әдістерін дамытуды қамтиды. Көптеген 

менеджерлер кәсіпорындарды жаңғыртуға инвестиция салу арқылы 

жылжымайтын мүлік сатып алуды немесе жаңа жабдықтар сатып алуды 

түсінеді. Бірақ бұл мүлдем дұрыс емес, өйткені инвестициялардың едәуір 

бөлігі қызметкерлердің жұмыс істеуге деген ынтасын арттыруға бағытталуы 

керек. 

Мұнда келесі бағыттар бойынша әрекет еткен жөн: 

- материалдық құрамдас (үстемеақылар, сыйлықақылар); 

- кәсіби және мансаптық өсу (біліктілікті арттыру, оқыту); 

- қызметкерлердің жетістіктерін тану; 

- корпоративтік мәдениетті оңтайландыру (корпоративтік мерекелер, 

тренингтер) [1]. 

Материалдық компонент тұрақты және ауыспалы бөлікті қамтуы керек. 

Тұрақты бөлік негізгі жалақыдан және ілеспе әлеуметтік пакеттен тұрады. 

Ауыспалы бөлім ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол жеткізуге 

бағытталған және әртүрлі бонустық төлемдер жүйесін қамтиды, сонымен 

қатар нақты еңбек нәтижелерімен байланысты. Материалдық блоктың 

тұрақты бөлігін ынталандыру үшін қолдану, ең алдымен, негізгі 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға бағытталған. 

Материалдық блоктың айнымалы бөлігі кем емес. Мұнда қосымша 

бонустық төлемдер мен бонустарды бөлуге болады. Қызметкерге екі түрлі 

сыйақы төленуі керек: біріншісі қызметкердің жеке жұмысына байланысты, 

екіншісі тұтастай алғанда компанияның нәтижелеріне байланысты [2]. 

Сыйлықақы жүйесін әзірлеу кезінде сіз белгілі бір негізгі ережелерді 

сақтауыңыз керек: 

- қызметкерлер оны қарапайым жағдайда жалақының бір бөлігі ретінде 

қабылдамауы үшін сыйлықақы жалпы,  жиі болмауы керек; 

- сыйлық қызметкердің нәтижеге қосқан нақты жеке үлесіне тікелей 

байланысты болуы керек, оның жеке жетістіктерін көрсетуі керек (мүмкін 

топ, бөлім және т. б.); 

- сыйлықақыны есептеу негізінде қызметкердің қайтарымын және оның 

қызметкерлердің өздеріне белгілі өндіріске үлесін өлшеудің барынша 

объективті әдісі жатуы тиіс; 

- қызметкерлер сыйлықақыны белгілі бір уақыт аралығында стандартты 

жұмысты орындау үшін төлем ретінде емес, қосымша күш-жігердің 

салдарынан белгілі бір нәтиже үшін сыйақы ретінде қарастыруы керек; 

- сыйақы төлеуді қызметкерлер компанияның адалдығы немесе оларды 

ұстап қалу әрекеті үшін төлем ретінде қабылдамауы керек; 

- қызметкерлердің сыйақымен ынталандырылатын қосымша күш-жігері 

осы сыйлықтарды төлеу шығындарын жабуы керек. 

Қосымша сыйақы төлемдеріне мыналарды жатқызуға болады: 
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- қызметкерлердің қызметтік міндеттерінен тыс қосымша белсенділігі 

есебінен жобаларды табысты орындағаны үшін сыйлықақылар (мысалы, 

жаңа бағдарламалық өнімді енгізу, есептіліктің жаңа жүйесіне көшу және т. 

б.); 

- әр түрлі мақсатты бағдарламаларға қатысқаны үшін сыйлықтар 

(тәлімгерлік, инновация, рационализация және т. б.); 

- бөлімше жұмысының қорытындысы бойынша сыйлықақылар (мысалы, 

бір жылдағы жұмыстың аса үздік нәтижелері үшін); 

- жеке жетістіктер үшін сыйлықақылар (көбінесе тікелей менеджер 

кейбір жеке жетістіктер үшін бастайды, әдетте жұмыс міндеттерімен 

байланысты емес (кейбір бағдарламалар мен жобаларды жасаудағы 

бастамалар және т.б.). 

Мансаптық және кәсіби өсудің негізгі құралдары персоналды дамыту 

жүйесін құрумен тығыз байланысты жоғары әлеуетті қызметкерлерді (өз 

бетінше, күшті мотивациялық бастамасы бар) іріктеу тетігін және мансапты 

жоспарлауды қамтитын кадрлық резервті құру бойынша мақсатты жұмыс 

болып табылады. 

Жетістіктерді тану бойынша жұмыс мыналарды қамтуы керек: 

- қызметкерлердің жетістіктері үшін номинациялар мен өлшемдерді 

әзірлеу; 

- қызметкерлердің жетістіктері туралы кеңінен ақпараттандыру үшін 

байланыс арналарын пысықтау; 

- марапаттаудың әр түрлі формалары (жалпы қабылданғандардан - 

құрмет грамотасы,  құнды сыйлықтар - демалыс үйлеріне жолдаманы төлеу, 

фитнес - орталықтарға абонемент, концерт билеттері, отбасымен 

мейрамханаға бару) [3]. 

Оқыту персоналды басқару жүйесінің маңызды буыны болып табылады 

және ұйымдастырушылық даму процестерімен, компанияның стратегиялық 

мақсаттарына жету жұмысымен, қызметкерлердің олардың алдында тұрған 

міндеттерді шешуге барынша дайындығын қамтамасыз етумен тығыз 

байланысты болуы керек. 

Шартты түрде компаниядағы оқыту жүйесін келесі кезеңдерге бөлуге 

болады: 

1) Кіріспе оқыту (бейімделу процесінде); 

2) Біліктілікті арттыру (кәсіби және жеке өсу): персоналды дамыту 

бағдарламалары; кадр резервін даярлау. 

Негізгі қажеттіліктер қанағаттандырылған сайын, басқа жоспардың 

қажеттіліктері туындайды: командаға жататындығын түсіну, тану, өзін-өзі 

тану және т.б. бұл үшін корпоративтік мәдениет қажет. Маңызды функция-

команданың әр мүшесін қолдау, оның жеке басын, талантын, өзін-өзі тану 

қабілетін ашу. Корпоративтік мәдениет мотивацияның маңызды 

элементтеріне әсер етеді, мысалы, ұжымдағы моральдық-психологиялық 

климат, адамдар арасындағы қарым-қатынас моделі, билікті жүзеге асыру 
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тәсілі, мінез-құлықтың бейресми стандарттары, жаңадан бастаушыларға 

деген көзқарас және т. б.. 
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Аңдатпа: Қазіргі уақытта стратегиялық басқарудың перспективалық 

құралы - стратегиялық мақсаттар мен жоспарланған нәтижелерді алу 

факторлары арасындағы себеп-салдарлық байланыстарға негізделген 

көрсеткіштердің теңгерімділік көрсеткіштер жүйесі болып табылады. 

Теңгерімділік көрсеткіштер жүйесін (Balanced ScoreCard - BSC)  қолдану 

арқылы кәсіпорынды стратегиялық басқару жүйесін енгізу мәселелерінің 

өзектілігі бизнестің барлық факторларының: қаржы, кадрлар, бизнес-

процестер, технологиялық процестер, маркетинг және ұйымдық 

құрылымның тиімділігін арттыру мүмкіндігінен тұрады. 

Аннотация: В настоящее время, перспективным инструментом 

стратегического управления является сбалансированная система 

показателей (Balanced ScoreCard – BSC), основанная на причинно-

следственных связях между стратегическими целями и факторами 

получения планируемых результатов. Актуальность вопросов внедрения 

системы стратегического управления предприятием с помощью 

использования Системы показателей Balanced ScoreCard - BSC, состоит в 

возможности роста эффективности всех факторов бизнеса: финансов, 

кадров, бизнес-процессов, технологических процессов, маркетинга, 

организационной структуры. 

Abstract: Currently, a promising tool for strategic management is a balanced 

system of indicators based on causal relationships between strategic goals and 

factors for achieving the planned results. The relevance of the implementation of 

the strategic management system of the enterprise through the use of the Balanced 

ScoreCard BSC Indicator System is the possibility of increasing the efficiency of 

all business factors: finance, personnel, business processes, technological 

processes, marketing, organizational structure. 
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«Теңгерімділік көрсеткіштер жүйесінің»  негізін қалаушы Д.Нортон мен 

С. Каплан болып саналады. Бұл тұжырымдама Компанияның стратегиясы 

мен операциялық қызметін байланыстыруға мүмкіндік беретін стратегиялық 

басқару құралы болып табылады. Теңгерімділік көрсеткіштер жүйесі (ТКЖ) 

компанияның тиімділігін арттыру және жоспарланған нәтижелерге қол 

жеткізу үшін қажет ішкі бизнес-процестер мен сыртқы факторлар 

арасындағы байланысты қамтамасыз етеді[1]. 

Динамикалық, үнемі өзгеріп отыратын сыртқы ортаның қазіргі 

жағдайында әр компания көптеген ықтимал қаржылық қиындықтармен бірге 

жүреді. Басқарудағы талдаудың өсіп келе жатқан рөлін ескере отырып, 

басқарушылық шешімдерді қабылдау негізгі жедел мақсаттарға қол жеткізу 

үшін ұйымның қаржылық талдауы мен диагностикасы негізінде жүргізілуі 

керек: қаржылық тұрақтылықты арттыру және қаржылық нәтижелерді 

жақсарту, сондай - ақ стратегиялық мақсатқа-компания құнын арттыруға қол 

жеткізу. Осыған байланысты ұйымның қаржысын басқарудың жаңа 

құралдарын, оның ішінде теңгерімделген көрсеткіштер жүйесі (Balanced 

ScoreCard - BSC) сияқты құралдарды пайдаланудың өзектілігі айтарлықтай 

өсті. 

 Теңгерімділік көрсеткіштер жүйесінің жетістігі заңды. Соңғы жылдары, 

бизнесті ақша табудың тетігі ретінде классикалық түсіну үлкен өзгерістерге 

ұшырады. Қазіргі көзқарас оны кәсіпорын, жұмысшылар, тұтынушылар, 

мемлекет және басқа да мүдделі тараптар арасындағы қатынастардың күрделі 

жүйесі ретінде қарастырады. Компанияның тиімділігін бағалауға 

консервативті тәсіл менеджмент пен кәсіпорындардың өсіп келе жатқан 

қажеттіліктерін азырақ қанағаттандырады, өйткені ол негізінен қаржылық 

индикаторларға негізделеді, ал материалдық емес активтер ұзақ уақыт бойы 

бизнестің құнына айтарлықтай әсер етті: күшті бренд, негізгі 

қызметкерлердің білімі мен тәжірибесі, клиенттер және серіктестермен 

қарым-қатынас, озық технологияларды пайдалану және т.б. 

«Болашақты ұйымдастыру тиімділігін өлшеу» («Measuring Performance 

in the organization of the Future») зерттеуі нәтижесінде пайда болған 

көрсеткіштердің теңгерімділік жүйесі түріндегі - Талдамалық құрал 

стратегиялық басқару саласында жаңа перспективаларды ашты [2]. Өте 

қысқа мерзім ішінде корпоративтік стратегияны іске асыруды өлшеуге деген 

осы тәсіл  қазіргі уақытта әлемдегі ең ірі компаниялар белсенді қолданатын 

практикалық құралға дейін жетті. Balanced Scorecard-пен жұмысты 

автоматтандыруға мүмкіндік беретін мамандандырылған ақпараттық 

өнімдердің пайда болуы тұжырымдаманың танымалдылығын куәландырады. 

Кәсіпорын үшін теңгерімділік көрсеткіштер жүйесін әзірлеу кезінде 

дағдарыстарға қарсы күресте жинақталған әлемдік тәжірибені ескеру қажет. 

Бұл көмек уақытша қиындықтарға тап болған, бірақ төлем қабілеттілігін 

сақтаған компанияларға ғана көрсетілетіндігі белгілі. Тәжірибе көрсеткендей, 

кәсіпорындарға мемлекет тарапынан қолдау көрсету олардың баланстарының 
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жағдайына қарамастан дағдарыстан шығуды тездетпейді және оның 

салдарын жұмсартпайды. 

Ол пайда болғаннан бері ТКЖ тұжырымдамасы бизнесте де, үкіметтік 

ортада да басқарудың жаңа тәсілі ретінде кеңінен қабылданды. Ол ұйымның 

менеджерлері мен қызметкерлерін стратегиялық ниеттер туралы 

ақпараттандыру, оларды белгіленген стратегияларды іске асыру үшін 

жұмылдыру үшін пайдалы екенін дәлелдеді; құзыреттілікті, 

тұтынушылармен қарым-қатынасты, ақпараттық технологияларды және 

болашақ артықшылықтарды дамыту сияқты ағымдағы мақсаттардан гөрі 

стратегиялық негізделген қызметке баса назар аудару; осындай қызметті 

бақылау және ынталандыру. 

Шағын және ірі кәсіпорындарда ТКЖ енгізу әртүрлі қажеттіліктерге 

байланысты. Ірі ұйымның басты себебі-Топ-менеджмент пен меншік 

иелерінің бизнесті ашық етуге деген ұмтылысы. Сондықтан, көптеген ірі 

ұйымдарда компанияны бақылауды сақтау үшін ТКЖ енгізіледі. Шағын 

кәсіпорынды басқару үшін бизнестің ашықтығы мен бақылауды сақтау 

проблемасы жоқ, сондықтан топ-менеджмент ұйым қызметкерлерімен 

бірлесіп стратегиялық міндеттерді шешуге баса назар аудара алады. 

Шағын кәсіпорындар ірі ұйымдармен салыстырғанда айтарлықтай 

артықшылыққа ие, сондықтан тәжірибе көрсеткендей, ТКЖ ірі 

корпорацияларға қарағанда шағын ұйымдар үшін үлкен оң нәтиже береді, ал 

мұндай фирмалардың бірқатар ерекшеліктеріне байланысты шағын 

кәсіпорында ТКЖ енгізу процедурасы әлдеқайда қарапайым және арзан [3]. 

Бұл, ең алдымен, қызметкерлердің аз саны және ұйымның жоғары 

бейімделуін және оны тез және оңай қайта құру мүмкіндігін қамтамасыз 

ететін қарапайым ұйымдастырушылық құрылым. Тіпті түбегейлі өзгерістер 

Елеулі шығындарсыз және қызметкерлердің қарсылығынсыз жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Balanced Scorecard әдіснамасын қолдана отырып, стратегияны сипаттау 

және оны дәйекті жүзеге асыру нәтижесінде кәсіпорын не алады? Бірінші 

және ең маңыздысы — күш-жігерді компания үшін стратегиялық маңызды 

бағыттарға шоғырландыру. Компанияның басты мақсаты анықталды, оған 

қол жеткізу құралдары (стратегиялық мақсаттар) белгіленді, бөлімшелер 

бойынша компанияның мақсаттары бөлшектенді. Екінші нәтиже, тиісінше, 

стратегиялық мақсаттардың болуы және әр бөлімше үшін — яғни не істеу 

керектігін бәрі түсінеді. Үшінші нәтиже-іс-әрекеттің тиімділігін нақты түсіну 

мүмкіндігі. Әр мақсаттың оған қол жеткізу көрсеткіштерінің болуы процестің 

әр қатысушысына компанияның стратегиясын жүзеге асырудағы рөлін 

түсінуге мүмкіндік береді. Сонымен, төртінші нәтиже – «жоғарыдан 

төменге» стратегиясын іске асыру процесін бақылау және басқару. Компания 

өз басшыларының қолында мақсатқа жетудің тиімді құралына айналады. 
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СОВРЕМЕННЫЕ УСЛОВИЯ АНТИКРИЗИСНОГО 
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Аргынбай А., магистрант АТУ 

 

Аннотация: Проблема антикризисного управления актуальна сегодня. 

В статье рассматриваются результаты исследований особенностей 

антикризисного управления предприятиями в современных условиях. 

Основная цель  статьи -  подтверждение необходимости разработки 

антикризисных планов развития предприятия на основе инновационных 

подходов в менеджменте 

Аңдатпа: Дағдарысқа қарсы басқару мәселесі бүгінде өзекті. 

Мақалада қазіргі жағдайдағы кәсіпорындардың дағдарысқа қарсы 

менеджментінің ерекшеліктерін зерттеу нәтижелері қарастырылады. 

Мақаланың негізгі мақсаты-кәсіпорынды басқарудағы инновациялық 

тәсілдер негізінде кәсіпорынды дамытудың дағдарысқа қарсы жоспарларын 

әзірлеу қажеттілігін растау 

Abstract: The problem of crisis management is relevant today. The article 

discusses the results of research on the features of anti-crisis management of 

enterprises in modern conditions. The main purpose of the article is to confirm the 

need to develop anti-crisis plans for the development of the enterprise on the basis 

of innovative approaches in enterprise management 

 

В условиях наращивания мировой конкуренции и стремительного 

научно-технического прогресса большинство компаний столкнутся с 

необходимостью реализации мер антикризисного характера. 

Последствия  кризиса, вызванного пандемией коронавируса, которая 

охватила все страны мира, еще предстоит оценить экспертам. По оценкам 

Международного валютного фонда, сокращение мирового объема 

производства составило в 2020 году 3,5%. Для сравнения: в Казахстане – 2,6 

%, в России – 3,6%, в Германии – 5,4%, во Франции – 9,0%, в Италии – 9,2%, 

в США – 3,4%, в Японии – 5,1%, а при этом в Китае прирост составил 2,3% 

[1,2]. 
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Предприятия столкнутся в скором времени с ситуацией, когда одни из 

них смогут осуществить качественный скачок в своем научно-техническом и, 

следовательно, финансово-экономическом развитии, а для других появятся 

новые барьеры для дальнейшего развития и они окажутся на грани кризиса. 

Инновационная функция управления, выражающаяся в применении 

новых мер антикризисного управления, в творческом подходе к решению 

возникающих проблем с использованием нестандартных решений, 

становится актуальной в современных условиях антикризисного управления 

предприятием. Инновационная деятельность предприятия предполагает 

разработку антикризисных планов развития предприятия на основе 

инноваций, внедрение новых видов продукции и новых ресурсосберегающих 

технологий производства, освоение новых рынков сбыта продукции. Эта 

функция зависит от человеческого фактора, от способности конкретного 

человека принимать решения, его профессиональных знаний и навыков в 

области антикризисного управления. 

Антикризисная политика-главное направление деятельности 

руководства предприятия, совокупность принципов, методов, форм 

организационного поведения, направленных на сохранение, укрепление и 

улучшение финансового и технико-экономического состояния предприятия, 

формирование механизма управления, способного своевременно реагировать 

на постоянно меняющиеся условия конъюнктуры рынка с учетом стратегии 

предприятия [3]. 

 

 
 

Рисунок 1 - Функции антикризисного управления 
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Наряду с общими принципами управления, антикризисное управление 

обладает специфическими принципами, главными, среди которых в 

настоящее время являются (рис. 2): 

1) ранняя диагностика кризисных явлений, оперативность 

реагирования на них; 

2) мотивация, ориентированная на антикризисные ситуации; 

3) поиск наиболее приемлемых типологических признаков 

эффективного управления в сложных ситуациях; 

4) снижение централизма; 

5) усиление интеграционных процессов, позволяющих  более 

эффективно использовать потенциал компетенции; 

6) мобильность и адаптивность; 

7) склонность к усилению неформального управления; 

8) ответственность, корпоративность; 

9) установка на энтузиазм, оптимизм и уверенность. 

Перечисленные принципы являются основой организации 

антикризисного управления предприятием. 

Антикризисное управление - это целый комплекс взаимосвязанных 

мероприятий от ранней диагностики кризиса до мер по его преодолению. 

Антикризисное управление базируется  принципах, которые и отличают 

антикризисное управление от обычного.  

 

 
 

Рисунок 2 - Принципы антикризисного управления 

 

Большую роль в антикризисном управлении играет финансовый 

менеджмент. 
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Кризисные ситуации могут возникать на всех этапах жизненного цикла 

предприятия. В зависимости от глубины кризиса и характера применяемых 

процедур процесс антикризисного управления может протекать активно или 

пассивно. Таким образом, в случае возникновения негативных тенденций 

временного характера нет необходимости в активном функционировании 

системы антикризисного управления. 

Система антикризисного управления, на наш взгляд, должна 

основываться на следующих основных принципах: 

• Ранняя диагностика кризисных явлений в финансовой 

деятельности предприятия.  

• Оперативное реагирование на кризисные явления.  

• Адекватность реагирования предприятия на уровень реальной 

угрозы его финансовому равновесию.  

• Полная реализация внутренних возможностей выхода 

предприятия из кризисного состояния.  

Как составная часть управления деятельностью предприятия в целом 

антикризисный менеджмент представляет собой систему элементов схожих 

по содержанию с элементами системы управления предприятием в целом. В 

состав этих элементов входят следующие подсистемы [4]: 

-совокупность стратегических и тактических целей функционирования 

предприятия, достижение которых обеспечивается выпуском 

конкурентоспособной продукции; ее составные части: повышение качества 

продукции, ресурсосбережение, расширение рынка сбыта товаров, 

организационно-техническое развитие производства, социальное развитие 

коллектива, охрана окружающей среды; 

-разработка, организация и осуществление процесса управления; его 

компоненты: маркетинг, прогнозирование, планирование, принятие 

управленческого решения, организация его выполнения, учет результатов, 

контроль за ходом выполнения, стимулирование и регулирование 

исполнения решений; 

-состав, уровень качества и организация обеспечения системы 

управления всем необходимым для ее нормального функционирования; ее 

компоненты: методическое, ресурсное, техническое, кадровое, 

информационное и правовое обеспечение; 

- факторы макро - и микросреды предприятия, инфраструктура 

региона, влияющие на содержание и качество управленческого решения; 

-совокупность требований к качеству управленческого решения и 

организации процесса управления персоналом по достижению целей и задач 

системы; ее компоненты: управление персоналом, социология и психология 

менеджмента, технология разработки и реализации управленческого 

решения, анализ и прогнозирование при принятии решений; 

- различная информация, поступающая от исполнителей и 

потребителей к источнику принятия решения [5]. 

В этой связи цель настоящего исследования – охарактеризовать 



125 
 

особенности антикризисного управления предприятием в современных 

условиях и их влияние на процессы управления. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод - антикризисное 

управление представляет собой особый вид профессиональной деятельности, 

применение к предприятию экономически и социально оправданных 

профилактических и оздоровительных процедур, направленный на 

повышение его эффективности, важно понимать, что инструменты и 

механизмы антикризисного управления 

Использованные источники: 

1. World Economic Outlook Reports. January 2021.Policy Support and 

Vaccines Expected to Lift Activity.[Электронный ресурс]. URL: 

 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-

economic-outlook-update. 

2. https://take-profit.org/statistics/gdp/kazakhstan/ 

3. Асаул, А.Н. Теория и практика принятия решений по выходу 

организаций из кризиса / под ред. проф. А.Н. Асаула. СПб. : ИПЭВ, 2017 – 

412 с. 

4. Зуб А. Т. - АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 2-е изд., пер. и доп. 

Учебник для вузов - М.:ИздательствоЮрайт - 2019 - 343с. - ISBN: 978-5-

9916-3179-2 - Текст электронный // ЭБС ЮРАЙТ - URL: 

https://urait.ru/book/antikrizisnoe-upravlenie-447754 

5.Ковалев, В.В. Финансовая отчетность. Анализ финансовой 

отчетности: учебное пособие / В.В. Ковалев– 2–е изд., перераб. и доп. – М.: 

ТК Велби, 2016. – 432 с. 

 

 

 

САУДА КӘСІПОРЫНДАРЫНДА ЛОГИСТИКАЛЫҚ 

ҚЫЗМЕТТЕРДІ ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Нұралы Н.Б. -  Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Университеті, 

ЭжБЖМ, Логистика мамандығының  4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: Асанова Т.А. -  аға оқытушы 

 

Кез – келген сауда қатынасында сатып алушы сегіз түрлі қажеттілікті 

қалайды: қажет тауар қажетті сапада, қажетті мөлшерде, қажетті орында, 

қажетті уақытта, қажетті түрде, қажетті орамада және қажетті ақпаратпен. 

Осылайша, табысты қызмет етудің негізі – тиімді логистикалық қызмет 

болып табылады. Бәсекеге қабілетті артықшылықтарға инновациялық және 

тиімді логистикалық процестерді жүзеге асыру арқылы жетуге болады. 

«Логистикалық қызмет» түсінігі «логистика» сөзінің синонимі ретінде 

жиі пайдаланылады. Осы «логистикалық қызмет» түсінігіне ғалымдардың 

берген анықтамаларына тоқталайық. 

https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-outlook-update
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 Американдық ғалымдар Д.Ламберт және Д.Стоук «Логистиканы 

стратегиялық басқару» кітабында логистикалық қызметті логистикалық 

басқару жүйесінің бөлігі ретінде қарастырып, келесі қызмет түрлерінің 

жиынтығы ретінде сипаттайды:  

- клиенттерге қызмет көрсету;  

- сұранысты болжау; 

- аяқталмаған өндіріс қорларын басқару;  

- логистикалық коммуникациялар;  

- жүктерді және тапсырыстарды өңдеу; 

- орау;  

- қосалқы бөлшектерді жеткізу және сервис кезінде 

тұтынушыларға қолдау көрсету;  

- өндірістік және сақтау қоймаларының орналасу орындарын 

таңдау;  

- жабдықтау;  

- кері ағындық логистика;  

- тауарларды тасымалдауды басқару;  

- қоймалық басқару. 

Сонымен қатар, авторлар логистикалық қызметтің барлық түрлерін 

қарастыра отырып, логистикалық қызметті өзгеше интегралдық функция 

ретінде қарастыру қажеттігін атап өтеді «...компания  ішіндегі және жеткізу 

тізбегіндегі материалдар ағымын басқаруға арналған өзара байланысты 

қызметтер жүйесі»[1]. 

Уотерс логистикалық қызмет түрлерін басқаша сипаттайды: жеткізу 

немесе сатып алу; транспорттық кіріс ағындары немесе жүк тасымалы; 

қабылдау; қоймалау; қорларды бақылау; тапсырыстарды жинақтау; 

материалдарды өңдеу (ұйымда жүргізілген операциялар барысында 

ресурстардың қозғалысы); сыртқы тасымалдау, физикалық таратуды басқару; 

өңдеу, өнімді қайтару және қалдықтарды кәдеге жарату (кері ағындық 

логистика немесе кері қайта бөлу); логистикалық инфрақұрылым 

объектілерінің орналасу орнын таңдау; байланыс (материалдық ағынмен 

бірге жүретін ақпараттық ағын). Ол сондай-ақ логистикалық қызмет 

түсінігіне әртүрлі жағдайларға байланысты басқа да қызмет түрлерін 

жатқызу мүмкіндігін жоққа шығармайды, бірақ материалдық ағынның 

тиімділігін қамтамасыз ету үшін барлық қызметтердің бірігіп орындалуының 

маңыздылығын айқындайды. 

А. М. Гаджинский: «логистикалық қызметтер –тұтынушыларға өнімді 

тарату және сенімді жеткізуді қамтамасыз ету процесімен тығыз байланысты 

қызметтер кешені» деген[2]. 

Жалпы, әртүрлі әдебиеттерде логистикалық қызметтердің түрлерінің 

топтамасы әртүрлі болып келеді. Көп жағдайда келесідей топқа бөлу арқылы 

қарастырамыз (1 –кесте): 
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1 – кесте. Логистикалық қызметтердің түрлері 
Түрлері Сипаттамасы 

Көліктік  көліктің жүру бағытын, оның түрлерін құруға, жүкті 

жылжытудың оңтайлы уақытын белгілеуге байланысты 

атқарылатын қызметтер тобы 

Қоймалық  орны ауыстырылатын жүктер жиналатын аумақтарды 

айқындауға, оның ішінде үй-жайлардың көлемін, олардың 

температуралық режимін белгілеуге, кірме жолдардың болуына 

бағытталған қызметтер тобы 

Өткізу Тауарлар мен дайын өнімдерді жеткізудің қатаң келісілген 

мерзімінде оларды өткізу орнына дейін тасымалдауға 

негізделген қызметтер тобы 

Сатып алу шикізатты немесе материалдарды оларды қайта өңдеу немесе 

өндірістік процесте пайдалану орнына жеткізуге байланысты 

атқарылатын қызметтер тобы. 

Ескерту[2] дереккөзі негізінде автормен құрастырылған 

 

Сонымен, логистикалық қызмет – бұл логистикалық және маркетингтік 

қызметтер, соның ішінде тасымалдау, сақтау, өткізу және нарықтық 

экономикадағы жеткізілімдерді қаржыландыру мен басқаруға байланысты 

бірқатар қызметтер жиыны. 

Сауда кәсіпорындарындағы логистикалық қызметтерді функционалдық 

аумағына қарай қарастыратын болсақ,  

Сауда кәсіпорнының материалдық немесе тауар ресурстарын сатып алу 

саласындағы логистика бөлімінің функциялары:  

- жеткізушілер нарығын талдау (тасымалдау, буып-түю, жеткізу 

мерзімдері, кестелері).  

- жеткізушілерді таңдауға қатысу.  

- сатып алуды жүзеге асыруға қатысу.  

- жеткізілімдерді бақылау.  

- сатып алу бюджетін дайындау. 

Сауда кәсіпорындарында логистикалық қызметтерді пайдалану 

тауарларды сату процесін жүйелеуге, кәсіпорын мен оның клиенттері 

арасында тұрақты байланыс орнатуға көмектеседі. Логистикалық қызметті 

сатушының өзі немесе логистикалық қызмет көрсету саласында 

мамандандырылған кәсіпорындар (логистикалық делдалдар мен 

провайдерлер) жүзеге асырады. 

Кез келген табысты дамуға әрекет жасайтын өндірістік немесе сауда 

кәсіпорны тұтынушылардың сұраныстарына назар аударады, тұтынушылық 

сұраныс пен тұтынушылардың қалауына мониторинг жүргізеді. Осы ретте 

сауда кәсіпорындарындағы логистикалық қызметке тоқталмас бұрын, сауда 

кәсіпорынына анықтама беретін болсақ, кез келген сауда-саттық яғни сату 

және сатып алу операциялары орындалатын, белгіленген аумағы бар орын 

немесе объект. 

Тауарларды көтерме саудада да, бөлшек саудада да сату қосымша 

технологиялық қызметтер көрсетумен байланысты. Бұл қызметтер 
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тауарларды жеткізумен, тапсырыс параметрлерінің дәлдігін және 

клиенттерге жүктерді уақтылы жеткізуді қамтамасыз етумен байланысты. 

Тауарларды өткізу тізбегі бойынша логистикалық қызметті пайдалану 

клиенттерге қызмет көрсету жүйесін қалыптастыруға және оны жұмыс 

жағдайында ұстауға көмектеседі. 

Осылайша, сауда кәсіпорындарындағы логистикалық қызмет – бұл 

материалдық және материалдық емес логистикалық операциялардың 

жиынтығы, олар материалдық ағындарды тұтынушылардың сұранысын 

барынша қанағаттандыруды және жалпы шығындардың минимумын 

қамтамасыз етеді. Ал логистикалық қызметтің объектісі тауарлар мен 

қызметтер айналымы саласындағы – сервистік ағындар[3]. 

Сауда кәсіпорындарында логистикаға тапсырыстар мен резервтерді 

орналастыру үшін тікелей жауапкершілік жүктеледі. Сатып алу саласында 

логистиканың мақсатына тоқталатын болсақ: 

- кәсіпорынның сатып алу позициясын нығайту; 

- сатып алу жағдайларын жақсарту және сатып алу шығындарын 

азайту арқылы шығындарды азайту; 

- сату саласында логистика сауда бөлімдеріндегі тауарлық-

материалдық қорларға жауап береді және қол жеткізуі керек; 

- жақсартылған тауарлар презентациясы арқылы бәсекеге 

қабілеттілікті арттыру және айналымды арттыру (кең ассортимент, уақтылы 

толтыру және т. б.); 

- қойма кеңістігін және қоймалардағы тауарлық қорды азайту 

арқылы шығындарды азайту. 

Сонымен қатар, әр түрлі жағдайларға байланысты тұтынушының 

қажеттілігін қанағаттандырмайтын немесе қызмет көрсетудің кепілдік 

мерзімі өткен тауарларды қайтарып беру процедуралары да жатады. Қызмет 

көрсетуді ұйымдастыру,бұзылған жабықты жөндеу және тұтынушыларды 

сатып алған тауарының қосалқы бөлшектерімен қамтамасыз ету 

процесстерімен қоса өнімді өндірушіге қайтарып беру процесстері кейде 

негізгі логистикалық функцияларға жатқызылатын сатудан кейінгі сервис 

жүйесін құрайды. 

Жалпы кәсіпорындардағы сауданы логистикалық дамыту кезінде орын 

алатын мәселелер келесідей топтастырылады: 

- тауар қозғалысына қатысушылар арасында және, ең алдымен, 

көтерме және бөлшек сауда кәсіпорындары арасында жолға қойылған 

логистикалық байланыстардың болмауы; 

- көтерме және бөлшек сауда, көлік кәсіпорындарының 

техникалық деңгейінің төмендігі; 

- ақпараттық технологиялардың әлсіз дамуы. Тауар қозғалысына 

қатысушылар арасында қажетті режимде жинауды, сақтауды, өңдеуді және 

ақпарат алмасуды қамтамасыз ететін ақпараттық жүйелердің болмауы; 
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- логистикалық делдалдықтың нашар дамуы, көтерме және бөлшек 

сауда кәсіпорындарына тән емес бірқатар жұмыстарды (мысалы, тасымалдау) 

өз бетінше орындаудың кең тәжірибесі); 

- контейнер айналымын ұйымдастырудағы проблемалар; 

- нарық жағдайында өтпелі материалды өткізу жүйелерін 

қалыптастырудың жинақталған әдістерінің болмауы. 

Сондай-ақ тауар қозғалысын логистикалық ұйымдастыру жағдайында 

көтерме сауда тәжірибесінің болмауы, көтерме және бөлшек сауда 

кәсіпорындары персоналының материалдық ағындарды басқарудағы 

логистикалық тәсілдің мазмұны мен артықшылықтары туралы нақты 

түсінігінің болмауы [4]. 

Қорытындылай келе, логистикалық қызметтің мәні тауар немесе 

адамдарды біртұтастандырып,оларды жүйе ретінде қозғалту,орналастыруды 

басқарудың ұтымды шешімдерін іздеу,қозғалысты қамтамасыз ететін әртүрлі 

логистикалық процесстердің түйісуін басқару.Сауда кәсіпорындарында  

логистикалық қызметтерді ұйымдастыру арқылы  тасымалдау және қоймалау 

шығындарын қысқартудың тиiмдi жолы болып табылады және кәсіпорынның 

бәсекеге қабілеттілігінің жоғары деңгейін қамтамасыз етеді. Сауда 

кәсіпорындарында логистикалық қызметтерді пайдалану сонымен қатар,  

тауарларды сату процесін жүйелеуге, кәсіпорын мен оның клиенттері 

арасында тұрақты байланыс орнатуға көмектеседі. Логистикалық қызметті 

сатушының өзі немесе логистикалық қызмет көрсету саласында 

мамандандырылған кәсіпорындар (логистикалық делдалдар мен 

провайдерлер) жүзеге асырады. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. Г. Г. Левкин, А. М. Попович . Основы логистики : учебник . М.-

Берлин: Директ-Медиа, -  2015. – 387 б. 

2. Гаджинский А. М. Логистика. 6-е издание. Переработанное и 

дополненное. -  М, -  2011 ж.- 

3. Аникин, Б.А. Логистика / Б.А. Аникин. - М.: Проспект, 2013. - 406 

б. 

4. Стаханов В.Н., Шеховцов Р.В. Торговая логистика: Учеб, пособие. 

2-е изд.,перераб. М.: ПРИОР, 2000. С. 22. 

 

Түйіндеме. Бұл мақалада логистикалық қызметтің мағынасын талдай 

отырып, негізгі бағыттары мен сауда кәсіпорындарында логистикалық 

қызметтерді ұйымдастырудың мақсаттары айқындалған. Осы тұрғыдан 

алғанда, жалпы логистикалық қызметтің мәні тауар немесе адамдарды 

байланыстыра отырып, оларды жүйе ретінде қозғалту,орналастыруды 

басқарудың ұтымды шешімдерін іздеу, қозғалысты қамтамасыз ететін 

әртүрлі логистикалық процесстердің түйісуін басқару болып табылады. 

Резюме. В данной статье, анализируя значение логистической 

деятельности, определены основные направления и цели организации 

логистических услуг на предприятиях торговли. С этой точки зрения 
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предметом общей логистической деятельности является перемещение 

товаров или людей как систем, поиск рациональных решений для управления 

размещением, управление сопряжением различных логистических 

процессов,обеспечивающих движение. 

Summary. In this article, analyzing the importance of logistics activities, the 

main directions and goals of the organization of logistics services at trade 

enterprises are defined. From this point of view, the subject of General logistics 

activity is the movement of goods or people as systems, the search for rational 

solutions for managing placement, and managing the coupling of various logistics 

processes that ensure movement 
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Категория конкурентоспособности в настоящее время широко 

применяется и носит универсальный характер. Решение проблемы 

конкурентоспособности определяет социально-экономическую ситуацию в 

каждой стране. 

Принудительный характер конкуренции вынуждает производителей 

непрерывно укреплять свои преимущества под угрозой покинуть рынок, 

создавая стимул для повышения конкурентоспособности. Вместе с тем, 

конкурентоспособность может рассматриваться как основной критерий 

результативности деятельности субъекта. В связи с этим, все развитые 

страны уделяют исключительно большое внимание вопросам 

конкурентоспособности государства и отдельных предприятий [1]. 

До настоящего времени отсутствует однозначное определение данной 

категории. Это свидетельствует о сложности и важности проблемы, а также 

необходимости дальнейших теоретических и практических исследований в 

данной области. Большинство авторов трактует термин 

«конкурентоспособность» как способность преобладать над соперниками в 

достижении целей. При этом  многие ученые-экономисты опираются на 

категорию «конкуренция», определяя ее как «соревнование». Конкуренция – 

это соперничество нескольких организаций, функционирующих в одном и 

том же рыночном секторе и имеющих пересекающиеся интересы. 

Конкуренция, ее интенсивность и структура прямо влияют на 

конкурентоспособность, формируя ее уровень.  

Ранние теории конкурентоспособности имели своей основой 

концепцию применения сравнительных конкурентных преимуществ в 

международном разделении труда.  
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Исторически учение о конкурентоспособности было заложено еще в 

XVI веке. Течение экономической теории, названное меркантилизмом, 

полагало, что достижение конкурентных преимуществ страны есть следствие 

максимального ограничения импорта, а также использования колоний для 

невыгодной торговли с ними. 

Концепция меркантилистов была подвержена критике А. Смитом, 

который обосновал теорию абсолютных преимуществ (под абсолютными 

преимуществами А. Смит понимал естественные факторы: наличие 

природных ресурсов, благоприятный климат и географическое положение). 

Согласно данной теории, наличие нужных абсолютных преимуществ 

является условием конкурентоспособного производства [2].  

Благодаря своим исследованиям в области конкуренции, А. Смит 

приобрел славу «отца экономической науки». Именно он впервые определил 

понятие «конкуренция» как соперничество, которое, выполняя роль 

«невидимой руки», координирует деятельность рыночных игроков. А. Смит 

сформулировал принципы эффективной конкуренции и разработал 

универсальный механизм конкуренции, способствующий оптимальному 

распределению ресурсов. 

В условиях индустриального и постиндустриального общества 

возникает новое направление конкуренции, существенно трансформируются 

конкурентные условия. В новой экономической среде меняются теории 

конкурентных преимуществ, поскольку доминирующим фактором в 

конкурентной борьбе становятся информация, научно-технические 

достижения, инновации. Долгое время категория конкурентоспособности 

трактовалась в узком смысле: как завоевание рынка и возможность продавать 

произведенную продукцию, причем важнейшая роль отводилась 

преимуществам по издержкам и цене. Новые экономические условия, 

характеризующиеся усилением конкуренции, насыщением рынков товарами 

и услугами, появлением транснациональных корпораций, глобализацией 

национальных экономик, потребовали создание нового подхода к осознанию 

конкурентоспособности. 

А. Смита и Д. Рикардо, которые пытались объяснить механизмы 

конкурентоспособности с помощью теории абсолютных и сравнительных 

преимуществ, многие ученые предлагали различные экономические теории 

для продвижения понимания этого явления. Среди них теория конкурентных 

преимуществ М. Портера была признана одной из самых влиятельных. По 

мнению М. Портера, «конкурентоспособность» есть способность непрерывно 

развиваться: «…первоначально добиваться конкурентного преимущества, 

изменяя его основу, а затем сохранять свое преимущество, постоянно 

совершенствуя продукт, способы производства и другие факторы, причем так 

быстро, чтобы конкуренты не смогли их догнать и перегнать» [3]. Согласно 

его концепции, в основе создания конкурентных преимуществ лежит 

непрерывный процесс совершенствования и обновления. 
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М. Портер предположил, что каждая страна располагает некоторым 

набором преимуществ, например, высокой квалификацией персонала, 

сравнительно высокой производительностью труда. Конкурентные 

преимущества, основанные только на одном или двух факторах, возможны 

только в тех отраслях, которые значительно зависят от природных, 

«наследственных» ресурсов, где мало используются научные достижения. В 

основе любой развитой экономики находятся наукоемкие отрасли. И, для 

достижения и поддержания конкурентоспособности в них, конкурентные 

преимущества не наследуются, а создаются (сложные технологии, высокая 

квалификация персонала, научно-техническая база и др.) [4]. 

В Казахстане активное исследование вопросов конкурентоспособности 

связано с приобретением независимости, когда были нарушены прежние 

хозяйственные связи и остро встала необходимость построения новой 

индустриальной экономики. Предстоящее вступление вКазахстана в ВТО 

побуждает отечественных ученых-экономистов исследовать вопросы 

конкурентоспособности в связи с этим. 

Конкурентоспособность есть система, состоящая из тесно 

взаимосвязанных элементов. В этой связи нельзя рассматривать 

конкурентоспособность предприятий как обособленную категорию. По 

мнению П. С. Завьялова, «Конкурентоспособность предприятия не является 

его имманентным качеством, поскольку предприятие функционирует в 

системе микро- и макросреды, сформировавшейся в рамках национальной 

экономики, следовательно, конкурентоспособность предприятия, с одной 

стороны зависит от национальной экономики в целом, а с другой, определяет 

ее». 
Макроуровень конкурентоспособности представлен 

конкурентоспособностью страны при региональном подходе и национальной 
конкурентоспособностью при отраслевом подходе. Принципиального 
различия между данными понятиями нет. Скорее, разница между ними 
состоит в подходе к определению данных категорий. Конкурентоспособность 
страны можно определить как некое положение, которое занимает страна в 
мировой экономической системе и ее возможность успешно соревноваться с 
другими странами. Данная категория предполагает экономическую, 
социальную и политическую стабильность, а также безопасность и 
независимость страны. По мнению Г. Ж. Нурмухановой, 
«…макроконкурентоспособность является преобладающим уровнем 
конкурентоспособности, который формирует условия работы всей 
экономической системы страны в целом, в том числе отдельных 
предприятий».   Исследования многих авторов показывают, что уровень 
конкурентоспособности отдельных предприятий положительно влияет на 
экономический рост государства. Как полагает О. А. Оразгалиева, «…низкая 
конкурентоспособность отечественных товаропроизводителей и страны в 
целом – это проблема экономической безопасности государства».  

Мезоуровень конкурентоспособности представлен отраслевой либо 
региональной конкурентоспособностью, в зависимости от поставленных 
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целей и задач исследования. Некоторые ученые-экономисты выделяют 
конкурентоспособность региона в метауровень общей системы 
конкурентоспособности. 

Достижение конкурентоспособности страны (а также региона) 
обеспечивается благодаря достижению конкурентоспособности отдельных 
отраслей. В свою очередь, успех функционирования отрасли определяется 
успешной реализацией стратегии конкурентоспособности отдельных 
предприятий данной отрасли. Степень конкурентоспособности отрасли 
зависит от наличия отраслевой инфраструктуры, системы 
производственного, коммерческого, научно-технического сотрудничества и, 
главным образом, конкурентоспособных предприятий. Н. К. Нурланова 
отмечает неразрывную связь между отраслевой конкурентоспособностью и 
конкурентоспособностью производимой в этой отрасли продукцией.  

Имеется прямая зависимость конкурентоспособности предприятия от 
конкурентоспособности товаров, которые оно производит. 
Конкурентоспособность произведенной продукции является главной 
составляющей конкурентоспособности предприятия. Н. С. Горелова 
справедливо отмечает: «Конкурентоспособность организации является 
достаточным условием для создания конкурентоспособной продукции, в то 
время как конкурентоспособность продукции – необходимым условием 
формирования и обеспечения конкурентоспособности организации». 

Показатели конкретизируют критерии конкурентоспособности. 
Критерий конкурентоспособности – это комплекс показателей, позволяющий 
оценить ее уровень. Перечень критериев конкурентоспособности может 
различаться в зависимости от субъекта, осуществляющего оценку, типа 
предприятия, вида рынка, на котором оно функционирует.  

Критерии конкурентоспособности бывают единичные и комплексные. 
Единичный критерий – это одна из характеристик, обусловливающих 
конкурентоспособность (например, доля рынка, занимаемая предприятием). 
Комплексный критерий представляет собой совокупность таких 
характеристик (например, финансовое состояние предприятия, которое 
складывается из целого ряда характеристик: показатели ликвидности, 
финансовой устойчивости, платежеспособности и др.).  Комплексный 
критерий может быть групповым и обобщенным. Групповой критерий 
представляет собой группу характеристик, формирующих 
конкурентоспособность (например, имидж предприятия). На основе 
обобщенного критерия можно судить о результатах оценки 
конкурентоспособности предприятия. Примером обобщенного критерия 
может быть рейтинг предприятия. 

Наиболее важным критерием конкурентоспособности предприятия, на 
наш взгляд, выступает занимаемая им доля рынка, которая определяет его 
реальное положение. Именно на рынке выявляется фактическая 
конкурентоспособность предприятия, в то время как многие показатели в 
состоянии характеризовать лишь потенциальные его возможности, которые 
по каким-либо причинам могут быть нереализованными. Доля рынка, 
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которую контролирует предприятие, характеризует проявленный результат 
его деятельности. 

Для легкой промышленности характерна тесная взаимосвязь 
отраслевой конкурентоспособности и конкурентоспособности предприятия. 
Наличие отраслевой инфраструктуры, системы производственного, 
коммерческого, научно-технического сотрудничества оказывает 
значительное влияние на конкурентоспособность предприятий отрасли. 
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Қазіргі жағдайда өндіріс қызметінің тиімділігі ұйымдастыру 

факторлары, басқару деңгейі,  өндіріс үрдісінде жүйе аралық өзара 
қатынастармен анықталады.  Интеграция шарттарындағында кешендi 
зерттеудi мәселенi шешусіз, баға және өнеркәсiптiк-өндiрiс құрылымдардың 
(ӨӨҚ) потенциалды тиiмдi қолдануысыз елдiң аймақтық ерекшелiктерiн 
есепке алумен өлкелер және ел әлеуметтiк-экономикалық жүйемен тиiмдi 
басқару мүмкiн емес. 

Өнеркәсiптiк-өндiрiс құрылымдар шеңберiнде өндiрiстiк бiрiгудiң 
мықты және тиiмдi тiркестерi қалыптасады, серіктестердiң үздiксiз 
айналымы, әр түрлi бұйымдардың сапаның әлемдiк деңгейiндегi қамтамасыз 
ететiн өндiрiс iске асады.  

Интеграция астарында экономикалық субъектілердің бірігуі олардың 
қарым-қатынастарының тереңдеуі және байланыстарын дамыту түсініктері 
жатыр. Экономикалық интеграцияның ұлттық шаруашылық деңгейінде, 
кәсіпорындардың, фирмалардын, компаниялардың, корпорациялардың  
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арасында да орны бар. Экономикалық интеграцияда өндірістік 
технологиялық байланыстардың кеңеюі, ресурстарды бірігіп пайдалану, 
қаржылық біріктіру, экономикалық әрекеттерді іске асыруда бір-біріне 
жағдай жасау, арадағы кедергілерді жою қатынастарынан көрініс табады [1]. 

Интеграция – бұл кооперацияның жоғары формасы ретінде әртүрлі 
салалар мен қызмет түрлеріндегі кәсіпорындардың бірігуі. Айталық 
ауылшаруашылық кәсіпорындары өңдеуші кәсіпорындармен сондай-ақ 
өндірістік, нарықтық және әлеуметтік инфрақұрылымның кәсіпорындарымен 
бірігуі. 

 Біздің ойымызша, аталған өндірістік кооперация мен интеграция 
формаларының анықтаушы рөлі - ауыл шаруашылығы тауар өндірушілеріне 
тән болуы керек, олар номенклатураны, өндіріс көлемі мен мерзімін, іс-
әрекет мінездемесін және т.б. жағдайларды келісіп отырады. Ол үшін 
кәсіпорындардың әрекеттерінің бірлескен бағдарламасы жасалуы керек, онда 
кооперация мүшелерінің экономикалық қарым-қатынасын этап бойынша 
дамуын алдын-ала қарастыру, өнім өндіруден бастап және оны ұйымға 
жеткізу, құрылған интеграцияның қалыптасу шеңберінде біртіндеп қатал 
экономикалық байланысқа көшу және біріккен еңбек соңғы нәтижесін 
орнықтыру қажет. 

Интеграциялық қалыптастыру кезінде қатысушылардың құрамына 
ауыл шаруашылығы өнімдерін өңдеу бойынша кәсіпорындарды және сауда 
ұйымдарын қосумен қатар олардың қарым-қатынасын, бірдей басқару 
органдармен еңбек, материалдық және қаржылық ресурстарды толық 
біріктіру негізінде тұрғызу керек. Толық интеграция келісім шарт   негізінде 
ұйымдастырушылық, экономикалық, әлеуметтік бірлікті қалыптастыру, 
интеграциялық жүйеге кіру және бірдей соңғы нәтижеге жұмыс істеу болып 
табылады. Кооперацияға қатысушылардың өзара экономикалық қарым-
қатынасын дамытудың маңызды құрамдас бөлігі болып, жеткізілген 
шикізатқа өзара есеп айырысу жүйесі, оның өңделуі және негізі баға белгілеу 
механизмі болатын, дайын өнімді сату, яғни баға белгілеу кәсіпорын-
қатысушылардың арасындағы айырбас эквиваленттілік қағидасы негізінде 
жүргізілуі қажет [2]. 

Ауыл шаруашылық кооперативтері агроөнеркәсіп өндірісінің өндірістік 
потенциалын сақтауға мүмкіндік береді; шаруашылардың рынокке шығуын 
қамтамасыз етеді; меншік иесінің қызығушылығын тудыруға жағдай 
жасайды; кооператив мүшелерінің одан еркін шығуын және пайлық салымын 
салған күйінде алуына кепілдік береді. Осы фактілер нарықтық экономикасы 
дамыған елдердің кооперативтік қозғалыстағы тәжірибесін дәлелдейді. 

Қазақстан Республикасы аграрлық саясатының стратегиялық түпкі 
нысаны отандық өндірісті дамыту, өнім сапасын жақсарту, оның өзіндік 
құнын әлемдік бәсекелестік деңгейінен асырмау және өнеркәсіпті шикізатпен 
толық қанағаттандыру болып табылады. 

Нарықтық экономика басталған алғашқы жылдардағы ағаттықтардан  
ауыл шаруашылығында зор нұқсан келтіріліп, агроөнеркәсіп кешенінің 
барлық сфералары төмендеді. Сондай-ақ,  ауыл шаруашылығы кооперативтік 
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қозғалысы да дағдарыс жағдайында болды. Оның  негізгі себептері: 
ауылшаруашылығы өнімін өңдіруші кәсіпорындармен қызмет көрсетуші 
кәсіпорындар келісім-шартқа монополиялық үстемдікпен отыруы; 
мемлекеттік және құқықтық қолдаудың жеткіліксіздігі; ауылшаруашылығы 
өнімін өндірушілердің кооператив құруға қаражаттарының жеткіліксіздігі. 

Ауыл шаруашылығы өндірісіндегі көптеген сұрақтарды жаңаша түрде 
қарастыру қажет. Отандық және шет елдік тәжірибе көрсеткендей нарықтық 
экономика жағдайында, меншіктің әртүрлі формаларында және 
шаруашылықтандыруда тиімді ұлғаймалы ұдайы өндірістің приоритетті 
ұйым формасы болып кооперация мен агроөнеркәсіптік интеграция 
табылады. Сондықтан да кооперация мен интеграцияның алуан түрлі 
формаларын дамыту мәселелері зерттеу тақырыбының өзектілігін 
анықтайды. Жеке қосалқы шаруашылықтар мен шаруа қожалықтарының 
әрекеттері дәлелдегендей, қазіргі жағдайда олардың тиімді қызмет жасауы 
құқықтық дербестігін сақтай отырып, өздерінің материалдық-техникалық 
және еңбек ресурстарын кооперациялағанда ғана жүзеге асады [3]. 

Кооперациялау арқылы шаруашылық жүргізудің тиімділігіне және 
оның өміршеңдігіне тарихи кезеңдер дәлел бола алады.  Әлемнің дамыған 
елдерінде кооперацияға бірігу негізгі шараушылық жүргізу формасы болып 
отыр. 

  Агроөнеркәсіп өндірісінде интеграция мен кооперативтік қозғалыстың 
сапалық жаңа кезеңі үшін, оның нарықтық құрылымдар саласына дендеп енуі 
үшін алғы шарттар мен жағдайлар жасалуда.   

Дегенмен, нақты жағдайда агроөнеркәсіп өндірісінде интеграция мен 
кооперативтік тиімді қызмет ету және дамыту мәселелерінің зерттелуі 
аймаққа пайдаланылуы үшін жеткіліксіз болды. Экономиканың аграрлық 
секторындағы кооперация мен интеграцияның теориялық, метологиялық 
және әдістемелік сұрақтары ауыл шаруашылығы өндірісінің экономикалық 
тиімділігін арттырудағы негізгі құрама бөлігі ретінде терең зерттеуді қажет 
етеді. Аграрлық сектордың көп салалы экономикасы жағдайында 
кооперацияның обьективті қажеттілігін, алатын орнын және даму 
бағыттарын толыққанды өңдеп, бір жүйеге келтіру қажет. 

Аталған мақсатқа сай мына төмендегі міндеттерді шешуді қажет етеді:  
- нарықтық экономика жағдайында аграрлық сектордағы кооперация 

мен интеграцияның  дамуын теориялық  негіздеу; 
- аграрлық реформа және кооперация  мен интеграцияның обьективті 

қажеттілігінің пайда болуының алғы шарттарын зерттеу; 
- аймақтық өңірдің жағдайына сәйкес қолданатын қалыптасқан көп 

салалы экономика шегінде қазіргі аграрлық сектордағы кооперацияның даму 
тенденциясын бағалау;  

- ауыл шаруашылығы кооперациясын  дамытуда кластерлік жүйенің 
ерекшеліктері мен күріш өсірудің экономикалық нәтижелерін ұсыну; 

- агроөнеркәсіп өндірісіндегі кооперация мен интеграцияны дамытудың  
экономикалық механизмін жетілдіру; 
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- аграрлық кешендердің интеграциялық үрдістерін зерттеу,  өздерінде 
бар интеграциялық үлгілерді талдау, мүмкін инвестиция көздерін және 
агроөнеркәсіптік интеграцияға қатысушылардың экономикалық қарым-
қатынасын жетілдіру жолдарын айқындау. 

 
 Агроөнеркәсіп секторы бойынша тұрақтану тенденциясын алға 

бастыру оның  бүгінгі таңдағы макродеңгейлік проблемаларының оңды 
шешіле бастағанын тиімді пайдалану егіс көлемі мен мал санын көбейту 
егіннің шығымдылығы мен мал өсімталдығын арттыру жемшөп қорын 
нығайту, ауыл өнімдерінің сатылуын мейлінше жоғары деңгейге жеткізеді. 
Осының бәрі қосыла келіп ел экономикасының жылына кем дегенде 10-12% 
артуын қамтамасыз етуі тиіс. Сыртқы факторларды ескере отырып, жалпы 
ішкі өнімнің орташа жылдық өсімін өсіру көзделуде. Ауыл шаруашылығы 
өнімдерінің сапасын арттыру бірінші кезектегі мәселе болып табылады. Шын 
мәнінде бұл кез-келген тауардың бәсекелестік қабілетін арттырудағы негізгі 
тетік.   
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Инновация это некоторе изменение или нововведение в мыслительном 

процессе или же в какой либо другой сфере деятельности, как правило в 

инновации используют новые изобретения и открытия. Что означает 

дополнительные и революционные изменения в продуктах, орагизациях, 

процессах и мышлении. Во всн экономической сфере а также в маркетинге в 

отдельности роль инновационности заключаетя в том, что введенные 

изменения олжны увеличить потребительскуй ценность по отношению к 

продуктам. Цель инновации это изменения в положительную сторону. 

Повышение производительности и увелечение приыльности все это в 

экономике можео достичкь при правильном инновационном подходе. 

Иновация явлется основной темой в изучении бизнеса, технологий, дизайна, 
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техники и экономики. За счет определенного процесса зачастую происходят 

инновации. Большое сосредоточение на процессе,начиная от харождения 

самой идии до ее воплощения в реальности на этом в основном 

сконцентрированы экономисты, помимо это большого внимания требует сам 

процесс это преход самой инновации. Продуктивность, результативность, 

качество  а также конкурентное  позиционироване и доля рынка при 

граммотном использовании  инновации могут быть оъединены [1].  

Обычно инновации позиционирует из себя как новшеста, ведущие к 

улчшениям и с положительными качествами, но они могут и нести 

негативные разрущающие влияния, это все зависит с какой целью 

спользовать данные новшества. Любые новвоведения в любой сфере могут в 

том числе и в сфере маркетинга могут приводить к определенному риску. 

Поддержание баланса между мнновациями и процессом, увелечение 

конкурентноспособности, положительные изменения в торговом процесссе, 

усовершенствование технологий и повышение прибыли все это является 

задачами инноваций в области маркетинга. Инновация включает в себя 

затраченное время на исследование идей плюс затраченное время для 

внедрение этих идей на рынок для реализации [3]. 

Инновация в маокетинге явлется как правило блогополучным 

внедрением новых методов для приобретения лучшего результата и 

эффективности. Инновационный маркетинг включает в себя разработку 

новых продуктов и услуг. Введенеи иннновайи я маркетинг является 

многоступенчатым процессом, в котором предприятия трансформируют 

новые идеи в дествительность. Инновационному маркетингу, как правило 

свойственен творческий подход и полет фантазий , ятобы выработать некие 

отличия в области маркетинга. Творчество это в основном принадлежит либо 

конкретному лицо инновационномц новатору, либо групппе инновационной 

группе новаторов. 

Инновационный маркетинг включает в себя следующее: 

- внедрение абсолюно нового товара или услуги; 

- внедрение новогометода в производстве; 

- увелечение конкурентноспособности новых или уже имеющихся 

товаров и услуг; 

- увелечение прибыли, за счет внедренных новшеств; 

- сформировывает конкурентные преимущества для вновь введенного 

продукта. 

В основе исследования рынка и посика конкуретной стратегии 

базируется концепция маркетиа инноваций. Также как и оперативный 

маркетинг инновационный маркетинг в комплексе заключает в себе андиз 

рынка и разработку стратегий [2]. 

Инновационной марктеинг заключает в себе семь этапой: 

- анализ потребителей; 

- анализ сильны и слабых сторон; 

- избрание стратегии; 
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- контроль маркетингового плана. 

Инновации в нынешнее время пользуются успехом практически в 

любой сфере, именно поэтому сейчас все больше и больше внимания уделяю 

формальным научным исследования и разработкам для развития прорывных 

инноваций. Если исследование удовлетворяет всем запросам то его  как 

правило инвестируют и дают ему жизнь, однако и чтобы найти инвесторов 

молодым ученым и ученым группам приходится как правило не просто, но 

это стоит того дабы в последствии инновации приносят своим создателям 

широкую узнаваемость. Основынм моментом в поиске инновации являются 

прогнозирование и изучение спроса на внедренный продукт или услугу. 

Во время внедрения инноваций неоходимы исследования проекта 

стратегического направления, в ходе которой, как правило определяются 

новые продукта в соотвествии с нуждами и желаниями потребителей. 

Инновационный маркетинг, как правило взаимодействует в тесном 

сотрудничсетве с сотрудниками маркетинговой службы, ведь именно они 

знают что предложить потребителю в соотвествии с его нуждами, вкусами и 

предпочтениями. Основным ключом в повышении роста прибыли иу 

велечиния конкурентноспособности являются инновации, это их основная 

задача в маркетинге [2]. 

Бюджет внесенный на инновации разный он зависит от того рынка , на 

который хотя внедреить эту саму инновацию. Об успешности инновации 

иожно судить только  после того как эту инновацию воспрнял потребитель. 

Для того чтобы инновация была воспринята положительно, нужно пред 

внедрением иннновации активно его рекламировать и пропагандировать, 

дабы она зародилась в подсознании потребителей. В настоящее время 

именно так и происходит в компаниях «Samsung» и «Apple», перед выпуском 

своей новой инновационноц модели, эти компании за полтора года начинают 

активно реламировать, то есть выпускать билборды транслировать роли в 

интернет источниках. Данные компании подсознательно загладывают 

фундамент в подсознании потребителей для приобретения их инноационных 

моделей. Инноационный маркетинг в превую очередь явлется нерерывным 

развитием, с его помощью можно улчшить тоарный ассортимент или 

значительно его рассширить. 

Инновационные технологии имеют два направления: 

- революционные, то есть это создание нового продукта или услуги с 

нуля, внедрение его на рынок. Это радикальное направление. 

- эволюцинный, то есть когда уже старые продукуты и услуги 

усовершенствуются и добавляются новыми возможностями, иными словами 

это «эволюция» староого товара. 

Инновационные технологии нужны тольео тогда когда они могут 

оеспечить компании прорыв на рынке или рост прибыли компании. Если 

преусердствовать с инноваиями  то и их деятельность и их внедрение могут 

лишь все разрушить и сделать организацию нерентабельной и поэтому могут 

затормозить ее развитие на рынке товаров и услуг [3]. 
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Прежде чем понять насколь рентабельным будет внедрение 

технологий, необходимо провести анализ, данный анализ позволяет 

определить долю инновационного продукта в соотношении к прибыли и 

насколько нововедение увеличит эту самую прибыль, другими словами анлиз 

дает понять преспективно ли для предприятия введения новшест и не понесет 

ли компания за это убытки, не уйдет ли она в минус.  Порой инновации 

бывают вестма ненадежными и компаниям не стоит идти на поводу моды а 

тщетельно проделать анализ о введении иновациях на совем предприятии.  

В современном бизнесе применяются различные виды инновационных 

технологий: 

- внедрение это распространение новшеств и 

достижениепрогрессивных в той или иной сфере. Внедрение инноваций 

обуславливает переворот сложившегося строя и как правило его полную 

пересторойку; 

-  инжиниринг это комплекс инженерно-консультационных услуг он 

снабжает и подготавливает самого процесса производства, является 

неотъемлимой частью всего инновационного процесса; 

- тренинг это регулярная тренировака как правило она нужна для того 

чтобя улчшить опрделенные навыки у участников тренинга для верногоо 

использования инновационных технологий; 

- консалтинг это консультации по внедрению инновационных 

процессов; 

- трансферт это передачаот одного лица к другому на прав на ценные 

бумаги и инновационные изобретения и технологии. 

Если применять данные виды в совершенствовании и управлении 

своим бизнесом, то можно достичь небывалых высот в развитии 

инновационных технологий, без рисков для организации. 
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Құрылыс материалдары нарығының тиімділігін арттыруды 

жетілдіру 

 

Прешова Кундыз Жалгасбаевна - «Экономика» ОБ студенті 

Ондасынова Айман Имашевна - э.ғ.д, профессор 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Құрылыс материалдары нарығының іс–қимылын талдауды, біздің 

пікірімізше, келесі бағыттар бойынша жүргізу мақсатты:  

– құрылыс материалдары нарығының іс–қимыл тиімділігінің негізгі 

көрсеткіштерін бағалауды зерттеу;  

– құрылыс саласы өнімдерінің өзіндік құнына құрылыс материалдары 

нарығы бағасының әсері;  

– жаңа технологияларды енгізу мен инновациялық процестерді 

ұйымдастыру деңгейін зерттеу; 

–құрылыс материалдары нарығының іс–қимыл институционалды 

ортасын зерттеу;  

–құрылыс материалдары нарығындағы сатулар мен өткізу іс–қимылын 

ұйымдастыру деңгейін зерттеу.  

Біздің пікіріміз бойынша, құрылыс материалдарына төлеу қабілеттігі 

сұранысы өсуіне қарамастан, олардың өндіріс тиімділігі артумен 

сипатталмайды. Оған мына сияқты факторлар әсер жасайды:  

– алғашқы шикізаттың, оның ішінде алыс шет елдерден импортталатын 

өнімдердің үнемі қымбаттауы;  

– құрылыс материалдары нарығында өндіріс технологиялары мен 

ұйымдастыру үшін қажетті негізгі өндірістік капиталдың құнының жоғары 

деңгейі (технологиялық жабдықтар);  

– құрылыс материалдары өндірісіндегі технологиялар және моральді 

ескірген техникалалардың тозуының жоғары деңгейі; 

– өндірістік процестерді қамтамасыз ету шығындары мен еңбек 

шығындарының өсуі. 

Құрылыс материалдары өндірісінің тиімділігін қолдау үшін 

менеджерлер оларға өткізу бағасын көтеруге мәжбүр, ол болашақта құрылыс 

саласының өнімдері бағасына әсерін тигізеді.  

Қазақстанда құрылыстың өзіндік құны, ТМД елдері арасында 

жоғарылардың бірі болып тұр, қымбатшылықтың негізгі себебі болып 

құрылыс материалдары саналады. Қазақстан құрылыс материалдары өндіріс 

көлемі мен түржиыны қазіргі құрылыс қажеттілігін толығымен 

қанағаттандырмайды, ал олардың жетпеуі нарықта импорттық өніммен 

жабылып, көлік шығындарының жоғары құнын анықтайды.  

Құрылыс индустриясына қатысушылардың қазіргі кезеңде негізгі 

мәселелеріне мыналар жатады:  

– импорттық құрылыс материалдарын қолдаудағы кедендік саясат;  

– білікті кадрлардың жоқтығы;  
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– жоғары салықтар; 

– құрылыс материалдарын мемлекеттік сатып алудағы соңына дейін 

жетілдірілмеген және өңделмеген заңнамалық базасы; 

–салалық министрліктің жоқтығы.  

Құрылыс материалдарын өндірушілер ерекше мәселе ретінде білікті 

мамандар жетіспеушілігін санайды, ол қазақстан университеттеріндегі 

білімнің жоғары емес сапасы мен арнайыланаған мамандарды жеткілісіз 

даярлаумен қорытындылады. Әсіресе, осы мәселе шағын және орта бизнес 

кәсіпорындарында сезіледі.  

Құрылыс индустриясы мен құрылыс материалдарына арналған 

қазақстандық салалық көрмелерге қатысушылардың сауалнамалар деректері 

бойынша сұралғандардың 45,Қазақстанда өндірілген құрылыс материалдары 

әлемдік стандарттар сапасына сәйкес келмейді деп санайды. Тек қана 30 

отандық нарықтағы құрылыс материалдары сапасын жақтайды. 25%– ға 

жуық респонденттер бейтарап позицияда болуда.  

Қазақстандық құрылыс материалдарын өндіру сапасы саласындағы 

позицияны күшейту мақсатында, оларды сертификаттау мен ІSО 9001 

әлемдік стандарт сапасы талаптарына өндіруші-компаниялардың 

сертификаттау жүйесінің менеджментің сәйкестігі жөніндегі процес 

басталды. Қазақстанда сараптаушылар бағалауы бойынша құрылыс 

материалдарын өндірушілердің барлығынан 55%– да ғана әлемдік стандарт 

сапасы бар. Содан басқа, «Бизнес путеводителя» журналының зерттеу 

нәтижелері бойынша, саланы дамытуға кедергі болатын факторларға 

мыналар жатады:  

– құрылыс материалдарын өндіруші–кәсіпорындардың технологиялық 

және жалпы техникалық артта қалуы;  

– өндіріс пен ғылым арасында іскерлік байланыстың болмауы;  

– ғылыми–зерттеу және тәжірибелік–конструкторлық жұмыстарға 

төменгі шығындар;  

– жоғары көліктік шығындар, оның ішінде,теміржол тарифтері;  

– салық салудың жоғары мөлшерлемелері; 

– кедендік-тарифтік реттеудің теңгерілімсіздігі (құрылыс материалдары 

жеке түрлерін өндіру үшін енгізілетін шикізаттың кедендік баждары, 

енгізілетін дайын өнім баждарынан артады);  

– құрылыс материалдарын мемлекеттік қолдау мен реттеудегі төмен 

деңгейі.  

«ЦМАИ» маркетингтік және аналитикалық зерттеу орталығының 

деректері бойынша, құрылыс саласында жұмыс істейтін қазақстандық 

кәсіпорындар өкілдері, үлкен компаниялар саны артуы мен шығындардың 

қысқаруы, сондай–ақ, мемлекеттік сатулар бойынша өткізілетін тендерлердің 

мөлдірлігі жоқтығы үрдісін көрсетеді. Олардың сөздері бойынша, Салық 

кодексі отандық өндірушілерді тек қана пайдасыз етпей, сонымен бірге 

қазақстандық нарықта жұмыс істейтін шетел фирмалары үшін, импорттық 

өнімдерді сатып алуды ең қолайлы етеді. Көптеген ірі компаниялар, мысалы, 
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мұнайда жұмыс істейтіндер, ҚҚС төлеуден босағандығын пайдаланып, 

шетелдерден өздерінің фирмалары арқылы құрылыс материалдарын әкелуді 

артық санайды, сонымен отандық өндірушілер автоматты түрде төлемге 

қабілетті клиенттердің бөлігін жоғалтады.  

Қазіргі кезеңде Қазақстанда құрылыс индустриясы үшін арнайыланған 

зерттеу институттары жоқ. Зерттеулер мен жасаулар (диссертациялар, 

басылымдар, патенттер) осы саладағы зерттеулермен айналысатын, 

департаменттер, ғылыми–технологиялық парктері бар, білім беру 

мекемелерінде жүргізіледі. Осы зерттеулердің тәжірибелік қолдануы 

реттелмеген, көптеген ғылым нәтижелері теория түрінде қалады. Тек қана 

шамалы компанияларда, жаңа құрылыс материалдарын жасау, олардың 

компоненттерін, материалдар сапасын тексеру үшін зерттеу зертханалары 

бар.  

Ғылыми-зерттеу және тәжірибелік–конструкторлық жұмыстардың 

төмен даму деңгейіне қарамастан, сапалы және бәсекеге қабілетті құрылыс 

материалдарын өндіру үшін, алдыңғы шетел технологияларын, оның ішінде 

шетел инвесторларының қолдауымен, белгілі әдістерді шеттен алу тәжірибесі 

бар. Мысалы, Қазақстанда КНАУФ фирмасының жоғары сапалы құрылыс 

материалдарының өндірісі ұйымдастырылған. Қазақстан құрылыс саласына 

КНАУФ фирмасының келуі туралы шешім 2001 жылы қабылданған. Онда 

компания, ТМД–да дамушы елдердің бірі болуға мүмкіншілік еткен, нарық 

реформасын өткізуде табандық танытқан ел болашағына сенді. Сондықтан, 

Қазақстан Республикасында экономикалық өсу мен халықаралық 

ынтымақтастықта елдің арту мәнінде, КНАУФ фирмасы Алматыдан жақын 

жерде, жергілікті нарықты жоғары сапалы құрылыс материалдарымен 

қамтамасыз ету үшін заманауи зауыт салуға шешім қабылдауды дұрыс деп 

санады.  

Кәсіпорынның өндірістік цехтары КНАУФ фирмасы және даму мен 

инвестициялар жөніндегі неміс Қоғамымен бірге, 1989 кеңес инженерлерімен 

құрылған, технологиялық алаңдар базасында салынды. Үш жыл ішінде мына 

өнідірістерде ауқымды жаңғырту өткізілді:  

–гипс тас қоймасын қайта құру;  

–ұсақтағыш қондырғысын күрделі жөндеуін өткізу;  

– КНАУФ–беттердің өндірісі бойынша жаңа конвейерлік желіні 

монтаждау; 

– металл профильді өндіру бойынша жаңа желіні құру;  

– жұмыстардың басқадай түрлері. 

КНАУФ кәсіпорнын шикізатпен қамтамасыз ету үшін Жамбылдан 

жақын жердегі «Үлкен Бурылтау» кенінде гипс тастарын өндіруге лицензия 

берілді.  

2014 жылы КНАУФ фирмасы Атырау қасындағы Индербор кентінде 

орналасқан «ИСИ гипс»–ті алып, Қазақстанда екінші кәсіпорын ашты.  

Сондай-ақ, мысалдарың бірі, «Алинекс» сауда маркалы құрғақ 

қоспалар өндірісін ұйымдастыру болып саналады. Осы кәсіпорын үш 
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зауытты қамтиды, олар өздігінен заманауи араластырғыш мұнаралармен 

келтіріледі, олардың жоғары жақтарында шикізат компоненттерінің сүрлемі, 

сүрлемнің астында мөлшерлейтін және өлшейтін жабдықтар, қарқынды 

араластырушы жоғары жылдамдықты араластырғыштар, буып–түйетін 

жабдық орналастырылған.  

Зауытта шикі өнімді шығару бойынша құрылыс құмын жіктеу мен 

кептірудің технологиялық жеке желісі бар.  

Зауыттың барлық желілері «M–tec» неміс фирмасының құрғақ қоспалар 

зауыттары үшін әлемдегі үздік жоғары технологиялық заманауи 

жабдықтарымен жарақталған. 

Маркетингтік және талдаулық зерттеулер орталығы деректері 

бойынша, қазір отандық кәсіпорындар, ішкі қажеттікті тек қана алғашқы 

өңдеу құрылысы материалдарымен қамтамасыз етуге қабілетті. Сол уақытта 

осы өнімдер экспортқа шығып, елге дайын өнім ретінде келеді, яғни 

қосылған құнның үлкен үлесі елден тыста қалады. Қазіргі уақытта Қазақстан, 

отандық кәсіпорындар өндіре алатын, сондай-ақ ішкі нарықты жеткілікті 

көлемде қамтамасыз ете алатын құрылыс өнімдерін импорттайды. Олар құм, 

цемент, саз, кірпіш, мәрмәр, гранит.  

Жалпылай, Қазақстан Республикасының құрылыс материалдары 

өнеркәсібінің даму үшін жеткілікті жоғары әлеуеті бар. Саланың дамуы мен 

өсуіне жайлы ықпал ететін факторларға мыналарды жатқызуға болады:  

– елдегі экономикалық жағдаяттың жалпы жақсаруы;  

–құрылыстың өсуі, әсіресе тұрғын–үйдің;  

–Астана мен Алматының динамикалық дамуы; 

–мұнайгаз өндіретін облыстардың дамуы.  

Содан басқа, ішкі сұраныс, халықтың тұрмыс деңгейінің жақсаруы, 

құрылыс материалдары өндірісінде қолданылатын минералды–шикізат 

ресурстары барлығы, кәсіпкерліктің дамуы, жеке тауар нарықтарында 

оңтайлы конъюктураның, сондай-ақ, ипотеканың дамуы есебінен өсті.  

Өндірістің экспортқа бағытталуын реттеуге, тиімді географиялық 

орналасу ықпал етуі мүмкін. Ресейден басқа, көршілес ТМД 

республикаларында іс жүзінде құрылыс материалдарының жоғары 

технологиялық өндірісі жоқ. Құрылыс материалдары нарығына қатысушылар 

қажетті деп мыналарды санайды: 

– іс–қимылдағы өндірісті жаңғырту;  

– мемлекеттік қаражат есебінен үйлерді салғанда импорттық 

материалдарды қолдануды минимумге жеткізу;  

–ресурстық базаны дамыту;  

–лицензиялау процедураларын оңтайлау мен жеңілдету;  

–ұлттық стандарттау және сертификаттау жүйесін дамыту, ғылыми 

зерттеулерге бюджеттік қаржыландыруды арттыру, жүктерді теміржолмен 

тасымалдауда тарифтерді реттеу;  
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–шетел инвестицияларын тарту мақсатында құрылыс материалдары 

өнеркәсібі саласындағы болашақты жариялау жөнінде ақпараттық 

жұмыстарды жүргізу;  

–жоғары сапалы бәсекеге қабілетті өнім өндіруші–кәсіпорындарды 

салықтық және тарифтік жеңілдіктермен қамтамасыз ету; 

–осындай жеңілдіктер алуға мүмкіншілікті кәсіпорындар арасында 

түсіндірме жұмыстарын өткізу.  

Құрылыс материалдары нарығында оның іс–қимыл тиімділігіне әсер 

ететін құрал болып сатулар жүйесі саналады. Ресей мен алыс шет елдерден 

айырмашылықта, Қазақстанда қазіргі сату механизмдері жаңа ғана дами 

бастады. Қазақстанда DIY жүйесі бойынша іс-қимылдағы, құрылыс 

материалдары дүкендері іс–жүзінде жоқ. Сонымен бірге, біздің пікірімізше, 

атап өту керек, құрылыс материалдары нарығындағы белгілі бір оң іс болып, 

интернет сатулар мен тиісті маркетингтік интернет порталдардың дамуы 

саналады. Отандық ақпараттар өрісін өзгерткен бірінші арнайыланған 

ақпараттық порталдар болып, «Қазақстанның құрылыс порталы» есептеледі. 

Аз уақыт ішінде, жарты жылдан астам мерзімде, ол құрылыстар ресурс 

қазақстандық Интернет арасында алдыңғы орынды мықтап алды. Осының 

бәрі осы бағыттағы жұмыс істейтін басқадай веб–ресурстардың 

бәсекелестігіне қарамастан болуда.  

«Қазақстан құрылыс порталына» келушілері оларға көрсетілетін 

қызмет туралы, құрылымы бойынша жақсы журналды еске салатын 

электронды басылым екені деп біледі. Осыдан басқа, мұнда тегін 

«хабарландыру тақтасында» хабар тастауға болады, сонымен бірге осы 

порталға кіруші, кәсібилікке мүдделі қазақстандықтар мен шет елдіктер 

пайдалана алады.  

Осылайша, құрылыс материалдары нарығы шеңберінде тиімділікті, 

ұсыныстарды, сұраныс факторлары мен жағдайларын зерттеу келесідей 

ұйымдастыру және экономикалық мәселелерді бірінші кезекке бөлуге 

мүмкіншілік етеді: 

– құрылыс материалдарын өндірушілердің инновациялық 

белсенділігінің төменгі деңгейі; 

–құрылыс материалдары нарығына шетел инвестицияларын тарту 

төмен қарқыны;  

–шетел технологиялары трансфертінің төмен қарқыны;  

–импортталатын құрылыс материалдары ұсыныстарының жоғары 

деңгейі;  

–құрылыс материалдарына сұраныс қарқынының жоғары өсуі;  

–құрылыс материалдары нарығының өңірлік, аумақтық біркелкілігі 

еместігі;  

–даму инфрақұрылым институттарының жоқтығы;  

–өндірістік капиталмен құрылыс материалдары нарығын қамтамасыз 

етуде шешілмеген мәселелерінің барлығы.  
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КӘСІПКЕРЛІК ҚЫЗМЕТТІҢ ТИІМДІЛІГІН ЖОҒАРЫЛАТУДЫ 

МЕМЛЕКЕТТІК РЕТТЕУДІҢ ӘДІСТЕРІ: ҚАЗАҚСТАНДЫҚ 

ТӘЖІРИБЕ 

 

Ракишева Маржан Сарсеновна - 

Нархоз университетінің экономикалық колледжінің арнайы пәндер 

оқытушысы, экономика және бизнес бакалавры, Экономика және 

статистика академиясының экономика мамандығы бойынша ғылыми-

педагогикалық бағытындағы 2-курс магистранты 

 

Мемлекеттің шағын кәсіпкерлік жүйесіне әсері қоғам мен нарықтың 

талаптарымен шектелген. Келесі факторларды ажыратуға болады: 

1) саяси-биліктегі партияның экономикалық қатынастарымен, 

қоғамдық көңіл-күйімен, саяси бағдарымен, саяси институттармен, жергілікті 

билік органдарының шешімдерімен айқындалатын саяси партиялардың 

шешімдері; 

2) құқықтық-өзара іс-қимыл субъектілерінің материалдық, әкімшілік 

және сот жауапкершілігін регламенттейтін заңнама; 

3) экономикалық — ресурстардың шектеулілігі (қаржылық, 

материалдық, ақпараттық (жеткіліксіз хабардар болу; жеке сектордың жауап 

реакциясына шектеулі бақылау) және т. б.); 

4) Әкімшілік-реттеу деңгейі. Мемлекеттік бақылаудың жалғасы болып 

табылатын салық салу мен реттеудің жоғары деңгейлері, сайып келгенде, 

экономикалық қызметтің заңды айналып өтіп, бейресми немесе "қара" 

экономика секторына ауысуына байланысты мемлекет билігінің шектелуіне 

әкеледі. Экономикада көлеңкелі сектордың болуы мемлекеттік билік 

институтының нарықтық экономиканың тиімді жұмысын қорғауға және 
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қамтамасыз етуге қабілетсіздігінің нәтижесі болып табылады және 

кәсіпкерлерге саяси және экономикалық қызметке қатысу үшін мүмкіндіктер 

мен қажетті ынталандырулар бермейді. 

Қазақстан Республикасында кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу 

мынадай негізгі нысандар арқылы жүзеге асырылады:  

1)экономикалық (салықтық реттеу, кедендік реттеу және валюталық 

реттеу); 

 2)ұйымдастырушылық (кәсіпкерлік қызмет субъектілерін есепке алу, 

лицензиялау, техникалық реттеу, тұтынушылардың құқықтарын қорғау және 

т.б.);  

3)құқықтық (кәсіпкерлік қызметті реттейтін нормативтік-құқықтық 

актілерді шығару). 

Мемлекеттік реттеудің мақсаты-мемлекеттің қорғанысы мен 

қауіпсіздігі, адам мен азаматтың құқықтары мен бостандықтарын қорғау, 

қоршаған ортаны қорғау сияқты жария мүдделерді іске асыруды қамтамасыз 

ету және қорғау. Экономикаға мемлекеттің араласуынсыз ҚР 

Конституциясында бекітілген Адамның және азаматтың құқықтары мен 

бостандықтарының кепілдіктерін қамтамасыз ету мүмкін емес. 

2009 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген жаңа Салық кодексінің 

қабылдануымен Қазақстан кәсіпкерлері үшін әкімшілік ауыртпалықты алып 

тастау мақсатында мынадай қадамдар жасалғанын атап өткім келеді. Бұл 

келесідей: 

салық есептілігі нысандарын қысқарту; 

корпоративтік табыс салығын реформалау (бұрын 30% – ды, ал қазіргі 

уақытта-20% - ды құрады %); 

инвестициялық салық преференцияларын алу тәртібін оңайлату; 

салық төлеушінің рұқсат алмай жеңілдік нормасын өз бетінше 

қолдануы Инвестициялар комитетімен келісімшарт жасасу көзделеді; 

шығындарды ауыстыру мерзімін 3 жылдан 10 жылға дейін ұлғайту; 

шағын және орта бизнес үшін КТС бойынша аванстық төлемдерді 

есептеу және төлеу жөніндегі міндетті жою; 

қосылған құн салығын реформалау; 

жеткізушілер төлеген ҚҚС сомасының сатып алушылар төлеген ҚҚС 

сомасынан асып кетуін қайтару туралы ережені енгізу; 

13-тен 5% - ға дейінгі мөлшерлемелері бар әлеуметтік салықтың 

қолданыстағы регрессивті шкаласынан 11 мөлшерлемесімен жазық шәкілге 

көшу%; 

салық салу объектісін барлық мүліктен (негізгі құралдар мен 

материалдық емес активтерден) жылжымайтын мүлікке дейін қысқарту; 

қымбат тұратын мүлікке салынатын салық ставкасын арттыру; салық 

салудың түзету коэффициенттерін алып тастау 

пайдалану мерзіміне байланысты жеңіл, жүк және арнайы автокөлік 

құралдары; 

шағын бизнес субъектілері үшін арнайы салық режимдерін жетілдіру. 
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2009 жылғы 1 қаңтардан бастап жаңа заңнамаға сәйкес Қазақстан 

Республикасында он үш салық, бес алым, он төлем және бір баж жұмыс 

істейді. 

Бұдан басқа, 2010 жылғы 1 шілдеден бастап Кеден одағы шеңберінде 

Кеден одағына қатысушы мемлекеттердің аумағынан шығарылатын және 

Кеден одағына қатысушы елдердің бірыңғай кедендік аумағында еркін 

тұтыну үшін шығарылған шетелдік тауарларды кедендік ресімдеу мен 

кедендік бақылау жойылды. 

Кеден ісі саласындағы барлық лицензияланатын қызмет түрлері 

(лицензиялық алымның болмауы салдарынан) жойылады. 

ҚР, РФ және РБ өзара саудада лицензиялау мен сандық шектеулерді 

қолданбайтындығы маңызды сәт болды. Қазір үш елдің аумағында 

санитарлық-эпидемиологиялық, ветеринарлық, карантиндік, техникалық 

бақылау саласындағы бірыңғай заңнама қолданылады. 

Кеден бекеттерінің ең озық технологиялық жабдықтармен және 

бағдарламалық өнімдермен жабдықталуының арқасында шекарадан өту 

оңайырақ болады. Ірі кеден бекеттерінде электрондық өткізу пункттері 

(ЭҮП) құрылды. Шекарадан өтудің әр кезеңі біртіндеп автоматтандырылады. 

Қазіргі заманғы жабдықтар мен бағдарламалық өнімдер арасында - 

"Янтарь" радиациялық бақылау құрылғысы, тауарларды жеткізуді 

бақылаудың автоматтандырылған жүйесі (АСКДТ), инспекциялық-тексеру 

кешендері (ИДК), кедендік автоматтандырылған ақпараттық жүйе - КААЖ 

бар. 

ИДК қолдану көлік құралының жүк бөлімшесін ашпай, тексеру кезінде 

уақытша сақтау қоймасына қоймастан, тауарды бірнеше минут ішінде 

"сканерлеуге" мүмкіндік береді. Осылайша, тексеру уақыты 10-15 минутқа 

дейін қысқарады. 

Кәсіпкерлік қызмет субъектілеріне қатысты кедендік шекара арқылы 

өткізу кезінде мынадай кедендік төлемдер қолданылды: кедендік баждарды 

төлеу, кедендік алымдар, алымдар және алдын ала шешім қабылдағаны үшін 

төлем. Қазіргі уақытта олардың ішінен алымдар алынып тасталды. Бұл 

кәсіпкерлердің тағдырын айтарлықтай жеңілдетті. Мысалы, бұрын Кеден 

брокері ретінде қызметті жүзеге асырғаны үшін лицензия алу үшін 5000 евро 

сомасында алым төлеу қажет болатын. 

"Заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу және филиалдар мен 

өкілдіктерді есептік тіркеу туралы" 1995 жылғы 17 сәуірдегі Қазақстан 

Республикасының Заңына елеулі өзгерістер енгізілді .Осылайша, тарату 

негізінде заңды тұлғаның қызметін тоқтатуды тіркеу үшін таратылатын 

заңды тұлға мүлкінің құрамы, кредиторлар мәлімдеген талаптардың тізбесі, 

сондай-ақ оларды қарау нәтижелері туралы мәліметтерді, сондай-ақ 

таратылатын заңды тұлғаның филиалдары мен өкілдіктерін (олар болған 

кезде) есептен шығарғанын растайтын құжатты қамтитын аралық тарату 

балансын ұсынудың қажеті жоқ. Бұдан басқа, енгізілген өзгерістерге сәйкес 

филиалды (өкілдікті) есептік тіркеуден шығару үшін филиалдың (өкілдіктің) 
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орналасқан жері бойынша салық органының салық берешегінің жоқтығы 

туралы анықтамасы талап етілмейді. 

Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 15 шілдедегі № 461-IV 

Заңымен Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне рұқсат 

беру жүйесін жетілдіру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар 

енгізілді. 

Бұл заң лицензиялау-рұқсат беру саласындағы қолданыстағы заңнама 

нормаларын жетілдіруге және оңайлатуға, лицензиялар мен рұқсаттардың 

түрлерін қысқарту арқылы кәсіпкерлер үшін әкімшілік ауыртпалықты 

азайтуға бағытталған. Атап айтқанда, 57 заңнамалық актіге, оның ішінде 

Жер, Салық, экологиялық кодекстерге, "Халық денсаулығы және денсаулық 

сақтау жүйесі туралы" ҚР Кодексіне, "заңды тұлғаларды мемлекеттік тіркеу 

және филиалдар мен өкілдіктерді есептік тіркеу туралы", "Лицензиялау 

туралы"Қазақстан Республикасының заңдарына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізіледі. "Банктер және банк қызметі туралы"," сақтандыру қызметі 

туралы"," Астық туралы " және т.б. енгізілетін түзетулер жекелеген рұқсат 

беру құжаттарын беру жөніндегі нормаларды, артық талаптарды алып 

тастауға, беру мерзімдерін қысқартуға бағытталған. 

Мемлекет басшысының әкімшілік кедергілерді азайту, сондай-ақ 

электрондық мемлекеттік қызметтерге көшу жөніндегі тапсырмасын іске 

асыру мақсатында Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі электрондық 

лицензиялауға көшу бойынша жұмыс жүргізуде. 

2011 жылғы 15 тамыздан бастап адвокаттық және нотариаттық 

қызметпен айналысу құқығына лицензиялар тек электрондық форматта 

берілетін болады. 

Аталған жүйені құрудың мақсаты рұқсат беру жүйесін жетілдіру, 

рұқсат беру құжаттарымен жұмыс жағдайларын жеңілдету, әкімшілік 

кедергілерді алып тастау және лицензиялау саласындағы тетіктердің 

ашықтығын арттыру болып табылады. 

Осылайша, электрондық лицензиялар беру курьерлік шығыстарға, 

лицензия бланкілерін дайындауға мемлекеттің шығындарын қысқартуға 

ықпал ететін болады. Бұдан басқа, лицензиат жоғалған немесе бүлінген 

жағдайда оның лицензияның телнұсқасын алу қажеттілігі алып тасталады. 

Тиісінше, азаматтардың лицензияның телнұсқасын алуға мемлекеттік баж 

төлеу бойынша шығыстары, сондай-ақ лицензияның телнұсқасын алуды күту 

мерзімдері алып тасталады. 

Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеудің тағы бір бағыты 

лицензиялау болып табылады. Қызметтің жекелеген түрлері бойынша 

лицензиялық тәртіпті енгізу Ұлттық қауіпсіздік, құқықтық тәртіпті 

қамтамасыз ету, қоршаған ортаны, азаматтардың меншігін, өмірі мен 

денсаулығын қорғау мақсатында белгіленеді. 

Айта кетейік, Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 11 қаңтардағы 

"Лицензиялау туралы" заңына айтарлықтай өзгерістер енгізілді. 
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1.Құжаттардың толық емес пакетін ұсыну лицензияны немесе 

лицензияға қосымшаны беруден бас тартуға себеп болып табылмайды, 

Лицензиялау салаларынан техникалық қауіпсіздік алынып тасталды, 

3.Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы қызметті 

лицензиялау кеңейтілді, 

4.Жеке және заңды тұлғаларға қызмет көрсету саласындағы қызметті 

лицензиялау қысқартылды, Алып тасталды: ақауы бар балаларға, 

мүгедектерге, мүгедек балаларға, әртүрлі ұйымдарға келген қарттарға 

арнаулы әлеуметтік қызметтер көрсету, банкроттық рәсімдерде төлем 

қабілеті жоқ борышкерлердің мүлкі мен істерін басқару, көлік құралдарының 

жүргізушілерін даярлау, Қазақстан Республикасынан жұмыс күшін әкету, 

дене шынықтыру-сауықтыру, спорт қызметтері. Сондай-ақ: Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік Туы мен елтаңбасы бейнеленген 

материалдық объектілерді дайындау үшін, этил спирті мен алкоголь өнімін 

импорттау үшін алып тасталды. 

 

 

 

КАСПИ.КЗ МЫСАЛЫНДАҒЫ КӘСІПОРЫННЫҢ КАДРЛЫҚ 

САЯСАТЫН ТИІМДІ ҚАЛЫПТАСТЫРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ  

 

Ринат Талғатұлы Зиятбек 

магистрант, НархозУниверситеті 

Ғылыми жетекшісі: э.ғ.к., қауымд. Профессор Алиева Ж.Т. 

 

Кез – келген заманауи ұйымның менеджментінің басты міндеті-білікті 

және білікті жұмысшыларды табу, бір мақсатпен шабыттандыру, жоғары 

экономикалық және әлеуметтік нәтижелерге қол жеткізу, қиын нарықтық, 

кейде дағдарыс жағдайында өмір сүру үшін оларды біріктіру. Менеджментте 

персоналмен жұмыс істеу ерекшеліктері кадр саясатын көрсетеді. Айта кету 

керек, бұл термин ұзақ уақыт бойы қолданылып келеді, бірақ әр топ-

менеджер кадр саясатына не кіреді, оны ұйымда дамыту тәртібі қандай деген 

сұраққа жауап бере алмайды. 

Кадр саясаты-бұл біздің еліміздің кадр саласында бұрыннан 

қолданылып келе жатқан тұжырымдама, ол ұйымның персоналға қатынасын 

және нақты мақсаттарға жету үшін оған әсер ету тәсілдерінің жиынтығын 

білдіреді. "Кадр саясаты" ұғымының қазіргі мазмұны келесідей. [1] 

Біріншіден, ұйымның қазіргі заманғы кадрлық саясаты ұйымның 

миссиясы мен стратегиялық мақсаттарынан қисынды түрде туындайды және 

ұйымның нақты нәтижелері мен даму перспективаларына бағытталған. 

Демек, кадр саясатының практикалығына, икемділігіне және оның көптеген 

ішкі факторлармен (басқару және көшбасшылық стилі, ұйымішілік мәдениет 

және т.б.) және сыртқы ортамен (еңбек нарығы, дағдарыс жағдайында 
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экономикалық қызметтің ерекшеліктері, заңнаманың дамуы мен өзгеруі және 

т. б.) байланысына қойылатын талаптардың жоғарылауы. 

Екіншіден, кадрлық саясат идеяларын ұйымның жоғары басшылары 

(құрылтайшылар, меншік иелері, топ-менеджерлер) тұжырымдайды және 

оны белсенді әзірлейді. 

Үшіншіден, кадр саясатын негізінен жоғары және орта деңгейдегі 

сызықтық және функционалды менеджерлер де, кәсіби кадрлар қызметі де 

саналы және дәйекті түрде жүзеге асырады. 

Төртіншіден, кадр саясатын іске асыруда кәсіби кадр қызметі жетекші 

рөл атқарады. Ол консультант, әдіскер, басшылардың көмекшісі, кадр 

саясатын, оның нәтижелілігін мониторингілеуді жүзеге асыратын 

үйлестіруші, ал қажет болған жағдайда – оның өзгерістерінің бастамашысы 

рөлін атқарады. Кадр қызметі кадр саясатын орындауға ықпал ететін нақты 

Кадрлық стратегиялардың, сценарийлердің, персонал-технологиялардың 

жобаларын әзірлейді. [1] 

Қазіргі кезеңдегі кәсіпорынның кадрлық саясаты оның бәсекеге 

қабілеттілігі мен дамуының қуатты құралы болып табылады. Білікті кадр 

саясаты қазіргі жағдайды бақылауға ғана емес, сонымен қатар ұйымның 

қажеттіліктерінің өзгеруі нәтижесінде басқару құрылымын қажетті қайта 

құруды модельдеуге мүмкіндік береді. 

Кәсіпорында кадр саясатын жүргізу кезінде, мамандардың пікірінше, 

кәсіпорын қызметкерлерімен жұмыс жасауда мінез-құлықтың стратегиялық 

бағытын ұмытпау керек, сонымен бірге сіз лауазымның сәйкестігінің барлық 

компоненттерін ескеруіңіз керек: білім, біліктілік, мотивация, табандылық, 

тәртіп.[1] 

Өнеркәсіптік кәсіпорындар белгілі бір көрсеткіштер бойынша дамиды, 

бұл: 

- шығарылатын өнім көлемі; 

- жаңа технологияларды қызметте пайдалану; 

- жұмыс орындарының жүктелуі. 

Кәсіпорындардың нақты көрсеткіштер бойынша дамуын жалғастыру 

үшін қызметкерлерге мансаптық өсуге мүмкіндік беру керек, ал 

жағдайлардың екі тобы қолданылады: біріншіден, белгілі бір кәсіпорын 

қызметкерлерінің ұтқырлығы; ең бастысы, осы кәсіпорында мүмкін болатын 

мансап нүктесі максималды [1]. 

Кадр саясаты персоналмен жұмыс істеудің негізгі бағыты, меншік 

түріне қарамастан әртүрлі ұйымдардың, кәсіпорындар мен мекемелердің 

кадр қызметтері жүзеге асыратын негізгі принциптердің жиынтығы ретінде 

қарастырылуы мүмкін. Осыған байланысты кадрлық саясатты кәсіпорын 

қызметкерлерімен жұмыс барысында мінез-құлықтың белгілі бір 

стратегиялық бағыты ретінде анықтауға болады. Кадрлық саясатты 

кәсіпорынның, ұйымның және персоналдың мақсаттары мен басымдықтарын 

біріктіруге мүмкіндік беретін еңбек ұжымын қалыптастыруды қоса алғанда, 

процеске бағытталған мақсатты қызмет ретінде анықтауға болады. [3] 
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Персоналды басқару саласына біздің елімізде бұрын пайда болған 

екінші деңгей ретінде көзқарастың арқасында дағдарыс жағдайындағы 

көптеген кәсіпорындардың басшылығы өндірістің экономикалық және 

технологиялық проблемаларына ғана назар аударды. Осының салдарынан 

жұмысшылардың өнеркәсіп секторынан экономиканың түрлі салаларына 

кетуі болды. Мұндай кету жалақының төмендеуіне, әлеуметтік 

жеңілдіктердің төмендеуіне байланысты. 

Содан кейін қызметкерлер санының азаюы сандық тұрғыдан қарсылық 

тудырмады, өйткені шығарылатын өнім көлемінің төмендеуі нақты 

мамандықтардың жұмысшыларына қажеттіліктің Автоматты төмендеуіне 

әкелді. 

Кәсіпорынның тиімді жұмыс істеуі үшін Құзыретті, мүдделі және 

жұмысқа қабілетті азаматтарды тарту қажет. Қызметкерлер лауазымдық 

нұсқаулықтарда көзделген өз міндеттерін орындауға, жұмысты орындау үшін 

қажетті қасиеттерге ие болуға тиіс 

Ұйымның кадрлық саясатын тиімді басқару үшін нақты жағдайды 

көрсететін кадрларды есепке алу және талдау жүйесін құру қажет. Осындай 

жүйенің арқасында кадрлар құрамының өзгеру тенденцияларын бақылауға, 

болжамдар жасауға, қажеттілікті жоспарлауға және осындай ақпарат 

негізінде кадр саясатын қалыптастыруға мүмкіндік болады. 

Кадрлық саясаттың тиімділігін арттырудың маңызды құрамдас 

бөліктері сандық және сапалық еңбек ресурстары, жоғары өнімді еңбекке 

ынталандыру, қызметкерлердің ауысуы, кадрлық саясаттың икемділігі болып 

табылады [4-6]. 

Біздің ойымызша, кәсіпорынның тиімді кадрлық саясатын 

қалыптастыру кәсіпорынды басқарудың барлық деңгейіне байланысты: 

- жоғары басқару буыны: 

- кәсіби кадрлық қызметтер; 

- кадрлармен жұмыс кезінде желілік менеджерлер. 

Тиімді кадр саясатын қалыптастыру көбінесе оны жүзеге асырудың 

мүмкін болатын шығындарымен анықталады: жалпы шығындардың 

пайыздық мөлшерінде кадр қызметінің шығындары, кадр қызметінің жылдық 

бюджетінің динамикасы, жалдау шығындарының мөлшері, барлығы, соның 

ішінде қабылданған бір қызметкерге персоналды дамыту бойынша арнайы 

бағдарламалар мен жобаларды жүргізу кезіндегі шығындар. 

Іс жүзінде кадр саясатының тиімділігі персоналдың жұмыс өмірінің 

сапа деңгейімен (олардың қажеттіліктерін қанағаттандыруды, еңбек 

жағдайларын, ұжымдағы моральдық ахуалды, жалақыны бағалау), кадр 

қызметінің басқа бөлімшелермен, қызметкерлермен (ұйымның аралас 

бөлімшелері мен қызметкерлерінің сауалнамасы негізінде) өзара іс-

қимылының тиімділігімен, бағдарламаларда және жоспарларда қойылған 

мақсаттарды уақтылы және толық шешумен көрінеді [7]. 

Кадр саясаты Кадрлық жұмыс арқылы жүзеге асырылады, ол негізгі 

мақсатты анықтаумен ғана емес, сонымен қатар құралдарды, әдістерді, 
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басымдықтарды таңдаумен де байланысты. Кадр саясаты басқару, 

инвестициялық, қаржылық және өндірістік саясатпен интеграцияланған 

персоналды басқару жүйесінің маңызды элементі болуға тиіс. Ол үшін 

кадрлық жұмысты сапалы жаңа деңгейде жүзеге асыра алатын, оны 

шынымен өнімді мазмұнмен толтыра алатын мамандар қажет. Кадр 

саясатының тиімділігі ұжым қызметкерлерінің өмір сүру сапасының 

деңгейімен және кәсіпорынның жалпы экономикалық тиімділігімен көрінеді. 

Тиімді кадрлық саясатты қалыптастыру кезінде кәсіпорын қазіргі 

кездегі даму кезеңін ескеруі керек. Мысалы, егер кәсіпорынның кадрлық 

қызметі белсенді өсу мен даму кезеңінде болса, қызметкерлерді іріктеу 

кезінде ол бастамашыл және ынталы кандидаттарға көбірек көңіл бөлуі 

керек, олар үшін идея бәрінен жоғары. Мұндай жұмысшылар үшін жалақы 

мөлшері емес, жұмыс мазмұны маңызды екенін есте ұстаған жөн. 

Белсенді өсу мен даму кезеңінде компания қызметкерлерді іріктеудің 

кәсіби деңгейі, шығармашылық идеялар мен идеяларды құруға, 

қалыптастыруға және жүзеге асыруға деген ұмтылыс сияқты қасиеттері мен 

сипаттамалары сияқты критерийлерді қалайды. 

Кадр саясатын қалыптастыру процесінде көбінесе басшылық пен 

қызметкерлер арасында туындайтын түсініспеушіліктен көрінетін 

проблемалар бар. 

Кәсіпорында кадр саясатының мәселелерін келесі топтар түрінде 

ұсынуға болады: 

1. Персоналды жоспарлау мәселелері. 

2. Персоналды ұйымдастыру мәселелері (кадрларды ұтымды 

пайдалану); 

3. Персоналды ынталандыру немесе Басқару мәселелері (олардың 

қызметін материалдық және моральдық ынталандыру, арнайы қабілеттерді 

дамыту, жұмысқа қанағаттануды қалыптастыру); 

4. Кадрларды бақылау мәселелері өздеріңіз білетіндей, білікті 

қызметкерлер – бұл компанияның бәсекелестік артықшылықтары мен 

дамуын қамтамасыз ететін маңызды актив. 

Кадрлық саясаттың мақсатына жету үшін кәсіпорын келесі 

бағыттармен іс-шаралар мен бағдарламалар жүзеге асырылатын міндеттерді 

шешуі керек: 

 тұрақты жоғары білікті ұжымды қалыптастыру; 

 ішкі кадр резервін дамыту; 

 тәлімгерлік институтын қолдану; 

 жас мамандарды тарту; 

 қызметкерлерді ынталандырудың тиімді жүйесін құру. 

Сонымен, тиімді кадрлық саясатты қалыптастырудағы негізгі 

проблемалар оның персоналды басқару саласындағы кемшіліктерді шеше 

алмайтындығын қамтиды, мысалы: ұжымның қартаюы, жас мамандардың 

ағымының болмауы, қызметкерлердің еңбек қызметінің әртүрлі аспектілеріне 

қанағаттанбауы. 
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Осылайша, кәсіпорынның кадр саясатының моделі оның стратегиясы 

мен таңдалған басқару стилімен анықталады. Егер кәсіпорын өзінің алдына 

үлкен мақсаттар қойса, онда негізгі ережені ұстану маңызды: кәсіпорын 

кадрлары - бұл кәсіпорынның стратегиялық мақсаттарына жету үшін қаражат 

салуды, оның ішінде оның бәсекеге қабілеттілігін сақтауды талап ететін 

құнды ресурс. 

Қорытындылай келе келесіні атап кеткен жөн: кадрлық саясат және 

даму стратегиясы қазақстандық ұйымдар үшін ғана емес жалпы ұйымдарда 

маңызы жоғары. Себебі, кадрды дұрыс таңдау мен және ұйымдастыру жалпы 

қызметтердің тиімділігіне әсер етеді. Қазіргі экономикалық әдебиеттерде 

экономикалық өсудің негізгі қайнар көзі ретінде мыналарды бөліп көрсетеді: 

ҒЗТКЖ шығындары, оларды өндіріске енгізу дәрежесі, экономикада 

жұмыспен қамтылғандар санының көбеюі, жұмыс күшінің сапасының 

жақсаруы , ресурстарды, инвестицияларды тиімді бөлу. Бұның ішінде 

кадрлық саясат және даму стратегиясыныңда маңызын артқа қалдырмауы 

қажет. 

Осылайша, басқарудың командалық-басқарушылық әдістерінен бас 

тарта отырып, кадрларды дамытудың интегралды жүйесін құру қажет, бұл 

қабілеттері жоғары және міндеттерді орындау үшін мотивациясы жоғары 

тиімді кадрлық әлеуетті құруға ықпал етеді. Қазақстанда ұдайы өндіріс, 

кадрларды даярлау және біліктілігін арттыру жүйесі күрделі қаржылық 

инвестицияларды қажет етеді. Кадрларды реттеу, кадрларды қайта даярлау 

және оқыту шығындарын шығындар ретінде емес, күрделі салымдар ретінде 

қарастыратын болсақ, бұл мәселе басқа елдердегідей шешіледі. Қазіргі кезде, 

«адамдарға инвестициялар» ұлттық идея ретінде жарияланған кезде, бұл 

елдің адам ресурстарының жағдайына оң әсер етеді деп айтуға негіз бар. 
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Түйіндеме. Кадрлық саясат персоналды басқару жүйесінің маңызды 

элементі болып табылады. Мақалада тиімді кадрлық саясатты 

қалыптастыру мен іске асырудың маңыздылығы, сондай-ақ Каспи.кз финтех 

компаниясының мысалындағы осы саладағы негізгі кемшіліктер туралы 

айтылады. 

Резюме. Кадровая политика является важнейшим элементом 

системы управления персоналом. В статье говориться о значении 

формирования и реализации эффективной кадровой политики, а также 

основных недостатках в данной сфере в примере финтех компании Каспи.кз 

Abstract. Personnel policy is the most important element of the personnel 

management system. The article discusses the importance of the formation and 

implementation of an effective personnel policy, as well as the main shortcomings 

in this area in the example of the fintech company Kaspi. kz 
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Аннотация. Бұл мақалада Қазақстан Республикасы экономикасының 

дамушы тірегі ретінде қарастырылатын шағын бизнестің қалыптасу мен 

даму проблемалары көрсетіледі. 

Зерттеу тақырыбының өзектілігі шағын бизнес кәсіпорындары мен 

экономиканы мемлекеттік реттеу органдарының оны құрудың және 

нарықтық экономикаға көшу жағдайында жұмыс істеуінің тиімді 

механизміне деген қажеттілігімен, экономикалық ғылымның нарықтық 

бәсекелестік жағдайында шаруашылық жүргізудің орнын, әдістері мен 

нысандарын, оның субъектілерінің мүдделерін теориялық тұрғыдан 

түсінуге, шағын бизнесті дамыту тұжырымдамасын қалыптастыруға 

деген ұмтылысымен байланысты. 

https://kaspi.kz/
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Тірек сөдер:Кәсіпкер,нарық, инфляция, шағын кәсіпкерлік, динамика, 

лизинг. 

  

Шағын кәсіпкерліктің рөлі дамыған елдердегі шағын бизнес шешетін 

классикалық міндеттермен анықталады. Бұл, ең алдымен, сұраныс пен 

ұсынысты теңдестірудің ерекше тетігі арқылы экономикалық 

конъюнктураның ауытқуын тегістеу; халықтың білімі, энергия дағдылары 

мен еңбекқорлығын неғұрлым толық пайдалану үшін күшті мотивациялық 

ынталандыру жүйесін құратын экономиканың салауатты бәсекелестік 

ортасын дамыту, бұл өз кезегінде қолда бар материалдық, кадрлық, 

ұйымдастырушылық және технологиялық ресурстарды белсенді әзірлеуге 

және пайдалануға мүмкіндік береді; тұрмыстық, ұйымдастырушылық және 

өндірістік қызметтердің әртараптандырылған және сапалы жүйесін 

қалыптастыру; жаңа жұмыс орындарының едәуір санын құру, қоғамның 

маңызды қабаты - орта тапты қалыптастыру; экономиканың инновациялық 

әлеуетін дамыту, ұйымдастырудың, өндірістің, өткізудің және 

қаржыландырудың жаңа нысандарын енгізу. 

Шағын бизнестің дамуы жедел экономикалық өсудің алғышарттарын 

жасайды, сонымен бірге нарықтық экономиканың шығындарын 

(жұмыссыздық, нарықтық ауытқулар, дағдарыс құбылыстары) өтеуге 

мүмкіндік бере отырып, жергілікті нарықтарды әртараптандыруға және 

қанықтыруға ықпал етеді. 

Шағын бизнес экономика мен жалпы қоғамды дамыту жолдарын 

оңтайландыру үшін үлкен әлеуетке ие. Шағын кәсіпорынның өзіне тән 

ерекшелігі-ресурстардың барлық түрлерін пайдаланудың жоғары 

қарқындылығы және олардың санын оңтайландыруға, осы жағдайлар үшін ең 

ұтымды пропорцияларды қамтамасыз етуге үнемі ұмтылу. Іс жүзінде бұл 

шағын кәсіпорында артық жабдық, шикізат пен материалдардың артық қоры, 

артық жұмысшылар болмауы мүмкін дегенді білдіреді. Бұл жағдай тұтастай 

алғанда экономиканың ұтымды көрсеткіштеріне қол жеткізудің маңызды 

факторларының бірі болып табылады. 

Шағын кәсіпорындар санының өсуінің теріс жағы көлеңкелі 

экономиканың дамуы болды, шағын кәсіпорындар арқылы мемлекеттік 

бюджеттен көлеңкелі экономикаға қаражат құйылды, нәтижесінде қаражат 

ұлттық экономиканы, оның инфрақұрылымын дамытуға салынбады. 

Бағаны ырықтандыру кезеңінің күрделілігі және инфляцияның 

төмендеуі өндірісте жұмыс істейтін шағын кәсіпорындар санының күрт 

төмендеуіне әкелді. 2008 жылғы дағдарыс кезеңінде шағын кәсіпорындар 

салыстырмалы түрде тұрақты жұмыс істеді, ал көптеген ірі және орта 

кәсіпорындар банкротқа ұшырады. 

Шағын бизнеске қатысты мемлекеттің қалыпты саясаты шағын 

кәсіпорындардың нарықтық қиындықтарға бейімделуіне көмектесті. 

Қазақстанда шағын кәсіпорындар санының одан әрі ұлғаюы болжануда. 



157 
 

Бұл жағдай шағын кәсіпорындардың дамуы маңызды саяси проблема 

екенін көрсетеді. Шын мәнінде, бұл елдегі тұрақтылыққа ықпал ететін орта 

тапты қалыптастыру мәселесі. Бұл фактор мемлекеттік және аймақтық 

деңгейде шағын бизнесті қолдауға бағытталған мемлекеттік саясаттың 

маңыздылығын анықтайды. Шағын кәсіпорындардың тұрақты дамуы үшін 

қолайлы жағдайлар жасау көптеген әлеуметтік проблемалардың ауырлығын 

алып тастай алады. 

Көптеген шағын кәсіпорындардың өзіндік даму мүмкіндіктері жоқ, 

сырттан ресурстар тартуға мәжбүр. 

Шағын бизнестің қарқынды қалыптасуы мен дамуына: 

1. Ірі ауқымды және шағын өндіріс арасындағы арақатынасқа әсер 

ететін елеулі өзгерістер. Салалық құрылым мен жұмыспен қамту 

құрылымындағы өзгерістер шағын кәсіпорындар санының өсуіне ықпал 

ететін конверсия және мемлекет иелігінен алу процестерін тудырады. 

2. Нарықтық ортаның динамикасы, нарықтардың өсуі. Нарықтардың 

дамуы еңбек ресурстарын қайта бөлуге және бәсекелестіктің пайда болуына 

ықпал етеді. 

Бұл процестер нарық қатысушылары арасындағы қарым-қатынасты 

едәуір қиындатады, оларды өндірісте жаңа ресурстарды, жаңа тауашаларды 

іздеуге, дамытуға және пайдалануға мәжбүр етеді. 

3. Кәсіпорындар арасындағы бәсекелестіктің өсуі. Бұл фактор шағын 

бизнеске өз артықшылықтарын толық көрсетуге мүмкіндік береді, олардың 

бастысы жаңа клиенттерге тез бейімделу, жаңа сапа стандарттарына көшу. 

Шағын бизнес мамандандырылған сұранысты тез және тиімді 

қанағаттандыра алады. 

Демек, шағын кәсіпкерлікті дамыту өндірістің негізгі факторларын – 

кадрларды, ұйымдық – қаржылық және өндірістік технологиялық 

ресурстарды неғұрлым сапалы пайдалану үшін жағдай жасауға мүмкіндік 

береді. 

Сондықтан біздің елімізде тек даму сатысында тұрған экономиканың 

шағын секторына көбірек көңіл бөлу қажет. Қазақстан мен дамыған елдердің 

экономикасын салыстыру осы елдердің деңгейіне қол жеткізу үшін бізге млн. 

шағын кәсіпорындарды іске қосу қажет екенін көрсетеді (АҚШ – та бүгінгі 

күні 20 млн.астам жеке фирмалар тіркелген және жұмыс істейді, Жапонияда-

8 млн.). 

Шынайы нарықтық экономика құру үшін бізге шамамен 2,5 млн.шағын 

кәсіпорынды іске қосу қажет. Бұл процесс шағын өндірушілер мен қызмет 

көрсететін кәсіпорындардың аймақтық желілерінің болмауын тежейді. 

Шағын кәсіпорындардың дамуы Қазақстандағы нарықтық 

қатынастардың қалыптасу мәселелерін шешеді. Бұл реформалардың 

әлеуметтік базасын кеңейтуге, олардың қайтымсыздығына кепілдік беруді 

қамтамасыз етуге, салауатты бәсекелестікті дамытуға, өндірістің ұйымдық 

құрылымын оңтайландыруға, жұмыспен қамту проблемаларын шешуге және 

адам ресурстарын жұмылдыруға ықпал етеді. 
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Шағын бизнес нарықтық жағдайдың өзгеруіне бейімделе алады, бірақ 

экономиканың бұл секторы төмен кірістілікпен, өткір бәсекелестікте жоғары 

тәуекелмен сипатталады. Шағын кәсіпкерлік үнемі жаңарумен сипатталады 

(банкроттыққа немесе мамандандырудың өзгеруіне байланысты) үнемі жаңа 

кәсіпорындар құрылады. Шағын бизнес-бұл жаңа кәсіпорындардың үнемі 

ашылуымен және тиімсіз кәсіпорындардың қысқаруымен сипатталатын 

кәсіпкерлік қызметтің ең серпінді түрі. 

Кепілдік қорлары, кредиттік одақтар, лизингтік және сақтандыру 

схемалары, шетелдік кредиттер сияқты тікелей кредит беру тетіктері шағын 

кәсіпорындар санының өсуінде және тауарлар мен көрсетілетін қызметтерді 

өткізу көлемінің ұлғаюында маңызды рөл атқарады. 

Әлеуметтік бағдарланған экономика құру мемлекеттің маңызды міндеті 

болып қала береді, оған экономиканың шағын секторындағы тұрақтылық 

ықпал етеді. 

Шағын бизнесті қолдау және дамыту бойынша шаралар кешені ҚР 

Үкіметінің бағдарламасына енгізілген. 

 

 

 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ МҰНАЙ ЖӘНЕ ГАЗ 

САЛАСЫНЫҢ ДИНАМИКАСЫ 

 

Разакова Д.И. - э.ғ.к, профессор  

А.М Сапарғали - Экономика мамандығының 2 курс магистрі 

 

Қазақстанның мұнай және газ саласы – еліміздің экономикасының 

негізгі салаларының бірі болып табылады. 

Егер біз елдерді өзіндік бизнес құрылымы ретінде қарастыратын 

болсақ, онда 2020 жыл мұнай мен газ өндіретін елдердің барлық мәселелерін 

ашатын лакмус сынағы болды. Сынғыштыққа қарсы жаңа тренд бізге осы 

қиын-қыстау уақытта күшейе түсетін нәрселер логикасы бойынша ұсынады. 

3 желтоқсанда ОПЕК-тің соңғы кездесуінде қатысушы елдер жоспарланған 2 

млн баррельдің орнына тәулігіне 0,5 млн баррельге мұнай өндіруді арттыру 

туралы келісімге келді.Бұл ынтымақтастық туралы декларация деп аталады, 

оның аясында мүмкін болатын ай сайынғы өзгерістер тәулігіне 0,5 миллион 

баррель өндіруден аспауы керек. Сондай-ақ, осы кездесуде картель үшінші 

рет қатарынан мұнайға әлемдік сұраныстың болжамын нашарлатты. 

Әлемде мұнай өндіретін 51 мемлекет бар (ОПЕК-тің жылдық 

статистикалық бюллетені-2020 бойынша). Қазақстанда мұнай қорының 

жалпы көлемі шамамен 30 миллиард баррельді құрайды немесе әлемдік 

резервтің 1,7% құрайды. Бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан мұнай мен 

конденсат қоры бойынша әлемде 12-ші орында, Таяу Шығыс, Латын 

Америкасы, сондай-ақ Ресей мен АҚШ елдерінен кейін тұр. 2020 жылғы 18 

қаңтардағы жағдай бойынша EDIN және Vantage мәліметтеріне сәйкес, 2Р 



159 
 

мұнайының қалған қорлары бойынша Қазақстан ОПЕК-ке кірмейтін 5 елдің 

қатарына кіреді (болжамды 2Р (Болжамды қорлар - PRB) PRMS 

классификациясы бойынша). 

Отын-энергетикалық кешен - бұл Қазақстанның Республикасының 

әлеуметтік-экономикалық дамуындағы шешуші факторлардың бірі. Мұнай 

және газ саласы Қазақстан экономикасы үшін бірінші кезектегі маңызға ие. 

Отын-энергетикалық кешен Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің шамамен 

20,4% және барлық экспорттық кірістің шамамен 60% құрайды. 

Пайдалы қазбалар қорлары жөніндегі мемлекеттік комиссияның 

деректеріне сәйкес, Қазақстанда сұйық көмірсутектер (Мұнай және газ 

конденсаты) қоры 5,3 млрд тоннаны құрайды, оның 4,8 млрд тоннасы мұнай 

қорына, ал қалған бөлігі (445 млн тонна) газ конденсатына тиесілі. 

Қазақстанда ресми түрде 332 кен орны бар (271 мұнай кен орны және 61 

газконденсат кен орны). 

 

 
 1 сурет- Қазақстандағы мұнай мен газ конденсатының дәлелденген және ықтимал 

қорлары, мың тонна 

Ескерту: stat.gov.kzсайты негізінде авторлармен құрастырылған 

 

Қазақстанда 250-ден астам мұнай және газ кен орындары жұмыс 

істейді, оларда 104 кәсіпорын өндіруді жүзеге асырады. Соңғы 10 жылда 

өндірудің жыл сайынғы өсуі жылына 1% - дан 5% - ға дейін болды. Соңғы екі 

жылда газ конденсатын қоса алғанда, жылына 90 млн тоннаға жуық мұнай 

өндіріледі. Бұл өндіру көлемі 2000 жылдардың көрсеткіштерінен 2,5 есе 

артық. Биылғы 2020  жылдың қараша айында мұнай және газды өндіру 78,5 

млн тоннаны құрады.  
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Кесте-1. Мұнайды және табиғи газды өндіру, мың тг 
Жыл Мұнайды және 

табиғи газды 

өндіру, мың тг 

Жыл Мұнайды және 

табиғи газды 

өндіру, мың тг 

Жыл Мұнайды және 

табиғи газды өндіру, 

мың тг 

1990 1 832 2000 692 561 662 2010 6 195 386 180 

1991 4 378 2001 733 957 429 2011 8 572 794 725 

1992 165 999 2002 932 098 935 2012 8 720 733 578 

1993 1 049 356 2003 1 135 833 232 2013 9 036 471 043 

1994 22 394 133 2004 1 712 519 158 2014 9 164 094 733 

1995 71 441 780 2005 2 673 154 395 2015 5 880 227 129 

1996 109 863 528 2006 3 246 425 414 2016 7 409 929 215 

1997 150 140 421 2007 3 801 764 600 2017 9 202 732 776 

1998 129 607 266 2008 5 306 314 167 2018 12 060 235 116 

1999 339 145 302 2009 4 642 633 686 2019 12 653 589 432 

Ескерту: stat.gov.kzсайты негізінде авторлармен құрастырылған 

 

Жоғарыда көрсетілген мұнайды және табиғи газды өндіру көлемін мың 

теңгемен берілген мәліметтерді талдайтын болсақ, отыз жылдың ішінде 

көрсеткәштер айтарлықтай өзгерген. Кестеден көріп отырғанымыздар 

бақылауға алынған 1990-2019 жыл аралығында Қазақстан Республикасының 

мұнай мен газды өндіру көлемі біршама өскен. Яғни 1990 жылы 1832 мың 

теңге болса, ал 2019 жылы 12 653 589 432 мың теңгеге жеткен. 

2020 жылдың мамыр және маусым айларында ОПЕК келісіміне 

қатысушы елдер мұнай өндіруді тәулігіне 9,7 млн баррельге қысқартуды 

жоспарлап отыр. Қазақстан өндірісті тәулігіне 390 мың баррельге қысқарту 

міндетін өзіне алды. Қазақстанда 25 мамырдағы орташа тәуліктік мұнай 

өндіру (конденсатсыз) 177,8 мың тонна мұнайды құрайды, бұл ОПЕК 

мәмілесі міндеттемелерінің орындалғанын білдіреді. 

 

 
2-сурет. Қазақстан - ілеспе газ конденсатын қоса алғанда, шикі мұнайды 

өндіру,тәулігіне мың баррель 

Ескерту: stat.gov.kzсайты негізінде авторлармен құрастырылған 

 

Жоғарыда көрсетілген ілеспе газ бен шикі мұнайды тәулігіне мың 

баррель бойынша 2020 жылы ай сайынғы өндірілген өнім көлемі берілген. 
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Пандемия кезінде өндірілген өнім ақпан айында болған, ал орта есеппен бір 

жылдағы өзгеріс 1470,65 мың баррельді құрайды.  

2019 жылы мұнай өңдеу көлемі 2018 жылмен салыстырғанда 4,4% - ға 

өсіп, 17,1 млн тоннаны құрады ("Конденсат" АҚ мен "Каспийбитум"ЖШС 

есепке алғанда). Ағымдағы жылы 17 млн тонна өңдеу жоспарланған. Бұл 

ретте мұнай өнімдерінің негізгі түрлерін (авиакеросин, дизель отыны, бензин, 

мазут) өндіру көлемі 2019 жылы 2018 жылға қарағанда 9,5% - ға өсті. 

Ағымдағы жылдың жоспары 12,5 млн тоннаны құрайды. 

2019 жылы ірі жобалардағы күрделі жөндеу жұмыстарына қарамастан, 

мұнай өндіру көлемі 90,5 млн тоннаға жетті, мұнай мен конденсат экспорты 

72,2 млн тоннаны құрады. 2020 жылға арналған болжам - 67,5 млн тонна. 

Қазіргі уақытта құны 45,2 миллиард долларды құрайтын Теңіз 

болашағын кеңейту жобасы іске асырылуда, мұнда 36% (16 миллиард 

доллар) жергілікті қамту болып табылады. 230-ға жуық тұрмыстық қызмет 

көрсететін компания құрылыс, металл өңдеу және басқа жұмыстармен 

айналысады. Жоба аяқталғаннан кейін қосымша 12 миллион тонна мұнай 

өндіруге болады. 

2019 жылы өндіріс орындарын күрделі жөндеу сәтті жүргізілді, бұл 

өндіріс көлемін 300 мың тоннадан астам арттыруға және өндірістің тұрақты 

жоғары деңгейін ұстап тұруға мүмкіндік берді. Бұл жобалардың іске 

қосылуы жыл сайын сұйық көмірсутектер өндірісінің деңгейін 11-12 

миллион тонна деңгейінде ұстап тұруға мүмкіндік береді. 

Мұнай және газ саласының дамуы ұлттық экономикаға үлкен қолдау 

көрсетті - 2019 жылдың он бір айының қорытындысы бойынша саланың 

ЖІӨ-дегі үлесі шамамен 17% -ды құрады, бұл өз кезегінде экономикалық 

өсімді 4,4% -ке дейін ынталандыруға мүмкіндік берді. 

Сонымен қатар, ЖІӨ өсуі негізінен мұнай өндірісінің артуынан емес, 

мұнай мен мұнай өнімдеріне бағаның өсуінен туындады. Сонымен, бір жыл 

ішінде бір баррель мұнайдың құны 8% -дан 61 доллардан 66 долларға өсті. 

Мұнай өңдеу зауыты жаңғыртылғаннан кейін бензин өндіру 84% -ға, 

дизельдікі 36% -ға, авиациялық отын үш есеге өсті. «ҚазМұнайГаз» АҚ 

мәліметтері бойынша, үш қазақстандық мұнай өңдеу зауыты бензинді 

нарықтағы қажеттіліктен 24% артық өндіруге қабілетті, ал келесі тапшылық 

2032 жылдан ерте емес болады. 

2019 жылы елімізде 17,1 млн тонна мұнай өңделді, бұл өткен жылғы 

кезеңмен салыстырғанда 5% - ға артық. Нәтижесінде бензин, оның ішінде 

авиациялық бензин өндірісі 14,4% — ға артып, 4,5 млн тоннаға жетті (2018 

жылы-шамамен 4 млн тонна).Шығарылымның ең үлкен көлемі Шымкент 

қаласында қамтамасыз етілді – 1,9 млн тонна бензин өндірілді немесе жалпы 

өнім көлемінің 42% - ы. Өңірде республикадағы ең жаңа мұнай өңдеу зауыты 

жұмыс істейді. Бензин өндірісінің 30% — ын Павлодар мұнай-химия зауыты 

(1,4 млн тонна), ал 27,1% - ын Атырау МӨЗ (1,2 млн тонна) қамтамасыз етті. 

Енді бензин өндірісін ұлғайтқаннан кейін ел өнім импортын 

минимумға дейін төмендетуге қол жеткізді — 2019 жылдың тоғыз айының 
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қорытындысы бойынша импорт көлемі 18,7 мың тоннаны құрады. 2020 

жылдың қаңтар айының басындағы жағдай бойынша бүкіл әлем бойынша 

бензиннің орташа бағасы литріне 420,8 теңгені құрады. Қазақстанда бензин 

литрінің құны 174 теңгені құрады. Осы көрсеткіш бойынша еліміз әлемдік 

рейтингте 9 орынды иеленді, оның ішінде 92 ел бар.  

ТМД елдері арасында бензин тек Түркіменстанда арзан — литріне 

163,6 теңге.Жалпы, әртүрлі елдердегі бағалар бойынша алшақтық 

айтарлықтай — яғни, Венесуэладағы ең арзан бензин (литріне 0,23 теңге). 

Одан әрі рейтингке бензин құны литріне 42,4 теңге болатын Иран, одан кейін 

Судан (литріне 64,9 теңге) кіреді. Ал Гонконгтағы ең қымбат бензин-литріне 

876,7 теңгені құрайды. Сондай-ақ, бензиннің қымбаттығы бойынша топ-3 

елдің қатарына Монако (литріне 724,4 теңге) және Исландия (литріне 722,2 

теңге) кіреді. 

Әр түрлі елдердегі бағаның айырмашылығы салық салу және секторды 

субсидиялау деңгейімен түсіндіріледі. Әдетте, экономикалық дамыған 

елдерде салықтар жоғары, бұл сәйкесінше бензиннің жоғары құнын 

қамтамасыз етеді. Дамушы елдерде және өтпелі экономикасы бар елдерде, 

сондай-ақ мұнай өндіретін және экспорттайтын мемлекеттерде салық салу 

айтарлықтай төмен. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. https://stat.gov.kzҚазақстан Республикасы Стратегиялық 

жоспарлау және реформалар агенттігі Ұлттық статистика бюросы 

2. https://knoema.ru/atlas/Казахстан/topics/Энергетика/Нефть/Произв

одство-сырой-нефти 

 

 

 

Шағын және орта бизнестің дамуын несиелеу мен оның 

ерекшеліктері 

 

Разакова Дина Ибрагимовна - э.ғ.к., проф., 

Альжанова А.З. -  магистрант, 

Алматы экономика және статистика академиясы 

e-mail: anaraalzhanva@mail.ru  

 

Қазіргі таңда бизнеске шағын несиелер  «Бизнестің жол картасы-

2020» (6% жылдық мөлшерлемемен 10 млн теңгеге дейін), «Жұмыспен 

қамтудың жол картасы-2020» (5% жылдық мөлшерлемемен 3 млн теңгеге 

дейін) бағдарламалары аясында және «ҚазАгро» холдингі (Шағын несие 

ұйымдары (ШНҰ) арқылы 9,5/12% жылдық мөлшерлемемен 3 млн теңгеге 

дейін)  арқылы беріледі. 

Бұл бағдарламалардың тиімді қаржыландыру жағдайларына 

қарамастан, кәсіпкерлер кепілдікті қамтамасыз ету, қажетті құжаттардың көп 

болуы және жобаға қолдау көрсетудің жоқтығы сынды мәселерге кезігеді. 

https://stat.gov.kz/
https://knoema.ru/atlas/Казахстан/topics/Энергетика/Нефть/Производство-сырой-нефти
https://knoema.ru/atlas/Казахстан/topics/Энергетика/Нефть/Производство-сырой-нефти
mailto:anaraalzhanva@mail.ru
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Жалпы, 2016 жылдың 1 шілдесіндегі дерекке сүйенсек, Қазақстанда 

342 ШНҰ белсенді саналуда және бұл тұста шағын несие нарығының тең 

жартысына жуығын «КМF (КМФ) шағын қаржы ұйымы» ЖШС 

иеленуде (бастапқыда USAID қорландырса, бүгінде қазақстандық 

құрылтайшылар сатып алған). 2015 жылы ШНҰ барлығы 120 млрд 

теңгеге 567 мың шағын несие берген. 

Сонымен бірге, ауылдық жерлерді шағын несие қызметтерімен қамту 

төмен деңгейде қалуда. Ауылдық жерлерде тек 75 ШНҰ белсенді әрекет 

етуде. Атырау облысында ШНҰ ауылда жұмыс істемесе, Ақтөбе облысында 

тек 2 ШНҰ белсенді, Маңғыстау облысында – 1 ШНҰ. 

Өз кәсібін жаңадан бастаған кәсіпкерлердің көбісі үшін жоғары 

пайыздық көрсеткіштерге байланысты (жылдық орташа есеппен 

40%) шағын несие алу мүмкін болмай отыр. 

Сол себепті, осы жылдың басында «Атамекен» ҰКП жеке 

инвестицияларды тарту  және жергілікті бюджет қаражатының есебінен 5 

пилотты облыс бойынша шағын несиелеуге кірісті. Олар: Алматы, Ақтөбе, 

Қызылорда, Қостанай және Маңғыстау облыстары. 

«Атамекен» ҰКП жүзеге асырып отырған шағын несиелеу тәсілдерінің 

артықшылығы кепілдік беру бойынша икемділік, кепілдікті қамтамасыз ету, 

кәсіпкерлерді оқытудан бастап оларды жүзеге асыруға дейін бизнес-

жобаларды қолдау, кооперация мүмкіндіктері және тікелей өткізу болып 

табылады[1, 140-145 б]. 

Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, шағын бизнесті несиелендіру 

экономиканың нақты салалары мен қызмет көрсету саласын дамыту және 

кеңейту тұрғындардың жұмысбастылығын қамтамасыз етудің, еңбекке 

белсенділігін күшейту және оның әлеуметтік мәселелерін шешудің қолдаушы 

процесін тудырады. Шағын бизнес субъектілерін несиелеу тұтыну нарығын 

сапалы тауарлар мен қызметтер көрсетулердің кең ассортиментімен 

толтыруға мүмкіндік беретін алдыңғы қатарлы технологиялар мен жаңа 

технологиялық құрылғыларды өндіру процесін күшейтуге мүмкіндік беретін 

жүйе. 

Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу тек екінші деңгейлі 

банктер тарапынан емес, сонымен қатар қаржы нарығында өз позицияларын 

нақты бекітіп, жетілген несиелеу механизмін ұсынып отырған лизингтік 

ұйымдар, венчурлік қорлар, микрокредиттік ұйымдар, несиелік 

серіктестіктер және даму институттары тарапынан да жүзеге асырылып 

жатыр. Бірақ несиелендіру институттарының арасындағы ең маңыздысы 

екінші деңгейлі банктерді несиелеу жүйесі болып табылады  

Жүргізілген сұраулар бойынша Қазақстандық шағын кәсіпорындар 

несиелеу механизмінің жетілмегендігінен банктің несиелеу қызметтеріне 

қанағаттанбайтындығын атап көрсетті. Несиелік ресурстарсыз шағын бизнес 

ешқашан аяғына тұра алмайды. Әрине шағын және орта бизнесті несиелеу 

механизмі мүлдем жоқ деп айтуға болмайды және де бүгінгі таңда шағын 

және орта бизнестің дамуын несиелеуде екінші деңгейлі банктердің 
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бірқатары қызмет етіп жатыр. [2, 3 б.]. 

 
 

 Сурет 2 – ҚР-дағы шағын бизнес субъектілерін несиелеу институттары 

 

Қазақстан Республикасына шағын және орта бизнесті дамыту үшін 

шетелдік қаржы ресурстарын тартудың кейбір механизмдері қалыптасқан. 

Атап айтқанда, елімізде бірнеше уәкілетті банктер арқылы Даму қорының 

бағдарламасы бойынша несиелер белсенді беріліп отыр. Бірақ бұл жеткіліксіз 

және шағын және орта бизнесті банк тарапынан несиелеу аясында жағдай 

қанағаттанарлықсыз деп бағалауға болады. 

Біріншіден, шағын кәсіпорындарды несиелеу көлемдері елдегі төмен 

инвестициялық белсенділік жағдайында да айқынсыз болып келеді. Шағын 

және орта бизнесті несиелеудің көлемінің айқынсыздығы бір жағынан, 

банктер үшін елеулі пайда түсіре алмайды, екінші жағынан, банктер шағын 

кәсіпорындардың қарыз қаражаттарына деген сұраныстарын қажетті 

деңгейде қанағаттандыра алмады. Екіншіден, шағын кәсіпорындарға 

берілетін несиелердің көп бөлігі қысқа мерзімді сипатта болады, яғни қарыз 

алушының қызметін кеңейту мәселесін шеше алмайды. Айналым 

қаражаттарына несиелер, әрине, өте маңызды, бірақ ұзақ мерзімді 

қаражаттарды алу мүмкіндігі жоқ шағын бизнестің барлық қызметі тек 3-4 

айлық перспективасы бар өмір сүру болып табылады.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Қарапайым қаржы лизингіне белгілі бір салықтық, кедендік және 

валюталық жеңілдіктерімен қолдау көрсетілген. Бұл арнайы жеңілдіктер 

лизингтік операциялар қатысушыларына таралуы керек және келесілерге 

қатысты: 

- лизингтік қызметтің қосылған құны мен пайдаға салық төлеуден 

лизингке арналған өнімді әкелу кезінде, босату, сондай-ақ қарыз қаражаттары 

мен лзингтік төлемдер – қаржылық лизинг операциялары бойынша 

төлемдерді жұмыс пен қызмет көрсетудің өзіндік құнына енгізу; 
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- лизингтік төлемдерді шығындарға жатқызу және пайдаға салынатын 

салықты төмендету; 

- лизингтік операцияларды несиелеу кезінде пайықдық пайдаға салық 

төлеуден босату. 

Шағын бизнестің дамуын несиелеу әдістерінің біріне банктік 

ипотекалық несиелеу жүйесін айтуға болады. Ипотекалық несиелеу – 

айналым және негізгі қаражаттарды қаржыландырудың ыңғайлы құралы, 

әсіресе ауыл кәсіпкерлері үшін [3, 37 б.] .  

Франчайзинг – кәсіпкерлік тәуекелді төмендету мен өткізу нарығын 

және тағы басқа қамтамасыз етуге әрекет ететін бизнесті ұйымдастыру 

құралы ретінде, шағын және жеке кәсіпкерлікті қолдаудың тиімді 

нысанының бірі ретінде қарастырылуы мүмкін. Бұл кезде, сатушы-жергілікті 

бизнесмен, оның бизнесін сатып алушыға – бастаушы кәсіпкерге оның 

банктік несие алуы кезінде кепіл бола алады.  

Осылайша, ұсынылған сызба, жалпылама негізде, шағын, сонымен 

қатар орта бизнесті несиелеуді дамытуды жан-жақты қолдау жүйесін 

ұйымдастыруға кешенді тәсілді қолдануға мүмкіндік береді.  

Логикаға сәйкес, кез келген күрделі басқару жүйесі өзінің тиімділігін 

қандай да бір бағалауы тиіс. Ал қазіргі уақытқа дейін несиелеу жүйесінде 

көптеген факторлардың әсерін жалпылайтын тиімділіктің ең қарапайым 

көрсеткіштерінің де әдістемесі жасалмаған. 

Шағын бизнестің даму тиімділігін бағалаудың 8 факторларын (1) 

тіркелгендердің жалпы санындағы шағын кәсіпорындардың үлес салмағы; 2) 

1000 халыққа келетін шағын және орта кәсіпорындардың саны; 3) жұмыспен 

қамтылғандардың жалпы санындағы шағын және орта кәсіпорындарда 

жұмыс істейтіндердің үлес салмағы; 4) өндірілген өнеркәсіптік өнімнің 

жалпы көлеміндегі шағын және орта кәсіпорындардың үлесі; 5) шағын және 

орта бизнестің өндірген өнімінің жалпы көлеміндегі басымды бағыттардың 

үлесі;  6) бір жұмысшыға келетін салықтық төлемдердің көлемі; 7) шағын 

және орта бизнесті несиелеудің жалпы көлеміндегі ұзақ және орта мерзімді 

несиелердің үлесі; 8) шағын және орта бизнес өкілдерңнің несиені өтеу 

қабілеттігі немесе төлемқабілеттігін) пайдалану ұсынылған. Мұндай көп 

критерийлі тәсіл кәсіпкерліктің даму деңгейін бағалауды жетілдіру үшін 

қызығушылықты білдіреді, бірақ ол банктің несиелік саясаты мен шағын 

бизнесті несиелеу процесінің тиімділігін бағалау үшін сәйкес келмейді. Ал 

тиімділікті анықтау тек несиелеу объектілері үшін ғана емес, сонымен қатар 

мемлекет экономикасының дамуы үшін де маңызды [4, 15 б.] .  
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Сурет 5 – Шағын кәсіпорындардың қазақстандық банктердің 

несиелеріне қолжетімділігі 

 

Несие нарығында қалыптасқан жағдай тек соңғы 2-3 жылда өзгерді. 

Бұл елдік тәуекелдердің спекулятивті деңгейден инвестициялық деңгейге 

дейін төмендеуімен, нақты пайыздық мөлшерлемелердің өсіп кеткен 

деңгейден өндірістің дамуы үшін тиімді деңгейге дейін төмендеуімен 

байланысты. Өтімділіктің артылуы, ірі клиенттер санының шектеулі болуы 

және ірі кәсіпорындардың несиеге деген сұраныстарының төмендеуі 

банктерді бұрын тәуекел деңгейінің жоғары болуымен шығындардың 

көптігінен қызығушылығын тудырмаған нарық сегменттерін меңгеруге 

бағыттады. «Казкоммерцбанк» АҚ, «ТұранӘлем банк» АҚ, «Қазақстан 

Халық Банкі» АҚ, «ЦентрКредитбанк» АҚ сияқты ірі және жетекші банктер 

шағын және орта бизнесті шетелдік бағдарламалар арқылы несиелендіріп 

қана қоймай, сонымен қатар өздерінің де несиелік бағдарламаларын шығара 

бастады[5, 3 б.] .  

Шағын және орта бизнес субъектілерін несиелеу нарығында тәуекел 

деңгейінің максималды жоғары болуына қарамастан және оларға қызмет 

көрсету ірі бизнеске қарағанда көп шығынды қажет етуіне қарамастан 

қолайлы банктік саясат пен жетілдірілген технология жағдайындағы 

табыстың жоғары деңгейде болуы арқасында барлық шығындар өтеледі. 

Табыс базасын оңтайлы әртараптандыру арқылы банктер активтерінің тиімді 

сапасын сақтау кезінде соңғы кездегі байқалатын табыстың төмендеуіне жол 

бермеу мүмкіндігіне ие болады.  
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Мемлекет басшысы  Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына 2020 

жылдың бірінші  қыркүйегінде жолдаған жолдауында көліктік-логистикалық 

кешенді дамыту еліміз үшін өзекті мәселелердің бірі  болып қала беретіндігін 

айтып кеткен.  Қазіргі жаһандық әлемде өндірістің  күрделенуі және 

фирмалар арасындағы бәсекелестіктің күшеюі салдарынан компаниядағы 

логистикалық  процесстерді жетілдіру, олардың нарық сигналдарына тез 

жауап қайтару қабілетінің рөлін күшейту компания үшін өте маңызды. Көлік 

компаниясында қоршаған ортамен материалдық және энергия көздері 

арқылы өзара әрекеттесетін шикізат қорлары түрлендіріліп, тұтынушыларға 

жеткізіледі. Өз кезегінде, осы процесс нәтижесінде жасалған дайын өнім 

қоршаған ортаға жеткізіледі, яғни нарыққа енеді.  

Логистикалық процесс – кәсіпорын қызметінің мазмұнын анықтайтын, 

кәсіпорынды басқарудың нарықтық бағытын қамтамасыз ететін процестердің 

жиынтығы. Логистикалық процесс тауарларды жеткізу процесі, кәсіпорынды 

шикізат пен материалдармен қамтамасыз ету процесі, өнімді физикалық 

тарату процесі және тағы басқа кәсіпорын ішіндегі, сонымен қатар, 

кәсіпорыннан тыс болатын тізбектелген операциялар жиынтығынан тұрады. 

Көліктік-логистикалық процесс – бұл сатушыдан сатып алушыға дейін 

жүк трафигін жеткізу бойынша операциялар жиынтығы, сонымен қатар 

ағынды қаржылық және ақпараттық қолдауды қамтамасыз ететін байланысты 

операциялар. 

Көлік компаниясындағы логистиканың мақсаты мен рөлі бойынша, 

сонымен қатар, логистиканың  коммерциямен, маркетингпен, 

менеджментпен, сондай-ақ,  ағындық процестерді дамытудағы қозғалысты 



168 
 

технологиялық қамтамасыз етуге жауапты бірқатар техникалық салалармен 

байланысы бойынша келесідей бөлінеді: 

1) Коммерциялық процестер–жеткізілім шарты, жалдау, ақылы  

қызметтер және тағы басқа процесстер негізінде коммерциялық мәмілені 

дайындау және орындау процесі. Бұл жағдайда келісімшарт құжатқа 

айналады, оның шарттарына сәйкес тауарлардың қозғалысы, процестері 

жүзеге асырылады және есептеулер жүргізіледі. 

2) Маркетингтік процестер–коммерциялық процестерге қатысты 

дайындық функциясын орындайды. Олар ағынды қалыптастыратын объектіні 

құруға қызмет етеді, яғни жарнамалау арқылы тұтынушыларды тартады. 

3)    Технологиялық процестер –кеңістіктегі және уақыттағы 

ағындардың құрамын құрайтын объектілердің қозғалысын қамтамасыз етеді  

[1]. 

Көлік компаниясындағы логистикалық процестердің кең ауқымы 

кәсіпорынның жалпы қызметінен түсетін кірісті максимизациялауға тікелей 

әсер етеді және шығындарды азайтуға бағытталады. Логистикалық процесс 

қолданылатын ресурстар жиынтығымен, оны жүзеге асыру нәтижесінде 

алынған өнімнің сандық және сапалық сипаттамаларымен, сондай-ақ, 

ресурстарды ол үшін қолайлы өнімдерге айналдырудың технологиялық 

әдістерімен сипатталады.  

Көлік компаниясында бір көлік түрімен логистикалық тасымалдау  

процесі 1-ші суретте көрсетілген. 

 

 
Сурет 1– Көлік компаниясындағы логистикалық тасымалдау процесі 

 

Суреттен  көріп отырғанымыздай, көліктік-логистикалық процесс 

циклдік болып табылады. Бұл тауарлардың қозғалысы бір-бірінен кейін 

қайталанатын циклдарда жүретіндігін білдіреді. Ең алдымен, жүк жөнелтуші 

жүкті тасымалдау үшін өнімдерге белгіленген стандарттар мен 

ерекшеліктерге сәйкес жүкті тасымалдауға дайындау керек. Жүкті 

тасымалдауға дайындау жүкті орауға,  зақымданудан, нашарлаудан, 

жоғалудан сақтауға негізделеді. Жүктерді тиеуді тасымалдаушы немесе жүк 

жөнелтуші шартта көзделген мерзімде жүзеге асырады. Тауарға зиян 
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келтірмеу үшін әр түрлі тауар түрлері үшін жеке ережелерді сақтау қажет 

болады. Жүк тиелгеннен кейін тасымалдау процессі жүзеге асырылады, 

қоймаға келгенде жүкті түсіру процессі орындалады. Сонымен, тасымалдау 

процесін бастау үшін автомобиль көлігінің жылжымалы құрамын тиеу 

пунктіне жіберу қажет.Шартта немесе бұйрықта көрсетілген жүкті 

тасымалдауға жарамсыз жылжымалы құрамды жеткізу көлік құралдарының 

жеткізілмеуімен пара-пар, сондықтан өте мұқият болу қажет.  

Көлік компаниясындағы логистикалық процестерді жетілдіруде 

маңызды рөлді  - көрсетілетін қызметтердің сапасы мен тиімділігі алады. Бұл 

жаңа тұтынушыларды тартудың және компанияның тауар айналымын 

арттырудың негізгі механизмі.Компания  логистикалық процестерді 

жетілдіру үшін сұраныстарды қабылдайды, тиімді маршруттарды 

жоспарлайды, жеткізу мерзімдерін келіседі және жедел қызметке нақты және 

түсінікті тапсырмаларды ұсынады, содан кейін тасымалдау кезінде осы 

тапсырмалардың сапасын бақылайды. Сондай-ақ, белгілі бір жетіспеушілік 

немесе ақаулар болған жағдайда көлікті іздейді,тасымалдау бағасын анықтау, 

қойма операцияларын орындау, логистикалық процестің барлық 

қатысушылары мен ақпараттарды сақтау арасындағы электрондық деректер 

алмасуды ұйымдастыру сияқты маңызды операцияларды орындайды. Көлік 

кәсіпорындарының логистикалық процестерінің көлік қызметтері  көбінесе 

сатып алушылар нарығында жүзеге асырылады. Бұл көлік компанияларының 

қызметтерін жетілдіру үшін  ұсынылатын қызмет пакеттері туралы 

клиенттерді үнемі хабардар етумен,  клиенттерге арналған ақпаратта жаңа 

нәрсе бар екендігі жайында, мысалы, жаңа маршруттың немесе жаңа көлік 

түрінің жарнамасы туралы хабарлаумен,  жұмысты сатып алушылар нарығы 

тұрғысынан көліктің әлеуетінің жетіспеушілігімен сипатталатын кезеңдерде  

ұйымдастырумен сипатталады. Көлік компаниясындағы логистикалық 

процестердің  міндеттері осы процеске қатысушылардың негізгі шешімдері 

мен іс-әрекеттерінен тұрады [2]. 

Көлік компаниясындағы логистикалық процестерді жетілдіруге 

бағыттала отырып, еліміздегі жалпы транзиттік тасымал жөнінде айта кеткен 

жөн. 1-ші суретте ҚР бойынша 2015-2019 жылдардағы транзиттік тасымал 

көлемі берілген. 
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Сурет 2– ҚР бойынша 2015-2019 жылдардағы транзиттік тасымал көлемі, тонна 

Ескерту [3] дереккөзі негізінде автормен құрастырылған 

 

2-ші суреттен көріп отырғанымыздай, ел бойынша транзиттік тасымал 

көлемі жыл сайын ұлғайып келуде. 2019 жылы Қазақстан арқылы транзиттік 

тасымалдардың көлемі 9981,9 мың тоннаны құрады, 2018 жылмен 

салыстырғанда 6,9%-ға артты. Транзиттік тасымалдардың ең көп үлесі темір 

жол көлігіне 7917,7 мың тонна немесе транзиттік тасымалдардың жалпы 

көлемінде 79,3%-ға келеді [3]. 

Сонымен қатар, өндірістегі, саудадағы, қоймадағы логистикалық 

процестерді қарастырып өтуге болады.Өндірістегі логистикалық 

процестердің мәні өндіріс сатысында материалдық ағындардың қозғалысын 

ретке келтіру болып табылады. Материалдық ағын бастапқы шикізат көзінен 

соңғы тұтынушыға жету жолында бірқатар өндірістік буындар арқылы өтеді. 

Қоймадағы логистикалық процесс қорларды жеткізуді, жүкті өңдеуді және 

тапсырыстың нақты таралуын толығымен синхрондауды қажет 

етеді.Қоймадағы логистика іс жүзінде микро деңгейде қарастырылатын 

барлық негізгі жұмыс бағыттарын қамтиды. Логистикалық процесс 

технологиялық процеске қарағанда әлдеқайда кең және құрамына: қорларды 

жеткізу, жеткізілімдерді бақылау, тауарларды қабылдау мен түсіру, 

тауарларды тасымалдау және қойма ішіндегі қайта тиеу, тауарларды сақтау, 

тұтынушылардың тапсырыстарын қалыптастыру және тауарларды жөнелту, 

экспедициялау және тасымалдау кіреді.Саудадағы логистикалық процесс 

сауда фирмасының элементтері мен ішкі жүйелері арасында, сонымен қатар 

фирма мен сыртқы орта арасында жұмыс істейтін ағындар арқылы жүзеге 

асырылады.Стратегиялық жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация және 

бақылау функцияларының жиынтығын интеграциялай отырып, фирма 

менеджменті, ынталандыру жүйесі арқылы олардың жетістігін 

ынталандырып, сауда кәсіпорнының қалаған күйінің параметрлерін 

белгілейді.  

Көлік компаниясындағы логистикалық процестерді жетілдіре отырып, 

компания келесі артықшылықтарға ие бола алады: 
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–  өндіріс нарыққа бейімделеді, аз сериялық және жеке өндіріске 

ауысу мүмкін болады; 

–  жеткізудің жоғары жылдамдығы; 

–  тұтынушылардың қажеттіліктерін қанағаттандырады; 

–  жеткізудің жүйелілігі; 

– жеткізушілермен партнерлік байланыстар жақсарады; 

– қорлар оптимизацияланады; 

– шығарылатын өнімнің сапасы жақсарады; 

– материал шығандары төмендейді; 

– өндірстік және қоймалық көлемдердің пайдаланылуы   жақсарады. 

Шығындарды минимумға дейін төмендетін, жақсы пайда тапқанымен, 

көліктердің бұзылуына немесе басқа да келеңсіз жағдайларға байланысты 

тасымалдау уақытын үнемі бұзатын көлік компаниясы нарықта бәсекеге 

қабілетті бола алмайды.  Сол себепті, көлік компаниясы жеткізілім тізбегіне 

қатысушылар арасындағы материалдық құндылықтардың физикалық 

қозғалысын минималды шығындармен қамтамасыз ететін операциялар 

жиынтығын басқарады  [4]. 

Қорытындылай келе,  көлік компаниясында жалпы логистикалық 

процестерді қолдану арқылы компанияның бәсекеге қабілеттілігін арттыру 

қазіргі нарықтық жағдайда өте маңызды. Минималды шығын мен 

максималды пайдаға жету үшін, логистикалық процестерді дұрыс басқарып, 

уақытылы тасымалдауды қажетті сапамен қамтамасыз ету керек.  
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Түйіндеме. Бұл мақалада көлік компаниясында жалпы логистикалық 

процестерді қолдану, оларды жетілдіру және қолдану артықшылықтары  

қарастырылған. Осы тұрғыдан алғанда көлік компаниясындағы 

логистикалық процестер тиімді маршруттарды жоспарлауға, жеткізу 

мерзімдерін келісуге, тасымалдау кезінде тапсырмалардың сапасын 

бақылауға, тасымалдау бағасын анықтауға, қойма операцияларын 

орындауға бағытталады. Көлік компаниясында логистикалық процестерді 

қолдана отырып, компания бәсекеге қабілеттілігін арттыруға және 

максималды пайда табуға мүмкіндік алады. 

Резюме. В этой статье рассматриваются преимущества 

использования, улучшения и применения общих логистических процессов в 

транспортной компании. С этой точки зрения логистические процессы 
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транспортной компании направлены на планирование эффективных 

маршрутов, согласование сроков доставки, контроль качества заказов при 

транспортировке, определение стоимости перевозки, складские операции. 

Используя логистические процессы в транспортной компании, компания 

сможет повысить свою конкурентоспособность и получить максимальную 

прибыль. 

Summary. This article explores the benefits of using, improving, and 

applying common logistics processes in a shipping company. From this point of 

view, the logistics processes of a transport company are aimed at planning 

efficient routes, agreeing on delivery times, controlling the quality of orders during 

transportation, determining the cost of transportation, and warehouse operations. 

By using logistics processes in a transport company, the company will be able to 

increase its competitiveness and maximize profits. 

 

 

 

«ҚазТрансГаз» АҚ Қазақстан Республикасының мұнай және газ 

саласын дамытудағы орны 

 

А. М Сапарғали - Экономика мамандығының 2 курс магистранты 

 

"ҚазТрансГаз "АҚ"Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры" АҚ Дербес 

портфельдік компаниясына айналды. Бүгін Үкіметтің Қаулысы қабылданып, 

"Самұрық-Қазына" мен "ҚазМұнайГаз" арасында "Қазтрансгазды" 

"Самұрық-Қазына"қорына сенімгерлік басқаруға беру туралы шартқа қол 

қойылды. 

«ҚазТрансГаз» акционерлік қоғамы, еліміздің және дүниежүзінің газ 

нарығында мемлекеттің мүдесін білдіретін, Қазақстан Республикасының 

газбен жабдықтау саласындағы ірі компания болып табылады. 

«ҚазТрансГаз» АҚ табиғи газды магистральдық газ құбырлары бойынша 

тасымалдауды басқарады, ішкі және сыртқы нарыққа газ өндірумен, сатумен 

айналысады, құбыр жолдары мен газ сақтау қоймаларын әзірлейді, 

қаржыландырады, салады және пайдаланады. 

«Самұрық-Қазына ұлттық әл-ауқат қоры» АҚ оның жалғыз акционері 

болып табылады. «ҚазТрансГаз» АҚ табиғи газды магистральдық газ 

құбырлары бойынша тасымалдауды басқарады, ішкі және сыртқы нарыққа 

газ өндірумен, сатумен айналысады, құбыр жолдары мен газ сақтау 

қоймаларын әзірлейді, қаржыландырады, салады және пайдаланады. 

«ҚазТрансГаз» АҚ басқаруында 348 газ айдаушы агрегаттар, 3 жер 

асты газ сақтау қоймалары (Бозой, Ақыртөбе, Полторацкое) 47 мың 

шақырымнан астам ішкі газ тарату желілері, 19 мың шақырымнан астам 

магистральдық газ құбырларын  қамтитын  үлкен газ тасымалдау 

инфрақұрылымы бар. Компания ел ішінде 9 миллионнан астам 

тұтынушыларға тауарлық газды жеткізеді. Осы жүйенің үздіксіз және 
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апатсыз жұмысын 14 мыңнан астам адам қамтамасыз етуде. Отандық газдың 

35%-ға жуығы Қашаған кен орнына,  23,2% - Қарашығанақ, 17%-ы - Теңіз 

кен орнына тиесілі.  

Қазіргі уақытта «ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобының қызмет аясы 

Қазақстанның 10 өңірінде жүргізілуде: Алматы, Ақтөбе, Атырау, Шығыс 

Қазақстан, Жамбыл, Батыс Қазақстан, Қостанай, Қызылорда, Маңғыстау 

және Оңтүстік Қазақстан облыстары.  ҚазТрансГаз компаниялар тобына 12 

еншілес және тәуелді компания кіреді, олар мынадай бизнес-бағыттар 

бойынша берілген: 

– ресурстық базаны кеңейту: «Амангелді Газ» ЖШС, «ҚМГ-Қансу 

оперейтинг» ЖШС, «Сарыарқа Газ Даму» ЖШС; 

– магистральдық тасымалдау: «Интергаз Орталық Азия» АҚ, 

«Азиялық Газ құбыры» ЖШС,  «Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» ЖШС, 

«ҚазТрансГаз-Бішкек» ЖШҚ;  

– газ тарату жүйелері бойынша тасымалдау: «ҚазТрансГаз Аймақ» 

АҚ, «ҚазТрансГаз-Тбилиси» ЖШҚ; 

– газбен жүргізілетін сауда операциялары:  «ҚазТрансГаз - 

Өнімдері» ЖШС, «ҚазРосГаз» ЖШС. 

– еншілес тәуелді ұйым: «Intergas Finance B.V.»  

Әлемдегі ең ұзын және қуатты газ құбырларының бірі – Орта Азия-

Орталық магистралды маршруты 50 жылдық мерейтойын атап өтті. Бүгінде 

ол "ҚазТрансГаз"ұлттық операторының газ қызметкерлерінің жұмысының 

арқасында өте жақсы техникалық жағдайда.Бұл бірегей газ құбыры және 

оның қуаты, техникалық сипаттамалары Орталық Азия газының едәуір 

көлемін Ресейге және одан әрі Еуропаға транзиттеуге, сондай-ақ 

Қазақстанның оңтүстік өңірлерін реверспен үздіксіз көгілдір отынмен 

қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Ұзындығы шамамен 2700 км болатын 

бұл магистральдық желі ұзақ жылдар бойы ұзындығы бойынша әлем 

чемпионы болды және бүгінде әлемде үшінші болып қала береді. 

"ҚазТрансГаз" компаниялар тобы магистральдық құбырлар арқылы газ 

айдау көлемін, қазақстандық газдың экспортын, халықаралық транзитті және 

өз өндірісін күрт арттырды. Мұндай салалық тәсіл Қазақстанға Орталық 

Азиядағы газ экспортында ең әртараптандырылған держава мәртебесін 

қамтамасыз етеді. 

Бүгінгі күні еліміздің ЖІӨ-сіне газ саласының үлесі 1,8%-ға жетті және 

одан әрі өсуде. Осының барлығына отандық газ тасымалдау жүйесін 

дамытуға және жаңғыртуға соңғы бес жылда 1,1 трлн. теңге инвестиция 

құйғанның арқасында қол жеткізілді.  

Компания сенімді түрде өз пайдасын ұлғайтуда. Соңғы 5 жылдағы 

валюталық түсімнің өзі ғана - 17,2 млрд. АҚШ долларын құрады. Егер 2014 

жылдың өзінде «ҚазТрансГаз» АҚ-тың шығыны 20 млрд. теңгені құраса, 

онда бүгінгі таңда ұлттық оператор орташа алғанда пайданың жылына 20%-

ға өсіп отырғандығын көрсетеді. Бұл соңғы бес жылда қарыздық жүктемені 

екі есеге қысқартуға мүмкіндік берді, 2014 жылдан бастап 6,5 млрд. АҚШ 
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доллары өтелді және жалпы қарыз 12 млрд-тан 6 млрд. АҚШ долларына 

дейін төмендеді. 

Өндірістік көрсеткіштерге келсек, онда «ҚазТрансГаз» АҚ газ 

экспортын өсім драйверлерінің бірі деп біледі. Былтырғы жылы 

магистральдық газ құбырлары бойынша газ тасымалдау 103,3 млрд. м3 

құрады. Бұл ретте көк отынның экспорты тарихи ең жоғарғы деңгейге 9,5 

млрд. м3 жетті, олардың 75% Қытай Халық Республикасының аумағына 

экспортталды. 

«ҚазТрансГаз» АҚ Қазақстан Республикасының өңірлерін ауқымды 

газдандыруды жүргізіп жатыр. Елді газдандырудың жалпы деңгейі 2019 

жылы 51,47%-ды құрады, бұл 9,54 млн. адам. Республика бойынша газ тарату 

желілерін салуға және оларды жаңғыртуға соңғы бес жылда 112,3 млрд. теңге 

инвестицияланды. 

Қазіргі кезде «Амангелді Газ» ЖШС, 2000 жылғы 12 желтоқсанда 

көмірсутек шикізатын бірлесіп барлауға және өндіруге арналған 

келісімшарттың негізінде, Жамбыл облысындағы газды кен орнындарының 

Амангелді тобын игеруді жалғастырып жатыр. 

Табиғи газдың алынған қорлары 01.01.2020ж. жағдай бойынша 

Амангелді кен орнында 12 388,7 млн. м3, Жарқұм кен орнында 357,3 млн. м3 

және Айрақты кен орнында 5 150 млн. м3 құрайды. [23] 

«ҚазТрансГаз» АҚ-тың Қазақстан Республикасының нарығында газ 

өндіру қоры мен көлемдері көп емес және оның үлесі шашамен 1-2%-ды 

құрайды.  

Бірыңғай газбен жабдықтау жүйесіне (бұдан әрі – БГЖ) 21 жер 

қойнауын пайдаланушы қосылған. Осыған байланысты, «ҚазТрансГаз» АҚ 

Қазақстан Республикасының энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ету 

мақсатында БГЖ-ға ілеспе мұнай-газ өндіретін жер қойнауын 

пайдаланушыларды қосу сыни маңызды міндет болып табылады. 

«ҚазТрансГаз» АҚ Қазақстанда жалпы белсенді сақтау көлемі 4,6 млрд. 

м3 болатын 3 ірі жерасты қоймасын (Бозой, Ақыртөбе, Полторацкое) 

басқарады. Газ тасымалдау 40 компрессорлық станциямен және 232 газ айдау 

агрегатымен қамтамасыз етіледі. 

Жиынтықты алғанда «ҚазТрансГаз» АҚ компаниялар тобы жалпы 

ұзындығы шамамен 69 мың км. болатын газ құбырларын пайдаланады, оның 

ішінде жылдық өткізу қабілеті 20 мың км асатын 267,8 млрд. м3 дейінгі және 

ұзындығы 49 мың км. газ тарату желілері.  

Соңғы жеті жылдың өзінде ғана үш миллионнан астам қазақстандық 

газ пайдалану мүмкіндігін алды, тұрғындарды газдандыру деңгейі 2013 

жылы 30%-дан 2019 жылы 51,47%-ға дейін өсіп, 9 млн. астам азаматты 

құрады. Газдандырылған отандық кәсіпорындардың саны екі есеге - 23 725-

тен 48 529 дейін артты. 

2019 жылы Standard&Poor’s, Fitch Ratings и Moody`s халықаралық 

рейтингтік агенттік «ҚазТрансГаз» АҚ ұзақ мерзімдік корпоративтік 



175 
 

рейтингін тиісінше «ВВ», «BBB-» және «Baa3» деңгейінде растады, рейтинг 

бойынша болжам «тұрақты» деген көрсеткіштерді алды. 

«ҚазТрансГаз» АҚ, «Самұрық-Қазына» ҰӘҚ АҚ бекіткен қарызды 

басқару саясатын басшылыққа ала отырып, қарыз қаражатты тартуды жүзеге 

асырады, оған сәйкес қарыздық міндеттемелердің барынша рұқсат етілген 

деңгейін айқындады. 

 2019 жылы қытай банктерінің синдикаттары алдында міндеттемелерді 

қаржыландыру үшін «Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» ЖШС «MUFG» 

жапония банкі және Қытай Банкінен 720 млн. АҚШ долл. валюталық қарыз 

алды, осылайша қарыз бойынша кредиттік талаптарды жақсартты.  

«Азиялық Газ құ быры» ЖШС қарызы бойынша 500 млн. АҚШ долл. 

және «Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» ЖШС қарызы бойынша 174 млн. АҚШ 

долл. мерзімінен бұрын өтелді.  

«Бейнеу-Шымкент Газ құбыры» ЖШС «ҚазТрансГаз» АҚ алдында 25,5 

млрд. теңге мөлшеріндегі қаржылық көмекті ішінара өтеді. Өз кезегінде, 

«ҚазТрансГаз» АҚ «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ арасындағы қарызды өтеуге 25,3 

млрд. теңге мөлшерінде ақша жіберді. 

ҚТГ компаниялар тобы ұжымдарда салауатты жұмыс микроклиматын 

жасауға бағытталған әлеуметтік сипаттағы өсімге ұлкен назар аударады, бұл 

қызметкерлерге өздерінің негізгі функцияларын сәтті орындауға мүмкіндік 

береді. ҚТГ қызметкерлерге әлеуметтік қолдау көрсету саласында бірыңғай 

корпоративтік саясатты айқындайды және қомақты үлесті материалдық 

көмек, әлеуметтік қызметтер пакеті құрайтын әлеуметтік сипаттағы 

төлемдерге үлкен назар аударады. 

Қазақстан мұнай және газ нарығында оның дамуы мен шетелге 

тасымалдануында «ҚазТрансГаз» АҚ-ның айтарлықтай маңызды рөл 

атқаратынын білдік. Өзіндік адал қызметімен ел дамуына орасан зор үлесін 

қосуда. 

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

1. https://kase.kz/ru/ 

2. https://www.kaztransgas.kz/index.php/kz/basty-bet/zhalpy-a-parat 

3. https://stat.gov.kz 

4. https://www.kazenergy.com 
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Аннотация. Бұл мақалада елдің тұрақты экономикалық дамуы үшін 

кәсіпкерлікті мемлекеттік қолдау маңыздылығы негізделе отырып, отандық 

инновациялық кәсіпкерлікті мемлекеттің қолдау бағыттарына шолу 

жасалынған. 

Ұлттық экономиканың бәсекеге  қабілеттілігін қамтамасыз етудің, 

отандық кәсіпорындардың әлемдік және ішкі нарықтарда жаңа позицияларға 

ие болуында шешуші факторлардың бірі прогрессивті инновацияларды құру 

және оларды енгізуді ынталандыру болып табылады. Инновациялық 

қызметті жандандыру экономиканың өсуіне және одан әрі дамуына, оның 

технологиялық және әлеуметтік жаңғыртылуына ықпал етеді. Инновациялар 

жаңа өндірістер құрудың және жұмыс істеп тұрғандарын кеңейтудің, 

қосымша жұмыс орындарының пайда болуының, мемлекеттің әлеуметтік, 

экономикалық, технологиялық  қауіпсіздігінің жоғары деңгейін қамтамасыз 

етудің алғышарты және аса маңызды факторы болып табылады. 

Экономиканың бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыру және 

Қазақстанның әлемдік көшбасшылар қатарына кіруі отандық 

кәсіпорындардың инновациялық дамуының тиімділігімен айқындалады. 

Инновациялық кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру және қолдау мәселелері 

дағдарыстан кейінгі қалпына келтіру және мемлекет таңдаған әлемнің 

жетекші елдерінің қатарына кірудің стратегиялық бағыты кезеңінде ерекше 

өзектілікке ие болады. 

Дағдарыстан кейінгі елді қалпына келтіру кезеңінде азаматтардың 

кәсіпкерлік белсенділігін ынталандыруға ерекше көңіл бөлінеді: шағын және 

орта бизнеске көмек. Өйткені, бұл үнемі өзгеріп отыратын нарықтық 

жағдайларға тез жауап беретін, инновациялық шешімдерді тез игеруге және 

енгізуге қабілетті шағын компаниялар. 

Қазақстанда Ұлттық инновациялық жүйені тиімді құру үшін 

инновацияларды дамыту бойынша құзіретті органдар жұмыс істейді, оның 

шеңберінде қазақстандық инноваторларға сапалы қолдау көрсетіледі [1]. 

Әртараптандыру және оның бәсекеге қабілеттілігін арттыру арқылы 

экономиканың орнықты және теңгерімді өсуін қамтамасыз ету мақсатында 

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық дамыту 

жөніндегі 2010-2014 жыл, 2015-2019 жыл, 2020-2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарлама кезең-кезеңдерімен жүзеге асырылып келеді. 

Сарапшылар атап өткендей, үдемелі индустриялық-инновациялық даму 

mailto:diana.sultanmuratova@narxoz.kz
mailto:gulnar.abdullina@narxoz.kz
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жөніндегі мемлекеттік бағдарлама Қазақстандағы ғылыми-технологиялық 

серпіліс үшін жағдай жасайды. 

Инновациялық кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру және қолдау 

бағдарламасын іске асырудың негізгі бағыттары: 

1. «Дәстүрлі индустрияларда» өндірісті әртараптандыру (мұнай-газ 

секторы, мұнай-химия, тау-кен металлургия саласы, химия өнеркәсібі, атом 

өнеркәсібі). 

2. Ішкі сұраныс негізінде салаларды дамыту (машина жасау, 

фармацевтика өнеркәсібі, құрылыс индустриясы және құрылыс 

материалдарын өндіру). 

3. Экспорттық әлеуеті бар салаларды (агроөнеркәсіптік кешен, 

жеңіл өнеркәсіп, туристік сала) қолдау. 

4. «Болашақ экономикасы» секторларын дамыту (ақпараттық және 

коммуникациялық технологиялар, биотехнологиялар, ғарыш қызметі, 

баламалы энергетика, атом энергетикасы). 

Негізгі бағыттардан көріп отырғанымыздай, бағдарламада мемлекеттің 

қолдауы мен ынталандыруы кезінде басты назар аударылатын экономиканың 

басым салалары айқындалған. Айта кету керек, бағдарлама аясында барлық 

басым салалар бойынша жүйелі шаралар мен қолдау құралдарын қамтитын 

салалық бағдарламалар әзірленді. 

Әзірленген салалық бағдарламалар негізінде экономиканың басым 

секторларын мемлекеттік қолдау шараларының жүйесі құрылды.: 

- өндірістік және бизнес-үдерістерді технологиялық жаңғыртуға және 

оңтайландыруға; 

- экспортты сервистік қолдауға және сауданы қаржыландыруға, 

сақтандыруға; 

- инвестициялар тартуға; 

- «Өнімділік-2020» бағдарламасы шеңберінде жұмыс істеп тұрған 

кәсіпорындарды жаңғыртуға». 

Қазақстан Республикасында инновацияларды дамыту және 

технологиялық жаңғыртуға қолдау көрсету міндеттеріне мыналар кіреді: 

 Жаңа технологияларға сұранысты, ұсыныстарды қалыптастыру, 

инновацияларды енгізу және тарату арқылы технологиялық жаңғыртуға 

жәрдемдесу жүйесін дамыту; 

 Технологиялық болжау және жоспарлау, қолданбалы ғылымды 

бизнес қажеттіліктеріне бағдарлау арқылы өз құзыреттерін құру; 

 ҰИЖ элементтерін үйлестіруді арттыру, инновациялық 

белсенділікті насихаттау және заңнамалық базаны жетілдіру арқылы 

инновациялық ортаны дамыту. 

Технологиялық келісімдердің негізі Қазақстанда әлеуетті түрде 

өндірілуі мүмкін импортталатын тауарлардың номенклатурасы болып 

табылады. Ұлттық компаниялар өндірілген өнімді 3 жыл бойы сатып алуға 

міндеттенеді. 
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Инновациялар саласында - инновациялық гранттар беру бағдарламасы 

іске қосылды, салалық конструкторлық бюролар құрылды, білімді 

коммерцияландырудың 9 кеңсесі ашылды.. 

 «Өнімділік 2020» бағдарламасы екі бағыт бойынша іске асырылады: 

Жаңа бизнес-бастамаларды қолдау, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды 

жаңғырту, сондай-ақ жаңғырту алдындағы дайындық кезеңі ретінде 

кәсіпорындарды сауықтыру. 

Бағдарлама шеңберінде кәсіпорындарға инвестициялық жобаның 

кешенді жоспарын әзірлеу немесе сараптау үшін ақы төлеу, ұзақ мерзімді 

лизингтік қаржыландыруды ұсыну, Білікті жобалық және инжинирингтік 

ұйымдарды тарту, инновациялық гранттар беру, жоғары білікті шетелдік 

мамандарды тарту, қазіргі заманғы басқарушылық және өндірістік 

технологияларды енгізу бойынша мемлекеттік қолдау шаралары ұсынылады. 

Бүгінгі таңда бағдарламаға қатысуға 200-ден астам кәсіпорын 

қызығушылық танытты. Барлық инвестициялық жобалар еңбек өнімділігін 

1,5-тен 3 есеге дейін арттыруды, энергия тұтынуды орта есеппен 30-40% - ға 

төмендетуді, қуаттар жүктемесін 80% - ға дейін ұлғайтуды көздейді. 

Бағдарламада қолданылатын, жеке тәсілге негізделген мемлекеттік 

қолдау шаралары Қазақстан Республикасының индустриялық-инновациялық 

дамуына, орта және ірі бизнесті дамытуға, әлеуметтік проблемаларды 

шешуге, жұмыспен қамтылған қызметкерлер санын ұлғайтуға ықпал етеді 

[2]. 

Инновациялық кәсіпкерлікті дамытуды ынталандыру жөніндегі 

шаралардың ішінде шағын және орта кәсіпкерлікті қолдауға арналған 

«Бизнестің жол картасы 2020» бағдарламасы бойынша іс - шараларды атап 

өткен жөн. 

Қазақстан Республикасын үдемелі индустриялық-инновациялық 

дамыту жөніндегі 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламаның фокусы жоспарланған өршіл нәтижелерге қол жеткізу үшін 

тиісті қаржыландыру арқылы ішкі және сыртқы нарықтарда қосылған құны 

жоғары өндірістерді дамыту жолымен Қазақстан Республикасының өңдеуші 

өнеркәсібінің бәсекеге қабілеттілігін ынталандыруға жағдайлар жасау 

болып табылады [3]. 

Қазақстанда инновациялық кәсіпкерлікті ынталандыру және қолдау 

жөніндегі іс-шаралардың қаралған аспектілерін қорытындылай келе, 

Қазақстанның таңдалған стратегиялық ұстанымдары шеңберінде 

экономиканы дағдарыстан сауықтырудың ағымдағы кезеңінде мемлекет 

кәсіпкерлік субъектілерін жан-жақты қолдау және ынталандыру жөніндегі 

шараларды әзірлеу және іске асыру бойынша белсенді саясат жүргізіп 

жатқанын қорытындылауға болады. Елдің үдемелі индустриялық-

инновациялық дамуына таңдап алынған бағыт тұрғысында экономиканың 

түрлі салаларын қолдауға бағытталған түрлі салалық бағдарламалар жұмыс 

істейді, бәсекеге қабілетті мемлекет құру жүйесінің экономикалық және 
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құқықтық құрамдасын сауықтыру және ынталандыру жөнінде шаралар 

қабылдануда. 
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Кәсіпoрынды басқарудың заманауи бағыттағы жүйесін 

қалыптастыру 

 

Сылкымбай Ернұр Ерғұланұлы - «Менеджмент» ОБ студенті, 

Шиганбаева Найля Болатовна - э.ғ.м, аға оқытушы 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Өнеркәсіптік кәсіпoрында басқарудың заманауи бағыттарын тиімді 

құру мен енгізуге мүмкіндік беретін құрал бoлып кoнтрoллинг табылады. 

Кәсіпoрынның сыртқы oртасының өспелі тұрақсыздығы мен 

қалыпсыздығына жауабы бoла oтырып, кoнтрoллинг кәсіпoрынды 

басқарудың мақсаты, міндеттері мен қызметтері сияқты жеке құрамалардың 

ақпараттық қoлдау мен ықпалдастыру арқылы үдерістердің бірыңғай 

кешеніне бірігуіне көмектеседі [1]. 

Қазіргі жағдайда кәсіпoрынның oңтайлы қызмет етуі үшін келесідей 

шарттарды қамтамасыз ету қажет: 

1. кәсіпoрынның ішкі және сыртқы oртасының тұрақты мoнитoрингі; 

2. сыртқы oртаның өзгерісіне икемділіктің, әсер ету жылдамдығының 

жoғарылауы; 

3. дағдарыстық жағдайларды бoлдырмау және кәсіпoрынның тұрақты 

дамуын қамтамасыз ету бoйынша іс - шаралардың бағдарламасын құру; 

4. басқаруды ақпараттық қамсыздандырудың арнайы жүйесін құру. 

Заманауи ғылыми әдебиетте дәстүрлі түрде басқару үдерісінің алты 

фазасын бөліп көрсетуге бoлады [2]: 

1. Мәселені айқындау фазасы, oл өзіне қoл жеткізген және қалаулы 

жағдайды салыстыру арқылы мәселені анықтауды, мәселені айқындау үшін 

маңызды кәсіпoрын мақсаттарын айқындау және анықтауды, сoндай - ақ 

мақсаттар мен шектеулердің есебімен мәселені шешу үшін міндеттерді 

анықтауды қoсады. 

2. Шешімдердің баламаларын іздеcтіру фазасы, oл өзіне баламаларды 

таңдауды, әрбір жеке және барлық баламалар бoйынша әсер етуші фактoрлар 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1300001499
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туралы пікірлерді қалыптастыруды қoсады.  

3.Маңызды мақсаттарға қoл жеткізу дәрежесі бoйынша баламаларды 

бағалау фазасы, кәсіпoрынның сыртқы oртасындағы бoлашақ жағдайды күту 

барысында сандық және сапалық көрсеткіштерге қoл жеткізуге, сoндай - ақ 

мақсаттың, іс - шаралардың және шектеулердің мүмкін бoлатын өзгерістері 

шарттарында баламалардың жүзеге асырылу нәтижелерін үлгілеуге 

баламалардың бoлжамды әсерін бағалаудан тұрады. 

4. Шешімді қабылдау фазасы (іске асырылатын баламаны таңдау), яғни 

үлгілеудің нәтижелері мен бағаланған баламаларды салыстырмалы талдау 

мен талқылау және oсының негізінде кейіннен іске асыру үшін мақсатқа қoл 

жеткізудің ең үлкен дәрежесін қамтамасыз ететін баламаларды талдау. 

5. Іске асыру фазасы, өзіне іске асыру жoспарының мұқият құрылуын, 

іске асыру туралы бұйрықты беруді, сoндай - ақ іске асыруды да қoсады.  

6. Бақылау фазасы, іске асыру нәтижелерін анықтаудан, іс жүзіндегі 

және жoспарланған нәтижелерді салыстырудан, сoндай - ақ қажет бoлған 

жағдайда мәселені қарастырудың жаңа үдерісін өткізу туралы шешімді 

қабылдау мен салыстыру нәтижелерін талдаудан тұрады.  

Тұрақты түрде жүзеге асырылатын және бoлашақ жайттарға 

бағытталған үдерісті (алғашқы төрт фаза) жoспарлау үдерісі ретінде, ал 

талаптың oрындалу үдерісі (бесінші, алтыншы фазалар) – реттеу мен бақылау 

ретінде қарастырылады. Басқарушылық үдерістің элементтері арасындағы 

кері байланыстар мен бастапқыда бекітілген көрсеткіштердің өзгеру 

мүмкіндігі белгілі бір ықпалдастырушы әсерді талап ететін басқару 

аумағының бар бoлуы туралы мәлімдейді.  

Қазіргі уақытта сыртқы oртаның жағдайымен шартталған 

кәсіпoрынның мақсаттар мен міндеттерінің өзгерісін білдіретін басқару 

парадигмасының ауысуы жүзеге асырылуда. Басқарудың жаңа тетігі 

айрықша бағыттарды талап етеді, және oлардың бірі ретінде шешім қабылдау 

теoриясын, жүйелер теoриясын, талдау, есеп, бақылау, ақпараттық және 

ұйымдастырушылық үлгілеуді біріктіретін кoнтрoллингті ұсынуға бoлады. 

Кәсіпoрынның экoнoмикалық жұмысының функциoналды oқшауланған 

бағыты ретінде кoнтрoллингтің пайда бoлуы басқарудың жаңа бағдары 

бoлды.  

Қазіргі жағдайда стратегиялық жoспарлау, сапаны кешенді басқару, 

маркетинг негізінде басқару тұжырымдамалары кеңінен танымал [3]. 

Стратегиялық жoспарлау ірі американдық кoрпoрациялардың 

қызметінде кеңінен танымал [4]. Бұл тұжырымдаманың негізгі идеясы 

кәсіпoрынның құбылмалы сыртқы oртаға шектеулі ретті дағдылануында, кез 

келген басқарушылық міндеттерді шешуге мақсатты бағытталуында және 

басқару жүйелерін ұйымдастыруда түйінделеді. Бұл тұжырымдаманың іске 

асырылу әдістері бoлып мақсаттар бoйынша басқару мен бюджеттендіру 

табылады.  
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Стратегиялық жoспарлау пайданың жoғарылауына, стратегиялық 

баламаларды іске асыру жoлымен нарықтың үлесін өсіруге бағдарланған, 

алайда, oл кәсіпoрынның персoналына тиісті көңіл бөлмейді.  

Сапаны кешенді басқару – бұл тұтынушының мүдделерін 

қанағаттандыруға назар аударылатын басқарушылық бағыт. Бұл жүйе тек 

кәсіпoрын өнімінің сыртқы немесе түпкі тұтынушыларын ғана емес, сoнымен 

қатар ішкі тұтынушыларын, жабдықтаушылар мен қoсалқы персoналды да 

қамтиды. Бұл бағыт сапалы тауарлардың өндірісіне қарағанда сапалы 

қызметті көрсетуге бағдарланған, мұның нәтижесі сапаны кешенді басқару 

жүйесі бoйынша жұмыс істейтін өндірістік кoмпаниялардың қызмет 

көрсетуші кoмпанияларға қайта ұйымдастырылуы бoлып табылады.  

Басқарудың маркетингтік тұжырымдамасы кәсіпoрын мен сыртқы oрта 

мүдделерінің тепе - теңдігіне қoл жеткізуге мүмкіндік береді және 

маркетингтік мәдениетпен, стратегиямен және тактикамен тoлықтырылған 

кәсіпoрынды басқарудың үдерістік бағытын білдіреді.  

Кoнтрoллинг тұжырымдамасының пайда бoлуы мен енгізілуінің негізгі 

себептерінің бірі кәсіпoрынды басқару тиімділігінің өсу әлеуетін айқындау 

мақсатымен oның әртүрлі қызметтерінің жүйелі бірігу қажеттілігі бoлып 

табылады. Бұл тұжырымдама ұйымдастырушылық жүйеде бизнес -

үдерістерді басқарудың әртүрлі тұғырларын жүйелі біріктіру ұмтылысына 

негізделген.  

Басқарушылық есеп айқын қoлданбалы сипатқа ие, шығындарды 

есепке алу мен үлестірудің құралдары мен алгoритмдерін, бюджеттендірудің 

технoлoгиясын талап етеді. Oсылайша, кoнтрoллингтің берілген 

тұжырымдамасы шығындарды басқарудың, маржиналдық талдаудың, 

қаржылық басқарудың көптеген құралдарын қoлданады және әдістер мен 

тәсілдердің жиынын қарастырады.   

Бірінші тұжырымдама қаржылық - экoнoмикалық көрсеткіштермен 

шектеледі. Егер де басқарушылық есеп жүйесін құрудан кейін, қаржы - 

экoнoмикалық есеп пен талдауды жүргізу кoнтрoллинг бөлімшесінің міндеті 

бoлып қалса, oнда кәсіпoрынды басқару жүйесіндегі кoнтрoллингтің алатын 

oрыны түсініксіз бoлады. 

Екінші тұжырымдама басқарушылық ақпараттық жүйенің 

басымдылығын қарастырады. Бірінші мен екінші тұжырымдамалар 

арасындағы айырмашылық шешім қабылдау деңгейлерінде түйінделген. 

Бірінші жағдайда oперативтік шешімдер басымдылыққа ие, мұндағы 

ақпараттық негіз ретінде басқарушылық есептің мәліметтері қызмет етеді. 

Екінші жағдайда шешімді қабылдаудың ақпараттық базасы функциoналдық 

аймақтарды сипаттайтын мәліметтер есебінен кеңейтіледі, ал шешімді 

қабылдау деңгейі стратегиялық деңгейге жақындатылады. 

Ақпараттық қамсыздандыру басқарушылық шешімдерді қoлдаудың 

мақсаты емес, құралы бoлып табылады. Мәліметтердің қалыпты фoрмаларын 

есепке алатын ақпараттық базаны құрып қана қoймай, нақты кәсіпoрын 
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алдында тұрған міндеттерді ақпараттық қoлдауға деген қажеттілікті есепке 

алатын ақпараттық жүйені құру өте маңызды бoлып келеді.  

Үшінші тұжырымдама кoнтрoллингті жoспарлау мен бақылау ретінде 

қарастырады. Тұжырымдаманың негіз қалаушысы ретінде «Планирoвание и 

кoнтрoль: кoнцепция кoнтрoллинга» аттас мoнoграфиясы бар Дитгер Ханды 

есептейді [7]. 

Д. Хан кoнтрoллингтің негізгі қызметі кәсіпoрынның жетекшілігін 

қoлдауға негізделетінін пайымдайды. Ал кoнтрoллингті кәсіпoрынды басқару 

мен қoлдаудың функциясы ретінде сипаттайды. Кoнтрoллингтің негізгі 

міндеттері ықпалдастыру, жүйелі ұйымдастыру мен үйлестіру функцияларын 

oрындау арқылы кәсіпoрындағы жoспарлау, реттеу, бақылау (мoнитoринг) 

үдерістерінің нәтижесіне бағдарланған ақпараттық қамсыздандыру бoлып 

табылады.   

Өзінің тұжырымдамасында Д. Хан менеджменттің барлық 

функциялары ақпараттық қамсыздандырылуы тиіс екенін атап өтеді. 

Кәсіпoрынның басты құндық мақсаты ретінде автoр кепілденген өтімділік 

барысында пайда мен капитал құндылығын барынша көбейту арқылы 

қаржылық нәтиженің oңтайландырылуы деп есептейді. Ал кoнтрoллинг бұл 

мақсатқа жетуге өз септігін тигізеді.  

Төртінші тұжырымдама кoнтрoллингтің  үйлесімді рөлін сипаттайды.   

Үйлесімділік ретінде қарастырылады: 

- бөлек шешімдерді жалпы мақсатпен сәйкес келістіру (Питер Хoрват, 

[8]); 

- басқару oбъектілерінің жүйешелерінде үдерістерді келістіру. 

Инвестициялық циклы жеткілікті дәрежеде ерекше қасиетінен 

айырылған (яғни, негізгі құралдар бизнесті қoлдаудың жалпы шарттарына 

жатады және саланың барлық салалары үшін қалыпты бoлып келеді) өзге 

салаларға қарағанда, өнеркәсіпте салымдардың үлкен бөлігі өнімнің жеке 

түрлерінің шығарылуына жатқызылады  

Мұнда тек бизнестің табыстылығы мен салымдардың өтелуі 

арасындағы байланыс қана емес, сoнымен қатар өнімнің нақты түрлерінің 

табыстылығы мен өнімнің берілген түрлерінің өндірісіне нақты салымдардың 

өтелімділігі арасындағы байланыс бар.  

Өнеркәсіптегі басқарушылық үдеріс экoнoмиканың басқа салаларының 

кәсіпoрындарымен салыстырғанда күрделіліктің үлкен дәрежесімен 

сипатталады. Бұл сoндай - ақ өндірістік циклдың бар бoлуымен шартталған.  

Өнеркәсіптік кәсіпoрын үшін кoнтрoллинг тұжырымдамасы бірқатар 

негізгі ережелерге негізделеді.   

Біріншіден, бұл басқару тұжырымдамасы өнеркәсіптік ұйымды белгілі 

бір мақсаттары бар күрделі ашық әлеуметтік - техникалық жүйе ретінде 

көрсетуге негізделген. Oның негізгі мақсаты бoлып ұйымның ұзақ мерзімді 

қызмет етуін қамтамасыз ету және кәсіпoрынның меншік иесінің әл - 

ауқатының өсуі саналады. Стратегиялық басқару үдерісінде бұл мақсат 

капитал бағасы сияқты мұндай көрсеткішті жoғарылату міндетіне өзгереді.  
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Екіншіден, кoнтрoллинг шегінде басқару еркіндіктің пайда бoлуы және 

oның жүзеге асыру үдерісі ретінде қарастырылады. Бұл үдеріс белгілі бір 

сатылардың – мәселені анықтау, баламаларды іздестіру, бағалау, шешім 

қабылдау, жүзеге асыру мен бақылау көмегімен жүзеге асырылады. 

Жеңілдетілген түрде oны өнеркәсіптік кәсіпoрынның шаруашылық қызметін 

жoспарлау мен бақылаудың өзарабайланысты жүйесі ретінде келтіруге 

бoлады. Кoнтрoллингтің көмегімен oлардың бірігуі мен үйлесімділігі 

қамтамасыз етіледі.  

Яғни, кoнтрoллер жұмысының ажырамас бөлігі бoлып шаруашылық 

қызметті жoспарлау табылады. Кoнтрoллинг басқару сұлбасындағы кері 

байланысты қамтамасыз ететін кәсіпoрындағы өздігінен реттелу тетігі бoлып 

табылады. Oл басқарудың oрнын баспайды, тек oны сапалы жаңа деңгейге 

ғана ауыстырады. Сoндықтан, жoспарлау мен бақылау тұжырымдамасының 

келесі, үшінші, негізгі ережесін бөліп көрсетуге бoлады – кoнтрoллинг 

ықпалдастыратын және үйлестіретін жүйе бoлып табылады.  

Өнеркәсіптік кәсіпoрын үшін кoнтрoллинг тұжырымдамасының 

төртінші негізгі ережесі кәсіпoрын басқару үдерісін қoлдау қызметін 

oрындайды. Кoнтрoллер кәсіпoрынның ұйымдастырушылық құрылымының 

немесе қызмет көлемінің ерекшелігіне қарай шаруашылық қызметтің 

фактілерін жoспарлау, есептеу үдерісімен, oның нәтижелерін талдаумен 

айналыса алады. Алайда oның қызметінің негізгі бағыттары жoспарлау мен 

бақылау жүйесінің құрылымын қалыптастыру мен жетілдіру, жoспарлы-

бақылау есептеулерін жүргізу әдістерін құру, басқару үдерісі үшін қажетті 

ақпаратты, oның қайнар көздері мен алу жoлдарын анықтау бoлып табылады.  

Кoнтрoллинг тұжырымдамасы пирамида түрінде графикалық нысанда 

келтірілуі мүмкін, oның шыңы кәсіпoрын мақсаттарының жүйесі бoлып 

табылады, ал қырлары – кәсіпoрынды басқару жүйесін ұйымдастыру 

талаптарын анықтайтын әртүрлі фактoрлар.  

Бұл фактoрларды жалпы және арнайы деп бөлуге бoлады. Алғашқысы 

кәсіпoрынды басқару құралдарының кешеніне негізделетін шешімді 

қабылдау сатыларының жиынтығы шегінде қарастырумен шартталған. Oлар 

барлық шаруашылық етуші субъектілер үшін сәйкес келеді. Екіншісі 

кәсіпoрын ерекшеліктерінің есебі мен функциoналды бағдарламалар, 

өндірістік үдерістер мен жoбалар шегінде басқаруды қарастырады.  

Кәсіпoрынды басқару жүйесінің қызметін алдыға қoйған мақсаттарға 

жетуге үйлестіре, біріктіре және бағыттай oтырып, кoнтрoллинг 

ұйымдастырушылық, математикалық және ақпараттық (техникалық, 

бағдарламалық, лингвистикалық) қамсыздандыруды таңдау есебінен басқару 

аумағындағы кері байланысты білдіреді және ақпараттық ағындарды 

жoспарлау, есептеу, бақылау, экoнoмикалық талдау, ұйымдастырудың 

синтезі бoлып табылады.  

Oсылайша, кoнтрoллинг пен oның тұжырымдамалық негізін зерттей 

oтырып, кoнтрoллинг - бұл, ең алдымен, ұйымның oперативті және 

стратегиялық мақсаттарына жету үшін әр түрлі қызметтердің әрекеттерін 
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үйлестіріп және ықпалдастырып, кәсіпoрын қызметінің барлық салаларын – 

қаржы, есеп, менеджмент, маркетингті - қамтитын басқарушылық 

тұжырымдама, сoндай - ақ Қазақстанның өнеркәсіптік кәсіпoрындарының 

басқару үдерісін дамытудың жаңа сатысы деген қoрытындыға келуге бoлады.  
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В последние годы рынок стремительно развивается и процессу 

формирования кадровой политики организации придается особая роль, так 

как от различных ошибок при подборе и управлении персоналом во многом 

зависит текущее и дальнейшее положение организации. Данные проблемы 

обусловливают актуальность настоящей работы.  

В процессе проведения исследований выяснилось[1,2], что в настоящее 

время кадровая политика на многих казахстанских предприятиях не 

соответствует новым требованиям. Организация кадровой политики, как 

правило, ограничивается приемом работников и формированием кадровой 

документации. Если сравнивать зарубежный и отечественный опыт, то 

казахстанские предприятия пренебрегают основными задачами кадровой 

политикой. 

Основные задачи кадровой политики успешных предприятий: 

– наличие системы управления персонала; 

– наличие постоянной системы профессионального развития кадров 

через механизмы повышения квалификации, тренингов и т.д.; 

– наличие различных подходов по определению потенциала и 

особенностей кадров; 

– формирование кадрового резерва и его эффективное использование; 
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– формирование надежного кадрового резерва на ответственные 

должности, как из внутренних, так и из внешних источников [3]. 

Основная цель кадровой политики на многих современных 

предприятиях является формирование высокопрофессионального и 

сбалансированного кадрового состава. Вдобавок к выше изложенному стоит 

добавить, что предприятия уделяет особое внимание развитию кадров и 

кадровая политика непосредственно этим занимается. Таким образом, 

кадровая политика направлена на поддержание благополучие каждого 

сотрудника в организации.  

Большинство предприятий сталкивается с различными проблемами при 

формировании и реализации кадровой политики. Наиболее 

распространенными проблемами кадровой политики на сегодняшний день 

выступают следующие:  

 сложности в замещении выбывших специалистов. Причина этого 

явления заключается в низкой способности молодых специалистов заменить 

уволившегося сотрудника, а иногда в их нежелании задерживаться в данной 

организации [3]; 

 отсутствие ответственности руководителей предприятия, кадровых 

служб за рациональное использование профессиональных возможностей 

персонала; 

  некомпетентность руководителей предприятия в вопросах кадровой 

политики и слабость научно-методического обеспечения практики работы 

кадровых служб;  

  отсутствие систематизированной подготовки, переподготовки, 

обучения, повышения квалификации кадров, что зачастую провоцируется 

отсутствием стимулов повышения деловой компетенции; 

 недостаточная профессиональная подготовленность работников 

кадровых служб; 

 наличие персонала, не соответствующего своей должности или не 

прошедшего аттестацию; 

 недостаточно эффективная система управления конфликтами в 

организации и другие проблемы. 

 сведение 

роли   кадровых   служб    к    «бумажному   оформлению»   решений    по    о

тбору,    оценке и продвижению кадров; 

 недостаточное соответствие программ подготовки и повышения 

квалификации актуальным профессиональным потребностям; 

В нынешнее время рынок стремительно развивается и следом за ним 

предприятия. С учетом того, что происходят различные изменения на рынке, 

современные предприятия не могут выступать пассивными потребителями 

трудовых ресурсов. Так как для более эффективного и рационального 

функционирования необходимо правильно стимулировать систему 

управлениями кадрами, а также везти более активную кадровую политику. 
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Помимо этого можно добавить, что кадровая политика может 

столкнуться с ограничениями, связанные с наймом новых кадров и их 

растущей стоимости. В таких случаях актуальной задачей кадровой политики 

выступает рациональное использование имеющихся трудовых ресурсов. 

Таким образом, реализация грамотной кадровой политики становится 

залогом успешного и эффективного функционирования организации. Это 

вызывает необходимость разработки и внедрения практических 

рекомендаций по оптимизации кадровой политики. 

В процессе формирования кадровой политики необходимо учитывать 

важнейшие принципы, правила и т.д. В нашем случае приведены основные 

рекомендации, которые необходимо учитывать при формировании кадровой 

политики, а это: 

– кадровая политика должна быть достаточно гибкой. Это значит, что 

она должна быть, с одной стороны, стабильной, поскольку именно со 

стабильностью связаны определенные ожидания работника, с другой - 

динамичной, т.е. корректироваться в соответствии с изменением тактики 

предприятия, производственной и экономической ситуации; 

– кадровая политика должна быть тесно увязана со стратегией развития 

предприятия и целями работников. В этом случае подразумевается, что 

кадровая политика должна учитывать цели стратегии предприятия, а также 

цели каждого работника; 

– кадровая политика должна обеспечить индивидуальный подход к 

своим работникам. Каждый работник уникален, и имеет сильные и слабые 

стороны, которые необходимо учитывать при найме на должность; 

– организационно-штатная политика. Включает в себя планирование 

потребности в трудовых ресурсах, формирование структуры и штата, 

назначения, создание резерва, перемещения кадров;  

– внедрение справедливой системы оплаты труда. Формулирование 

принципов распределения средств, обеспечение эффективной системы 

стимулирования труда; 

– мотивация персонала. Создание и внедрение различных стимулов и 

санкций побуждающих работников выполнять поставленные задачи; 

– политика развития персонала. Обеспечение программами развития, 

профориентация и адаптация сотрудников, планирование индивидуального 

продвижения, создание условий для самовыражения и саморазвития и т.д.; 

– разработка и внедрение системы подбора и распределение кадров. 

Данная система будет состоять из критериев, необходимых при оценке 

кадров. Первый критерий – «соответствие» – подразумевает необходимость 

соответствия объема поручений, полномочий и ответственности 

возможностям сотрудника. Второй критерий – «профессиональная 

компетенция» – это необходимость наличия того уровня знаний, который 

соответствует требованиям должности. Третий критерий – «практическое 

достижение» - предполагает наличие определенного уровня опыта у 

персонала. Четвертый критерий – «индивидуальность работника» - наличие 
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индивидуальных черт характера и навыков работника, необходимых для 

выполнения работы [1,2]. 

Представленные рекомендации кадровой политики предполагают 

индивидуальный подход к работникам с учетом их склонностей с целью 

извлечения максимальной пользы для самой организации. Таким образом, 

внедрение предложенных рекомендаций в систему кадровой политики 

окажет позитивное влияние на развитие персонала организаций, а также 

положительно отразится на результативности функционирования 

хозяйствующих субъектов. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены распространенные 

проблемы, связанные с формированием кадровой политики казахстанских 

организаций. Автор предлагает рассмотреть все основные проблемы, а 

также рекомендации по управлению кадрами. Данные рекомендации будут 

соответствовать современным требованиям, способные оптимизировать 

кадровую политику на казахстанских предприятиях. 

Андатпа: Бұл мақалада қазақстандық ұйымдардың кадрлық 

саясатын қалыптастыруға байланысты жалпы мәселелер қарастырылады. 

Автор барлық негізгі проблемаларды, сондай-ақ персоналды басқару 

бойынша ұсыныстарды қарастыруды ұсынады. Бұл ұсыныстар 

қазақстандық кәсіпорындарда кадрлық саясатты оңтайландыруға 

қабілетті заманауи талаптарға сәйкес келеді. 

Resume: This article examines common problems associated with the 

formation of the personnel policy of Kazakhstani organizations. The author 

proposes to consider all the main problems, as well as recommendations for 

personnel management. These recommendations will correspond to modern 

requirements, capable of optimizing personnel policy at Kazakhstani enterprises. 
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Қазақстандағы өндiрiстiк - аймақтық интеграцияны қалыптасу 

жағдайын бағалау 

 

Тоеке Алтынай Тұрсынбайқызы - М070 «Экономика»  

ОБ магистранты 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Қазiргi қазақстандық кәсiпорындардың өндiрiстiк жүйелерiнiң 

жаңғыртуының қажеттiлiгi бiрнеше себептерге байланысты. Бiрiншiден, 

өнiмнiң тартымдылығы жүрiсте халықаралық нарықтарға елдiң 

позициясының анықтауы үшiн анықтайтын фактор болып қалыптасатын 

халықаралық бәсекелестiктiң күшейтуi болады. Екiншiден, көп кәсiпорындар 

үшiн, соның iшiнде агроөнеркәсiптiк кешеннiң кәсiпорындары, олардың 

өнiмiнiң бәсекеге түсе алатындығын дамытуға және жоғарылату бойынша 

олардың мүмкiндiгi қысқартатын инвестициялық қорлардың тапшылығы 

сақталынады. 

Нарықтық жүйені дамытуға қатысты экономикаларды өзгерту үш 

кезеңнен тұрады: 

1 ) бұрынғы экономикалық жүйеден арылу; 

2 ) макроэкономикалық тұрақтануды; 

3) экономикалық жүйенi қайта салу негiзінде экономикалық өсудi 

қалпына келтiру және республиканы дамыту. 

Қазақстан соңғы жыл жаңа әлеуметтiк-экономикалық негiзде 

экономиканың өзгертiлуiн үшiншi кезеңiнде экономиканың тұрақтануының 

өткен жүз жылдықтың соңында тоқсаныншы жылдарының оның көтерілуі 

жолында жетiп болады. Республиканың үкiметi дәл қазiр экономикалық өсудi 

қамтамасыз ету және өндiрiстiң тиiмдiлiгiнiң жоғарылатуына стратегиялық 

екпiндердi көтередi.  

Осыған байланысты, экономикалық реформалар экономиканың нақты 

секторына және оның бас буындарын жылысады - өнеркәсiп 20 % жалпы 

iшкi өнiмнiң өзiне және елдiң жұмыспен қамтылған халығының сондай 

болып сан жұмылдырған [1] 

Дүниелiк тәжiрибе қажеттi өтпелi дәуiрлерде тиiмдi экономикалық 

саясат куәландырады. Өкiметтiң мемлекеттiк құрылымдары экономикалық 

және техникалық үдерiстi бәсеңдiкке, әлеуметтiк-экономикалық дамытудың 

есептерiнiң шешiмі, қоғамның мүдделерiне жауапкершіліксіз  азат бола 

алмайды. 

Осыған байланысты, экономикалық саясаттағы ұзақ мерзiмдi 

стратегиялық есеп сыйымды және көп ғылымды өндiрiстерге қаржы керек 

ететiн өндiрiстерiнен импорт алмастырудың белсендi саясатының өткiзуi, 

өткел өңделетiн салалардың өнiмнiң әкелiмiнен республиканың 

тәуелдiлiгiнiң жоспарлы төмендетуiнде жолымен болады. Ең алдымен, биiк 

қосылған құнмен арқасында қайта өңдейтiн өндiрiстердiң еншiнi 

өнеркәсiптiк өндiрiсiнiң жайылуы және көп ғылымды тиесiлi оның 
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диверсификациясына өндiрiстiң инерция және ауыр салмақты құрылымына 

тiптi есептi де жеңiлдеттi деуге тұрғызылады. 

Экономикалық өрлеу бұл процесстiң басқарудың жаңа ұтымды әдiстерi 

және оның мемлекеттiк қолдауын мүмкiн қажеттi өндiру болу үшiн сол үшiн. 

Экономикалық өсудiң қамтамасыз етулерi бұл бағдарламада бiздiң ел 

ерекшелiктердiң есепке алуынан шығуы, артықшылық және резервтердi 

барынша қолданатындай етiп көтеру кедергi келтiретiн мәселелер рұқсат етуi 

керек [2]. 

Қазақстан өнеркәсiбi басқа салалар және экономика салаларымен 

байланыс және өзара әрекеттесудi мүмкiн емес тыс қарау. Ол өздi олардың 

өнiмi, жұмыс және қызметтi барлық салалар мен салаларлар үшiн өнiмнiң 

өндiрушiсi бола тұра тұтынады. Өнеркәсiптiк өнiмнiң бағасы сондықтан 

бағалар және осы сала және оның өндiрiстiң басқа салаларымен өзара 

әрекеттесуден iшiнде құрастырылатын тауарлардан болжанып тәуелдi 

болады. Мысалы, көлiк тарифтарының жоғарылатуы осылай шығынды өсуге 

және өнеркәсiптiк өнiмнiң бәсекеге түсе алатындығын төмендетуге 

бағытталды. Басқа жағынан, өнiмнiң бағаларының өсуi экономиканың 

барлық салалар мен салаларларын жұмыс жасауды тиiмдiлiкке тiкелей ықпал 

етедi. 

Өнеркәсiп салаларының бар өндiрiстiк потенциалы ауылшаруашылық 

өнiмнiң едәуiр үлкен көлемдерiн қайта өңдеуге мүмкiндiк бередi. Дегенмен 

бұл айналымдағы ақшалардың кемшiлiгi, ауылшаруашылық шикiзаттың 

өндiрiсiнiң жеткiлiксiз деңгейлерiн кедергi келтiредi, тұрғынның аласа төлей 

алатын сұранысы, тауарлардың есептелетiн және көлеңкеленген импортының 

қысымы туралы. Сондықтан iшкi нарықтың қанағаттандыру қамтамасыз 

ететiн салалардың дамытуы бойынша мемлекеттiк реттейтiн шаралар қажеттi 

[3] 

Осы мәселенi шешiм өндiрiстiң тиiмдiлiгiнiң елдiң халық 

шаруашылығын тұрақтану дамытуының қазiргi шарттарындағы 

экономиканың өрлеуiн магистралдiқ бағыт ұсынатын жоғарылатуымен 

байланған. Бұл өндiрiстiң интенсификациясы, өндiрiстiң салаларының қайта 

бағдарлауын қажеттiлiкпен және олардың кәсiпорындары толығырақ 

байланған және экономикалық өсудiң бiрiншi кезектегi қолдану сапалы 

факторлары болып табылады. 

Еңбек өнiмдiлiктiң артуы, өнiмнiң өзiндiк құны, сапаны жақсарту және 

төмендетуi, өндiрiстiң (пайдалылық) тиiмдiлiгiнiң жоғарылатулары, тиiстi 

көрсеткiштердiң жүйесiмен өлшенетiн материалдық игiлiктердiң өндiрiс 

қолданылған қорлардың серпу шағылатын дәреже, тар мағынада қоғамдағы 

өндiрiстiң тиiмдiлiгi экономикалық нәтижесін құрайды. 
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Социальный медиа-маркетингкак эффективный инструмент 

продвижения 

 

Торгаева Шолпан Арыстанбековна - магистрант   

ОП М070 «Экономика» 

Алматинская академия экономики и статистики, г. Алматы 

 

В настоящее время компаниям нельзя ограничиваться уже привычными 

маркетинговыми инструментами, рекламой и связями с общественностью. 

Компании все чаще вынуждены вступать в зону социальных сетей для 

упрощениякоммуникациимежду брендом и пользователем.  

Для многих людей социальная сеть становится синонимом интернета 

вообще: конечно не все, но многие совершают все действия внутри одной 

социальной сети. Например, Вконтакте дает такую возможность: здесь 

пользователи не только общаются, но также используют стену в качестве 

блога, делятся фотографиями, смотрят фильмы, слушают музыку и при этом 

потребляют новости. Только теперь им не приходится тратить время на их 

поиск, информация сама попадает в их ленту. В социальной сети компания 

общается с человеком с удобной для него площадки, и не только привлекает 

новых клиентов, но и поддерживает постоянную связь со старыми. 

Изначально социальные сети воспринимались как пространство, 

свободное от коммерции и рекламы, поэтому информация, предоставляемая 

пользователями социальных сетей, воспринималась как дружеский совет, 

начинал свою работу принцип"сарафанного радио". В настоящее время, 

чтобы узнать о качестве того или иного продукта или услуги, люди 

пользуются сообществами по интересам в социальных сетях, где они могут 

задать вопрос и получить ответ от тех людей, которые этот продукт уже 

попробовали. Мнения пользователей могут отличаться, ведь они зависят от 

их субъективной точки зрения, однако множество этих мнений помогает 

составить более объективную картину происходящего. Именно этим 

свойством объективности и независимости советов начали пользоваться 

маркетологи и PR-специалисты для продвижения собственных продуктов и 

услуг. 

Тем не менее, сообщение через социальные сети воспринимается более 

лояльно, как дружеский совет или как рекомендация от уже 

зарекомендовавшего себя сообщества. 
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Но этот контент может идти не только на пользу бренда. Отличным 

тому примером является песня "UnitedBreaksGuitars", написанная в июле 

2009 года. В ней была описана реальная история из жизни канадского 

музыканта Дэвида Кэррола, когда его гитара была разбита в процессе 

путешествия авиакомпанией UnitedAirlines в 2008 году, и последующая 

реакция авиакомпании. Песня в течение нескольких дней стала хитом 

YouTube и ITMS, сразу после своего появления в Интернете. Согласно 

сообщению газеты TheTimes, через 4 дня после опубликования клипа на 

Youtube, авиакомпания UnitedAirlines потеряла 10% биржевой стоимости, что 

обошлось держателям акций в 180 000 000 долларов. 

Двустороння направленность коммуникации.Если в привычных 

маркетинговых схемах информация от клиентов либо не поступает, либо 

поступает очень медленно, то в smm обратная реакция наступает 

незамедлительно. То есть человек активно включается в процесс общения с 

брендом. Хорошим примером является Twitter оператора МТС: клиенты 

пишут о проблемах со связью обращением к официальному аккаунту, а 

техническая поддержка пытается решить вопрос. Встрой аспект 

двусторонней коммуникации это UGC. UGC, или пользовательский контент, 

является непременной составляющей Web 2.0. Это тот контент, который 

пользователи загружают сами. Раньше люди потребляли информацию, 

специально подготовленную профессионалами; с появлением 

пользовательского контента источником информации становятся все 

пользователи. UGC превращает клиентов в творческих патнеров. 

Одна из ключевых особенностей социальных сетей — это 

максимальная возможность длятаргетингацелевой аудитории. Мы можем 

настраивать таргетинг по гендерному признаку, географическому 

положению, интересам, к тому же, пользователи сами предоставляют нам 

всю нужную информацию. Таким образом, мы можем делать фокусировку в 

своей компании и эффективно тратить бюджеты. 

Прежде всего, стоит определить цели присутствия бренда в SMM. К 

таковым относятся: 

- Формирование лояльности к бренду; 

- Увеличение узнаваемости; 

- Продажи; 

- Трафик на сайт; 

- Внутренние коммуникации; 

- Работа с негативом. 

Безусловно, возникает вопрос: всем ли видам бизнеса нужно 

продвижение в социальных сетях? Все мы знаем два вида бизнеса: b2c и b2b. 

Однозначно, для b2c-сектора smm очень эффективен. Как раз оттуда 

первыми в smm пришли корпорации-гиганты. С помощью smm хорошо 

продвигаются продажи, продвижение услуг, интернет-магазины. С b2b все 

немного сложнее. По большей степени, smm им нужен для внутренней 
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коммуникации, как площадка для общения сотрудников. Это своего рода 

имиджевая составляющая. 

Вот список социальных сетей, которые являются наиболее 

популярными в нашей стране: Вконтакте, Одноклассники, Facebook, Twitter, 

Instagram, LinkedIn, Foursquare, Pinerest, Google+. 

Лайки и репосты — лишь верхушка айсберга при оценке 

эффективности вашей smm-кампании. Настоящийsmm-специалист работает 

по другим критериям оценки эффективности. 

Во-первых, это охват — число фанов страницы, подписчиков в группе, 

количество пользователей, увидевших ваши сообщения в новостях. Это 

важный показатель, но не главный. Главное, чтобы в охвате была наша 

целевая аудитория. Во-вторых, вовлеченность. Действия — это то, чего мы 

ожидаем от пользователя. Это реакция пользователей на наши действия. 

Даже если пользователь не подписывается на страницу бренда, он лайкает 

какие-то посты, делится с друзьями, комментирует. Это отражает реальный 

интерес. Уровень вовлеченности рассчитывается как отношение суммарного 

количества лайков и комментариев к числу фанов страницы или группы. 

И, наконец, конверсия. Для каждого проекта конверсия определяется 

отдельно. Например, это трафик или количество заданных вопросов в группе, 

целевые звонки, а также конкретные заказы и продажи [1]. 

Вопреки распространённому мнению о том, что в социальных сетях 

сидят одни школьники, Вконтакте, например, их всего 12%. Самой активной 

же является возрастная группа от 25 до 34 лет. 

В 2013 году мобильная отрасль и социальные сети стали еще более 

взаимозависимыми. Пользователи ожидают, что любые сервисы будут 

оптимизированы под мобильные устройства и соцсети. Компании на такие 

ожидания реагируют по-разному, но в целом тенденция остается неизменной 

и рынок в любом случае свои условия продиктует самым безапелляционным 

образом. 

Мобильный маркетинг по всему миру развивается семимильными 

шагами. Маркетологи тестируют новые рекламные форматы, все больше 

осознавая роль мобильного телефона в мультиканальной стратегии 

продвижения, о чемсвидетельствуютсамые успешные западные бренды 

(например, McDonald’s, Unilever, Target). 

В 2013году бренды и маркетологи, несомненно, активизировали свои 

усилия в мобильной рекламе. Кроме того, больше внимания уделяется 

richmedia, планшетам, социальным медиа и нативной рекламе. 

Все большее значение набирает локальный маркетинг. Мобильные 

устройства используются для множества социально ориентированных целей: 

рекомендации, чекины, подсказки, отметки, фотографии с географической 

привязкой – все это работает на то, что геолокационные приложения 

становятся все более популярными и маркетологи не могут обойти этот факт 

стороной. В 2013 году локальный маркетинг, который по определению 

http://www.mobilemarketer.com/cms/news/advertising/15918.html
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ориентирован на мобильные устройства, становится одним из важнейших 

каналов привлечения новых клиентов и сохранения старых. 

Пренебрегать мобильными пользователями уже нельзя. Не стоит 

недооценивать важность индивидуального подхода в SMM к мобайл-юзерам 

— здесь тоже нужна стратегия, идея и грамотность, так же, как и в других 

маркетинговых активностях. Коммуникации с мобильными пользователями 

могут быть довольно эффективны, если все правильно сделать [2]. 

На фоне стремительного роста популярности социальных сетей 

социальный медиа маркетинг (SMM) становится одним из мощнейших 

инструментов продвижения в интернете. В виду многих особенностей 

социальных сетей – это наиболее эффективный способ донести информацию 

неограниченному числу пользователей. 

SMM – специфический инструмент маркетинга, который обладает 

рядом преимуществ за счет связей, лежащих в основе взаимодействия 

пользователей социальных медиа: 

· самостоятельное вирусное распространение контента, которое 

характеризуются уровнем доверия у потенциальных потребителей – целевых 

пользователей; 

· возможность целевого воздействия на аудиторию с помощью 

многообразного функционала социальных площадок; 

· многовариантность методов работы, таких как, формирование 

сообществ бренда или компании, работа с блогосферой, персональный 

брендинг, партизанский маркетинг; 

· динамичность среды социальных медиа, которая с каждым днем 

предоставляет новые способы эффективного использования SMM. 

Метод SMM (socialmediamarketing) ставит перед собой задачу 

популяризировать интернет проект с помощью проведения рекламной 

кампании в разнообразных социальных медиа. Развитие такого направления 

как SMM в современном продвижении сайта стало возможным благодаря 

быстрому развитию Web 2.0 проектов (социальных сетей, форумов, сетевых 

конференций, сервисов мгновенного обмена сообщениями, блогов и так 

далее). 

Также, SMM тесно взаимодействует с таким современным методом 

продвижения ресурсов как SMO. Если SMO (socialmediaoptimization) 

старается раскрутить сайт, с помощью привлечения большого количества 

посетителей по средствам написания уникального, качественного и 

полезного контента, то SMM проводит рекламную кампанию исключительно 

на таких ресурсах. Основными принципами SMM являются: 

1) SMM не является рекламным спамом. Естественно, многие 

маркетологи немного исказили это понятия, рекламируя свою продукцию 

или услуги где попало: на нетематических ресурсах, на ресурсах с очень 

низкой посещаемостью и так далее. Изначально основным отличием SMM от 

других рекламных приемов было проведение рекламной кампании 

исключительно среди потенциальных, заинтересованных посетителей. Если 
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данный контингент не подходит под тематику SMM, то таким пользователям 

реклама и не будет показываться. 

2) Поле действия SMM – это места, где скапливается много людей. На 

данный момент места скопления людей – это все возможные Веб 2.0 

проекты. Поэтому зачастую рекламу SMM можно увидеть в социальных 

сетях, блогах, тематических форумах и так далее. 

3) Заниматься SMM продвижением можно и без наличия своего 

ресурса. Достаточно только взять заказ и приступить к выполнению 

поставленной задачи. 

4) Человек, который решил серьёзно заняться SMM продвижением 

должен иметь влиятельные аккаунты на всех популярных социальных 

сервисах: вконтакте, facebook,twitter, ЖЖ, яндекс блоги и так далее. 

Socialmediamarketing (SMM)— процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы.Это комплекс 

мероприятий по использованиюсоциальных медиав качестве каналов для 

продвижения компаний и решения других бизнес-задач. 

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди 

будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без 

участия организатора. Считается, что сообщения, передаваемые по 

социальным сетям, вызывают больше доверия у потенциальных 

потребителей услуги. Это связывается с рекомендательной схемой 

распространения всоциальных медиа за счёт социальных связей, лежащих в 

основе взаимодействия. 

Продвижение в социальных сетях позволяет точечно воздействовать на 

целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в большей 

степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации с ней, 

при этом в наименьшей степени затрагивая незаинтересованных в этой 

рекламе людей. 

Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество методов 

работы. Самые популярные из них — это построениесообществ 

бренда(создание представительств компании в социальных медиа), работа 

сблогосферой, репутационный менеджмент,персональный брендинги 

нестандартное SMM-продвижение. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что SMM 

– это абсолютно новый, свежий метод раскрутки и продвижения сайтов, 

который основывается не только на удовлетворении требований 

рекламодателя, но и на удовлетворение потребностей посетителя. 
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КӨЛІК – ЭКСПЕДИТОРЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУЛЕРДІ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ 

 

Темирова А.Қ. - Әл-Фарабиатындағы Қазақ ҰлттықУниверситеті, 

ЭжБЖМ, логистика мамандығының 4 курс студенті 

Ғылыми жетекші: Асанова Т.А. - аға оқытушы 

 

Көлік - экспедиторлық қызметтер жүктерді тасымалдау және жеткізу 

ұғымдарынан тұрады. Көптеген тұтынушылар мен тасымалдаушылар оларды 

синоним деп санайды. Алайда, тауарды жеткізу дегеніміз–оны сатып алу, 

қажет болған жағдайда кедендік рәсімдеу, содан кейін тасымалдау және 

сақтау. Тасымалдау тек таңдалған көлік құралының көмегімен тауарларды 

жылжытуды қамтиды. Сондықтан, егер тиісті келісімшартқа қол қойылмаса, 

қызмет әдеттегі тасымалдау болып саналады. Сол себепті, кез келген 

тасымалдауда көлік-экспедиторлық қызметтер маңызды орын алады.  Көлік - 

экспедиторлық қызметтер бүгінгі таңда бұрынғыдан да танымал және үлкен 

сұранысқа ие.  

Осыған орай қазіргі таңда логистикалық нарықта негізгі мына терминдерді  

бөліп көрсетеді.  Олар: 

Көлік-экспедиторлық компания - тасымалдауды ұйымдастыруға және 

логистикалық қызметтердің кең спектрін ұсынуға мамандандырылған фирма. 

Әдетте, нақты салалық мамандандыру жоқ. Меншікті активтерді пайдалану 

есебінен алынатын түсімнің үлесі 10% - ға жетеді. Мұндай компаниялар үшін 

географиялық экспансия басымдық болып табылады. 

Логистикалық аутсорсинг - бұл тек логистикалық қызметке 

маманданып, сол бағыт бойынша жұмыс жасауға бағытталған компания. 

Басқа ойыншылардан түбегейлі айырмашылық-бұл салалық ұсыныстардың 

болуы, қызметтердің күрделілігі, оларды ұсынудың тұрақтылығы және ұзақ 

мерзімді келісімшарттар. Әдетте, FMCG компаниялары мен бөлшек сауда 

орындары үшін логистикалық аутсорсерлер тауарларды бөлуді, ал 

өнеркәсіптік кәсіпорындар үшін жеткізушілерден жеткізуді ұйымдастыруды 

қамтамасыз етеді [1].    

Экспедиторлық қызметтерді толық көлемде көрсеткен кезде көлік 

экспедициясы жүк жөнелтуші қоймасының есігінен жүк алушы қоймасының 

есігіне дейін жүк тасымалдауды ұйымдастыруды білдіреді ("есіктен есікке 

дейін" термині пайдаланылады).  

  Кез келген көлік-экспедиторлық компаниясының штатында 

логистикалық қызметкер бар, оның міндетіне жүк тасымалының өзіндік 

құнын төмендететін іс-шаралар кіреді. Мұның себебі-жүктерді тасымалдау 

мен жеткізуді мұқият есептеу, сондай-ақ білікті персоналды таңдау арқылы 

жүк тасымалы құнын төмендетудің дүниежүзілік тенденциясы болып 

табылады. Көлік-экспедициялық қызметтің тағы бір анықтамасы - клиенттің 

көлік экспедициясына белгілі бір қажеттілігін қанағаттандыруға бағытталған 

және қажетті технологиялық, экономикалық, ақпараттық және құқықтық 
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қамтамасыз етудің болуымен сипатталатын жеке операция немесе 

операциялар тобы. Экспедициялық қызмет көрсету-тұтынушыға жүкті 

уақтылы және сапалы жеткізуді қамтамасыз етуге бағытталған қызмет [2]. 

Қазіргі уақытта көптеген отандық компаниялар өздерін нарықта 

логистикалық провайдерлер ретінде көрсетеді, іс жүзінде экспедитор болып 

табылады, "логистика" атауындағы жаңа трендтерді көрсетеді. Саяси, 

макроэкономикалық өзгерістер, технологиялардағы прогресс орын алатын 

жаңа жағдайларда бизнес 5-10 жыл бұрынғыға қарағанда тезірек өзгеруі 

керек. Бұл экспедиторлық қызметке де қатысты.  

Алайда, қазіргі уақытта пандемияға байланысты саланың негізгі 

проблемалары -  тез бұзылатын жүктердің бүлінуінің есебінен, тасымал 

кідірістері екені анық.  Қатаң карантиндік шаралардың енгізілуіне 

байланысты көптеген кәсіпорындар кеңселерін уақытша жабудан бастап, өз 

қызметкерлерін қашықтан жұмыс істеуге ауыстырды. Сондай-ақ, өндірілген 

жүктердің азаюы және оларды жіберудің кешігуі жүк иелерінің кірісіне 

қатты әсер етуде. Осыған байланысты клиенттер экспедиторлардан шұғыл 

түрде (соның ішінде тиісті құжаттарды дұрыс ресімдеместен және шарттағы 

өзгерістерсіз) дәстүрлі тауарларға қарағанда қымбат немесе аз сенімді болуы 

мүмкін жүктерді жеткізудің балама нұсқаларын ұйымдастыруды талап етеді 

– мысалы, дағдарыс жағдайында үнемі өсіп келе жатқан жүктерді әуе 

көлігімен жеткізу немесе осы жерден туындайтын барлық қауіптері бар 

шағын және аз белгілі мердігерлерді арқылы жеткізу үшін пайдалану 

жұмыстарын орындатуда. Пандемияға дейін берілген тапсырыстардың 

барлығы, белгісіз уақытқа дейін кейінге қалдырылды, сол себепті де, 

олардың шекарада немесе басқа ел тұрағында, портында, әуежайларда тұрып 

қалуы орын алды.  

Көбінесе экспедиторлар бір немесе бірнеше қызметтерді орындайды, 

бір көлік түрімен жұмыс істейді, мысалы, теміржол немесе автомобиль 

экспедиторы. Логистикалық шығындарды азайту қажеттілігі жүк 

тасымалдаушы – экспедитор - тасымалдаушы қатынастарының өзгеруіне 

және қарапайым делдалдардан бас тартуға әкеледі. Бұған орындаушыны 

жедел таңдауға, тендерлер өткізуге болатын электрондық алаңдарды кеңейту 

және жетілдіру ықпал ететін болады.  Логистикалық операторлар салалық 

шешімдерге бағытталған, олар қызметтер кешенін ұсынуды және жүк 

иесімен толық интеграцияны қамтиды. Осы шешімдерді іске асыру үшін 

қажетті ресурстар сатып алынады, бірыңғай ақпараттық технологиялар 

құрылады [3]. 

Пандемия салдарынан туындаған тасымал кідірістерінің алдын алу 

мақсатында, көлік-эспедиторлық фирмалар, тасымал келісімшарттарға, 

тұтынушымен қарым-қатынас тармақтарында жаңа тараулар (форс-мажор 

жағдайларда туындайтын проблемалар) енгізуде, олар: 

– келісілген жеткізу тізбегіндегі кез келген қолданыстағы немесе ықтимал 

өзгерістер туралы өз клиенттерін жедел түрде хабардар ету қажет, бұл ретте 

форс-мажорлық мән – жайларға сілтеме жасай отырып, сонымен қатар, тек  
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клиент ғана  тасымал операторын өз жұмысын орындаудан (осы клиент 

тапсырысы бойынша ғана) толығымен немесе жартылай босата алады; 

– тұтынушыларға жүк жеткізу тізбегіне қатысушылардың барлық 

проблемалары туралы үнемі хабарлау: экспедиторлар, тасымалдаушылар, 

теңіз желілері, агенттер, порттар, қоймалар мен терминалдар. Форс-мажор 

туралы ескертпелерді пайдалану үшін көлік операторы клиент алдындағы өз 

міндеттемелерін орындай алмау оған байланысты емес жағдайларға 

байланысты екенін дәлелдеуі керек; 

– егер жүкті сатушы қандай да бір себептермен (мысалы, банктік және өзге 

де жүйелердің істен шығуынан немесе сатып алушының қаржылық 

проблемаларынан) төлем алмаса, ол осы жүкке экспедиторлық қолхат 

ресімдеген тарапқа немесе тиеу пунктінде өз коносаментін шығарған кеме 

иесі-тасымалдаушыға (NVOC) қарсы талап қоя алады. Сондықтан, жүк 

алушыға берілмес бұрын, көлік операторлары сатушының оларға немесе 

агенттердің, мердігерлердің біреуіне жүкті ұстау туралы қандай да бір 

хабарлама бермегенін және жібермегенін, шағым беру туралы хабарлардың 

ешқандай жерінде көрсетпегенін тағы бір рет тексеруі керек; 

- теңіз тасымалын орындау барысында, егер банк кепілдігін беруден бас 

тартылса, теңіз желісі босатуды кешіктіруге толық құқылы, ал бұл демераж 

туралы шағымдарға әкеледі, сондықтан, банк кепілдігінің талаптарын, теңіз 

желісі тек әдеттегі жүкқұжатты (waybill) берсе,болдырмауға болады. 

Сондықтан экспедиторлар мен көлік операторларына мүмкіндігінше осындай 

жүкқұжаттарды қолдана отырып, желілермен жұмысты үйлестіру 

ұсынылады[4]. 

Нақты мысал ретінде, «Қарағанды автобус парк №2» ЖШС 

қарастырдым. Бұл кәсіпорында өндірістік тәжірибе өту барысында, 

фирманың көлік – экспедиторлық қызметті пандемия кезінде де жақсы 

атқарғандарына көзім жетті. Кәсіпорынның негізгі міндеті – қала ішіндегі 

жолаушы тасымалын қамтамасыз ету болып табылады. Жалпы компания, 

Қарағанды бойынша ірі көліктік тұрақтарды шоғырландырады. Бұл компания 

ішінде үлкен жүк айналымы болуын қамтамасыз етеді. Көліктік құрал-

жабдықтар мен база ішінде орын алатын логистикалық операцияларды 

жүйелі түрде орындайтын бірден бір көлік фирмасы болып табылады.  

«Қарағанды автобус паркі №2» ЖШС 1970 жылы Қарағанды 

авторемзауытының негізінде құрылды, сол кезде екі маршрутқа барлығы он 

автобус қызмет көрсетті. Кейін автопарктің жылжымалы құрамы техникамен 

толықты. Автобустар 32 бағыт бойынша жолаушы тасымалын қамтамасыз 

етеді, арнайы бөлінген көлік тау-кен кәсіпорындарының қызметкерлерін 

тасымалдады. Қазіргі уақытта "№2 автобус паркі" ЖШС 5 автоколоннадан  

және бас автопарктен тұрады, онда, шамамен, 1500 адам еңбек етеді. 

Кәсіпорынның аумағы 20 га құрайды, онда 25 бокс және өндірістік үй-

жайлар орналасқан [5]. 
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1- кесте. Статистикалық мәліметтер бойынша Қазақстан бойынша жолаушы 

тасымал  айналымы аймақ бойынша көрсетілген.  

 
 2017 2018 2019 2020 

Қазақстан Республикасы  182,064,9 - - - 

Ақмола облысы 7281,8 - 7121,1 6900,3 

Ақтөбе облысы    8998,0 

Алматы облысы 10666,3 - 8661,2 84003,5 

Батыс – Қазақстан облысы  5021,7 3624,6 3201,9 

Қарағанды облысы 33693,9 - 36587,7 3589,8 

 

Кестеде көрсетілген мәліметтер коммерциялық тасымалдаумен 

айналысатын жеке кәсіпкерлер орындаған жұмыс көлемін бағалауды ескере 

отырып жасалған. "-" мәні - құпия деректерді білдіреді. Статистикалық 

мәліметтер бойынша, ең көп жолаушы тасымалы – Қарағанды облысына 

тиесілі. Облыс бойынша, Қарағанды қаласында көп таралған. Қала бойынша 

3 автопарк тіркелген. Солардың ішінде, 2 - ші автопаркқа 40%  жолаушы 

тасымалы тиесілі.  

 Жолаушылар тасымалын ұйымдастыру. Күн сайын автопарк 

Қарағанды қаласының тұрғындарын жұмыс күндері 220000 адам, сенбі және 

жексенбі күндері 185000 адамды тасымалдайды. 19 қала маңындағы 

маршруттарда 134 бірлік жылжымалы құрам, маршруттармен 104 елді мекен 

мен кент (ауыл) қызмет көрсетіледі. 38 қалааралық маршрутта, оның ішінде 

21 облысішілік қосылу маршруты, 13 облысаралық бағыт және 4 

халықаралық маршрут бойынша 109 бірлік жылжымалы құрам тартылған. 

Міндеті: 

Адамзат игілігі үшін  жоғарғы стандарттарын ескере отырып, қала ішіндегі 

жолаушы тасымалын орындау. 

Мақсаты: 

Компанияның стратегиялық мақсаты – Қарағанды қаласы бойынша, қала 

көлік фирмалары арасында көшбасшы  компания ретінде орнығу. 
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1 – сурет. «№2 автобус паркі» стратегиясының шеңберіндегі негізгі 

міндеттері. 

Суретте көрсетілгендей, фирманың басты міндеттері, негізінен, қала 

көлік ішінде тасымал сапасын жақсартып, дамыту жұмыстарын белсенді 

түрде жүргізу болып табылады.  

Осылайша, қазіргі таңда, нарықтық экономикада көлік – 

экспедиторлық қызметтер үлкен сұранысқа ие.  Нарықтық қатынаста, 

логистика едеәуір тез дамуда, сәйкесінше, көліктік – экспедиторлық 

қызметтер логистикалық фирмаларда барынша енгізілуде. Тәжірибе 

көрсеткендей, қазіргі таңда, әлемде орын алған өзгерістерді жүйелі түрде 

жылдам саралап, тез бейімделген кәсіпорындар, фирмалар ғана нарықта өз 

орнын табады. Әлем бойынша пандемия жарияланып, карантиндік шаралар 

енгізілгеннен, шамамен, жүк тасымал саласы 40-50%- ға құлдырады. Алайда, 

соған қарамастан, бұл жағдайда, логистиканың кей саласын дамуына әсер 

етті, олар - оңтайландыру және диджитализация. Көптеген компаниялар 

COVID-19 пандемиясы кезінде барлық жұмысты "жаңа бағдарға" ауыстыруға 

шешім қабылдады. Логистикада IT-революция басталды. Тарифтер мен 

мөлшерлемелермен алмасу мақсатында логистикалық компаниялар үшін IT-

платформаларды пайдалануды шығындарды барынша азайтуға мүмкіндік 

тудырды. 

 

Түйіндеме.       Бұл мақалада жүктерді тасымалдау мен жеткізуді 

мұқият есептеу, сондай-ақ білікті персоналды таңдау арқылы жүк 

тасымалы құнын төмендетудің дүниежүзілік тенденциясы болып 

«№2 автобус паркі» 
стратегиясының 

шеңберіндегі негізгі 
міндеттер мыналар:

Қарағанды қаласында ірі 
индустриалды жобаларына 

(мемлекеттік және коммерциялық 
тендерлер) қатысу;

Қарағанды қаласы 
бойынша логистикалық 

саланы жергілікті  
деңгейде дамыту;

Қазақстан 
Республикасының 

экономикалық және 
әлеуметтік дамуына 
белсенді үлес қосу.
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табылатын көлік-экспедициялық қызмет қарастырылады. Осы тұрғыдан 

алғанда, зерттеудің негізі – қазіргі уақыттағы көптеген отандық 

компаниялар өздерін нарықта логистикалық провайдерлер ретінде 

көрсеткен, экспедиторлық қызметтер болып табылады (логистика 

атауындағы жаңа трендтерді). Сонымен қатар, нақты мысал ретінде 

қарастырған «Қарағанды автобус паркі №2» ЖШС соған дәлел болып 

табылады. 

Резюме.    В данной статье рассматривается транспортно-

экспедиционная деятельность, которая является мировой тенденцией 

снижения стоимости грузоперевозок путем тщательного расчета 

перевозки и доставки грузов, а также подбора квалифицированного 

персонала. С этой точки зрения основой исследования являются 

экспедиторские услуги (новые тренды в названии логистики), в которых 

многие отечественные компании в настоящее время зарекомендовали себя 

на рынке как логистические провайдеры. Кроме того, для этого примером 

является ТОО «Карагандинский автобусный парк №2». 

Summary.   This article discusses freight forwarding activity, which is a 

global trend of reducing the cost of cargo transportation by carefully calculating 

the transportation and delivery of goods, as well as the selection of qualified 

personnel. From this point of view, the research is based on forwarding services 

(new trends in the name of logistics), in which many domestic companies have now 

established themselves in the market as logistics providers. In addition, 

"Karaganda bus park № 2 " LLP is a real example of this. 
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 Аннотация. Данная статья рассматривает инновационные 

налоговые методы ревизий и отбора для усовершенствования налогового 

менеджмента. Предоставление оптимального отбора налогоплательщиков 

с целью эмиграционных налоговых проверок считается главной задачей, в 

отсутствии базисного постановления которой неосуществим 

высококачественным контролем. Только использование очень эффективной 

концепции отбора даст возможность гарантировать наибольшую 

сосредоточенность стараний осуществляющих контроль организаций в 

ревизиях тех категорий налогоплательщиков, выявление нарушений у 

которых является более возможным. 

Аннотация. Бұл мақалада салық менеджментін жақсарту үшін 

инновациялық салықтық аудит және скринингтік әдістер қарастырылады. 

Эмиграциялық салықтық тексеру мақсатында салық төлеушілерді оңтайлы 

іріктеуді қамтамасыз ету негізгі міндет болып саналады, оның базалық 

регламенттері болмаған кезде сапалы бақылау мүмкін емес. Өте тиімді 

іріктеу тұжырымдамасын қолдану ғана бақылаушы ұйымдардың салық 

төлеушілердің осы санаттарына жүргізілген тексерулердегі күш-жігерінің 

барынша көп шоғырлануына кепілдік беруге мүмкіндік береді, 

бұзушылықтарды анықтау мүмкін. 

Annotation. This article examines innovative tax auditing and screening 

techniques for improving tax management. Providing the optimal selection of 

taxpayers for the purpose of emigration tax audits is considered to be the main 

task, in the absence of a basic regulation, high-quality control is not feasible. Only 

the use of a very effective selection concept will make it possible to guarantee the 

greatest concentration of the efforts of the controlling organizations in the audits 

of those categories of taxpayers, the identification of violations in which is more 

possible. 

 

Налоговые ревизии считаются одним из ключевых приборов 

вспомогательного начисления налогов налоговыми органами в Республике 

Казахстан. Точная подготовка к налоговой ревизии (фактичной, 

хронометражному обследованию) несомненно поможет свести к 

минимальному количеству опасности при проверке, а выполнение 
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определенных простых правил в процессе выполнения проверки упростит 

решение вероятных налоговых диспутов с налоговыми органами. 

Налоговые проверки разделяются в соответствующее разновидности: 

1. Налоговая проверка, проводимая согласно особенному распорядку в 

базе оценки уровня риска. 

2. Внеплановая налоговая проверка[1]. 

Налоговая проверка ведется налоговым органом согласно участку 

регистрационного учета налогоплательщика на территории 

налогоплательщика. При надобности часть деятельности может проводиться 

контролирующими на территории налогового органа.При проведении 

частичной комплексной также (либо) тематической проверки за 30 

календарных суток вплоть до основы проверки налогоплательщику вручается 

уведомление о налоговой проверке. Предоставление уведомления никак не 

считается основанием налоговой проверки, по этой причине в промежуток 

времени с даты получения уведомления вплоть до конечного дня, 

подтвержденного в уведомлении, плательщик обладает возможностью 

вносить поправки размерам собственных налоговых обязанностей с 

помощью понятия дополнительных конфигураций налоговой отчетности. 

Неплановая проверка наступает в отсутствии заблаговременного 

уведомления налогоплательщика. При этом, зачастую такого рода проверка 

имеют все шансы предшествовать приобретение некоторых уведомлений 

согласно 1 вопросу в рамках камерального контролирования, проверки 

других муниципальных организаций, претензии со стороны третьей 

персоны.Проверка является начатой только лишь уже после преподнесения 

налогоплательщику предписания о налоговой проверке. В предписании 

должны быть указаны тип проверки (тематическая либо комплексная), 

сведения касательно контролируемом этапе также типах контролируемых 

налогах, период проверки, но кроме того сведения об контролирующих 

фирму личностях.Указание обязано быть подписано 1-ым управляющим 

органа налоговой службы, назначившим проверку, либо личностью, его 

заменяющим, засвидетельствовано гербовой печатью также 

зафиксированного в особом журнале.Это значит, то что указание обязано 

отвечать конкретным определенным законодательством условиям к 

оформлению, нарушение каковых влечет его недействительность. Таким 

образом, предприятие обладает возможностью никак не позволять 

должностным лицам органа налоговых служб к проведению налогового 

контроля в случае неразумного оформления предписания. 
Ревизией, проводимой согласно специальному распорядку, считается 

проверка, определяемая органом контролирования также надзора в базе 
оценки уровня риска в взаимоотношении определенного субъекта (предмета) 
контролирования также наблюдения в областях правительственного 
контролирования, а также наблюдения, конкретных составляющей 4-ый 
пункт 2 статьи 141 Настоящего Кодекса, с целью предотвращения и (либо) 
ликвидации прямой опасности существования а также здоровью человека, 
находящейся вокруг среде, легальным увлечениям физических также 
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юридических персон, страны.В нынешний момент имеется 3 метода отбора 
налогоплательщиков с целью фактичной проверки: 1-ый базируется в 
расчетах, балансе также сопоставлении. Он наиболее годен при применении 
ЭВМ;2-ой базируется в познаниях также эксперименте равным образом 
годен при исполнении проверки вручную; 3-ий базируется в цикличности в 
течение периода либо же во времени. 

При исполнении метода основанного в расчетах в первостепенную 
очередность следует взглянуть, чем занимается данная организация, в случае 
если установлено, то что компании в этом бизнесе ощутили некачественный 
год из-за скоротечной финансовой депрессии, в таком случае возможно 
предполагать, то что характеристики данных компаний стремительно 
снизятся, по этой причине абсолютно рационально устранить подобные 
компании из выборки.В случае если пользоваться данными об организациях 
многообразного вида работы в этом либо определенном регионе, в таком 
случае возможно разбить данные компании в некоторое количество 
компаний, то есть групп. В 1 войдут индустриальные компании, в иную — 
автотранспортные и др. Уже после распределения в категории возможно 
определить для каждой категории персональные аспекты в связи от типа 
работы. Последующий этап — это формирование подобных личных 
критериев. К примеру, возможно выбрать 10% учреждений, обладающих 
максимальный объем продаж либо у каковых случилось максимальное 
уменьшение характеристик валового заработка. Чем больше конкретны 
аспекты, тем правильнее будет итог. 

Метод, базирующийся в познаниях также опыте, в случае если из 
навыка, данных, а кроме того согласно результатам камеральной проверки 
установлено, то что в конкретном типе бизнеса процветает «теневая 
экономика», в таком случае возможно подобрать все без исключения 
компании данного бизнеса, потом данная категория разбирается с 
применением расчетов, сопоставлений также соотношений с целью отбора 
тех, которые предполагают максимальную заинтересованность. 

Метод, базирующийся на цикличности во времени, данный метод 
требует контролировать любую систему один раз на протяжение конкретного 
этапа времени. Данный метод никак не весьма результативен при 
ограниченности ресурсов, так как средства автоматически станут 
применяться с целью проверки тех, которые никак не располагаются 
проблемой с отчетностью также декларациями. Этот способ используется 
только лишь налоговой службой. Главная концепция данного расклада 
состоит в «профилактике страхом». Налогоплательщик понимает, то что их 
автоматически проверят на протяжении той или иной этапе времени, ни в 
коем случае никак не ощущает себя в безопасности также по этой причине 
никак не станет преступать законы о налогах, по крайней мере осознанно.  

Однако в настоящей жизни данная концепция никак не функционирует. 
Во-первых, ни у одной налоговой власти не достаточно на сегодняшний день 
ресурсов, для того чтобы реализовать подобный план. Во-вторых, в случае 
если она и постарается данное проделать, период, которое налоговые 
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инспекторы сумеют отметить на каждую проверку, очутится таким 
ограниченным, что ни одна проверка никак не станет результативной.Тем не 
менее периодическая проверка в измененном виде способен быть крайне 
оптимальной также результативной, в случае если ее, к примеру, 
осуществлять в организациях, популярных равно как «проблемные» либо 
«теневые». Может быть полезна она также с целью больших компаний, где 
постоянно максимален риск больших издержек поступлений. 

Практически полный 2020-й год функционировал мораторий на 
налоговые проверки, однако из-за существенного недостатка бюджета, а 
кроме того непрерывного декларирования администрацией того, что 
собственно госбюджет станет заполняться в отсутствии дополнительного 
вливания денег, 2021 год способен проделать путь под знаменем налоговых 
ревизий , то есть проверок [1]. 

Плановые налоговые проверки. С плановыми проверками все более-
менее очевидно, так как план-график налоговых ревизий публикуется в 
официальном веб-сайте ГНС также пребывает в общественном доступе.При 
создании проекта-графика налоговых ревизий фискальный аппарат проводит 
проверку любого возможного представителя бизнеса в соотношении 
аспектами риска.Увидав себя в плане ревизий, налогоплательщику 
необходимо мгновенно приступать готовиться к такому роду проверке. У 
судов до тех пор пока отсутствует конкретная также стабильная позиция 
сравнительно этого, нарушаются ли полномочия налогоплательщика при 
введении его в план-график налоговых ревизий отсутствует. Но это означает, 
то что оспаривание включения налогоплательщика в программу налоговых 
ревизий считается ювелирной также весьма опасной деятельностью. 

Внеплановые проверки. С неплановыми проверками не все так 
однозначно.Очевидным триггером вероятной быстрой неплановой налоговой 
проверки считается требование, приобретенный налогоплательщиком в 
распорядке пунктом 7 статьи 16 НК. Заключительная практическая 
деятельность демонстрирует, то что осуществляющий контроль орган не 
часто руководствуется условиям, определенных Налоговым Кодексом также 
никак не показывает соответствующие и отчетливые причины с целью 
обращения к налогоплательщику с надлежащими запросами [2]. 

Усовершенствование камеральных ревизий - это фактор увеличения 
производительности эмиграционных налоговых проверок [3].От 
продуктивной ревизорской деятельности налоговых организаций согласно 
обеспечению абсолютного также оперативного дохода налогов, а также 
сборов  значительно зависит эффективное функционирование не только лишь 
региональной экономики, но также устойчивое формирование экономики 
государства в целом.Мишенью камеральной налоговой проверки считается 
надзор за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов либо 
налоговым представителем законодательства о налогах также сборах. 
Камеральная налоговая проверка ведется уполномоченными официальными 
личностями согласно точке пребывания налогового органа без того или 
иного особого постановления управляющего в протяжении 3-х месяцев с дня 
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представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) также 
документов, которые в соответствии с Налоговым кодексом обязаны 
прилагаться к налоговой декларации (расчету). 

Внешние сведения имела бы возможность  содержать сведения, 
приобретенная налоговыми органами об налогоплательщике с иных 
муниципальных осуществляющих контроль, но кроме того 
правоохранительных организаций, банков, нотариальных организаций, 
организаций правительственного управления также регионального 
самоуправления, средства общественных данных, физических также 
юридических персон. Равно как демонстрирует практическая деятельность, 
подобные сведения непосредственно либо неявно говорит об нарушениях 
налогоплательщиком законодательства о налогах также сборах [4]. 

В сегодняшний день в налоговых органах программные продукты дают 
возможность осуществлять камеральную проверку представленных 
налоговых деклараций (расчетов) в основном только лишь арифметически, 
так как никак не включают компонентов углубленного камерального анализа.  

К сожалению, отсутствуют также конкретные аспекты отбора 
налогоплательщиков с целью введения в план выполнения эмиграционных 
налоговых ревизий, во взаимосвязи с данным следует, в первую очередь, 
выработать концепцию контрольных соотношений, в базу которых обязано 
быть заложено осуществление в автоматизированном порядке камеральной 
ревизии: 

- соотношений также увязывание характеристик налоговой и 
бухгалтерской отчетности; 

- закономерной взаимосвязи среди раздельными отчетными также 
вычисленными признаками налоговой также счетоводной отчетности, 
важными для исчисления налоговой основы; 

- сопоставимости отчетных характеристик с подобными признаками 
прошлого налогового (отчетного) этапа; 

- оценки счетоводной отчетности также налоговых деклараций с точки 
зрения их соотношения существующим в налоговом органе сведениям о 
финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщика, приобретенным 
с внешних также внутренних источников[5]. 
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Түйін. Мақалада еліміздің тұрақты экономикалық өсуін айқындайтын  

Қазақстан Республикасының 2030 жылға дейінгі даму стратегиясы 

бағыттары  көрсетілген. Экономиканың сапалы өсу факторлары 

анықталып,мүмкіндіктері саралана келе,қаржы секторының экономикалық 

өсуге әсері ашылған. 

Аннотация. В статье отражены направления стратегии развития 

Республики Казахстан до 2030 года, определяющие устойчивый 

экономический рост страны. Выявлены факторы качественного роста 

экономики,проанализированы возможности, Раскрыто влияние финансового 

сектора на экономический рост. 

Summary.The article reflects the directions of the development strategy of 

the Republic of Kazakhstan until 2030, which determine the sustainable economic 

growth of the country. The factors of high-quality economic growth are 

identified,opportunities are analyzed, and the impact of the financial sector on 

economic growth is revealed. 

 

Қазақстан Республикасы тұңғыш Президентінің «Барлық 

қазақстандықтардың өркендеуі, қауіпсіздігі және әл-ауқатының жақсаруы» 

атты ел халқына Жолдауында Қазақстан Республикасының 2030 жылға 

дейінгі даму стратегиясы  ұсынылды.  «Қазақстан-2030» Стратегиясы елді 

динамикалы дамып келе жатқан әлемдегі ең қауіпсіз, тұрақты, экономкалық 

тұрақты елдердің біріне айналдыруға бағытталған егемен республиканың 

ұзақ мерзімді даму жолын айқындады. 

 «Қазақстан-2030» Стратегиясы жеті ұзақ мерзімді басымдықтарды 

айқындайды: ұлттық қауіпсіздік;  қоғамның ішкі саяси тұрақтылығы мен 

консолидациясы;  шетелдік инвестициялар мен ішкі жинақтардың жоғары 

деңгейі бар ашық нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу;  

азаматтардың денсаулығы, білімі және әл-ауқаты,  энергетикалық ресурстар;  

инфрақұрылым, әсіресе көлік және коммуникация;  кәсіби мемлекет.  Бұл 

басымдықтар елді одан әрі дамытудың нақты іс-қимыл жоспарларын жасауға 

негіз болды. 

Экономикалық циклділіктің әсері, ең алдымен, қазіргі қаржы-

экономикалық дағдарыстың әсері ұлттық экономиканың жаһандық немесе 

аймақтық дағдарыстардың жағымсыз салдарына тұрақтылығын арттыруға 

бағытталған шараларды жүзеге асыру қажеттілігін анықтайды. 

 Еліміздің дағдарыстан кейінгі дамуына жағдай жасайтын басым 

шаралар іскерлік және инвестициялық ахуалды жақсартуға, елдің қаржы 
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жүйесін нығайтуға және мемлекеттік басқару тиімділігін арттыруға 

бағытталады. 

 Экономиканың сапалы өсуі елдің жедел индустриалды-инновациялық 

дамуына ықпал ете отырып, физикалық инфрақұрылымды жаңартуға, 

кадрлық әлеуетті дамытуға және институционалды базаны нығайтуға 

негізделеді[1]. 

 Әлеуметтік қауіпсіздік, ішкі тұрақтылық және теңгерімді сыртқы 

саясат мәселелері алдағы онжылдықта елдің даму басымдықтарының бірі 

болып қала бермек. 

 Әртараптандырылған экономика негізінде ел азаматтарының әл-

ауқатын арттыру Стратегиялық жоспар - 2020 іске асырудың басты жетістігі 

болды. 

Даму - бұл қосу белгісімен сипатталатын қозғалыс формаларының бірі.  

«Экономикалық даму» ұғымы «өсу» ұғымын да, «тұрақтылық» ұғымын тең 

дәрежеде қамтиды.  Тұрақтылық деп сыртқы (немесе белсенді элементтері 

бар жүйелерде - ішкі) әсер етуші әсерінен осы күйден шығарылғаннан кейін 

экономиканың тепе-теңдіктің жаңа жағдайына бейімделу қабілеті түсініледі.  

Экономикалық дамудың таптырмас шарты - бұл елдің экономикалық 

өмірінің барлық аспектілерін жаңарту, т.  олардың топырағына әлемнің ең 

дамыған елдерінде дамыған және жүзеге асырылған ұйымдастырудың және 

өндіріс технологиясының, кәсіпкерлік қызметтің ең мінсіз әдістерін беру 

кезінде [2]. 

 Экономикалық өсуді экономикалық дамудан айыру керек.  

Экономикалық даму - бұл экономикалық өсуге қарағанда кеңірек түсінік.  

Экономикалық даму ұлттық экономика экономикалық өсудің де, 

рецессияның да жағдайында болуы мүмкін деп болжайды.  Оның үстіне, 

рецессия жиынтық сұраныс пен жиынтық ұсыныс арасындағы тепе-теңдікті 

қалпына келтіретін және тиімсіз жұмыс істейтін кәсіпорындар нарықтан 

кететін кезең ретінде қарастырылады.  Нәтиже - болашақ экономикалық 

өсудің негізі. 

 Экономикада алғаш рет экономикалық өсу мен экономикалық 

дамудың арасындағы айырмашылықты Дж.Шумпетер енгізді.  Сонымен, 

экономикалық даму дегеніміз - ұзақ мерзімді перспективадағы сандық және 

сапалық өзгерістердің, жаңа, бұрын белгісіз немесе басқаша айтқанда 

инновацияның пайда болуының қайтымсыз процесі [3]. 

 Материалдық қажеттіліктер шектеусіз және үнемі дамып отырады: 

кейбір қажеттіліктерді қанағаттандыру, қалғандары бірден пайда болады.  

Жер шарындағы адамдар саны жылдан-жылға көбейіп келеді.  

Тарихшылардың айтуы бойынша адамзат 1 миллиард адамға жету үшін 

шамамен 7000 жыл қажет болды.  Бұл шамамен 19 ғасырдың ортасында 

болды.  Содан бері әлем халқының саны анағұрлым жоғары қарқынмен өсті.  

БҰҰ сарапшыларының бағалауы бойынша, 2020 жылға қарай ғаламшардағы 

адамдардың саны шамамен 8 миллиард адамға жетеді.  Сонымен, бір 

жағынан өсіп келе жатқан материалдық қажеттіліктер, екінші жағынан, 
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әлемдегі адамдар санының өсуі адамзатты тауарлар мен қызметтердің 

қоғамдық өндіріс көлемі мен масштабын үнемі арттыруға мәжбүр етеді.  

Демек, экономикалық өсу қажет. 

 Ұлттық экономика біркелкі емес дамып келеді және экономикалық 

қызметтің құлдырауы мен құлдырауын бастан кешіруде олар циклдық даму 

туралы айтады.  Бұл өзгерістер көлемдік, негізгі макроэкономикалық 

көрсеткіштердің өсуіне қатысты.  Экономикалық өсу экономикалық циклдың 

қалпына келу кезеңімен байланысты, бұл экономиканың алға жылжуын, 

оның ілгерілеуі мен дамуын білдіреді.  Экономикалық өсу 

макроэкономикалық саясаттың мақсатты функциясына кіреді.  

Экономикалық өсуге қол жеткізу мемлекеттік саясаттың кез-келген нысанын 

(ақша-несиелік, фискалдық, құрылымдық, инвестициялық және т.б.) жүргізу 

кезінде басымдық болып табылады. 

 Экономикалық өсу категориясы - кез-келген экономикалық жүйеде 

қоғамдық өндірістің ең маңызды сипаттамасы.  Үш негізгі факторлардың 

жиынтығында экономикалық өсудің негізін сипаттай отырып, С.Кузнец 

техникалық прогреске басымдық береді, яғни.  экономикалық өсу жаңа 

технологияларды қолдану арқылы қамтамасыз етілуі керек. 

 Сонымен қатар, ғылыми әдебиеттерде экономикалық өсімді тек сан 

жағынан ғана емес, сапалық жағынан да анықтайтын тағы бір тәсіл бар.  

Сонымен, мысалы, «экономикалық өсу оның құрылымын жақсартумен және 

өнімдер мен қызметтер сапасының жақсаруымен ЖІӨ өндірісінің өсу 

жылдамдығымен анықталады» [4]. 

 Экономикалық өсуді анықтауға жеткілікті алуан түрлі тәсілдердің 

болуы экономикалық өсу дегеніміз өндіріс факторлары мен материалдық 

игіліктердің уақыт бойынша сандық және сапалық жақсаруы деп айтуға негіз 

береді. 

 Экономикалық өсу санатына қатысты көзқарастарды талдай отырып, 

оған нақты анықтама беруге болады.  Экономикалық өсу - бұл нақты ЖІӨ-

нің ұзақ мерзімді өсу үрдісі, бұл әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің 

кейінгі оң тенденциясын білдіреді. 

 Бұл анықтамада келесі тармақтар маңызды: 

 а) тенденция - нақты ЖІӨ жыл сайын өсіп отыруы қажет емес, 

экономиканың қозғалыс бағыты (тенденция) маңызды; 

б) ұзақ мерзімді - экономикалық өсу - бұл ұзақ мерзімді кезеңді 

сипаттайтын процесс, сондықтан ұзақ уақыт ішінде нақты ЖІӨ-нің өзгеруі, 

әлеуетті ЖІӨ-нің өсуі (яғни ресурстардың толық жұмыспен қамтылуымен 

ЖІӨ), экономиканың өндірістік мүмкіндіктерінің артуы туралы сөз болады; 

в) номиналды емес, нақты ЖІӨ-нің өсуі, оның өсуі баға деңгейінің 

өсуіне байланысты болуы мүмкін, тіпті нақты өндірістің төмендеуімен; 

 г) әлеуметтік-экономикалық көрсеткіштердің оң динамикасы 

 міндетті түрде экономикалық өсуді сүйемелдеуі керек, әйтпесе бұл өз 

мақсатына айналады. 
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 ХІХ ғасырдың классикалық экономикалық теориясында  

экономикалық өсуге маңызды орын берілді.  Мәні, механизмі және өсу 

тенденциялары А.Смит, Д.Риккардо, Т.Мальтус, К.Маркс, Дж.С.Миллдің 

назарында болды.  Содан кейін ұзақ үзілістен кейін отандық экономист Г.А.  

Фельдман, ол кеңестік жоспарлы экономикаға қолданылатын экономикалық 

өсу теориясының негіздерін жасады.  Ол бірқатар жаңа қатынастарды талдап, 

табу арқылы ол елдің 25 жылға арналған даму теориясын құрды, бұл 

экономикалық теория мен практикада жаңа сөз болды. 

 Экономикалық өсу ұлттық өндірістің нақты көлемінің қысқа мерзімді 

ұлғаюын емес, оның ұзақ мерзімді тенденциялары мен сапалық жақсаруын 

білдіреді.  Бұл экономикалық дамудың оң динамикасы туралы 

куәландырады. 

 Экономикалық өсу халықтың өмір сүру деңгейі мен сапасын көтерудің 

материалдық негізі ретінде қызмет етеді, т.  экономикалық өсудің түпкі 

мақсаты - тұтыну.  Халықаралық тәжірибеде экономикалық өсу ұлттық 

экономика дамуының маңызды көрсеткіші ретінде қолданылады. 

 Экономикалық өсудің сипатына қатысты даулы, кейде қарама-қарсы 

көзқарастар бар.  Қарқынды экономикалық өсудің жақтаушылары мен 

қарсыластары бар. 

Экономикалық өсудің мүмкіндік құны бар.  Экономикалық өсуді 

қамтамасыз ету үшін экономикалық ресурстарды пайдалану оңтайлы болуы 

керек. Экономикалық өсуді қоғамдық мүдделер тұрғысынан қарастыра 

отырып, оның негізгі екі мақсатын бөліп көрсетуге болады: халықтың 

материалдық әл-ауқатын арттыру және ұлттық экономикалық қауіпсіздікті 

қолдау. 

 Экономикалық өсудің басты мақсаты - халықтың материалдық әл-

ауқатын жақсарту және ол  бірнеше компоненттерден тұрады: 

- жан басына шаққандағы орташа кірістің өсуіне жан басына 

шаққандағы ЖІӨ өсуімен қол жеткізуге болады; 

- экономикалық даму процесінде жұмыспен қамтылғандар мен 

жұмыссыздарға қатысты әлеуметтік әділеттілік қағидатын сақтау; 

- экономикалық даму процесінде бос уақытты көбейту арқылы 

әлеуметтік нәтиже алу; 

- экономикалық өсу процесінде өндірілетін тауарлар мен қызметтердің 

сапасын жақсарту және түрлерін көбейту. 

 Экономикалық өсу қарқыны мен сапаның жақсаруы арасында белгілі 

бір қайшылық бар[5]. Жоғары өсу қарқынына сапаның деградациясы 

есебінен қол жеткізуге болады.  Керісінше, өсудің төмен және тіпті теріс 

қарқыны жоғары сапалы өнім нәтижесінде тұтынушылардың 

қанағаттанушылығының артуымен қатар жүруі мүмкін.  Демек, зерттеулер 

көрсеткендей, ең оңтайлы төмен (жылына 2-3%), бірақ экономикалық өсудің 

тұрақты қарқыны. 

 Өсіп келе жатқан экономика жаңа, сапалы өсіп келе жатқан 

қажеттіліктерді қанағаттандыруға және әлеуметтік-экономикалық 
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мәселелерді шешуге (мысалы, кедейлікке және қоршаған ортаның 

ластануына қарсы) ішкі және халықаралық деңгейде шешуге қабілетті.  

Экономикалық өсуді сонымен қатар нақты өндірістің өсу қарқыны халықтың 

өсу қарқынынан асып түсетін ұлттық экономиканың осындай дамуы деп 

түсіну керек . 

Орнықты даму деп қазіргі заманның қажеттіліктерін 

қанағаттандыратын, бірақ болашақ ұрпақтың өз қажеттіліктерін 

қанағаттандыру қабілетіне қауіп төндірмейтін экономикалық динамиканың 

ерекше түрін айтады. 

ХХ ғасырда қаржы секторының экономикалық өсуге әсері, оның ішінде 

микроэкономикалық, салалық, салалық, макроэкономикалық, елдер аралық 

және уақыт аралық деңгейдегі дамуларға қатысты эмпирикалық зерттеулер 

алынды.  Қаржылық дамудың экономикалық өсуге әсер ету механизмдері 

инвестициялар, адами капиталды жинақтау және жалпы өнімділік сияқты 

арналарды бөлу арқылы зерттелді.  Алынған бағалау нәтижелері екіұшты 

болып шықты және айтарлықтай шашыраңқы болды.  Сонымен қатар, 

зерттеулер қаржы секторының жұмыс істеуі мен ұзақ мерзімді экономикалық 

өсу арасындағы айтарлықтай оң байланысты көрсетті, сонымен қатар 

қаржылық даму факторлары мен қаржы секторының экономикалық өсуге 

әсер ететін арналарын анықтады[6].Жалпы мәліметтер көрсеткендей: 

 • қаржылық даму деңгейі әр түрлі детерминанттардың әрекетімен 

анықталады, кейбір зерттеу бағдарламалары қаржылық жүйенің 

қалыптасуына әсер ететін құқықтық жүйелер мен макроэкономикалық 

саясатты қарастырады, басқалары саяси, мәдени және географиялық 

контекстке бағытталған; 

 • қаржы капиталды жинауға қарағанда, өнімділік пен ресурстарды 

бөлуді ынталандыру арқылы экономикалық өсуге маңызды әсер етеді;  

сонымен бірге бастапқы капиталды жинақтау арнасы негізінен дамушы 

елдерде болады, ал өнімділік каналы индустрияланған елдер үшін ең 

маңызды болып табылады; 

 • қаржы секторының дамуы өтімділік шектеулерінің төмендеуіне және 

компаниялардың ұзақ мерзімді инвестицияларының өсуіне ықпал етеді, бұл 

сайып келгенде инвестициялардың құбылмалылығын төмендетеді және 

экономикалық өсу процестерін тұрақтандырады, фирмалардың 

инновациялық қызметін ынталандырады, активтер портфелінің анағұрлым 

тиімді құрылымын қалыптастырады және ұтымды ұйымдастырушылықты 

таңдайды  жиынтық экономикалық өсу үшін ықтимал салдары бар нысандар; 

 • қаржылық даму артық және жеткіліксіз қаржылық ресурстарға, күшті 

және әлсіз болашақ мүмкіндіктерге, шағын немесе ірі кәсіпорындардың 

үстемдігіне ие секторларға пропорционалды емес оң әсер етеді; 

 • қаржы секторы анағұрлым дамыған елдер экономикалық өсудің 

жылдам қарқынымен сипатталады, ал қаржы жүйесінің типі (банктердің 

немесе капитал нарықтарының басым дамуымен) онша маңызды емес. 
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 Көптеген зерттеулер көрсеткендей, қаржы секторы қоғамның жинақ 

ақшаларын жинауға және оларды тиімді пайдалануға бөлу арқылы 

экономикалық өсу үшін өте маңызды.  Сонымен қатар, қаржы жүйесінің 

эволюциясының экономикалық өсуімен динамикалық өзара әрекеттестігін 

модельдеу қаржы тек қана өндірісті емес, өндіріс сонымен қатар қаржыны 

қуалайды, яғни  қаржы мен экономикалық өсудің эволюциясы бар. 
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Түйін. Мақалада ғылыми және бизнес-ортадағы "цифрлық экономика" 

анықтамасының әртүрлі тәсілдері, қазақ экономикасы жұмыс істеуінің 

қазіргі кезеңінің ерекшеліктерін ескере отырып, әртүрлі елдердегі оның 

даму факторлары мен нысандары қарастырылады, бұл әлемдік 

экономиканың экономикалық өсуінің жаңа көздерін іздеу жағдайында 

ерекше өзекті. Цифрлық экономика-бұл технологиялық прогрестің табиғи 

салдары, технологиялық инфрақұрылымның дамуы және ірі мәліметтер 

базасын қолдану қоғамның кең ауқымды цифрлық трансформациясын 

тудырды. Егер цифрландырудың бірінші кезеңі миллиондаған тұтынушылар 

үшін интернетке қолжетімділіктің кеңеюімен сипатталса, онда қазіргі 
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кезең цифрлық сервистердің, өнімдер мен жүйелердің кең спектрін өндіру 

және басқару процесіне енгізумен ерекшеленеді. 

Түйінді сөздер: цифрлық экономика; цифрландыру; цифрлық 

инновациялар 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы к 

определению «цифровая экономика» в научной и бизнес-среде, факторы и 

формы ее развития в разных странах, с учетом специфики современного 

этапа функционирования казахской экономики, что особенно актуально в 

условиях поиска новых источников экономического роста мирового 

хозяйства. Цифровая экономика является естественным следствием 

технического прогресса, развитие технологической инфраструктуры и 

применение крупных баз данных вызвали масштабную цифровую 

трансформацию общества. Если первый этап цифровизации 

характеризовался расширением доступа в интернет для миллионов 

потребителей, то нынешний этап отличает внедрение в процесс 

производства и управления широкого спектра цифровых сервисов, продуктов 

и систем. 

Ключевые слова: цифровая экономика; цифровизация; цифровые 

инновации;  

Summary.The article considers various approaches to the definition of 

"digital economy" in the scientific and business environment, factors and forms of 

its development in different countries, taking into account the specifics of the 

current stage of functioning of the Kazakh economy, which is especially important 

in the search for new sources of economic growth of the world economy. The 

digital economy is a natural consequence of technological progress, the 

development of technological infrastructure and the use of large databases have 

caused a large-scale digital transformation of society. If the first stage of 

digitalization was characterized by the expansion of Internet access for millions of 

consumers, the current stage is characterized by the introduction of a wide range 

of digital services, products and systems into the production and management 

process. 

Keywords: digital economy; digitalization; digital innovations 

 

Цифрлық трансформация әлемдік экономиканың басты трендтерінің 

бірі болып табылады. Алдыңғы қатарлы елдер бизнес жүргізу мен 

мемлекеттік басқарудың тривиалды әдістерінен құтылуға мүмкіндік беретін 

бірқатар құралдарды әзірлеп қойды және оларды практикада табысты 

пайдаланады. XXI ғасырдың басы ақпараттық революция және экономиканы 

жаһандандыру үдерістері негізінде цифрлық технологиялардың дамуына 

әкелді. Қоғамдағы және экономикалық процестердегі ақпарат негізгі 

ресурсқа айналды. Адамның қолында ол білімге айналады, ал әлеуметтік-

экономикалық қатынастар желілік кеңістікке көбірек ауысады. Нарық 

субъектілерінің қызметіндегі цифрлық трансформацияның негізгі факторы 

цифрлық мәдениетті дамыту болып табылады [1]. 
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Цифрлық экономика түсінігі және мәніне тоқталып өтсек, канадалық 

кәсіпкер, Tapscott Group компаниясының кеңесшісі және атқарушы 

директоры – Дон Тэпскотт "цифрлық экономиканың атасы"деп саналады. 

1994 жылы жарық көрген "сандық экономика" кітабы виртуалды 

экономикалық жүйені сипаттайтын алғашқы кітап болды. Ол цифрлық 

экономиканың 12 блогын атап өтті: Білімді басқару, сандық байланыс, 

виртуализация, молекулизация, интернет арқылы интеграция, делдалдардан 

кету, конверсия, инновация, тұтынуды кластерлеу, жедел әрекет ету, 

жаһандану және қоғамдағы қайшылықтардың өсуі. Әрине, қазіргі уақытта 

осы компоненттердің кейбіреулері айтарлықтай дамыды, ал кейбіреулері аз, 

бірақ олардың барлығы іс жүзінде бар. Өндірістік және ақпараттық 

технологиялардағы революциялық өзгерістер жағдайында Т. Мезенбургтің 

цифрлық экономикасының бес компоненті толық емес екені белгілі болды. 

Сонымен қатар, бірінші және екінші жағдайда да сандық экономиканың 

нақты анықтамасы берілмейді. 

Ресейлік зерттеушілер сандық экономикаға анықтама беруге өз 

үлестерін қосуда. Сонымен, Б. Н. Паньшин сандық экономиканы желілік 

қызметтерге негізделген деп анықтайды. Бұл ретте ол цифрлық экономика 

элементтерін бөліп көрсетуге болатын салаларды білдіреді: "дамыған елдерде 

ұлттық ЖІӨ-нің 70% - дан астамын құрайтын экономиканың цифрлық 

сегментін кеңейтудің базалық себебі транзакциялық сектордың өсуі болып 

табылады. Бұл секторға: мемлекеттік басқару, консалтинг және ақпараттық 

қызмет көрсету, Қаржы, көтерме және бөлшек сауда, сондай-ақ әртүрлі 

коммуналдық, жеке және әлеуметтік қызметтерді ұсыну кіреді».  

Цифрлық экономиканы әртүрлі тұрғыдан қарастыруға болады. 

Цифрлық экономика — бұл [1]: 

- адам қызметінің барлық салаларында ақпаратты жинаудың, 

сақтаудың, өңдеудің, түрлендірудің және берудің цифрлық технологияларын 

белсенді енгізумен және практикалық пайдаланумен сипатталатын 

экономика түрі; 

-цифрлық ақпараттық-телекоммуникациялық технологияларды 

пайдалануға негізделген әлеуметтік-экономикалық және 

ұйымдастырушылық-техникалық қатынастар жүйесі; 

-тұрақты даму жағдайында білім алмасу үшін экономикалық 

агенттердің өзара іс-қимылы мен өзара пайдалануы бөлінген әртүрлі 

элементтердің (техникалық, ұйымдастырушылық, бағдарламалық, 

инфрақұрылымдық, нормативтік, заңнамалық және т.б.) жиынтығы түріндегі 

күрделі ұйымдастырушылық-техникалық жүйе. Сандық жүйені анықтаудағы 

негізгі нәрсе-бұл білім, технология алмасу және осы алмасуға қатыса алатын 

және оны басқара алатын адамдар.  

Көптеген елдерде цифрлық қоғамды қалыптастыру мәселесіне көп 

көңіл бөлінеді, бұл қабылданған цифрлық экономиканы дамыту 

бағдарламаларымен расталады. Біз бұл елдерді тізімдейміз: Дания (2000 ж.), 

Сингапур (2005 ж.), Австралия, Гонконг, Ұлыбритания, Жаңа Зеландия (2008 
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ж.), Еуроодақ (2009 ж.), Канада (2010 ж.), Малайзия (2012 ж.), Оңтүстік 

Корея (2013 ж.), Үндістан, Қазақстан (2015 ж.) [2]. 

Цифрлық экономиканы қалыптастыру белгілі бір негізге ие болуы 

керек, оны атап өтуге болады: 

- цифрлық инфрақұрылымдар мен байланыс стандарттарын дамыту; 

- цифрлық экожүйелердегі ақпараттық ағындар мен білімдерді 

басқаруды жетілдіру; 

-азаматтардың желіге және ондағы онлайн-коммуникацияларға еркін 

қол жеткізуін құру; 

-онлайн қызметтерді кеңейту; 

- ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету. 

Сандық жүйелерге арналған заманауи технологиялар мен қызметтер 

[3]: 

- сандық орта; 

- дамыған ақпараттық-коммуникациялық құрылым; 

- ақпараттық ресурстар; 

- білім базасы; 

- электрондық өзара әрекеттесудің жаңа формалары; 

- пәнге бағытталған кластерлерге қатысатын интерактивті 

қоғамдастықтар; 

- бизнесті, Үкімет пен қоғамды біріктіруге арналған платформалар. 

Цифрлық экономика өндірістік және зияткерлік ресурстардың 

интеграциясы ретінде жаңа тауарлар мен қызметтерге, өндіріс әдістеріне, 

шикізат көздері мен технологияларға жол ашады. Өз кезегінде, жаңа 

тауарлар, өнімдер мен технологиялар жаңа нарықтардың қалыптасуына және 

олардың дамуына әкеледі[5]. Сондықтан цифрлық экономиканы 

қалыптастыру және дамыту жолдарын айқындау болашақта қандай 

факторлар айқындаушы бола алады, цифрландыру мен цифрлық 

технологиялардың осы факторлармен өзара іс-қимылы туралы сұрақтарға 

жауап беруді талап етеді. Бұл факторлардың жүйесі қандай екенін, олардың 

экономикаға әсер етуінің мүмкін реттілігін анықтау өте маңызды. 

Көптеген дамыған елдер алдағы өзгерістердің сөзсіздігін түсіне 

отырып, цифрлық экономиканы дамытуға қарай саналы қозғалысты бастады. 

Мұндай курсты алғашқылардың бірі болып АҚШ пен Қытай қабылдады, 

олар бүгінгі таңда цифрлық жарыстың бейресми көшбасшылары болып 

саналады. Олардың артынан тиісті бағдарламаларды Англия, Еуропалық 

Одақ елдері, Австралия және басқалар қабылдады. Әр түрлі елдердің (АҚШ, 

Австрия, Австралия, Англия және т.б.) көптеген сандық экономика 

бағдарламалары әлеуметтік бағыттарға баса назар аударады, мысалы, 

"сандық медицина"1 және "ақылды қала"2 бұл әлеуметтік жобаларды жүзеге 

асыру әр түрлі жоспарлау мен күрделілікті талап етеді. 

АҚШ пен Қытай мысалында сандық экономиканы қарастырсақ, бұл 

елдер экономиканы цифрландырудың әртүрлі жолдарын таңдады: АҚШ 

нарықтық жолды жариялайды, ал Қытай жоспарлы жолды таңдады. Қолайлы 
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іскерлік және инновациялық орта тұрғысынан өте дамыған АҚШ-тың ең 

дамыған IT-секторы бар. АҚШ-тың цифрлық экономикасын дамыту 

стратегиясы 4 негізгі тармақты қамтиды: 

1. цифрлық экономиканы дамытуға жағдай жасау, яғни нормативтік-

құқықтық база жақсаруда. 

2. неғұрлым дайындалған индустрияларда цифрлық экономиканың 

жаңа бағдарламалық-аппараттық кешендерінің пайда болуы; 

3. бағдарламалық-аппараттық кешендер мен олардың арасындағы 

бәсекелестік біртіндеп интеграция; 

4. бүкіл экономикаға ең сәтті шешімдерді көбейту. 

3. бағдарламалық-аппараттық кешендер арасындағы бәсекелестік және 

оларды біртіндеп біріктіру; 

4. бүкіл экономикаға ең сәтті шешімдерді көбейту. 

Бұл стратегия АҚШ үшін ең жақсы болып көрінеді. Бұл елге АҚШ 

тұрғысынан ең аз шығындарды қолдана отырып, әлемнің басқа елдеріне 

қарағанда айтарлықтай экономикалық және технологиялық артықшылыққа 

ие болуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ, оның арқасында АҚШ Google, 

FaceBook, Amazon, Intel және басқалары сияқты жоғары технологиялық 

трансұлттық корпорацияларға сене алады. Алайда, бұл стратегияның айқын 

кемшіліктері бар, олардың негізгісі "жетілген" цифрлық экономиканы 

қалыптастыру процесінің ұзақтығы. 

Қазіргі уақытта Қытайдың цифрлық экономиканы дамытуда өзіндік 

артықшылықтары мен қолайлы жағдайлары бар. Бұл ел цифрлық 

экономиканы дамытудың жоспарлы жолын таңдады. Қытай жариялаған 

стратегияда екі дерлік байланысты емес бағыттар бар: 

1. заттардың өнеркәсіптік интернетін енгізу есебінен өндірісті 

цифрландыру; 

2. өткізу нарықтарын одан әрі кеңейту үшін интернеттің 

мүмкіндіктерін пайдалану. 

Қытайдың цифрлық экономикасын дамытудың жоспарлы жолының 

негізгі компоненттері: өндіріс пен логистиканы жаппай цифрландыру; 

нормативтік-құқықтық базаны әзірлеу; басқару жүйелерін цифрландыру, 

цифрлық платформаларды құру; цифрлық платформалар мен экожүйелерді 

бірыңғай кеңістікке интеграциялау болды. 

Цифрландыру барлық секторларға ықпал етеді және шикізаттық емес 

салалардың әлеуетін әртараптандыру және ашу, стартап-белсенділікті 

ынталандыру және жаңа салаларды ашу арқылы тұтастай алғанда Қазақстан 

экономикасы құрылымының өзгеруіне алып келеді. 

Бұл ретте әртүрлі салаларда цифрлық технологиялардың әсер ету 

дәрежесі біртекті емес.Қазақстан экономикасының дәстүрлі салалары, оның 

ішінде шикізат секторы шеңберінде құн жасаудың ең үлкен әлеуеті 

болжанып отыр, бірақ электрондық саудада, ат-секторда және қаржы 

индустриясында құн жасаудың қағидаттық жаңа мүмкіндіктері ашылуда. 
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Біздің мемлекетіміз цифрлық сауаттылықты ілгерілету және деректер 

қауіпсіздігін қорғауды қамтамасыз ету жөнінде бастама көтеруі қажет. 

Барлық жерде жаңа технологияларды енгізу және цифрлық экономикаға 

таңдалған жол елдің мемлекеттік басқару органдарында, халықты жұмыспен 

қамту саласында жоғары тиімділік пен ашықтықты қамтамасыз етуге, 

сондай-ақ білім беру мен денсаулық сақтау саласындағы сапаны арттыруға 

мүмкіндік береді, инвестициялық ахуалды жақсартуға мүмкіндік береді [5]. 

Осы салада жұмыс істейтін мамандар икемді ойлау қабілетіне және жаңа 

нәрсені жүзеге асыру қабілетіне ие болуы керек. Цифрландыру процесі жаңа 

инновацияларды, тұрақты жаңартуларды, жаңа білікті дағдылар мен кәсіби 

білімді талап етеді. Қазақстан бұл бағытта дұрыс жолды таңдады. 
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Түйін. Мақалада өзекті мәселеге айналған «жасыл технологияны» 

қолдану жайы мен  жобаны жүзеге асыруға туғызылған мүмкіндіктерді 

ескере отырып, Қазақстандағы даму қарқыны баяндалған. Сонымен қатар, 

қазіргі таңда «Жасыл экономиканы»  дамытудың жеті негізгі бағыттары  

анықталып, оларды жетілдіру бойынша ұсыныстар дайындалған.  
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Аннотация.В статье освещены актуальные вопросы применения 

зеленых технологий  и темпы развития в Казахстане с учетом 

возможностей реализации проекта. Кроме того, в настоящее время 

определены семь основных направлений развития «зеленой экономики», 

подготовлены предложения по их совершенствованию. 

Summary.The article highlights the current issues of the use of green 

technologies and the pace of development in Kazakhstan, taking into account the 

possibilities of implementing the project. In addition, seven main directions for the 

development of the "green economy" have been identified, and proposals for their 

improvement have been prepared. 

 

Бүгінгі таңда «жасыл технологияны» қолдану жайы ең бір өзекті 

мәселеге айналып отыр. Еліміз «жасыл экономикаға» көшудің алдағы ұзақ 

мерзімді жоспары барысында Қазақстанның экономикалық тұрақтылық 

қуатын барынша сақтай отырып, экономиканың өркендей түсуіне мүдделі. 

Қазақстанның тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен 

қолға алынған «жасыл экономика» – халықаралық «Жасыл көпір» серіктестік 

бағдарламасын іске асыруға негіз боларлық құқықтық, экономикалық және 

ғылыми-негіздік шарттарды жақсартатын, сондай-ақ табиғатты керегімізге 

қарай игеріп, оны тиімді тұтыну тәжірибесін жетілдіруге ынталандыратын 

игі бастама. 

Қазіргі кезде қоғам «жасыл» экономика сөзінің мәнісін әр түрлі 

түсінеді. Бірі бұл елдің табиғатын жақсартатын экономиканың жаңа салалары 

деп түсінеді. Басқалары бұл сөзді табиғатқа көмектесуге және пайда 

келтіруге бағытталған жаңа технологиялар ретіндегі экожүйенің өзіндік түрі 

деп есептейді. Үшіншілері, бұл мақсаты экологиялық таза өнімдерді құру 

болып табылатын дамудың жаңа кезеңіне ауысу деп есептейді. 

Түсінікті анықтаудың барлық осы жолдары сөздің мағынасына өте 

жақын. «Жасыл» экономика - бұл табиғи қорларды тиімді пайдалану есебінен 

қоғамның әл-ауқатын сақтауға бағытталған, сондай-ақ соңғы пайдалану 

өнімдерін өндірістік циклге қайтаруды қамтамасыз ететін экономика. 

«Жасыл» экономика бірінші кезекте, қазіргі уақытта сарқылуға ұшыраған 

(пайдалы қазбалар – мұнай, газ) ресурстарды үнемді тұтынуға және 

сарқылмайтын ресурстарды тиімді пайдалануға бағытталған [1]. 

Жасыл экономиканың негізінде – таза немесе «жасыл» 

технологиялардың жатырғанын  білеміз. Мамандардың көзқарасы  бойынша 

«жасыл» экономиканы дамыту, көптеген постиндустриалды елдерде өзінің 

ауқымымен қозғаған экологиялық дағдарысты біздің елде болдырмауға 

мүмкіндік түғызады [2]. 

Қазіргі уақытта елімізде «Жасыл экономикаға» көшу бойынша ұлттық 

стратегия әзірлену үстінде. Сарапшылардың пікірінше жер көлемі жөнінен 

әлемде тоғызыншы орынды алатын Қазақстанда аталмыш жобаны жүзеге 

асыруға мол мүмкіндік бар. Соған орай «жасыл экономика» қағидаттарын 

енгізу мәселесі жан-жақты талдауға негіз болуда. 
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Көптеген елдерде «жасыл» экономикаға өту кезінде салықтық 

ынталандыру қарастырылған. Әлемдік тәжірибенің аяқ алысына сүйене 

отырып, «жасыл» салаға инвестиция ағынын көптеп тарту үшін 

салықтық  ынталандыруды қолдану жағы ескерілетін болады. Бұл ретте 

министрлік жобаны әзірлеу кезінде салықтық жеңілдіктер енгізбек. 

«Жасыл экономиканы» дамытудың жеті негізгі бағыттарын атап өтетін 

болсақ:  

Бірінші бағыт - жаңартылатын энергия көздерін енгізу. 

Пайдалы қазбаларды ары қарай сақтау туралы мәселе орасан ауқымға 

ие болады. Біздің мемлекет табиғи қорлары өте бай ел ретінде танылған. 

Мұнай, газ – бүкіл дүние жүзінде ең ірі энергетикалық қорлардың бірі 

ретінде сыныпталады, бірақ тіпті олардың өзі уақыты келгенде сарқылады, 

демек өмір үшін жаңа ресурстар табу қажет. Бұл ретте Қазақстаннның жақсы 

экожүйеге, жер қыртысына және орманға ие болуы айғағы басқа елдер 

алдындағы өзінің ұстанымын айтарлықтай арттырады. 

Екінші бағыт – тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығындағы энергия 

тиімділігі. 

  Қалалық тұрғын үй қорының маңызды бөлігі кеңестік дәуірден кейінгі 

уақытта салынғандықтан, тұрғын үй кешендерінің көпшілігі тиімсіз жылу 

изоляциялық құрылымдармен және жылумен қамтамасыз ету жүйелерімен 

жабдықталған, ол маңызды жылу шығындарына алып келеді. Қазіргі уақытта 

Қазақстанда жылумен қамтамасыз ету аспаптарының жұмысының істен 

шығуы саласындағы іс-шараларды жүзеге асыратын энергия сервистік 

компаниялары әрекет етеді. 

Үшінші бағыт – ауыл шаруашылығындағы органикалық егін 

шаруашылығы. 

Бірінші кезекте бағыттың аталмыш түрі әр түрлі азық қоспаларынан, 

синтетикалық тыңайту өнімдерінен (пестицидтерден) бас тартуды 

қарастырады. Дақылдық өсімдіктердің шығымдылығын, өсуін қамтамасыз 

ету үшін органикалық тыңайтқыштарды пайдалану туралы сөз болып отыр. 

Ауыл шаруашылығын «көгалдандыру» табиғи қорларға зиян келтірместен, 

халыққа азық-түлікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Қазақстан мынадай 

бағыттар бойынша әрекет етуді жоспарлайды: 

·  жердің құнарлылығын басқару; 

·  суды тиімді пайдалану; 

·  өсімдіктер және жануарлар денсаулығын басқару; 

·  фермаларды механикаландыру. 

Төртінші бағыт – қалдықтарды басқару жүйесін жетілдіру. 

Қалдықтарды басқару мәселесі ерекше танымалдылыққа ие болды. Лас 

көшелер, үйінділер және қандай да бір болып жатқанға бақылаудың 

жоқтығын жиі кездестіресіз. . Қалыптасқан жағдайларға байланысты 

қалдықтарды өндірістік өнімнің қайталама өнімі ретінде пайдалану 

ұсынылған. Осылайша, мысалы қатты тұрмыстық қалдықтарды кешенді 
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қайта өңдеу және балама отынды алу технологиясы Алматыда іске 

асырылуда. 

Бесінші бағыт – су қорларын басқару жүйелерін жетілдіру 

Су адамзаттың өмір сүруін және экожүйелердің тұтастығын 

қамтамасыз етудің шешуші табиғи құрылымы болып қала береді. Осыған 

байланысты су қорларын тиімді пайдалану орасан ауқымға ие болатын 

мәселе болып қала береді. 

Алтыншы бағыт – «таза» көлікті дамыту 

Қазақстандағы тасымалдардың көпшілігі дизелде/бензинде жүргізіледі. 

Қазіргі уақытта тасымалдардың басым бөлігі бензин (дизель) негізінде 

жүзеге асырылады. Бірінші кезекте бұл парник газдарының жоғары 

шығарындыларына жағдай жасайды. 

Жетінші бағыт – экожүйелерді сақтау және тиімді басқару 

Осы бағыттағы қызмет басты түрде біздің елдің бірегей табиғат 

байлығын сақтауға бағытталған. 

 «Жасыл экономиканы» дамытуда Германия, Оңтүстік Корея 

мемлекеттері алдыңғы орында. Олар «жасылдануды» дамыту бойынша оң 

нәтижелерге қол жеткізіп отыр. Ал,біз әлем елдерінің оң тәжірибелерін 

пайдаланамыз. Бүгінгі таңда әлемде экологияға қатысты көптеген 

проблемалар бар. Күн өткен сайын табиғи ресурстарымыз  сарқылып,азайып  

қоршаған орта бүлініп ластанып келеді. Сондықтан да жалпы адамзат үшін 

жасыл экономикаға көшу бүгінгі таңда алда тұрған жауапты міндеттердің 

бірі болып табылады [3]. 

Қазақстанның экологиялық мәселелерін шешудің және 

электроэнергетиканы дамытудың басым бағытының бірі ретінде өздігінен 

жаңарып отыратын энергетикалық ресурстарды кеңінен пайдалану үдерісі 

қарастырылып келеді. Қазақстанда өздігінен жаңарып отыратын 

энергетикалық ресурстардың әлеуеті өте зор болып табылады. Жаңартпалы 

энергетикалық ресурстарға гидроэнергия, жел энергиясы мен күн энергиясы 

кіреді [4].  

Гидроэнергия. Кейбір деректерге сүйенсек, Қазақстан территориясы 

бойынша гидроэнергетикалық ресурстар тең бөлінбеген, олардың үлкен 

бөлігі Қазақстанның негізгі үш аймағында шоғырландырылған:  

1) Оңтүстік-Шығыс аймағы, Іле өзені бассейні, Шығыс Балқаш көлі 

бассейні және Алакөл көлдерінің топтамасы бассейні;  

2) Шығыс аймағы, Ертіс өзені бассейні;  

3) Оңтүстік аймағы, Сырдария, Талас, Шу өзендерінің бассейні. 

Қазақстан үшін энергияның жаңартпалы басым көздерінің бірі ретінде жел 

энергетикасы саласы саналады. Осыны ескере отырып, Қазақстанның жел 

атласы жасалды. Қазіргі уақытта, Қазақстанда жел электростанцияларын 

салудың 10 алаңы зерттелген. Мұндай алаңдар электроэнергияның 

коммерциялық өндірісі үшін жалпы қуаттылығы 1000 МВт-ға дейін жететін 

аса ірі жел электростанцияларын салу үшін толығымен пайдаланыла алады 

Бұл жоспарда Жоңғар қақпасының әлеуеттік мүмкіндіктері аса танымал екені 
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белгілі. Қазақстандық танымал энергетик Александр Трофимовтың 

мәліметтері бойынша, республикамыз жан басына шаққандағы жел 

энергиясы ресурстарының көлемі бойынша әлемде бірінші орынды иеленеді.    

Жел энергиясы. Қазақстанда жел энергетикасын пайдаланудың 

басымдықтары жел энергиясы ресурстарының бар болуымен анықталады. 

Қазақстан территориясының жартысында желдің орташа жылдық 

жылдамдығы 5-6 м/с., ал кейбір аудандарда желдің жылдамдығы 7-8 м/с. 

құрайды. Жел электростанцияларын салу ең алдымен, желіге қосылмаған 

шалғайдағы аудандарды энергиямен қамтамасыз етумен шартталады. 

Елімізде жел энергетикасын дамытуға деген қызығушылық келесі 

артықшылықты факторлармен түсіндіріледі: жел – бұл отынның бағаларына 

тәуелді болып табылмайтын энергияның жаңартылып отыратын ресурсы; 

жел ресурсы елдің барлық территориясында қол жетімді болып табылады; 

орнатылатын жел энергетикасы құрылғысының қуаттылығына бәсекенің 

болуы; атмосфераға зиянды қалдықтарды тастаудың және парниктік 

газдарды жіберудің болмауы; шалғай аудандарды электроэнергиямен 

жабдықтауды орталықсыздандырудың мүмкіндігі.  

Күн энергиясы. Күн энергиясын қалыптастырудың және пайдаланудың 

бірнеше бағыттары бар: күн сәулесі электр энергиясын және жылуды 

қалыптастырады; ғимараттарды жылыту үшін қолданылады; ауаны 

баптайды; ыстық сумен қамтамасыз етеді; әртүрлі материалдарды кептіру 

үшін қолданылады. Қазақстанның географиялық орналасуының солтүстіктік 

кеңдігіне қарамастан, еліміздегі күн энергиясының ресурстары тұрақты және 

климаттық жағдайлардың қолайлылығына байланысты қол жетімді болып 

табылады. Кейбір зерттеу қорытындылары бойынша, елдің оңтүстік 

аймақтарында күн энергиясының әлеуеті жылына 2500-3000 күн сағатына 

жетіп жығылады, ал күн сәулесі энергиясы жылына 1300-1800 кВт/м. 

құрайды. Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан облысы және Арал теңізі сияқты 

энергия тапшы аймақтар күн электростанцияларын салу үшін аса қолайлы 

аудандар болып табылады. 

 «Жасыл көпір» Әріптестік Бағдарламасының нәтижелері табиғатты 

бұзатын экономикадан өзара келісілген экологиялық-экономикалық 

жүйелерді құруға жағдай жасайды. Қысқа мерзімді және фрагментарлы 

тәсілдерді жоятын басқарудың жаңа тетіктері негізінде институционалды 

құрылымдарды құру орнықты дамуды көздейді. Табиғат ресурстарын 

ұтымды және ұзақ мерзімде пайдалану, өмірлік маңызды экожүйелерді 

сақтау мен қалпына келтіру үшін жаңа тетіктерді құру. Қоршаған ортаның 

тозу қарқынын төмендету және табиғат ресурстарын ұтымсыз пайдалануды 

төмендету үшін өндіріс пен тұтынудың дәстүрлі тұрақсыз үлгілерін «жасыл» 

экономика үлгісіне ауыстыруды қамтамасыз ету.  Тек елдер мен аймақтар 

үшін емес, барлық әлемдік бірлестіктер үшін маңызы үлкен жетістіктерге 

жету үшін өз күштерін біріктіру. Әлемдік оң нәтижелі тәжірибелер мен 

әлеуетті тиімді пайдалану, экологиялық қауіпсіздікті нығайту үшін жағдай 

жасау. 
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Астананың ЭКСПО-2017 бүкіләлемдік көрмесіне өз кандидатурасын 

ұсынуы әрі «Болашақтың энергиясы» атты жаһандық мүдделерді топ-

тастыратын тақырыпты таңдауы әлем назарын өзіне аударғаны хақ. Өйткені, 

адамзат алдындағы күрмеуі қиын мәселе – энергияға деген тапшылықты 

жойып, балама қуат көздерін кеңінен іске қосатын кез келді. Адамзат ба-

ласына көмірді, мұнайды, газды толығымен игеруге орта есеппен 40-50 жыл 

кетті, балама энергетиканы игеруге де шамамен сонша уақыт керек. Бұл шара 

– біздің елімізде балама энергетиканың қарқынды дамуына жол ашары 

сөзсіз.   
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы применения 

концепции бенчмаркинга как эффективного способа совершенствования 

маркетинговой деятельности предприятия, повышения 

конкурентоспособности, укрепления собственных позиций на рынке.  

Түйін. Мақалада бенчмаркинг тұжырымдамасын кәсіпорынның 

маркетингтік қызметін жетілдірудің, бәсекеге қабілеттілігін арттырудың, 

нарықтағы өзіндік позициясын нығайтудың тиімді әдісі ретінде қолдану 

туралы айтылады. 

Summary. The article discusses the application of the concept of 

benchmarking as an effective way to improve the marketing activities of an 

enterprise, increase competitiveness, strengthen its own position in the market. 

 

На сегодняшний день бенчмаркинг является эффективным  

инструментом  управления маркетинговой деятельностью многих фирм и 

компаний.  
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«Бенчмаркинг» является производным от англ. слов «bench» (уровень, 

высота) и «mark» (отметка) и имеет разное толкование: «эталонное 

сравнение», «опорная отметка». Бенчмаркинг — это систематическая 

деятельность, направленная на систематический поиск, исследование, анализ, 

оценку и обучение на лучших примерах других предприятий, независимо от 

того работают данные предприятия в этом сегменте или являются 

конкурентами [1].  

Таким образом, суть бенчмаркинга заключается в анализе успешного 

опыта других компаний, его применении и адаптации к условиям 

деятельности предприятия. Основная задача в бенчмаркинге сводится не 

просто к исследованию фирм-конкурентов на рынке, а к выявлению  

наиболее конкурентоспособных из них, реализующих  лучшую и 

эффективную бизнес-стратегию.  

Термин «бенчмаркинг» как экономическая категория, а также основы 

данного метода впервые были разработаны в 1972 году для оценки 

продуктивности бизнес-процессов Институтом стратегического 

планирования в Кембридже (США). Именно в этом институте был 

сформулирован тезис о том, что эффективное решение в области 

конкуренции должно основываться на изучении и использовании опыта 

передовых компаний.  

Кроме того, научные основы бенчмаркинга как единой системы 

заложены в трудах таких авторов как: А. Фейгенбаума, Дж. Джурана, Э. 

Деминга, К. Исикавы, Ф. Кросби, Т. Тагути, У. Шухарта и др. Методология 

бенчмаркинга научные черты приобрела в конце 1980- х гг. в трудах Х. Дж. 

Харрингтона, Б. Андерсена, М. Заири, Г. Ватсона, Р.К. Кэмпа и др.  

На Западе бенчмаркинг активно применялся с конца 70-х годов. В 1979 

году, в условиях экономического кризиса, технологией бенчмаркинга 

воспользовалась компания Xerox для повышения конкурентоспособности. 

Компания проводила анализ затрат и качества своей продукции по 

сравнению с японской, с целью преодоления проблем, обусловленных 

быстро уменьшающейся долей рынка корпорации. Вслед за компанией Xerox 

бенчмаркингом начали пользоваться такие фирмы как Fuji, Motorola, IBM, 

Ford Motor, General Electric, Shell, Bank of America, U.S. Army и др. [2].  

Для реализации концепции бенчмаркинга компании необходимо 

последовательно ответить на два вопроса: 

1)  Какая именно фирма является лидером? 

2)  Как эта компания действовала, чтобы добиться успеха? 

Данные вопросы являются основой бенчмаркинга и до сих пор 

сохраняют свою актуальность [3]. 

Ступени развития системы бенчмаркинга представлены в таблице 1.  

 

 

 

 

https://be5.biz/terms/a30.html
https://be5.biz/terms/p69.html
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 Таблица 1 

 Эволюция бенчмаркинга 

 

В настоящее время реализуется концепция глобального бенчмаркинга 

как инструмента обмена бизнес-информацией в международном масштабе, 

что придает существенный импульс для разработки стратегий выхода 

национальных предприятий на внешний рынок.   

Рассмотрим этапы процесса бенчмаркинга. В общем виде их можно 

представить следующим образом (рисунок 1).  

Как показывает рисунок 1, в первую очередь, необходимо определить 

субъект и объект бенчмаркинга: непосредственно компанию-эталон и 

факторы сравнения – показатели деятельности, факторы среды, способы 

функционирования на рынке, стратегию компании-эталона и др. Далее 

производится тщательный анализ полученных результатов, а затем – 

выработка на этой основе управленческих решений в плане переноса опыта с 

учетом специфики и особенностей фирмы-реципиента. 

 

  
 

Рисунок 1. Этапы процесса  бенчмаркинга 

П р и м е ч а н и е – составлено на основе источника [4] 

  

Заключительным этапом является внедрение и реализация новых 

способов организации работы предприятия, направленной на укрепления 

позиций компании на рынке, повышение конкурентоспособности 

№ Период Ступени развития Характеристика  этапов 

1  до нач.1970-х гг. Реинжиниринг 
Ретроспективный  

анализ продукта 

2  1976–1986 гг. 
Бенчмаркинг 

конкурентоспособности 

Впервые реализован 

корпорацией  «Xerox» 

3  1982–1986 гг. Бенчмаркинг процесса 
Эталонное  

сопоставление процессов 

4  1986 – 1990-е гг. 
Стратегический 

бенчмаркинг 

Систематический процесс 

применения успешных  

бизнес-стратегий 

5  1990-е гг. – по наст.вр. 
Глобальный 

бенчмаркинг 

Бенчмаркинг как инструмент 

организации международного 

обмена опытом 

П р и м е ч а н и е  –  составлено на основе источника [2] 
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предлагаемых товаров и услуг, совершенствование маркетинговой стратегии.  

 При этом следует учесть, что процесс бенчмаркинга  нужно 

рассматривать как  непрерывный цикл реализации его этапов  вследствие 

динамичного развития  как компании-эталона, так и в целом  маркетинговой 

среды предприятия.  
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Макроэкономикалық факторлардың туристік қызметтерге 

сұраныс деңгейіне әсері 

 

Тыныбекова Айкун Мухтарқызы  - М075 «Маркетинг және 

жарнама» ОБ магистранты 

Алматы экономика және статистика академиясы, Алматы қ. 

 

Қазіргі заманғы туристік саланың ерекшелігі ұсынылатын 

қызметтердің күрделілігінде жатыр, бұл экономиканың әртүрлі салаларына 

жататын кәсіпорындарды кешенге қосуды көздейді. Алайда, бұл жағдай ұзақ 

уақыт бойы тұрақты дамудың өзіндік кедергісі болып табылатын бар 

проблемалардың шешімін табуға мүмкіндік бермейді. 

Біріншіден, тікелей нәтижелердің сапалы өлшенетін көрсеткіштерін 

ескере отырып, саланы дамытуды жоспарлау жоқ. 

Екіншіден, институционалдық өзара іс-қимылдың болмауы. 

Кәсіпкерлердің мүдделерін қозғайтын кез келген саяси шешімдер бұдан 

былай бизнес-қоғамдастықпен, атап айтқанда Қазақстан Республикасының 

Ұлттық Кәсіпкерлер Палатасымен келісу рәсімінен өтеді. Осылайша, 

мемлекет пен бизнес институттары арасындағы ұлттық деңгейдегі қарым-

қатынастарда оң өзгерістер байқалады. Туристік саладағы проблемалар 

туралы білмейтін жергілікті атқарушы органдар (әкімдіктер) көбінесе форс-

мажор жағдайларының басталуына дайын емес. 

Үшіншіден, өңірлік деңгейде мемлекеттік қолдаудың болмауы. 

Туризмді дамыту деңгейі жоғары елдердің тәжірибесін талдаудан туристік 

https://be5.biz/ekonomika/m028/3-1.html
http://naukovedenie.ru/PDF/23EVN216.pdf
https://vaael.ru/ru/article/view?id=24
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кәсіпкерлікті жандандыру және жан-жақты қолдау, туристік 

инфрақұрылымды дамыту, тиісті нормативтік-құқықтық базаны 

қалыптастыру жөніндегі бастамаларды мемлекеттік қолдау қажеттігі 

туындайды. Әрине, бүгінгі таңда туристік салада шағын және орта 

кәсіпкерлікті дамыту үшін жағдайлар жасалуда [1].  

Төртіншіден, әлеуметтік туризмнің үлесі туристік келушілердің жалпы 

көлемінде өте аз. Көптеген мемлекеттік және коммерциялық мекемелердің 

санасында олардың қызметкерлерінің физикалық күштерін міндетті түрде 

қалпына келтіру туралы түсінік дамымаған. Осыған байланысты адамдар 

мамандандырылған мекемелерде, курорттарда міндетті демалуға үйренбейді 

және бұл өмірлік қажеттіліктен гөрі сыйлық деп санайды. 

Өсіп келе жатқан сұраныс нарық субъектілерінің қазіргі 

проблемаларды шешудегі күш-жігерін біріктіреді және нәтижесінде туризм 

индустриясын дамытуда тұрақтылықты қамтамасыз етеді. 

Жоғарыда аталған факторлардың өзара әрекеттесуінің жоғары 

тереңдігін ескере отырып, олардың аймақтағы туризмді тұрақты дамыту 

мәселелерін шешуге айтарлықтай әсері туралы айтуға болады. Бұл жағдайда 

өзгерту үшін мүдделі нарық субъектілерінің мінез-құлық үлгілерін түбегейлі 

өзгертудің қажеті жоқ. Қолданыстағы үлгілерді ұстану және қазіргі 

әлеуметтік-экономикалық жағдай жағдайында эволюцияны жалғастыру 

жеткілікті. 

Біздің санамызда тұрақтылық шеңберін құра отырып, біз 

қанағаттанарлық жағдайдың белгілі бір уақытта ғана болатындығын және 

оның жағдайын болашаққа болжау мүмкін еместігін түсінуіміз керек. Егер 

туризмнің тұрақты дамуы – бұл туристік субъектінің жағдайындағы кез-

келген өзгеріс әлеуметтік-экономикалық жүйенің басқа субъектілерінің 

жағдайында теріс өзгерістерге әкелмейтін эволюциялық процесс болса, онда 

бұл кезеңде сапалы өзгерістерге кедергі келтіретін проблемаларды бағалау 

және әлеуметтік-экономикалық жүйені тепе-теңдік күйге келтіретін 

экономикалық агенттердің мінез-құлқының осындай үлгілерін жасау 

маңызды [2]. 

Қазіргі уақытта әлемдік қоғамдастық біздің қолымыздағы ресурстар 

мен энергияны қалай пайдаланатынымызға ертеңгі экологиялық жүйенің 

жай-күйі қандай болатынын біледі. Алайда, осы екі жүйенің өзара 

әрекеттесуі қоғамдық және саяси институттардың әсеріне байланысты. 

Осылайша, сарапшылар туризмнің тұрақты дамуының мінез-құлық 

процестеріндегі өзгерістердің бағыттарын анықтайтын дәл индикаторларды 

анықталады [3].  

Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, туризмнің тұрақты дамуы және 

аймақтың әлеуметтік-экономикалық даму деңгейі өте байланысты ұғымдар. 

Әлеуметтік-экономикалық дамудың үдемелі қарқыны өңірдің өзінің 

туристік әлеуетін іске асыруына үлкен демеу жасайды, бұл өңір тұрғындары 

үшін бірінші кезекте маңызды, өйткені ол халықтың қосымша жұмыспен 

қамтылуын, кірістердің өсуін қамтамасыз етеді. Қазіргі уақытта отандық 
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және шетелдік ғалымдар туризмнің аймақ пен мемлекеттің әлеуметтік-

экономикалық дамуына әсерін кеңінен әсерін тигізеді. Сонымен қатар, 

зерттеудің өзектілігін беретін туризмнің одан әрі тұрақты дамуына 

әлеуметтік-экономикалық факторлардың әсерін зерттейтін жұмыстар өте аз. 

Туризмнің тұрақты дамуына әсер ететін жеке факторлар арасындағы 

байланысты анықтау әлі де зерттелу үстінде. 
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АВТОМОБИЛЬ КӨЛІГІМЕН ТАСЫМАЛДАУДЫ 

ҰЙЫМДАСТЫРУ МЕН БАСҚАРУДЫ ЖЕТІЛДІРУ 

 

Хасенқызы Ж. -  әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық 

Университеті,ЭжБЖМ, 

Логистика мамандығының 4курс студенті 

Ғылыми жетекші: Асанова Т.А. - аға оқытушы 

 

Көлік қазіргі уақытта халық шаруашылығының маңызды салаларының 

бірі болып табылады. Көлік елдің барлық экономикалық және әкімшілік 

аймақтарын біртұтас тұтастыққа байланыстырады, қозғалыс қажеттіліктерін 

қанағаттандырады, сауданың тұрақты өсуін, халық шаруашылығының 

барлық салалары арасындағы байланыстың кеңеюі мен нығаюын қамтамасыз 

етеді. Көлік–бұл теміржол, автомобиль, су (өзен және теңіз), әуе және құбыр 

көлігі кіретін бірыңғай көлік жүйесі. Көліктің барлық түрлері жүйелі және 

пропорционалды түрде дамиды және бір-бірімен өзара әрекеттесіп 

тасымалдауды жүзеге асырады[1]. 

Сауда жүктерін қысқа қашықтыққа тасымалдау үшін көбінесе 

тауарларды теміржол станцияларынан, өндірістік және ауылшаруашылық 

кәсіпорындарының қоймаларынан көтерме сауда кәсіпорындарының 

қоймаларына және осы қоймалардан бөлшек сауда және ұсақ бөлшек сауда 

желілеріне тасымалдауды қамтамасыз ететін автомобиль көлігі қолданылады. 

Қазіргі жағдайда көптеген сауда кәсіпорындары өздерінің автомобиль 

көлігі құралдарына ие және олармен сауда жүктерін тасымалдайды. Сонымен 

бірге, санатқа жататын мамандандырылған автокөлік кәсіпорындарының 

көлігі көбінесе осы тасымалдар үшін қолданылады.  

Сауда кәсіпорындары автомобиль көлігінің жылжымалы құрамына 

нақты пайдалану және технологиялық талаптарды қояды, атап айтқанда, 
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халық тұтынатын тауарларды тасымалдауға арналған автокөлік 

мамандандырылған болу, яғни:  

– нақты топтар мен тауарлардың атауларын тасымалдаудың оңтайлы 

шарттарына сәйкес келу; 

– транс-экспедициялық операцияларды орындау кезінде тиеу-түсіру 

жұмыстарын механикаландыруды қамтамасыз ету; 

– перспективалы көлік жүйелерін, атап айтқанда контейнерлік көлік 

жүйесін дамыту талаптарына жауап беру; 

Жалпы пайдаланымдағы көлік кәсіпорындары сауда жүктерін 

тасымалдау үшін автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдау туралы 

шарттарды тасымалдаушы мен тапсырыс берушілер (жүк жөнелтушілер 

немесе жүк алушылар) арасында жасасуға негізделген оларды жоспарлаудың 

және ұйымдастырудың белгіленген тәртібін сақтауы қажет. 

Автомобиль көлігімен жүктерді тасымалдаудың технологиялық 

процесінің негізгі кезеңдері: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автомобиль көлігімен тасымалдарды ұйымдастыру шет 

мемлекеттермен қажетті келісімдерге отыруға жағдай қалыптастырды [2]. 

Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау жалпы технологиялық 

процесті құрайтын бірқатар операциялардан тұратын күрделі өндірістік 

процесс болып табылады. Жүкті жөнелтушіден алушыға жеткізу процесі үш 

негізгі элементтен тұрады: жүкті жөнелту пункттерінде жылжымалы құрамға 

тиеу; жүкті жылжымалы құраммен межелі пункттерге дейін ауыстыру; жүкті 

межелі пункттердегі жылжымалы құрамнан түсіру. Жөнелту пунктінде жүкті 

қабылдау сәтінен бастап межелі пунктке жүкті тапсыру сәтіне дейін 

орындалатын көлік процесіне байланысты жұмыстардың бүкіл кешені 

көліктік – экспедициялық жұмыс деп аталады.Орындау орнына байланысты 

экспедициялық жұмыстар кешенді және жергілікті болуы мүмкін.Кешендік 

жүктітасымалдауғақабылдау; 

жүктітаңбалаужәнепломбалау; 

автокөліктіжүктеу; 

құжаттардырәсімдеу; 

жүктіалушығатасымалдаужәнежеткізупроцесінжүзегеасыру; 

автокөліктүсіру; 

алушыныңжүктіқабылдауы; 

жүк тасымалы үшін есеп айырысу жүргізу. 
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жүкті алған сәттен бастап оны алушыға тапсырғанға дейінгі барлық 

операцияларды қамтиды. 

Жергілікті жер жөнелту орны бойынша, жүру жолында және келу орны 

бойынша орындалатын операцияларға бөлінеді.Көлік-экспедициялық 

жұмысты жүк жөнелтушілер мен жүк алушылардың өздері де, автокөлік 

кәсіпорындары да орындай алады.Кәсіпорындарға, ұйымдарға, мекемелерге 

және халыққа кешенді көліктік-экспедициялық қызмет көрсетуді 

ұйымдастыру жалпыға ортақ пайдаланылатын автомобиль көлігінің басты 

міндеттерінің бірі болып табылады. 

Кәсіпорындар мен автомобиль көлігі ұйымдары орындайтын көлік-

экспедициялық жұмыстың мақсаты – жүк иелерін тасымалдау процесіне 

байланысты өздеріне тән емес функциялардан босата отырып, жүк 

жөнелтушілердің қоймаларынан алушылардың қоймаларына дейін жеткізуді 

ұйымдастыру-жөнелту пунктінде жүк алу, жол бойында жүкті күзету, межелі 

пунктте жүкті тапсыру. 

Жүктерді автомобильмен  тасымалдау және аралас қатынаста 

тасымалдау кезінде, сондай-ақ Халыққа қызмет көрсету кезінде көлік-

экспедициялық жұмыстардың ең көп таралуы бар.Ірі қалаларда көлік-

экспедициялық жұмыстарды орындау үшін мамандандырылған автокөлік 

кәсіпорындары құрылады: қалааралық жүктерді тасымалдау кезінде 

автомобиль-жол комбинаттары, аралас қатынаста жүктерді тасымалдау 

кезінде автомобиль-экспедициялық комбинаттар.Мамандандырылған 

көліктік-экспедициялық кәсіпорындар мен ұйымдар үшін көліктік-

экспедициялық жұмыстың негізгі көрсеткіштері: көліктік-экспедициялық 

қызметтерді орындау саны: жүкті әкелу және әкету: экспедиция және жүкті 

алып жүру: тиелген және түсірілген тонна санымен сипатталатын тиеу-түсіру 

жұмыстары болып табылады. 

Жүктерді тасымалдауды ұйымдастыру тасымалдауды дайындау және 

орындау тәртібін, басшылықты, есепке алу мен бақылауды, құжат айналымы 

жүйесін, жүктерді тасымалдау үшін есеп айырысу жүйесін және т. б. 

белгілеуден тұрады.Тасымалдау процесінің сапасы, яғни жүктердің сақталуы, 

тасымалдаудың уақтылығы мен үнемділігі, тасымалдау жүйесін пайдалану 

ыңғайлылығы тасымалдауды ұйымдастыру деңгейіне байланысты. 

Автокөлік ұйымдары мен автомобиль көлігіне тапсырыс берушілер 

арасындағы өзара қарым-қатынастар негізгі қолданыстағы нормативтік 

актілермен реттеледі және автокөлік ұйымдары мен автомобиль көлігіне 

тапсырыс берушілер арасында жасалатын жүк тасымалдауға арналған 

шарттарда көрсетіледі. 

Жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау тасымалданатын жүктің 

көлемін сандық есепке алу кезінде жүзеге асырылуы тиіс, яғни жылжымалы 

құрамның жұмысы тоннада және тонна-километрде ескерілуі тиіс. Жүк 

тасымалдарының сандық есебін ұйымдастыру мүмкін болмаған жағдайда, 

жұмысы автомобиль-сағаттарда ескерілетін сағаттық автомобильдер деп 

аталатын уақыт бойынша тарифтер бойынша ақы төленетін 
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автомобильдермен жүзеге асырылады. Бұл көптеген зауытішілік, қойма 

ішіндегі және Ішкі құрылыстық тасымалдарға, бір сапарға төрттен көп 

кіретін құрастыру-тасымалдау маршруттары бойынша қалаішілік 

тасымалдарға, пошта тасымалдарына және т. б. қатысты.Жүкті тасымалдау 

сондай-ақ километрлік тарифтер бойынша: жылжымалы құрам тұрақты болу 

орнынан тыс жерде және кері жұмыс істеу үшін бара жатқан кезде, арнайы 

қызметтер көрсету кезінде және басқа да жағдайларда төлеу арқылы жүзеге 

асырылуы мүмкін. 

Жүк автомобиль тасымалдарын ұйымдастырудың негізгі әдістері: 

– мамандандырылған жылжымалы құраммен жүктерді тасымалдау; 

– ыдыс-даналы жүктерді тасымалдау; 

– үйінді жүктерді үлкен көлемде тасымалдау құрылыста, пайдалы 

қазбаларды – игеру кезінде және ауыл шаруашылығында орындалады; 

– контейнерлік тасымалдау; 

– қалааралық және халықаралық тасымалдарды ұйымдастыру; 

– тез бұзылатын өнімдерді тасымалдау; 

– қауіпті жүктерді тасымалдау; 

– ірі көлемді және ауыр салмақты жүктерді тасымалдау[3]. 

          Автомобиль көлігінің тасымалдау жұмысын жетілдіру 

міндеттерін шешу тасымалдау процестерін ұйымдастырудың, жоспарлаудың, 

есепке алудың және талдаудың қазіргі заманғы әдістерін меңгерген 

инженерлік-техникалық қызметкерлердің білікті кадрларын даярлауды талап 

етеді. 

         Автомобиль көлігінің өте маңызды және күрделі мәселесі – 

қоршаған ортамен өзара әрекеттесу. Автомобиль көлігі бүгінде көліктің 

экологиялық қауіпті түрлерінің бірі болып табылады. Ғылыми зерттеулердің 

негізгі бағыты – отынның жаңа түрлерін іздеу: сутекті (болашақтың отыны 

болып саналады, бірінші патент-1854 ж.), ядролық, газбаллонды, күн 

энергиясы, спирттер, бензинге қоспалар, синтетикалық түрлер (көбісі көмір 

негізінде) және т. б., сондай-ақ Автомобиль көлігіне электр энергиясын 

енгізу бойынша жұмыстар (электромобиль 1899 ж. қойылған болатын). 

Салмақ, материал, зарядтау, беріктік және батареялардың басқа да мәселелері 

өзекті болып табылады[4]. 

Сонымен, жүктерді автомобиль көлігімен тасымалдау процесі тек 

тасымалдау процесін ғана емес, сонымен қатар жүктерді тиеу, түсіру, алып 

жүру жұмыстарын да қамтиды. Бұл қатынастарды заңнамалық реттеу 

маңызды ғана емес, сонымен бірге автомобиль көлігімен жүк тасымалдауға 

қатысатын тараптар арасындағы қатынастардың тұрақтылығының қажетті 

шарты болып табылады. Шынында да, шарттың талаптарына қарамастан, 

тиеу және түсіру құқықтары мен міндеттері бір мәнді емес және осы 

құқықтар мен міндеттердің көлемі өзгермейді. 

         Автомобиль тасымалдарының құнын төмендету үшін 

моторесурсты ұлғайту проблемасын шешу қажет, яғни автомобиль 

конструкциясымен, оның мақсатымен, қолданылатын материалдармен, 
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құрастырудың дәлдігімен, жолдардың сапасымен және т. б. байланысты 

қозғалтқыштың және автомобильдің басқа да бөліктерінің ұзақ қызмет етуін 

арттыру қажет. 
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Түйіндеме. Мақалада жалпы автокөлікпен тасымалдауды 

ұйымдастырудың экономикалық маңыздылығы қарастырылып өтті.Соған 

байланысты автомобиль көлігімен тасымалдауды ұйымдастырудың негізгі 

әдістеріне тоқталып көрсетілді.Автомобиль көлігімен тасымалдауды 

ұйымдастыру барысында оның негізгі проблемасы-қоршаған ортамен өзара 

әрекеттесуі екендігі аталып өтті. 

Резюме. В статье рассмотрена экономическая значимость 

организации автомобильных перевозок в целом.В связи с этим были 

выделены основные методы организации перевозок автомобильным 

транспортом.При организации перевозок автомобильным транспортом 

отмечалось, что его основная проблема-взаимодействие с окружающей 

средой. 

Summary. The article considers the economic significance of the 

organization of road transport in General.In this regard, the main methods of 

organizing road transport were identified.When organizing road transport, it was 

noted that its main problem is interaction with the environment. 
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БӨЛІНБЕГЕН ПАЙДАНЫҢ (ЖАБЫЛМАҒАН ЗИЯННЫҢ) 
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Кәсіпорынның қорытынды табысынан бюджетке төленетін салықтарын 

және табыстың есебінен өтелетін басқадай шығындарды төлегеннен қалған 

сомасы есепті жылдың «Бөлінбеген пайдасы(жабылмаған зияны)» болып 

табылады. 

Меншікті капиталдың бұл элементіне тексеру жүргізу кезінде 

аудиторға жылдың басындағы және аяғындағы қалдықтарды Бас 

кітаптың5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 

зияны)»,5620 «Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» 

шоттарының мәліметтерімен және бухгалтерлік есептің осы шоттардың 

кредиттік айналымы көрсетілетін регистрлерімен салыстыру қажет. Содан 

кейін шаруашылық операцияларының осы шоттарда көрсетілуінің 

дұрыстығын тексеру керек. Бухгалтерлік есептің Типтік шоттар жоспарына 

сәйкес есепті кезең ішіндегі табыстың (зиянның) жиынтық сомасы5710 

«Қорытынды пайда (зиян)» шотында анықталады. Бұл шоттың кредиті 

бойынша «Табыстар» бөлімі шоттарымен корреспонденциялана отырып, 

алынған табыстың жиынтық сомасы, ал дебеті бойынша «Шығыстар» 

бөлімінің шоттарымен корреспонденциялана отырып, шығыстардың 

жиынтық сомасы көрсетіледі.5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шотының 

дебеттік және кредиттік айналым сомаларын салыстыру нәтижесінде 5610 

«Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» шотына 

көшірілетін таза табыстың (зиянның) сомасын анықтайды. Егер есепті 

кезеңде табыс алынған болса, онда5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шоты 

дебеттеліп, 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» 

шоты кредиттеледі, ал егер де зиян болса, онда керісінше бухгалтерлік жазу 

орындалады, яғни, 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 

зияны)» шоты дебеттеліп, 5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шоты 

кредиттеледі [1]. 

Есепті жылдың зиянын жабуға бағытталған резервтік капиталдың 

қаражаттары сомасына5500«Резервтер» бөлімшесінің тиісті шоттары 

дебеттеліп,5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» 

шоты кредиттеледі. Есепті жылдың бөлінбеген пайдасының елеулі бөлігі 

дивиденд және серіктестік қатысушыларына табыс есептеу үшін 

жұмсалынады, қалған сома5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)» шотынан5620 «Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)» шотына көшіріледі. 

Бөлінбеген пайда немесе жабылмаған зиян категориясы мазмұнын 

экономикалық тұрғыда сипатталған жағдайда, бұл категория ұйым 

меншігіндегі таза активтердің өсуін және ұйым қызметінің тиімділігін, 
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салынатын салық базасын, сондай-ақ осы ұйымға салынатын инвестициялық 

қаражаттар өрісін түйіндеу үшін қажет. Жабылмаған зиян сомасы бөлінбеген 

пайдадан «-» таңбасымен шегеріледі. 

Қазақстан Республикасының «Бухгалтерлік есеп және қаржылық 

есептілік туралы» заңына сәйкес қаржылық есептілікке: бухгалтерлік баланс; 

пайда мен зиян туралы есеп; ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп; 

капиталдағы өзгерістер туралы есеп кіреді. 

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп акционерлер немесе ұйымға 

қатысушылар сияқты қаржылық есептілікті пайдаланушылардың мүддесін 

көрсетеді. Баланста меншікті капитал жеке бөлім ретінде қарастырылған. 

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп бұл ақпаратты сандық өзгерістермен 

толық қамтиды. 

Ұйымдардың қорытынды табысынан бюджетке төленетін салықтарын 

және табыстың есебінен өтелінетін басқадай шығындарды төлегеннен қалған 

сомасы есепті жылдың «бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» болып 

табылады. Ұйымдарда «бөлінбеген пайданың (жабылмаған зиянның)» есебі 

5600 «Бөлінбеген пайда (жабылмаған зиян)» бөлімшесінің 5610 «Есепті 

жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» және 5620 «Өткен 

жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» деп аталатын 

шоттарында жүргізіледі. Бөлінбеген пайда көбейгенде (келіп кірістелгенде) 

5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» шоты 

кредиттеледі. Ал, керісінше, бөлінбеген пайданың жұмсалуы немесе осы 

жылғы шеккен зиян 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 

зияны)» шотының дебетіне жазылады. 

Акционерлерге (серіктестіктерге, қатысушыларға) дивидендтерді 

төлегеннен қалған есепті жылдың бөлінбеген пайдасының сомасы 5610 

«Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» шотының 

дебетінен 5620 «Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» 

шотының кредитіне апарылады. 

Жалпы акционерлік қоғамның немесе ұйымныңқұрылғаннан бастап 

жұмсалынбаған (бөлінбеген) таза пайдасы оның капиталы болып саналады. 

Кез келген ұйымменшікті капиталының жалпы сомасы, яғни барлық 

активтері сомаларының қосындысынан міндеттемелері сомаларының 

қосындысын алып тастағандағы қалған сомасы ұйымның немесе акционерлік 

қоғамның жарғысында көрсетіліп, белгіленген жарғылық капиталының 

сомасынан кем болмауы тиіс. Егер баланс активінің нетто сомасы қоғамның 

жарғысында белгіленген жарғылық капиталдан кем болған жағдайда субъекті 

қызметінің рентабелділігі төмен екендігін көрсетеді[2]. Бұндай жағдайда 

шаруашылық субъектісі жарғылық қорының мөлшері қайта қаралуы тиісті. 

Есепті жылдың соңында барлық шаруашылық субъектілердің 

бухгалтериясында 6 «Табыстар» және 7 «Шығыстар» деп аталатын бөлім 

шоттары 5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шотымен жабылуы тиіс, яғни бұл 

шотта қалдық қалмайды. Жоғарыда аталған 6 бөлім шоттарын жабу 

барысында бухгалтерлік есепте 6010 мен 6420 аралығындағы шоттар 
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дебеттеліп,5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шоты кредиттеледі. Ал 7 бөлім 

шоттарын жабу барысында бухгалтерлік есепте 5710 «Қорытынды пайда 

(зиян)» шоты дебеттеліп,7010 мен 7710 аралығындағы шоттар кредиттеледі. 

Осы операциялардың қорытындысы бойынша 5710 «Қорытынды пайда 

(зиян)»шотының дебеті мен кредитіндегі соммалар салыстырылып, егер 

дебетіндегі сома артық болған жағдайда шаруашылық субъектінің ағымдағы 

жылы зиян шеккендегі, ал кредиттік сома артық болған жағдайда 

шаруашылық субъектінің ағымдағы жылы өзінің істеген жұмысының 

қорытындысы бойынша пайда тапқандығы болып табылады. 

Халықаралық бухгалтерлік есеп принциптері тұрғысынан қарағанда: 

 жыл ішінде алынатын табыс жоғары дәрежедегі ықтималдықта; 

 сатудан түскен түсім жоғары дәрежедегі сенімділікте; 

 жұмсалынатын шығындар жоғары ықтималдық дәрежеде есепке 

алынуы керек. 

Акционерлік қоғамның немесе басқа шаруашылық жүргізуші заңды 

тұлғалардың тапқан бөлінбеген пайдасы5610 «Есепті жылдың бөлінбеген 

пайдасы (жабылмаған зияны)» шотында жүргізіледі. Аталмыш шоттың 

кредитіндегі қалдық ұйым қызметінің басталғанынан бергі нәтижесін, ал осы 

шоттың дебетіндегі қалдық осы жыл ішіндегі жабылмаған зиян сомасын 

көрсетеді. 

Есепті жылдың соңында жыл ішінде түскен табыс немесе шеккен зиян 

сомасы төмендегіше жазылады: 

 жыл ішінде түскен табыс Дт 5710 «Қорытынды пайда (зиян)» Кт 

5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған зияны)» шоттары 

бойынша корреспонденцияланады; 

 жыл ішінде шеккен зиян Дт 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген 

пайдасы (жабылмаған зияны)» Кт 5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шоттары 

бойынша жазылады. 

Аудит жүргiзу барысында ең алдымен бухгалтерлiк баланстың осы 

бабы бойынша тексеру кезең басындағы және соңындағы қалдықтарды Бас 

кiтаптың 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 

зияны)»және 5620 «Өткен жылдардың бөлінбеген пайдасы (жабылмаған 

зияны)» шоттары арқылы және бұл шоттардың кредит бойынша 

айналымдары көрсетiлетiн 13 журнал-ордер мәлiметтерiмен салыстыру 

кажет. 

Сосын бұл шоттардағы шаруашылық операцияларды көрсетудің 

дұрыстығын тексерген жөн. Есептiк кезең iшiндегi табыстың (залалдың) 

жиынтық сомасы шоттардың жоспарына сәйкес 5710 «Қорытынды пайда 

(зиян)» шотында белгiленедi. 

5710 «Қорытынды пайда (зиян)» шоты бойынша дебет пен кредит 

айналымдарын салыстыру аркылы 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)»шотына көшірiлетiн таза пайданың (залалдың) сомасы 

анықталады[3]. 
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Егер есептi кезеңде пайда алынса, онда 5710 «Қорытынды пайда 

(зиян)» шоты дебеттеледi және 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)»шоты кредиттеледi, ал зиян шексе, онда керiсiнше 

бухгалтерлiк жазу түседi, яғни 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)»шоты дебеттеледi және 5710 «Қорытынды пайда 

(зиян)» шот кредиттеледі. 

Жоғарыда атап өтiлгендей, заңнамалар мен кұрылтайшы кұжаттарға 

сәйкес жасалатын резервтiк капиталға аударымдар есептi жылдың бөлiнбеген 

табысы есебiнен атқарылады. Есептегi жылдың залалын жабуға бағытталган 

резервтiк капитал қаржысы сомасына 5500 «Резервтер» бөлімшесінің 

шоттары дебеттеледi және 5610 «Есепті жылдың бөлінбеген пайдасы 

(жабылмаған зияны)»шоты кредиттеледi. 

Есептi жылдың бөлiнбеген табысының едәуір бөлiгi серiктестiкке 

қатысушыларға дивиденд пен табыс төлеуге кетедi. Оның қалған сомасы 

5610 шотынан 5620 шотына көшiрiледi. 

Тексеру соңында аудитор бөлiнбеген табыстың шамасын бағалауы 

кажет. Бұл осы керсеткiштiң қарқынын көрiп, оның өзгеру тенденциясын 

айқындау үшiн, өткен есепті кезеңдер мен салыстыру жолымен жүргiзiледi. 

Талдау үшiн әр түрлi ақпарат көздерi тартылады, бұған бастапқы құжаттар, 

бухгалтерлiк регистрлер мен соңғы 2–3 жыл iшiндегi қаржылық есептiлiк 

формалары да кiреді. 
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Түйін. Берілген мақаладабөлінбеген пайда меншікті капиталдың 

элементі ретінде қарастырылған, ұйымның бөлінбеген 

пайдасының(жабылмаған зиянының) есебін тексеру кезіндегі аудитордың 

міндеттері көрсетілген. 

Резюме. В данной статье рассматривается нераспределенная 

прибыль как элемент собственного капитала, указываются обязанности 

аудитора при проверке учета нераспределенной прибыли (непокрытого 

убытка) организации. 

Resume. This article discusses retained earnings as an element of equity, 

and specifies the responsibilities of the auditor when checking the accounting of 

retained earnings (uncovered loss) of the organization. 
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Экономическая безопасность предприятий малого и среднего 

бизнеса как важнейшая составляющая экономической безопасности 

государства 

 

Шманова Латифа Муслимқызы - магистрант, 

Алматинская академия экономики и статистики 

 

«Основа сильной экономики – это, прежде всего, сильный малый и 

средний бизнес, стратегическая цель – довести его долю в ВВП страны к 

2050 году до 50%. Субъекты малого и среднего бизнеса должны стать 

главными работодателями в стране», - 

Первый Президент Республики Казахстан, Нурсултан Абишевич 

Назарбаев[1]. 

 

Аннотация.Бұл мақалада Қазақстан Республикасының экономикалық 

жүйесіндегі шағын және орта бизнестің рөлі талданады. Кәсіпорындардың 

экономикалық қауіпсіздігі сияқты категорияның өзектілігі анықталады. 

Шағын және орта кәсіпкерліктің экономикалық қауіпсіздік деңгейіне әсер 

ететін негізгі факторлар анықталды.  

Аннотация. В данной статье анализируется роль предприятий 

малого и среднего бизнеса в экономической системе Республики Казахстан. 

Определяется актуальность такой категории как экономическая 

безопасность предприятий. Раскрываются ключевые факторы, влияющие на 

уровень экономической безопасности малых и средних предприятий.  

An annotation.This article analyzes the role of small and medium-sized 

businesses in the economic system of the Republic of Kazakhstan. During the 

research the article determines the relevance category of the economic security of 

enterprises and reveals key influencing factors  to the level of economic security of 

small and medium-sized enterprises. 

 

Наша страна – это территория прекрасных возможностей для малого и 

среднего предпринимательства, которое играет важную роль в 

жизнедеятельности человека. На сегодняшний день Республика Казахстан 

является одной из тех самых быстроразвивающихся стран, которая помогает 

осуществлять мечты, реализовывать идеи молодых специалистов, которые 

желают внести свой вклад в развитие экономики своей Родины.  

Создание своего бизнеса это очень серьезная и долговременная работа, 

требующая от начинающего предпринимателя много сил и времени.В 

процессе управления своим бизнесом предприниматель сталкивается со 

множеством вопросов и проблем. Ему приходится многому учиться и многое 

пробовать делать первый раз в своей жизни. Тех, кто не испугается этого, в 

будущем ждет вознаграждение и моральное, и материальное. Однако прежде 

чем начать строить свой малый бизнес, и чтобы дальнейшее его развитие 

было более динамичным, предприниматель должен изучить идеи разработки 
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бизнеса и планирования, выполнить несколько главных действий, которые в 

будущем станут надежным фундаментом на пути построения 

прибыльного малого или среднего бизнеса. 

История развития современных государств показывает, что без 

активного участия самих граждан в хозяйственной деятельности своей 

страны, без упорного труда бизнесменов невозможно создать сильное, 

экономически независимое государство. 

Невозможно представить высокий экономический, научно-

технический, культурный и интеллектуальный уровень США, Англии, 

Германии, Франции, Японии и многих других государств без 

целеустремленного содействия предпринимателей малого и среднего 

бизнеса. Именно предпринимательство, эффективно организовывая труд 

людей, умело и экономно используя ресурсы, обеспечивает высокий уровень 

благосостояния в этих странах. 

С момента образования Республики Казахстан произошли 

существенные экономические и политические преобразования и 

сформировались принципиально новые подходы к проблемам развития и 

правового регулирования в сфере предпринимательской деятельности. 

Являясь разновидностью экономической деятельности, 

предпринимательская деятельность требует экономических знаний для 

конструктивного решения вопросов экономического характера. Но в то же 

время будущие специалисты должны быть вооружены знаниями правового 

механизма регулирования предпринимательской деятельности, порядка 

организационного оформления предпринимательских структур. 

Значение предпринимательской деятельности для экономики нашей 

страны трудно переоценить. Именно предпринимательская деятельность, а в 

частности сектор малого и среднего бизнеса позволяет создавать новые 

рабочие места, дает возможность гражданам самостоятельно зарабатывать, 

осваивать новые виды производства, эффективно использовать местное 

сырье, привлекать в экономику Республики Казахстан иностранные 

инвестиции. Увеличение предпринимателем своего богатства при 

одновременном удовлетворении желаний массового потребителя, исправной 

уплате налогов, оказании благотворительных услуг делает и общество более 

богатым. 

Использование предпринимательской деятельности как решающего 

фактора экономического развития непосредственно зависит от создания 

условий, которые позволяют инициативным, решительным людям, 

обладающим необходимыми качествами и способностями, стать 

цивилизованными предпринимателями. 

Предпринимательство как процесс организации производства товаров и 

услуг для удовлетворения постоянно возобновляющегося спроса и получения 

прибыли, а также как функция управления этим процессом имеет свою 

историю и динамику развития. В римском праве «предпринимательство» 

рассматривалось как занятие, дело, деятельность, особенно коммерческая. 
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Принято считать, что одним из первых, кто серьезно заинтересовался 

предпринимательством, был А.Смит. Однако до него этими проблемами 

интенсивно занимался Р. Кантильон. Именно он сформулировал тезис, 

согласно которому расхождения между спросом и предложением на рынке 

дают возможность отдельным субъектам рыночных отношений покупать 

товары дешевле и продавать их дороже. Именно он назвал этих субъектов 

рынка предпринимателями («предприниматель» в переводе с французского 

«посредник»). 

Изначально предпринимательство появилось в сфере ремесленничества 

и торговли. К XV веку образовалось сообщество предпринимателей, 

состоящее из ремесленников, купцов, ростовщиков и им подобных. Именно в 

то время появился термин «предпринимательство», который относился ко 

всем лицам, занятым деятельностью, направленной на развитие 

производства, торговли, получение дохода [2]. 

Переход казахстанской экономики к рыночным отношениям неизбежно 

связан со становлением и развитием предпринимательства. Так что, говоря 

об экономике вообще и о рыночной экономике в частности, неизбежно 

приходится концентрировать внимание на предпринимательстве, как 

неотъемлемой части экономической деятельности. 

Крупный банкир и владелец небольшого магазина, обладатель 

контрольного пакета акций акционерного общества и дилер по 

недвижимости, фермер и один из собственников страховой компании. Всех 

перечисленных лиц объединяет принадлежность к особому слою общества – 

предпринимателям. Род их занятий можно, соответственно, определить как 

предпринимательство. 

Предпринимательство (предпринимательская деятельность) – это 

самостоятельная, инициативная деятельность граждан, направленная на 

получение прибыли или личного дохода и осуществляемая от своего имени и 

на свой риск и под свою имущественную ответственность или от имени и под 

имущественную ответственность юридического лица. 

В мировой практике понятие «предприниматель» предполагает такие 

аспекты:  

- личная заинтересованность в результатах деятельности; 

- предприниматель ведет ее на свой страх и риск, результат зависит от 

его инициативы и предприимчивости; 

- деятельность предпринимателя зависит от общества, от норм 

взаимоотношений в обществе. 

«Эффективный малый и средний бизнес – прочная основа развития 

города и села», – Глава государства Касым-Жомарт Токаев [3]. 

На современном этапе развития мирового хозяйства комплекс малого и 

среднего предпринимательстваотыргрывает все более значительную роль для 

эффективного и долгосрочного развития национальной экономики. В то же 

время необходимо понимать, что малые и средние предприятия имеют более 

высокую степень подверженности внешним и внутренним рискам, что может 
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негативно сказать не только на секторе предпринимательства, но и на общем 

экономическом развитии государства. Изучение системы экономической 

безопасности малых и средних предприятий и факторов влияния на данную 

экономические категории и обуславливает актуальность изучение данной 

сферы. 

Превалирующими проблемами функционирования предприятий в 

настоящее время стали:  

- мировой кризис, затронувший большинство экономически развитых 

стран; 

- введение, а затем продление экономических санкций в отношении 

многих стран; 

- высокий уровень внутриотраслевой конкуренции; 

- изменчивость условий налогообложения и несоизмеримость 

налоговой нагрузки на предприятия относительно их доходности; 

- наличие монопольного положения крупных предприятий на рынках 

сбыта [4].  

Система управления экономической безопасностью предприятия 

представляет собой комплекс организационно-управленческих, режимных, 

технических, профилактических и пропагандистских мер, направленных на 

защиту интересов, а также собственности предприятия, как от внешних, так и 

от внутренних угроз. Экономическая безопасность отражает способность 

экономической системы к выживанию и развитию в условиях внутренних и 

внешних угроз, а также действия непредсказуемых и трудно прогнозируемых 

факторов.  

В рамках, более предметного раскрытия экономической безопасности 

предприятий малого и среднего бизнеса, целесообразным является 

осуществить анализ ключевых факторов оказывающих прямое влияние на 

уровень экономической безопасности. На уровень экономической 

безопасности малых и средних предприятий оказывают воздействие 

различные факторы, которые можно систематизировать в рамках двух 

ключевых групп:  

- внешние факторы, к которым необходимо отнести политико-

экономические процессы на макроуровне, падение деловой активности и 

потребительского спроса в рамках реального сектора экономики. Также 

существенное влияние на уровень экономической безопасности малых и 

средних предприятий оказывает рост конкурентной борьбы в условиях 

ограниченного рынка;  

- внутренние факторы – являются более прогнозируемыми, но в то же 

время оказывают более значительное влияние на систему управления 

экономической безопасностью малых и средних предприятий. Среди 

ключевых из данных факторов необходимо указать – ограниченность личных 

финансовых ресурсов, а также низкий уровень образованности 

управленческих кадров [5]. 



239 
 

Необходимо отметить, что экономическая безопасность является 

основой финансовой устойчивости предприятия. Целью оценки финансовой 

устойчивости хозяйствующего субъекта является определение прочности 

финансового состояния на основе оценки финансовой отчетности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что экономическая 

безопасность предприятий малого и среднего бизнеса предоставляет способы 

комбинировать итоги комплексного анализа, дает возможность выявить 

угрозы финансовым интересам, обладает мобильностью. Стоит подчеркнуть 

ее основное достоинство по сравнению с другими методиками, которое, 

заключается в том, что возникает возможность оценить степень влияния 

количественных индикаторов, и качественных параметров, по которым 

требуются выводы. 
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